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Podstawy Strategii Rozwoju Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce 

1.1. Wprowadzenie 

Pojęcie "zrównoważony rozwój" - (Sustainable Development) - zostało po raz pierwszy zdefiniowane 

w raporcie "Nasza wspólna przyszłość" (1987 r.), opracowanym przez Światową Komisję Środowiska i 

Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zrównoważony rozwój został określony, jako proces 

mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umożliwiający 

realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom.  

By osiągnąć zrównoważony rozwój należy skoncentrować się na następujących głównych obszarach: 

ochronie środowiska - racjonalnej gospodarce odpadami, wzroście gospodarczym oraz szeroko 

pojętym rozwoju społecznym (walce z ubóstwem, wyrównywaniu szans w dostępie do edukacji, opieki 

zdrowotnej, sportu, zaspokojeniu potrzeb kulturalnych). 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy jest dokumentem programowym, który wielokierunkowo 

integruje potrzeby społeczności lokalnej. W swoich ustaleniach bazuje na dokumentach  i programach 

planistycznych będących podstawą polityki regionu na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym 

i gminnym.  

Strategia Rozwoju Gminy ujmuje główne cele i uwarunkowania jej rozwoju w horyzoncie czasowym 

10-15 lat w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Jest tworzona przez czynny 

udział całej społeczności Gminy (mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje publiczne) przy koordynacji 

Rady Gminy i uwzględnia zgłoszone przez nią zadania. Strategia jest dokumentem programowym 

diagnozującym problemy, analizującym bieżące potrzeby, określającym trendy i kierunki rozwoju 

gospodarczego, ekonomicznego i społecznego. Celem opracowania Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju jest zbudowanie ramowego schematu działań, na którym mogą opierać się lokalne władze, 

organizując swoje przyszłe działania, a także pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i 

stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku 

wykluczenia gospodarczego i społecznego w zagrożonych obszarach gminy przez szybszy wzrost 

ekonomiczny i wzrost zatrudnienia. 

Podstawą Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy powinno być założenie maksymalnego 

wykorzystania szeroko rozumianych wewnętrznych zasobów oraz potencjału miejscowych podmiotów. 

Dokument ten powinien być oparty o dokładną inwentaryzację istniejących zasobów Gminy i walorów 

jej lokalizacji. 

Strategia definiuje kierunek procesu przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych                

na terenie Gminy przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska 

naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego 
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(stworzenie mechanizmu zachęt do rozwoju rolnictwa, przedsiębiorczości, i inwestowania  na terenie 

Gminy), a także odbudowy więzi społecznych. Zatem celem budowy Strategii jest wzrost gospodarczy 

i społeczny Gminy. Może być on osiągnięty przez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, 

zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, z 

uwzględnieniem zagadnień ochrony stanu środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju 

gospodarczo-społecznego. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy jest tworzona po to, by 

ukierunkować opisane wyżej  przemiany. Świadoma i planowa realizacja zadań opisanych w Strategii, 

zaowocuje bardziej efektywnym wykorzystaniem istniejących możliwości. Poszczególne działania 

maksymalnie wykorzystują efekt synergii i kierunkują korzystne zmiany w rejonie objętym Strategią. 

Pierwsza część dokumentu jest diagnozą stanu Gminy. Bazuje na ustaleniach Narodowego Spisu 

Powszechnego, danych Urzędu Statystycznego w Krakowie i innych podmiotów oraz informacjach 

znajdujących się w posiadaniu Urzędu Gminy i innych jednostek organizacyjnych.  

Przy opracowaniu niniejszej Strategii, w celu zdiagnozowania stanu obecnego ( wyjściowego) 

zastosowano metodę Fitness Check. Metoda ta polega na zorganizowaniu warsztatów z udziałem 

przedstawicieli sołectw z terenu gminy. W warsztatach wzięło udział około 100 osób. Punktem wyjścia 

do przeprowadzenia warsztatu są opinie wyrażone w wypełnianej ankiecie przez uczestników 

warsztatów. Ankieta jest wypełniania na spotkaniu, które odbywa się około dwóch tygodni przed 

warsztatami. Warsztaty kończą się definiowaniem obszarów problemowych, ustaleniem listy 

najważniejszych problemów społecznych w gminie oraz ustaleniem listy zadań, które winny zostać 

rozwiązane priorytetowo. 

Projekty ujęte w niniejszej Strategii są jedynie propozycją przedsięwzięć, a ich realizacja będzie 

zależna od uwarunkowań finansowych, potrzeb środowiska lokalnego i możliwości technicznych. 

Zadania przewidziane do wykonania w ramach Strategii Rozwoju Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na 

lata 2014-2020 będą realizowane w zależności od wdrażania Funduszy Strukturalnych w Polsce i 

opracowywania, bądź aktualizacji, dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym. O wszystkich 

zmianach w proponowanej  Strategii Rozwoju Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (nowe zadania, 

modyfikacja obszarów problemowych) będzie decydował Wójt oraz Rada Gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce.  

1.2. Metodyka prac 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce została opracowana z 

zastosowaniem niżej opisanych procedur. Ogólnie procedura konstruowania Strategii Rozwoju Gminy 

składała się z następujących  etapów: 

Etap I – Diagnoza stanu obecnego: zgromadzenie danych, informacji i ich analiza. 
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Etap II – Badania społeczne dotyczące oceny działań gminy w kontekście realizacji celów 

strategicznych oraz informacji dotyczących potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej.( metoda 

Fitness Check) 

Etap III - Przygotowanie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń środowiska lokalnego 

(analiza SWOT) . Określenie głównych obszarów   problemowych.  

Etap IV - Sformułowanie celów Strategii, ich struktury oraz współzależności. Określenie listy zadań z 

uwzględnieniem listy zadań priorytetowych.  

Etap V - Przygotowanie i przedłożenie  projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce na lata 2014-2020”. 

Zgodnie z wytycznymi programowania regionalnego i „najlepszymi praktykami” panującymi  w krajach 

członkowskich Unii Europejskiej, Strategia Zrównoważonego Rozwoju zawiera następujące elementy, 

ściśle ze sobą powiązane: 

 Analizę SWOT, 

 Misję Gminy, 

 Obszary priorytetowe, 

 Główne cele strategiczne dla poszczególnych obszarów priorytetowych, 

 Cele operacyjne, 

 Zadania, 

 Zasady monitorowania i oceny realizacji Strategii. 

 

1.3. Kryteria oceny zadań  

 Ocena inwestycji w kategoriach uwarunkowań społecznych: 

1.  Zasięg oddziaływania. 

2. Wpływ na rozwój gospodarczy. 
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3. Wpływ inwestycji na rozwój edukacyjno-oświatowy dzieci i młodzieży. 

4. Wpływ inwestycji na bezpieczeństwo mieszkańców. 

5. Wpływ inwestycji na poprawę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.    

6. Wpływ inwestycji na rozwój kulturalny mieszkańców.                 

Ocena inwestycji w kategoriach strukturalnych: 

1. Powiązanie inwestycji z innymi inwestycjami już realizowanymi przez Gminę. 

2. Stopień zaawansowania inwestycji. 

3. Wpływ na środowisko naturalne. 

4. Wpływ inwestycji na zmianę  wizerunku Gminy. 

5. Wpływ inwestycji na poprawę komfortu życia mieszkańców poprzez zapewnienie niezbędnej 

infrastruktury technicznej. 

Ocena inwestycji w kategoriach finansowych: 

1. Wpływ inwestycji na budżet. 

2. Korzyści ekonomiczne dla mieszkańców. 

3. Możliwość finansowania inwestycji z niekomercyjnych środków bezzwrotnych.  

4. Możliwość finansowania inwestycji z niekomercyjnych źródeł zewnętrznych (kredyty i pożyczki 

preferencyjne). 

5. Możliwość współfinansowania inwestycji z udziałem własnym mieszkańców lub innych 

zainteresowanych podmiotów 

6. Możliwość współfinansowania inwestycji z funduszy unijnych.  
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2. Diagnoza obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie 

Igołomia-Wawrzeńczyce 

Charakterystyka Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jest raportem sporządzonym na podstawie 

dostępnych materiałów statystycznych, badań dokumentacyjnych, dostępnej literatury, danych Urzędu 

Gminy i jednostek jemu podległych. Diagnoza Gminy opisuje jej stan obecny, problemy oraz stan 

aktywności społeczności lokalnych w najważniejszych obszarach: 

 środowiskowym, 

 kulturalnym, 

 społecznym, 

 gospodarczym, 

 turystycznym, 

 infrastrukturalnym, 

 związanym z zarządzaniem. 

 

2.1. Położenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce należy do makroregionu zwanego Niziną Nadwiślańską, będącą 

częścią Kotliny Sandomierskiej. Położona jest na wschód od Krakowa przy drodze krajowej nr 79 do 

Sandomierza, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły. Należy do województwa małopolskiego i 

powiatu ziemskiego krakowskiego. Gmina graniczy od zachodu z Miastem Kraków, od północy z 

Gminą wiejską Koniusza i Gminą miejsko-wiejską Proszowice, od wschodu z Gminą miejsko-wiejską 

Nowe Brzesko i  Gminą wiejską Drwinia, a od południa z Gminą miejsko-wiejską Niepołomice.  
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Przez Gminę przebiega granica między Wyżyną Małopolską a Kotliną Podkarpacką. Wyżyna 

Małopolska, głównie jej fragment-Płaskowyż Proszowicki kończy się nadwiślanym tarasem, którego 

krawędź znajduje się kilkadziesiąt metrów od nurtu Wisły na granicy z gminą Nowe Brzesko i około 3 

km w rejonie Pobiednika Wielkiego. Obszary położone poniżej tarasu, to dawne tereny zalewowe 

Wisły. Stąd zagrożenie powodziowe sołectw tam położonych: Pobiednika Małego, Koźlicy, Odwiśla, 

przysiółków Igołomi, Złotnik i Wawrzeńczyc. Koryto Wisły znajduje się 184-183 m.n.p.m. Największe 

wzniesienia w rejonie Dobranowic sięgają 256 m.n.p.m. Przepływające przez gminę potoki: 

Kościelnicki, Ropotek, Tropiszowski, Igołomski, Rudnik tworzą dna łęgowych dolin znajdujących się na 

ogół 40-60 metrów poniżej sąsiednich pagórków. Charakterystyczny  dla rzeźby terenu gminy jest brak 

lasów. Nic dziwnego, gdyż tereny te tysiące lat temu tworzyły enklawy stepowe, charakterystyczne np. 

dla Lubelszczyzny lub Podola na Ukrainie, z rzadka porośnięte liściastymi zagajnikami i krzewami. 

Natomiast tereny nadwiślańskie, to dawne moczary i zagajniki wiązowo-wierzbowe.  

Gmina zajmuje powierzchnię 62,6 km
2
. Stanowi to 0,41% powierzchni województwa małopolskiego i 

5,12% powierzchni powiatu krakowskiego.  

Administracyjnie Gmina podzielona jest na 15 sołectw: Dobranowice, Igołomia, Koźlica, Odwiśle, 

Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki, Rudno Górne, Stręgoborzyce, Tropiszów, Wawrzeńczyce I, 

Wawrzeńczyce II, Wygnanów, Złotniki, Zofipole, Żydów. 
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Siedzibą Gminy jest miejscowość Wawrzeńczyce. Gminę zamieszkuje 7767 osób, gęstość zaludnienia 

wynosi 124 osoby/km
2
. 

2.2. Rys Historyczny 

Teren na którym leży dzisiejsza gmina Igołomia-Wawrzeńczyce to obszar zamieszkiwany już              

w pradawnych czasach. Pierwsi osadnicy przybyli tutaj z południa w epoce neolitu - ok. 6000 lat p.n.e. 

Wyposażenie grobów popielicowych, kości, amfory, skorupy, naczynia ceramiczne, ozdoby i narzędzia 

pracy ludzi sprzed 5 tysięcy lat można zobaczyć w pracowni archeologicznej Polskiej Akademii Nauk, 

która mieści się w  pałacu w Igołomi. 

Wzdłuż lewobrzeżnego tarasu Wisły, stwierdzono liczne ślady intensywnej działalności człowieka z 

późnej fazy okresu przedrzymskiego oraz rzymskiego. Ślady te w pozostałości osad stwierdzono m.in. 

w Mogile, Pleszowie, Igołomi, Wawrzeńczycach. Występowały one prawie zawsze nad brzegami rzek. 

Rozmieszczenie osadnictwa świadczy o znacznej gęstości zaludnienia. Podstawowym zajęciem 

ludności było rolnictwo, poświadczają to znaleziska narzędzi rolnych, żniwnych i innych związanych z 

produkcją rolną. W związku z rozwojem metalurgii żelaznej używano już wówczas w tych okolicach 

szeregu narzędzi rolniczych: radlice, sierpy, półkoski, a także kamienne żarna obrotowe do przemiału 

zboża. 

Stopniowy postęp w rolnictwie wyrażał się doskonaleniem narzędzi przy wprowadzaniu nowych 

upraw, poprawieniem jakości i obfitości zbiorów. Znaczną rolę odgrywała hodowla zwierząt 

domowych, chów bydła i koni. Podstawowym dla wytwórczości metalowej surowcem była ruda żelaza, 

która występowała niekiedy w pokładach miejscowych np. w Igołomi. I dlatego też na tym terenie 

odkryto piece do wytapiania tych rud tzw. Dymarki z I-II wieku naszej ery. W Zofipolu i w 

Wawrzeńczycach odkryto ślady Celtów. Największy rozwój osadnictwa na tym terenie przypada 

jednak na okres rzymski. W tym czasie  w strefach produkcyjnych osad rolniczych wytapiano 

ceramikę. Igołomski ośrodek produkcji ceramiki "siwej" toczonej na kole ciągnął się wąskim pasem na 

przestrzeni co najmniej kilku kilometrów, obejmując kompleks wielkopiecowych wytwórni. Odkryte 

piece można datować  na stulecia III-IV wieku.  

Ceramika, którą wypalano w piecach igołomskich jest starannie wykonana na kole garncarskim  i ma 

kolor najczęściej siwy. Znajdują się także, ale rzadko naczynia koloru brązowego, czarnego  i 

białawego w różnych odcieniach. W tym wielkim ośrodku produkcji wyrabiano zasadniczo dwa rodzaje 

ceramiki. Archeolodzy oceniając ogólnie wyroby igołomskiego ośrodka ceramicznego stwierdzają, że 

posiadały one charakter użytkowy (do celów gospodarczych i nekropolicznych), odznaczały się 

znaczną różnorodnością form. Pod względem technicznym stały one na bardzo wysokim poziomie. 

Ówcześni mieszkańcy Igołomi to słowiańscy garncarze, którzy swą umiejętność zawodową zdobyli 
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podczas pobytu w granicach imperium rzymskiego, nie można też wykluczyć że Igołomia stanowiła 

faktorię rzemieślników rzymskich. 

W II połowie V wieku n.e. nastąpił prawdopodobnie upadek kultury w granicach imperium rzymskiego. 

Upadek ośrodka ceramicznego nie oznaczał upadku osady, dowodzą tego wykopaliska. 

Wczesnośredniowieczna Igołomia była osadą typu wiejskiego nastawioną na pewien określony typ 

produkcji. Stwierdzono tu pozostałości budynków mieszkalnych, w których natrafiono na otwarte 

ogniska utworzone z kamieni oraz kopułkowate piece piekarskie lub kuchenne.  

Koniec XIX i początek XX wieku, to ciężki okres dla mieszkańców gminy. Duży przyrost naturalny 

powoduje przeludnienie, panuje powszechny "głód ziemi". Najbliższy, największy i tradycyjny ośrodek 

miejski - Kraków, w którym mogłaby zamieszkać część ludności był niedostępny, leżał bowiem za 

austriackim kordonem. 

 

Historia Igołomi  

Wieś Igołomia istniała jako Igołomia Mała (dzisiejsze Zofipole), będąca własnością kustodii              

Św. Floriana w Krakowie oraz Igołomia Wielka - własność rycerska. Mieszkańcy tych ziem 

nieprzerwanie przez stulecia utrzymywali kontakty z królewskim miastem Krakowem. Wożono tam i 

sprzedawano płody rolne, przywożono wytwory krakowskiego rzemiosła oraz towary krakowskich i 

obcych kupców. Kroniki, spisy i inwentarze od XV do XVIII wieku wykazują, że wzdłuż traktu 

znajdowały się liczne karczmy z wyszynkiem i noclegowniami, młyny, kuźnie, łaźnie, browary i 

gorzelnie, rogatki do pobierania myta (Cło i Wawrzeńczyce), a także przystanie na Wiśle dla galar i 

flisu, oraz punkty przeprawowe przez Wisłę. Rachunki dworu królewskiego z lat 1388 - 1420 

wymieniają częste pobyty (gościnne) królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły na mszach w kościele i 

posiłkach w dworze biskupim w Wawrzeńczycach lub karczmie  i na plebani w Igołomi. W XVIII wieku 

wieś była własnością Akademii Krakowskiej. Dobrze prosperujący folwark zabezpieczał materialnie 

działalność uniwersytetu . Znacząca data to rok 1794 - pobyt wojsk Tadeusza Kościuszki na tym 

terenie, przed bitwą pod Racławicami. Również Powstanie Styczniowe zapisało się w dziejach 

Igołomi. W roku 1863 piątego sierpnia doszło do bitwy na polach czernichowskich koło Igołomi. Polegli 

w czasie bitwy powstańcy pochowani są na igołomskim cmentarzu a ich pamięć uczczono pomnikiem. 

Igołomia to także  miejsce urodzenia Adama Chmielowskiego - brata Alberta, opiekuna bezdomnych, 

beatyfikowanego przez Papieża Jana Pawła II w 1983 roku, a sześć lat później zaliczonego w poczet 

świętych. 

Historia Wawrzeńczyc 

Najprawdopodobniej założycielem Wawrzeńczyc był Wawrzyniec, dziedzic - Andrzej (możnowładca na 

dworze Bolesława Krzywoustego) darował wieś przed 1149 rokiem benedyktynom we Wrocławiu. Nie 

wiadomo jak długo byli oni w posiadaniu wsi, bo w tym roku była ona w posiadaniu księży 
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Norbertanów z klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu. W 1223r., biskup Iwo Odrowąż postawił w 

Wawrzeńczycach murowany kościół p.w. św. Marii Magdaleny. W latach 1306-1308 Wawrzeńczyce 

stanowiły bazę wojsk biskupa Muskaty i wójta Alberta w okresie wojny o tron krakowski Władysława 

Łokietka.  Dzisiejsza wieś Wawrzeńczyce od II połowy XIII wieku do końca XIV pełniła funkcje miasta 

tak jak pobliskie Nowe Brzesko. Odbywały się tu cykliczne jarmarki i targi, działało tu kilka cechów, z 

całą pewnością szewski, ale byli tu też: krawcy, garncarze, rzeźnicy, wikliniarze, browarnicy, młynarze, 

kowale, bednarze, karczmarze, był i łaziennik. Przy kościele w Wawrzeńczycach istniała szkoła. W 

Wawrzeńczycach były również rogatki do poboru myta, co jest dodatkowym atrybutem miasta. 

Właściciele domów "mieszczańskich" - karczm, warzyli i prowadzili wyszynk piwa i miodu. W 1783r. 

Wawrzeńczyce były w posiadaniu biskupa krakowskiego. Proboszczem Wawrzeńczyc był 

każdorazowo biskup sufraganii krakowskiej. W 1787 roku miejscowość zamieszkiwało 1056 

mieszkańców. Znajdowały się tu dwór, suszarnia, karczma żydowska i dwa młyny. 

Wzmianki historyczne o pozostałych miejscowościach gminy 

Pobiednik Mały: wieś parafialna, od XIII wieku własność klasztoru norbertanek na Zwierzyńcu. 

Niewątpliwie historyczny ośrodek osadniczy to skupisko zabudowy w rejonie kościoła, położone na 

nieznacznym wzniesieniu. Data powstania parafii p.w. św. Wojciecha Męczennika nie jest dokładnie 

znana. Powstała najprawdopodobniej między rokiem 1254 a 1325. Pierwszy kościół był niewielki - 

drewniany, dotrwał on do roku 1914, kiedy to się spalił. Obecny kościół zbudowano  w latach 1955- 56 

wg projektu Romana Staffa. 

Pobiednik Wielki: podobnie jak Pobiednik Mały był własnością norbertanek na Zwierzyńcu. Wieś ma 

przysiółek - Brzostek, wcześniej samodzielna wieś. Wieś posiadała wilgotne grunty wymagające 

osuszania tzw. "przykopami". Ostatnimi właścicielami folwarku byli Ludmiła i Seweryn Lisiccy. 

Tropiszów: należał i należy do parafii igołomskiej - od XIII wieku własność klasztoru benedyktynek w 

Staniątkach. Od 1788r. folwark należał do szpitala św. Łazarza w Krakowie. Pozostałości po 

zabudowaniach dworskich i folwarcznych pochodzą z XIX/XX w. W 1945r. majątek przejął Skarb 

Państwa. Ostatnim właścicielem dworku i majątku był Henryk Wójcicki. 

 

Dobranowice: od początku własność rycerska - ród Poborowskich. Dawniej należały do parafii 

Poborowice, która powstała między rokiem 1355 a 1381. Była to fundacja właścicieli Poborowic              

i sąsiednich wiosek. W roku 1614 pierwszy drewniany kościół został rozebrany, gdyż został 

bezczeszczony i znacznie zniszczony w roku 1550 przez arian. Nowy odbudowali ówcześni 

właściciele Poborowic i Dobranowic . W roku 1886 kościół popadł w ruinę. Dlatego w 1887r. proboszcz 

ksiądz Władysław Kuciński przeniósł tabernakulum do murowanej kaplicy na cmentarzu, a kościół 

rozebrano. Nowy, murowany kościół został w 1889 roku konsekrowany przez biskupa.  
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Rudno Górne: od początku własność rycerska - ród Poborowskich. Nad strumykiem Rudnik 

znajdował się młyn, w którym mielono zboże wtedy, gdy był wysoki poziom wody. W 1793r. 

właścicielem był Bogusław a później Jan Śląski. 

Złotniki: własność duchowna klasztoru benedyktynów w Sieciechowie koło Kozienic. We wsi był 

folwark zwany Łaźnia - 120 ha. Ostatnim jego dzierżawcą był Ignacy Kruszewski. 

 

Stręgoborzyce: wieś miała przysiółek Tomaszów, jedna z posiadłości rycerskich w gminie. Był  tu 

dwór i folwark rycerski. W ciągu kilkusetletnich dziejów wsi kilkanaście razy zmieniały się rody 

właścicieli. Po zabudowaniach dworskich niewiele ocalało; zagajnik (dawny park). W zachodniej 

części wsi był zespół dworski Stefanów, który przebudowano w 1925 roku   na szkołę wg projektu inż. 

Petersona. 

Żydów: parafia wawrzyniecka. Początkowo właścicielami był ród rycerski herbu Szreniawa. Ostatnim 

właścicielem dworku i majątku w latach trzydziestych XX wieku był hrabia Henryk Morstin. 

2.3. Środowisko przyrodnicze i zasoby naturalne 

2.3.1. Środowisko przyrodnicze 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce należy do makroregionu zwanego Niziną Nadwiślańską, będącej 

częścią Kotliny Sandomierskiej. Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego Gmina 

Igołomia-Wawrzeńczyce leży na granicy dwóch regionów geograficznych. Część południowa Gminy – 

dolina Wisły znajduje się w mezoregionie Kotlina Sandomierska w subregionie Nizina Nadwiślańska 

(452.51), pozostała część Gminy znajduje się na Wyżynie Małopolskiej w subregionie Płaskowyż 

Proszowicki (342.23), zatem przez Gminę przebiega granica między Wyżyną Małopolską a Kotliną 

Podkarpacką. 

Wyżyna Małopolska, głównie jej fragment-Płaskowyż Proszowicki kończy się nadwiślanym tarasem, 

którego krawędź znajduje się kilkadziesiąt metrów od nurtu Wisły na granicy z Gminą Nowe Brzesko i 

około 3 km w rejonie Pobiednika Wielkiego. Obszary położone poniżej tarasu, to dawne tereny 

zalewowe Wisły. Koryto Wisły znajduje się 184-183 m.n.p.m. Największe wzniesienia w rejonie 

Dobranowic sięgają 256 m.n.p.m. Przepływające przez gminę potoki: Kościelnicki, Ropotek, Rudnik 

tworzą dna łęgowych dolin znajdujących się na ogół 40-60 metrów poniżej sąsiednich pagórków. 

Charakterystyczny dla rzeźby terenu Gminy jest brak lasów.  

2.3.2. Zasoby naturalne 

Na terenie Gminy znajdują się zasoby kruszywa naturalnego drobnego w postaci żwirów, pospółek i 

glin. Zostały udokumentowane trzy obszary złóż. W dolinie Wisły udokumentowano złoża „Złotniki-
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Łaźnia” żwirów i pospółek plejstoceńskich o zasobach bilansowych - 5.252 tys. ton, przemysłowych - 

71 tys. ton. Są one aktualnie eksploatowane (wydobycie 63 tys. ton). W rejonie doliny cały czas są 

prowadzone prace poszukiwawcze. Ponadto w miejscowości Wawrzeńczyce znajduje się małe złoże o 

pow. powyżej 2 ha. tzw. „Wawrzeńczyce-Kępa”, które jest obecnie również eksploatowane. W 

południowej części sołectwa Stręgoborzyce na terenie Płaskowyżu Proszowickiego udokumentowano 

złoża surowców ilastych o zasobach bilansowych 188 tys. ton, nie są one aktualnie eksploatowane. 

Po wyeksploatowaniu złóż obowiązuje rekultywacja terenu z ukierunkowaniem wykorzystania terenu 

pod funkcje sportowe, rekreacyjne, turystyczne.  

2.3.3. Klimat 

Pod względem klimatycznym rejon należy do obszaru Kotlin Podgórskich: suchego i ciepłego 

podregionu doliny Wisły oraz ciepłego i umiarkowanie suchego Kotliny Sandomierskiej (wg 

Niedźwiedzia). Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 8°C. Okres wegetacyjny trwa 210-

220 dni. W ciągu roku jest około 185-195 dni przymrozkowych, 60 dni mroźnych. Roczna suma opadu 

atmosferycznego wynosi ok. 900 mm. Dominują wiatry zachodnie  i południowe. Dni z wiatrem silnym 

>10 m/s występuje w ciągu roku 10-20, natomiast dni z ciszą <2 m/s - 50-60. Dolina Wisły 

charakteryzuje się krótszym okresem bez przymrozkowym, większe są natomiast wahaniach 

temperatury i wilgotności powietrza oraz cechuje ją słabsze przewietrzanie. W obrębie Kotliny 

Sandomierskiej temperatury są wyższe niż w dolinie o około  2-3
o
C, dłuższy jest okres bez 

przymrozków i lepsze przewietrzanie. 

 

2.3.4. Flora i fauna 

Przepływające przez obszar gminy Igołomia – Wawrzeńczyce potoki: Kościelnicki, Ropotek, Igołomski, 

Rudnik, Tropiszowski tworzą dna łęgowych dolin, znajdujących się na ogół 40-60 metrów poniżej 

sąsiednich pagórków. Potoki te w dolinie rzeki Wisły zasilają jej starorzecze  przez co zachowało się 

do dnia dzisiejszego wiele cennych roślin i ptaków wodnych. Na szczególną uwagę zasługuje: 

starorzecze z grążelem żółtym (Nuphar luteum). Zachował się tu bardzo rzadko występujący strefowy 

układ roślinności związanej ze starorzeczami, który planowany jest objęciem ochrony jako użytek 

ekologiczny. Zarastające starorzecze Wisły o długości około 1,5 km położone jest ok. 0,5 km na 

południe od drogi krajowej Kraków-Sandomierz. Grążel rośnie tu w zbiorowisku charakterystycznym 

dla pasa roślin o liściach pływających. W pasie tym spotyka się również żabiściek pływający, rogatek 

sztywny i rzęsy. Dalej od lustra wody wykształcił się pas roślin bagiennych. Rosną tu m.in. pałka 

szerokolistna, szczaw lancetowaty, marek szerokolistny, szalej jadowity, trzcina pospolita, kosaciec 

żółty. W położonym najdalej od lustra wody pasie roślinności błotnej spotyka się zespół turzyc. Teren 
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ten planowany jest do objęcia ochroną ze względu na rzadko występujący w starorzeczu strefowy 

układ roślinności z udziałem chronionego gatunku – grążela żółtego i ostoję ptactwa wodnego. 

Urokliwe miejsce spotkać można w Pobiedniku Małym w okolicy stawów rybnych zwanych 

„moczydłem”. Obecnie jezioro ma blisko 2 hektary lustra wody. Woda obrośnięta jest grążelem żółtym, 

tatarakiem zwanym ajerem, pałką wodną, sitowiem. Staw użytkowany jest przez Koło Wędkarskie i 

jest systematycznie zarybiany. Wśród rybostanu zdecydowaną przewagę ma karp, amur i leszcz. W 

mniejszej ilości występuje szczupak, lin, płoć, węgorz, okoń, krasnopiórka, słonecznica i różanka, 

która jest pod ścisłą ochroną. Okresowo można zaobserwować bogato występujący świat 

zwierząt. Wśród bezkręgowców występują: 

 jamochłony: stułbia płowa, 

 płazińce: wypławek biały, 

 pierścienice: pijawka lekarska, dżdżownica, 

 stawonogi: liczne owady (nartniki, pływak żółtobrzeżek, trzmiele, szerszenie), 

 skorupiaki: oczliki, rozwielitki, ośliczki, raki, 

 mięczaki: ślimak winniczek, wstężyki gajowe, ślimaki zaroślowe, 

 płazy: żaba śmieszka, wodna, trawna, traszki, salamandra plamista, 

 gady: jaszczurka zwinka, padalec zaskroniec, 

 ptaki – w obrzeżach stawu, pobliskich szuwarach i zagajnikach zamieszkują: bażanty, kuropatwy,  

mewa śmieszka, łyska, kaczka krzyżówka, łabędź niemy, puszczyk. W pobliskim lasku występują: 

sójki, kosy, zięby, kowaliki, sroki, kwiczoły, trznadle, rudziki. Na otwartej przestrzeni można 

zaobserwować: czajki, skowronki, pliszki, myszołowy. 

W ciekach wodnych występują piżmoszczury. Często można spotkać zające, kuny i drapieżne łasice. 

Niekiedy podchodzą tu łanie i sarny. 

2.4. Demografia  

Ludność Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce według danych Urzędu Gminy w dniu 31.06.2013r. 

szacowana była na 7 595 osób, w tym 49 % stanowią mężczyźni, a 51,% kobiety. Liczba 

mieszkańców Gminy stanowiła około 0,24% ludności Małopolski oraz około 3,2% ludności powiatu 

krakowskiego.  

Wielkość gęstości zaludnienia, wynosząca 121 osób/km
2
  świadczy o tym, że Gmina Igołomia-

Wawrzeńczyce jest zaludniona porównywalnie do przeciętnego zaludnienia w kraju. Zarówno pod 
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względem zaludnienia, jak i powierzchni. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce jest jedną z mniejszych gmin 

w powiecie.  

Analizując liczbę mieszkańców w Gminie w latach 2007 – 2013 można zaobserwować po tendencji 

wzrostowej w latach 2008 -2011, niewielką tendencję spadkową .Różnica pomiędzy rokiem 2007 a 

30.06.2013r. wynosi 15 osób. W Gminie występuje przewaga kobiet. Wskaźnik feminizacji mierzony 

liczbą kobiet na 100 mężczyzn wynosi w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce 104. 

Liczba ludności w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce w latach 2007 -2013 : 

Rok Ogółem 

Płeć 

Mężczyźni Kobiety 

2007r. 7610 3734 3876 

2008r. 7615 3738 3877 

2009r. 7653 3772 3881 

2010r. 7664 3773 3891 

2011r. 7646 3758 3888 

2012r. 7611 3739 3872 

2013r. 7595 3742 3853 

Źródło: Urząd Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce, stan na 30.06.2013r. 
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Wysoki udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (20,1%) i produkcyjnym (63,6%) w populacji 

ogółem świadczy o dużym potencjale rozwojowym Gminy. Z drugiej jednak strony oznacza wzrost 

zasobów pracy, co przy braku rozwoju Gminy rzutować może na wysoki poziom bezrobocia. Ludność 

w wieku poprodukcyjnym stanowi 16,2% ogółu populacji mieszkańców. Wskaźnik ludności w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce 60. 

 

Struktura ludności Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce według ekonomicznych grup wieku, na dzień 

31.06.2013r. 

L.p. Wyszczególnienie 

Liczba ludności 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

1 Wiek przedprodukcyjny 1588 806 782 

2 Wiek produkcyjny 4804 2555 2249 

3 Wiek poprodukcyjny 1203 381 822 

Gmina Razem 7595 3742 3853 

Źródło: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, stan na 30.06.2013r. 

 

Podział administracyjny Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 30.06.2013r.: 

L.p. Sołectwo 

Liczba mieszkańców 
Powierzchnia 

[ha] 

Gęstość 

zaludnienia 

[os/km
2
] 

kobiet mężczyzn ogółem 

1 Dobranowice 179 168 347 444,72 78 

2 Igołomia 621 538 1159 723,17 160 

3 Koźlica 95 101 196 228,68 86 

4 Odwiśle 206 228 434 240,14 180 

5 Pobiednik Mały 168 166 334 302,32 110 

6 Pobiednik Wielki 224 249 473 525,11 90 

7 Rudno Górne 175 159 334 361,82 92 

8 Stręgoborzyce 183 180 363 500,59 73 

9 Tropiszów 445 404 849 670,27 127 

10 Wawrzeńczyce I 911 886 1797 1344 134 
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11 Wawrzeńczyce II 

12 Wygnanów 27 27 54 66,00 81 

13 Złotniki 286 293 579 492,63 118 

14 Zofipole 242 240 482 219,04 220 

15 Żydów 91 103 194 198,92 97 

Razem Gmina Igołomia-

Wawrzeńczyce 
3853 3742 7595 6 267,96 121 

Źródło: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, stan na 30.06.2013r.      
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2.5. Infrastruktura techniczna 

2.5.1. Transport 

Drogi i szlaki komunikacyjne 

Sieć drogową na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce tworzą droga krajowa, drogi powiatowe, 

gminne oraz dojazdowe. Zarządcami dróg, do właściwości których należą sprawy z zakresu 

planowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg, są następujące organy administracji 

rządowej i samorządowej:  

 drogi krajowej – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
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 dróg powiatowych – Zarząd Powiatu, 

 dróg gminnych – Wójt Gminy. 

Sieć drogowa w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 

Wyszczególnienie Długość [km] 

Drogi gminne 156,0 

Drogi powiatowe   22,3 

Drogi wojewódzkie - 

Droga krajowa nr 79 Kraków - Sandomierz    12,3 

Razem 190,6 

Źródło: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 

 

82%

11%
7%

Sieć drogowa na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Drogi gminne Drogi powiatowe Droga krajowa nr 73 Kraków - Sandomierz

 

 

Podstawowy układ komunikacyjny Gminy tworzą drogi: krajowa Nr 79 (Kraków – Sandomierz), 

drogi powiatowe oraz drogi gminne.  

 

Droga krajowa  

Do dróg krajowych zalicza się autostrady i drogi ekspresowe, drogi międzynarodowe, drogi 

stanowiące inne połączenie zapewniające spójność sieci dróg krajowych, drogi dojazdowe do 

ogólnodostępnych przejść granicznych, drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji 

miejskich oraz drogi o znaczeniu obronnym. 

Droga krajowa na terenie gminy to droga nr 79 Kraków-Sandomierz o długości 12.3km. 
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Drogi wojewódzkie 

Przez teren Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce nie przebiegają drogi wojewódzkie. 

 

Drogi powiatowe 

Do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż krajowe i wojewódzkie, stanowiące połączenia miast 

będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. 

Łączna długość dróg powiatowych na terenie Gminy wynosi: 22,3 km (w tym wszystkie posiadają 

nawierzchnię ulepszoną).  

 

Drogi powiatowe na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: 

 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi Długość [km] 

1 
Nr 18176 

K 1271 

Wawrzeńczyce – Proszowice 6,1 

2 
Nr 18180            

K 1270 
Rudno-Górne  – Wawrzeńczyce 3,3 

3 

Nr 18181 

K 1269 

Glewiec - Wawrzeńczyce 5,7 

4 

Nr 18182  

K 2164 

Brzostek – Tropiszów 4,3 

5 

Nr 18179 

K 1266  

Igołomia– Koniusza 2,6 

6. 

Nr 18178 

K 2166 

Więckowice - Grębocin 0,3 

 Razem: 22,3 

Źródło: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, stan na 30.06.2013r. 

 

Drogi gminne 

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczone do innych kategorii, 

stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg 

wewnętrznych.  
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Podział dróg gminnych :  

 drogi gminne publiczne ( asfaltowe) – 81.3 km 

 drogi gminne publiczne  ( tłuczniowe)  - 33,0 km 

 drogi gminne wewnętrzne  ( tłuczniowe) – 41,6 km 

 

Na dzień dzisiejszy Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce posiada około 81,3 km dróg gminnych 

publicznych o nawierzchni ulepszonej (asfaltowej).  Pozostałą część dróg gminnych publicznych tj. 

33,0 km stanowią drogi o nawierzchni nieulepszonej – żużlowej, lub w niewielkiej ilości gruntowej. 

Pozostałe drogi gminne to drogi gminne wewnętrzne  ( tłuczniowe) które wynoszą 41,6 km. Łącznie 

drogi gminne ( wewnętrzne i publiczne) stanowią 156 km. Na terenie Gminy występuje 11 obiektów 

mostowych.  

 

Drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce –  

Numer 

drogi 
nazwa drogi 

Długość [km] 

W tym dróg o nawierzchni 

Ogółem 

w  [m] 

Ulepszonej 

(asfalt) 

żużlowej 

K600000 Dobranowice „Poborowice”-Wieś 2,6 2,6 - 

K600001 Dobranowice- Przez wieś 1,1 1,1 - 

K600002 Dobranowice-Przybysławice 1,5 0,8 0,6 

K600003 Dobranowice „Rudnik” 0,3 0,3 - 

K600004 Igołomia –Zofipole -Pobiednik Mały 4,4 1,3 3,1 

K600005 Igołomia – Koźlica 3,5 3,5 - 

K600006 Igołomia I 0,2 0,2 - 

K600007 Igołomia II 0,8 0,8 - 

K600008 Igołomia – Odwiśle 3,4 3,4 - 

K600009 Igołomia –„ Aleja Kasztanowa” 0,4 0,4 - 

K600010 Igołomia –„ Luborzyczka” OSP 2,4 2,4 - 

K600011 Igołomia –„ Luborzyczka” 0,5 0,5 - 

K600012 Igołomia –„ Luborzyczka”- 3,3 0,9 2,4 
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Wawrzeńczyce „Hektary Dolne” 

K600013 Igołomia „Kapliczka”- 

Wawrzeńczyce „Hektary Górne” 
2,6 2,6 - 

K600014 Odwiśle I 1,9 0,6 1,2 

K600015 Odwiśle „Kępy” 1,6 0,4 1,2 

K600016 Odwiśle II 1,4 0,7 0,7 

K600017 Pobiednik Wielki „Komora” 0,6 0,6 - 

K600018 Pobiednik Wielki – Pobiednik Mały 3,4 3,4 - 

K600019 Pobiednik Wielki „Stara Droga” 0,2 0,2 - 

K600020 Pobiednik Wielki „Podewsie” 0,5 0,5 - 

K600021 Pobiednik Wielki „Brzostek” – 

Pobiednik Mały „Cmentarz” 
2,3 0,8 1,5 

K600022 Pobiednik Wielki „ Dubinek” 2,8 - 2,8 

K600023 Pobiednik Wielki- AWRSP 0,5 - 0,5 

K600024 Pobiednik Mały „Morgi” 2,2 1,1 1,1 

K600025 Pobiednik Mały „Pod Lasem” 0,5 0,5 - 

K600026 Pobiednik Mały „Pod Wał” 0,9 0,4 0,4 

K600027 Rudno Górne – Dobranowice 

„Szkoła” 
2,0 2,0 - 

K600028 Rudno Górne „ Rudzianko” 2,1 2,1 - 

K600029 Stręgoborzyce „Tomaszów” – 

Wawrzeńczyce „Podgaje” 
2,5 1,8 0,7 

K600030 Stręgoborzyce ”Korea” 1,0 1,0 - 

K600031 Stręgoborzyce – Wygnanów 3,1 2,1 1,0 

K600032 Stręgoborzyce ‘Plac” 0,2 0,2 - 

K600033 Stręgoborzyce „Dom Ludowy” 0,3 0,3 - 

K600034 Stręgoborzyce „Szkoła” 0,2 0,2 - 

K600035 Stręgoborzyce „Zbiornik Wodny” 0,8 0,7 - 

K600036 Stręgoborzyce „Międzygórze” 1,6 1,6 - 

K600037 Stręgoborzyce „Stefanów” 0,8 0,3 0,5 
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K600038 Tropiszów „Kamienna” pod sklep 1,5 1,4 - 

K600039 Tropiszów „Zakopane” 3,5 3,2 0,3 

K600040 Tropiszów „Sachalina” 0,9 0,9 - 

K600041 Tropiszów „Kolonia Dolna” 1,0 1,0 - 

K600042 Tropiszów „Kresy” – Zagórze 1,1 1,1 - 

K600043 Tropiszów „Gać” 0,3 0,3 - 

K600044 Tropiszów „Zakopane II” 1,5 1,5 - 

K600045 Tropiszów „Podewsie/Przedewsie” – 

Igołomia Cmentarz 
2,5 0,9 1,6 

K600046 Tropiszów „Podewsie” 0,8 0,8 - 

K600047 Tropiszów „Osiedle Działek 

Nauczycielskich” 
0,3 0,4 - 

K600048 Tropiszów „Brzostek” 1,6 1,2 0,5 

K600049 Tropiszów „Działki Mieszkaniowe” 0,6 - 0,6 

K600050 Wawrzeńczyce „ścieszczany” 0,6 - 0,6 

K600051 Wawrzeńczyce „Hektary”- 

Wawrzeńczyce „Podgaje” 
1,6 1,6 - 

K600052 Wawrzeńczyce „Hektary I” 0,3 0,3 - 

K600053 Wawrzeńczyce „Przepompownia II” 1,1 1,1 - 

K600054 Wawrzeńczyce „Przepompownia I” 1,6 1,0 0,6 

K600055 Wawrzeńczyce I 0,3 0,3 - 

K600056 Wawrzeńczyce  „ścieszczany” 0,2 0,2 - 

K600057 Wawrzeńczyce  „ścieszczany” - 

Odwiśle 
1,7 1,7 - 

K600058 Wawrzeńczyce Kolonia „Cmentarna” 0,3 0,3 - 

K600059 Wawrzeńczyce III 1,2 1,2 - 

K600060 Wawrzeńczyce „Grobla” – Mała 

Dróżka 
1,2 0,6 0,6 

K600061 Wawrzeńczyce „Brzegi” 0,6 0,6 - 

K600062 Wawrzeńczyce I „Wygon”- Błonia 4,8 1,2 3,6 
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K600063 Wawrzeńczyce II „Wygon”- „Błutko” 0,8 0,8 - 

K600064 Wawrzeńczyce III „Wygon” – 

„Przepompownia I” 
1,4 0,7 0,7 

K600065 Wawrzeńczyce „Hektary III” 0,4 0,4 - 

K600066 Wawrzeńczyce „Stara Wieś” 0,6 0,6 - 

K600067 Wronin – Rudno Górne 0,3 0,3 - 

K600068 Złotniki „Parcelacja Północna” 0,8 0,8 - 

K600069 Złotniki „Parcelacja Południowa” 1,1 1,1 - 

K600070 Złotniki „Łaźnia” 4,6 0,9 3,7 

K600071 Złotniki I 0,3 0,3                          - 

K600072 Złotniki II 0,5 0,5 - 

K600073 Złotniki – Odwiśle 1,2 0,5 0,7 

K600074 Zofipole – Koźlica „Zbiornik wodny” 1,0 0,5 0,5 

K600075 Zofipole – „Stara Droga” 1,2 1,2 - 

K600076 Zofipole I 0,3 0,3 - 

K600077 Zofipole- Igołomia przez wieś 0,9 0,9 - 

K600078 Zofipole I 0,7 0,5 0,2 

K600079 Żydów „Zbiornik wodny” – „Góra 

Złotnicka” lub „Lesiska” 
3,3 3,1 0,2 

K600080 Żydów sklep – Wawrzeńczyce 

„Hektary” 
2,7 1,9 0,7 

K600081 Żydów I 0,4 0,4 - 

K600082 Żydów - Karwin 0,3 - 0,3 

K600083 Żydów – Przez Wieś 0,2 0,2 - 

Łącznie drogi publiczne w gminne Igołomia-

Wawrzeńczyce 
114,4 81,3 33,1 

Źródło: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, stan na 30.06.2013r. 

 

Aktualny układ komunikacyjny Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce jest stosunkowo dobrze rozwinięty. 

Zastrzeżenia natomiast może budzić niedostosowanie sieci dróg (na wielu odcinkach) do standardów 

technicznych i wymogów ruchu (wąskie drogi, zbyt małe promienie łuków, nienormatywne spadki, zły 
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stan techniczny nawierzchni itp.). Na terenie Gminy brak organizacji ruchu pieszego i rowerowego 

(brak ścieżek rowerowych, chodniki występują jedynie przy drodze krajowej).  

Transport publiczny 

Komunikacja publiczna realizowana jest przez publiczny transport zbiorowy na dwóch trasach: 

- Kraków – Igołomia – Wawrzeńczyce – Nowe Brzesko – Koszyce 

- Kraków – Igołomia – Wawrzeńczyce – Stręgoborzyce – Proszowice  

Transport kolejowy 

Na terenie Gminy brak sieci kolejowej. 

 

2.5.2. Gospodarka wodna 

Wody powierzchniowe 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce znajduje się w zlewni Wisły. Zasoby wód powierzchniowych są ubogie 

na płaskowyżu, natomiast bogatsze w dolinie Wisły. Obszar Gminy odwadniany jest  przez potoki: 

Kościelnicki, Ropotek, Rudnik, Tropiszowski, Igołomski, Pobiednicki oraz klika bezimiennych cieków.  

Teren doliny Wisły jest bogaty w cieki i stawy. Są to: starorzecza, strumienie, rowy melioracyjne 

prowadzące wody do zbiorników retencyjnych oraz stawy rybne we wsi Pobiednik Wielki, 

Wawrzeńczyce, Złotniki. Na znacznej część doliny występują zagłębienia bezodpływowe, w których 

periodycznie pojawiają się wody oraz tereny podmokłe. Długość Wisły na terenie gminy wynosi 14 km. 

a średni spadek zaledwie 1%. Obszar Płaskowyżu Proszowickiego jest zdecydowanie bardziej ubogi 

w sieć hydrograficzną, część cieków występuje jedynie okresowo w czasie topnienia śniegów oraz 

silnych i długich opadów.  

Wspominane wyżej cieki zazwyczaj prowadzą niewielkie ilości wody. Doliny tych rzek mają szerokość 

około 150-400 m. 

 

W celu poprawy żeglowności Wisły i umożliwienie transportu rzecznego i turystycznego ( statki 

wycieczkowe) panuje się budowę stopnia wodnego „Niepołomice” oraz powstanie elektrowni wodnej. 

 

Wody podziemne 

Obszar Gminy odznacza się deficytem wód podziemnych. Na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

występują dwa poziomy wód użytkowych. Pierwszy z nich w utworach czwartorzędowych występuje w 

aluwiach doliny Wisły i dolin bocznych, jest średnio zasobny w wody. Zasilany jest przez wody 
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opadowe oraz pozostaje w ścisłym kontakcie hydraulicznym z wodami Wisły. Drugi – znajduje się w 

utworach trzeciorzędowych, na poziomie około 10 m p.p.t. na Płaskowyżu Proszowickim – jest 

uboższy w wody niż zbiornik doliny Wisły. 

Oba poziomy odznaczają się niską jakością wód – przekroczona jest normatywna zawartość żelaza i 

manganu, a na znacznych głębokościach występuje zanieczyszczenia cząstkami ilastymi. Do wód 

przenikają z powierzchni terenu znaczne ilości azotanów i chlorków. Ze względu na małą zasobność 

wód i ich niską jakość, pobieranie tych wód do celów zaopatrzenia ludności jest mało ekonomiczne. 

Ujęcia wodne 

Na terenie gminy brak jest własnych ujęć wody, dlatego też podjęta została decyzja o zakupie wody z 

Krakowa. Powyższa decyzja podyktowana była następującymi argumentami: 

- brak udokumentowanych ujęć na terenie gminy 

- deficyt wód podziemnych 

- niska jakość wód podziemnych ( przekroczone normatywne zawartości żelaza, manganu) 

- infrastruktura wodociągowa doprowadzona do granic naszej gminy 

- zapewnienie od MPWiK , że ilość dostarczanej wody będzie wystarczająca na pokrycie potrzeb 

gminy, czego nie można było zagwarantować z własnych potencjalnych ujęć (przykłady deficytu wody 

w gminach sąsiednich min. w gminach  Koniusza i Nowe Brzesko) 

- MPWiK w Krakowie to jedno z większych tego rodzaju przedsiębiorstw w kraju, co dawało gwarancję 

otrzymania wody o dobrych parametrach co trudno uzyskać w przypadku małych gminnych stacji 

uzdatniania wody, które są kosztowne i wymagają dodatkowych nakładów na obsługę.   

Zbiornik z którego w wodę zaopatrywani są między innymi mieszkańcy naszej gminy znajduje się na 

60,1 km rzeki Raby w miejscowości Dobczyce woj. małopolskie. 

Zbiornik oddano do użytku 1986r. ma on powierzchnię 10,7km kw. oraz pojemność 127 mln m 

sześciennych. Przez większą część roku woda w zbiorniku odpowiada I klasie czystości wód. 

 

Sieć wodociągowa 

 

W Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce z wodociągów zbiorczych korzysta około 4.600 mieszkańców. 

Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy wynosi 77,5 km. Liczba przyłączy do sieci 

wodociągowej na terenie Gminy wynosi 1026. 
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Sieć wodociągowa na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: 

Rok 

Długość sieci 

wodociągowej 

[km] 

Podłączenia wodociągowe 

prowadzące do budynków 

mieszkalnych 

Ludność 

korzystająca z 

sieci 

wodociągowej [os.] 

Zużycie wody z 

wodociągów w 

gospodarstwach 

domowych [w dam
3
] 

2009 21,6 302 1400 48,7 

2010 42,32 633 2840 33,2 

2011 42,33 650 2925 77,2 

2012 42,33 678 3050 80,5 

2013 77,5 1026 4617 82,5 

Źródło: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce rok 2013. 

 

Zużycie wody w 2013 r. na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce wynosiło ok. 82,5 dam
3                            

 

z czego: 

- zużycie w gospodarstwach domowych  - 80 dam
3
 

- pozostałe (przedszkola, szkoły itp.) – 2,5 dam
3
 

 

 

L.p. Wyszczególnienie 2011 2012 

1 Pobór wody ogółem [m
3
/rok] 84 300 106 972 

2 Zużycie wody ogółem  [w m 
3
/rok] 77 200 84 500 

3 Straty wody [m
3
/rok] 7 100 22 479 

 Źródło: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce  

 

Główne kierunki rozwoju w zakresie zaopatrzenia w wodę to kontynuacja budowy sieci wodociągowej 

na terenie gminy.  

2.5.3. Gospodarka ściekowa 

Zaopatrzenie ludności w wodę wiąże się nierozerwalnie z wytwarzaniem i odprowadzaniem ścieków, a 

ochrona wód powierzchniowych i podziemnych – to przede wszystkim oczyszczanie ścieków. We 

wspólnocie gminnej obowiązek oczyszczania ścieków komunalnych spoczywa na gminie i stanowi jej 

zadanie własne. Dlatego też, działania gminy mają na celu rozwiązanie spraw gospodarki ściekowej w 

szczególności przez budowę systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. 
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Na terenie gminy ścieki sanitarne z gospodarstw i obiektów usługowych gromadzone są                            

w zbiornikach bezodpływowych z których podmioty gospodarcze posiadające stosowne zezwolenie 

wójta gminy  w zakresie wywozu nieczystości ciekłych dokonują wywozu nieczystości do  

oczyszczalnie ścieków znajdujących się w Gminie Kraków oraz Proszowice. Na terenie gminy działa 

11 podmiotów mogących świadczących wywóz nieczystości ciekłych na podstawie zezwoleń wójta 

gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

2.5.4. Gospodarka odpadami 

Z dniem 1 lipca 2013 roku na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zgodnie ze znowelizowaną 

ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został wprowadzony nowy system odbioru 

odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości. 

Zostały przyjęte następujące rozwiązania: 

- opłata za odpady naliczana jest od każdej osoby zamieszkującej dana posesję 

- niższa stawka za gospodarowanie odpadami przysługuje osobom które gromadzą odpady w sposób 

selektywny 

-  opłaty za odpady zróżnicowane są również ze względu na liczbę osób zamieszkujących daną 

posesję, gdzie gromadzone są odpady w sposób selektywny 

- system segregacji oparty jest na zasadzie „u źródła” do 3 kolorowych worków (niebieskiego, żółtego, 

zielonego) 

- odbiór odpadów zarówno zmieszanych jak i selektywnych odbywa się raz w miesiącu 

- gmina wzięła na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na niesegregowane 

odpady komunalne, a także zapewnia worki do selektywnej zbiórki odpadów 

- odpady komunalne przekazywane są do RIPOK.   

 

Odzysk surowców wtórnych w latach 2011- 2013 w Megagramach: 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 

Makulatura 3,15 15,49 5,20 

Tworzywa sztuczne 6,58 14,18 107,59 

Szkło 7,96 15,49 23,50 

Źródło: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 
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Dbając o środowisko Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce wspólnie z gminami województwa 

małopolskiego realizuje projekt pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających 

azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy. Program realizowany będzie do 2016 roku. Osoby fizyczne mogą ubiegać się o 

bezpłatny demontaż oraz wywóz i utylizację materiałów zawierających azbest. Koszty związane 

z demontażem, odbiorem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem) oraz deponowaniem odpadów 

zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych w 85% pokrywane są z funduszu 

szwajcarskiego a w 15% koszty pokrywa budżet gminy. 

 

2.5.5. Sieć energetyczna 

Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce zaopatruje się w energię elektryczną z jednego źródła – stacja 

elektroenergetyczna: Zakład Energetyczny S.A. ENION Rejon Dystrybucji Nowa Huta. Gmina 

Igołomia-Wawrzeńczyce objęta jest w 100% siecią elektroenergetyczną. Jest to sieć niskiego               

i średniego napięcia niepowodująca zagrożeń związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym. 

Przez teren Gminy przebiega linia wysokiego napięcia 220 kV determinująca wyznaczenie strefy 

ochronnej – 26 m od przewodu linii.  

Przewidywany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną szacowany jest na około 3 MW. 

System sieci rozdzielczej średniego napięcia będzie sukcesywnie modernizowany i rozbudowany. 

Wzrośnie też stosownie do zapotrzebowania na energię elektryczną ilość stacji transformatorowych. 

2.5.6. Zaopatrzenie w gaz  

Wszystkie miejscowości Gminy zaopatrzone są w gaz ziemny gazociągami średnioprężnymi. Długość 

sieci gazowej na terenie Gminy wynosi 135,5 km. Źródłem zasilania sieci gazowej jest stacja 

redukcyjno – pomiarowa w Niepołomicach (znajduje się poza terenem gminy), do której gaz jest 

doprowadzany gazociągiem średnioprężnym o ø 150 przechodzącym przez miejscowości: Igołomia, 

Złotniki i Wawrzeńczyce. Większe gazociągi zasilające gminę przechodzą przez miejscowości: 

Stręgoborzyce i Rudno Górne (ø 100/90 PE);  Pobiednik Mały i Pobiednik Wielki do Igołomi (ø 150/80 

PE); Żydów do połączenia z siecią  w gminie Koniusza (ø 80).  

2.5.7. Zaopatrzenie w ciepło  

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce nie posiada sieci ciepłowniczej. Wszystkie budynki zarówno 

użyteczności publicznej jak i mieszkalne zasilane są ze źródeł indywidualnych. Są nimi  piece          

lub wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania. Najczęściej stosowanym paliwem jest węgiel, 

drewno, gaz.  
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Struktura gospodarki cieplnej w gminie według źródeł energii [%] (źródła konwencjonalne 100 %) w 

tym dane szacunkowe: 

 węgiel kamienny - 79 % 

 węgiel brunatny – 0 % 

 gaz - 20 % 

 olej opałowy - 0 % 

 energia elektryczna - 1 %   

Na terenie gminy brak jest obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Część mieszkańców 

używa drewna, nie posiadają oni jednak specjalnych pieców przystosowanych do spalania biomasy.  

Wszystkie obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy posiadają kotłownie gazowe. 

2.6. Gospodarka  

Sytuacja społeczno-gospodarcza na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce podlega ustawicznym 

przemianom, z głównym ukierunkowaniem na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych w 

branży usług i małej produkcji nieprzemysłowej. Na koniec 2013 roku na terenie Gminy działały 

następujące podmioty gospodarcze: 

 

Lp. Rodzaj prowadzonej 

działalności 

Liczba podmiotów 

1 Rolnictwo, leśnictwo , 

łowiectwo, rybactwo 

53 

2 Górnictwo, wydobywaniewie 1 

3 Przetwórstwo przemysłowe 28 

4 Dostawa wody, gospodarka 

ściekami, rekultywacja 

1 

5 Budownictwo 49 

6 Handel, naprawa pojazdów 134 

7 Transport 54 

8 Działalność związana z 

zakwaterowaniem 

4 
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9 Informacja i komunikacja 3 

10 Działalność ubezpieczeniowa 8 

11 Działalność naukowa i 

techniczna 

14 

12 Usługi administrowania i 

działalność wspierająca 

6 

13 Administracja publiczna 1 

14 Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 

18 

15 Kultura, rozrywka i rekreacja 7 

16 Prowadzenie działalności 

usługowej 

21 

Razem 402 

Źródło : GUS, XII.2013 

Na terenie gminy Igołomia – Wawrzeńczyce działają 402 podmioty gospodarcze. Podmioty 

gospodarcze w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, to głównie niewielkie zakłady usługowe i handlowe w 

większości jedno lub kilkuosobowe. Najwięcej zakładów działa w dziedzinie handel i naprawa 

pojazdów około 33%. Transport  oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo to druga co do 

wielkości gałąź działalności na terenie gminy – około 13% wszystkich działających przedsiębiorców. 

Na terenie gminy działa natomiast  niewiele firm zajmujących się zakwaterowaniem oraz kulturą, 

rozrywką i rekreacją – około 1,5 % podmiotów. 

2.7. Rolnictwo  

Ważną dziedziną gospodarki Gminy jest rolnictwo. Występujące na terenie Gminy bardzo żyzne gleby 

i specyficzny mikroklimat, sprzyjają produkcji warzyw: kalafiora, kapusty białej, kapusty czerwonej, 

kapusty pekińskiej, papryki, ogórków, sałaty, wszelkich nowalijek, rozsad warzyw i kwiatów, kwiatów 

balkonowych i rabatowych. W okresie jesiennym na szeroką skalę prowadzona jest produkcja 

chryzantem doniczkowych drobnokwiatowych, wielkokwiatowych i na kwiat cięty.  

Powierzchnia użytków rolnych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (GUS, stan na 2011r.) 

wynosiła  5 066 ha użytków rolnych, z czego 4 473 ha stanowią grunty orne. Zatem, użytki rolne 

stanowią 80,4% powierzchni Gminy. Istnieją warunki do prowadzenia uprawy zdrowej żywności. 
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Struktura użytkowania ziemi w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce przedstawia się następująco (stan na 

2011r.): 

L.p. Wyszczególnienie Powierzchnia [ha] 

1 Powierzchnia użytków rolnych ogółem  5 066 

2 Grunty orne  4 473 

3 Sady  13 

4 Łąki  550 

5 Pastwiska  30 

6 Lasy i grunty leśne  25 

7 Pozostałe grunty i nieużytki 1 168 

Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych, 2011r. 

 

71,47%0,21%

8,79%
0,48%

0,40%
18,66%

Struktura użytkowania ziemi na terenie Gminy 
Igołomia-Wawrzeńczyce, 2011r. 

Grunty orne Sady Łąki Pastwiska Lasy i grunty leśne Pozostałe grunty i nieużytki

 

Gleby 

Tereny Gminy są bardzo korzystne dla potrzeb produkcji rolnej. Największy obszar zajmują               

na terenie gminy utwory lessowe bo około 3347 ha. Wśród gruntów ornych duży udział mają gleby I 

klasy (798 ha) i II klasy (1 338 ha) bonitacyjnej, co stanowi 46,8% ogólnej powierzchni gruntów 

ornych. Gleby klasy III a i III b zajmują 1 383 ha tj. 34,6% gruntów ornych. 

Z całej powierzchni użytków rolnych ok. 3 929 ha tj. 63% posiadają właściwe stosunki wilgotnościowe. 

Zaliczono tu gleby wytworzone z lessów na terenach równych. Są to gleby najodpowiedniejsze do 

produkcji rolnej. Niewielki obszar, bo około 161 ha tj. 3% ogólnej powierzchni użytków rolnych zajmują 

gleby o okresowym niedoborze wilgoci, która w znacznym stopniu ogranicza możliwości produkcyjne 

gleb, zwłaszcza w latach suchych o niekorzystnym rozkładzie opadów. 
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Mając do dyspozycji urodzajne gleby i odpowiednie środki produkcji można uprawiać warzywa            

o najwyższej jakości. Produkcja warzyw na terenie Gminy stoi obecnie na bardzo wysokim poziomie. 

Rolnicy starają się modernizować własne gospodarstwa, aby polepszyć warunki produkcji a 

szczególnie przechowywania i transportu warzyw. W 2012 r. warzywa uprawiane były na powierzchni 

3 401 ha. Znaczną część stanowią uprawy wczesne, prowadzone w "igołomskich" tunelach foliowych 

o wymiarach: długość 33 m, szerokość 4 m, wysokość 1,5 m). Produkcja uprawiana jest w około 3 000 

sztuk tego typu tuneli. Resztę stanowią uprawy pod okryciami płaskimi: agrowłókniną lub folią 

perforowaną. Z Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce trafiają na rynek krajowy pierwsze wiosenne nowalijki. 

Wielkość zbioru  w skali roku szacowana jest na ok. 589 814 ton. 

Potencjał produkcji warzywniczej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 2012r. 

Lp. Gatunek warzywa 
powierzchnia upraw  

w ha 

produkcja w decytonach 

(kwintalach) 

1. kalafior 1229 195 000 

2. kapusta biała i czerwona 700 105 000 

3. kapusta pekińska 700 65 000 

4. brokuły 100 5 000 

5. por 90 16 500 

6. papryka 135 75 000 

7. ogórki 40 2 000 

8. seler 130 75 000 

9. kukurydza cukrowa 50 4 950 

10. kalarepa 50 55 00 

11. fasola szparagowa 12 264 

12. marchew 50 21 000 

13. buraki ćwikłowe 40 12 000 

15. sałata 15 1 000 

16. koper, natka pietruszki, szpinak 15 300 

17. boćwina, selery naciowe, szczaw 15 300 

18. pozostałe 30 6 000 

OGÓŁEM 3 401 589 814 

Źródło: Urząd Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce –stan na 31.12.2012r. 
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Struktura i powierzchnia zasiewów w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 

Struktura zasiewów  Powierzchnia zasiewów w zasiewów [ha]    

Ogółem 4473 

pszenica ozima (p.oz.) 300 

pszenica jara (p.j.) 150 

żyto (ż) 30 

jęczmień ozimy (j.o.) 10 

jęczmień jary (j.j.) 150 

owies (o.) 50 

pszenżyto ozime (pż.o.) 50 

pszenżyto jare (pż.j.) 10 

mieszanki zbożowe (m.z.) 45 

kukurydza (k.) 150 

strączkowe jadalne (str.jad.) 60 

ziemniaki (z.) 50 

okopowe pastewne (o.p.) 15 

warzywa gruntowe (w.gr.) 3401 

truskawki 2 

Źródło: Urząd Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce –stan na 31.12.2012r. 

 

Wśród upraw dominują warzywa gruntowe, które stanowią ponad 68 % upraw oraz zboża, stanowiące 

33% upraw. 

Wielkość i struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce: 

Wyszczególnienie Gospodarstwa rolne 
Gospodarstwa 

indywidualne 

Ogółem 1 695 1 695 

Do 1 ha włącznie 379 379 

1 - 2 ha 700 700 

2 - 5 ha 787 787 

5 - 7 ha 125 125 

7 - 10 ha 50 50 

10 - 15 ha 9 9 

Powyżej 15 ha 6 6 

Źródło: Ewidencja podatkowa Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 
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19%

34%

38%

6%

2% 1% 0%

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w 
gminie Igołomia - Wawrzeńczyce

Do 1 ha włącznie 1 - 2 ha 2 - 5 ha 5 - 7 ha 7 - 10 ha 10 - 15 ha Powyżej 15 ha

 

O dużej skali rozdrobnienia świadczy fakt, że 52,4% ogólnej liczby gospodarstw mieści się w 

przedziale obszarowym do 2 ha, 38,3% stanowią gospodarstwa o powierzchni 2 - 5 ha, natomiast 

tylko 0,4% to gospodarstwa w przedziale 10 -15 ha. Obecna struktura obszarowa wynika przede 

wszystkim z funkcji, jaką pełnią drobne gospodarstwa, specyfiki i charakteru produkcji. 

Mimo rozdrobnienia gospodarstw rolnych (o małej powierzchni) jest prowadzona intensywna 

produkcja warzyw i kwiatów (w gruncie i pod osłonami), nastawiona głównie na sprzedaż.  

2.8. Sfera społeczna  

2.8.1. Służba zdrowia 

Ochrona zdrowia mieszkańców Gminy prowadzona jest w oparciu o publiczne placówki zdrowia 

działające  w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Pacjenci mogą skorzystać z podstawowej opieki 

zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Igołomi oraz Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w 

Wawrzeńczycach. Wymienione przychodnie nie zapewniają wystarczającego standardu dostępności 

podstawowych usług medycznych mieszkańcom, w porównaniu do średnich warunków w woj. 

małopolskim i kraju. Szczególnie dotkliwą bolączką mieszkańców jest niewystraczająca ilość lekarzy 

podstawowej opieki medycznej oraz lekarzy specjalistów. Ze specjalistycznej opieki zdrowotnej 

mieszkańcy korzystają w placówkach służby zdrowia i gabinetach specjalistycznych zlokalizowanych 

na terenie powiatu krakowskiego oraz pobliskiego m. Kraków.  
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Proszowicach; Gminny Ośrodek Zdrowia w 

Igołomi – w przychodni przyjmuje 2 lekarzy, lekarz  chorób wewnętrznych, lekarz chorób dziecięcych 

- specjalista medycyny rodzinnej, stomatolog i  psycholog, pracują 4 pielęgniarki. Na terenie 

przychodni pobierany jest także materiał do badań analitycznych.             

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, Wiejski  Ośrodek Zdrowia w 

Wawrzeńczycach - w przychodni przyjmuje lekarz chorób wewnętrznych, lekarz pediatra, lekarz 

stomatolog. Zatrudnione są 3 pielęgniarki. Na terenie przychodni pobierany jest materiał do badań 

analitycznych.  

Opiekę medyczną w dni robocze od godziny 18.00 do 8.00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy i 

święta dla mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce pełni: 

- Firma Marketingowo-Medyczna "Mark-Med" Sp. z o.o. oś. Urocze 2, Kraków 

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Proszowicach - Izba Przyjęć  

 

 Liczba aptek w Gminie – 2 

 Liczba specjalistycznych gabinetów lekarskich - 8 

 Liczba stomatologów – 2 

 Liczba pielęgniarek – 7 

2.8.2. Pomoc społeczna 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce i 

wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej określone przepisami ustawy o pomocy społecznej z 

dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 

28 listopada 2003r. (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.), ustawy o postępowaniu wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005r. (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. 

zm.). Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach został utworzony i działa na 

podstawie Uchwały Nr II/9/90 Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce z dnia 16 czerwca 1990 roku w 

sprawie; powołania Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacji pomocy społecznej na szczeblu 

podstawowym. 

 

Główny cel działania Ośrodka to umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia 

oraz zapobieganie powstawaniu tego typu sytuacji, a także umacnianie rodziny. Katalog zadaniowy 
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tworzą odpowiednie kategorie wyznaczające zakres działania instytucji: 

1. Wykonywanie zadań własnych gminy, zadań zleconych gminie przez administrację rządową z 

zakresu pomocy społecznej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

2. Aktywizowanie środowisk lokalnych w celu niesienia pomocy osobom i rodzinom potrzebującym tej 

pomocy. 

3. Prowadzenie badań i wykonywanie analiz służących ocenie wielkości potrzeb, stosowanie 

właściwych sposobów dzielenia świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz formułowanie oceny 

stopnia zaspokojenia potrzeb. 

4. Współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, urzędami, instytucjami, 

pracodawcami, Kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami 

fizycznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej. Na uwagę zasługuje współpraca GOPS z 

Gminą Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) powoływana została przez wójta 

gminy. Komisja działa na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Tworzy ją zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy a także 

ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób 

uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla takich osób. 

W roku 2011 powołany został Gminy Zespół Interdyscyplinarny w Igołomi-Wawrzeńczycach, Zespół 

Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy 

osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. W skład 

zespołu wchodzą specjaliści z różnych dziedzin: przedstawiciele służby zdrowia, pomocy społecznej, 

policji, oświaty. Głównym celem  zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i 

organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez: 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku, 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w 

środowisku lokalnym, 

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_wychowaniu_w_trze%C5%BAwo%C5%9Bci_i_przeciwdzia%C5%82aniu_alkoholizmowi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_wychowaniu_w_trze%C5%BAwo%C5%9Bci_i_przeciwdzia%C5%82aniu_alkoholizmowi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ustawa_o_przeciwdzia%C5%82aniu_narkomanii
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach realizuje zadania w oparciu              

o Ustawę o pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także wytyczne  Rady Gminy. 

Środki na realizację i obsługę w/w zadań zapewnia budżet państwa. Do zadań  zleconych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek należy także prowadzenie postępowań w 

sprawach świadczeń rodzinnych, wobec dłużników alimentacyjnych  i wydawanie decyzji kończących 

postępowania na podstawie upoważnienia Wójta.  

 

W Ośrodku  zatrudnionych jest 5 pracowników tym: 

 1 kierownik 

 1 główny specjalista 

 1 starszy pracownik socjalny 

 1 pracownik socjalny 

 główna księgowa 

Wszyscy pracownicy dodatkowo podnoszą swoje kwalifikacje w organizowanych kursach i 

szkoleniach z zakresu pracy z rodziną wieloproblemową oraz dysfunkcyjną. 

 

Formy pomocy społecznej udzielanej przez GOPS:  

Wyszczególnienie 

Ilość osób 

2011r. 2012r. 

 

2013r.  

do 30.06. 

Zasiłek stały 26 26 26 

Zasiłek okresowy 8 5 2 

Zasiłek celowy i pomoc w 

naturze 
118 142 69 

Usługi opiekuńcze 0 0 0 

Dożywianie dzieci w szkołach 225 221 210 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach. 
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Wyszczególnienie 

2011r. 2012r. 

2013r.  

do 30.06. 

Liczba 

udzielonych 

świadczeń 

Kwota 

Liczba 

udzielonych 

świadczeń 

Kwota 

Liczba 

udzielonych 

świadczeń 

Kwota 

Zasiłki stałe 234 80 993 258 105 802 133 59 167 

Zasiłek okresowy 27 7871 23 6 649 9 3242 

Zasiłek celowy i pomoc w 

naturze 
250 38 109 150 52 032 85 32 074 

Dożywianie dzieci w 

szkołach 
28 335 129 685 33 376 165 891 16 024 80 673 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach. 
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Przyczyny udzielania wsparcia przez pomoc społeczną (zgodnie z art.7 Ustawy z dnia 12.03.2004 r. O 

pomocy społecznej): 

Przyczyna 

udzielania pomocy 

2011r. 2012r. 2013r. do 30.06. 

Ilość osób  
Liczba 

rodzin 
Ilość osób  

Liczba 

rodzin 
Ilość osób 

Liczba 

rodzin 

ubóstwo 152 152 110 110 80 80 

sieroctwo   1 1 1 1 

bezdomność 2 2 2 2 3 3 

bezrobocie 12 12 8 8 5 5 

niepełnosprawność 62 62 81 81 45 45 

długotrwała lub 

ciężka choroba  
40 40 55 55 20 20 

przemoc w rodzinie 6 6 1 1 - - 

bezradność w 

sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych i 

prowadzenia 

gospodarstwa 

68 68 75 75 75 75 
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domowego, w tym: 

rodziny 

wielodzietne 
42 42 54 54 54 54 

rodziny niepełne 26 26 21 21 4 4 

klęska żywiołowa - - - - - - 

alkoholizm - - 2 2 1 1 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach. 
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Do najczęstszych przyczyn zwracania się po pomoc społeczną w roku 2013, było ubóstwo (35 % 

ogółu rodzin zwracających się po pomoc). Na terenie Gminy mieszka wiele osób w podeszłym wieku i 

niepełnosprawnych wymagających opieki lub rehabilitacji. Jest to problem społeczny, niestety trudny 

do samodzielnego rozwiązania. Pomoc z tytułu niepełnosprawności stanowiła w 2013r. 20 % ogółu 

pomocy udzielonej przez GOPS. Znikoma część osób niepełnosprawnych korzysta z zasiłku dla 

bezrobotnych, większość z nich pozostaje głównie pod opieką i wsparciem rodzin. W wyniku ubożenia 

niektórych grup społecznych nasilają się takie problemy jak: konflikty w rodzinie, przemoc, rozpad 

małżeństw, alkoholizm. Bezradność w sprawach wychowawczo-opiekuńczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego była jedną z częstszych przyczyn zwracania się o pomoc 33%.  

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym to jedno z ważniejszych zadań realizowanych  przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach. 
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2.8.3. Warsztaty Terapii Zajęciowej dla niepełnosprawnych 

W trosce o potrzeby osób niepełnosprawnych przy współpracy z samorządem powiatu krakowskiego 

w grudniu 2009 roku w Pobiedniku Małym rozpoczął swoją działalność  Warsztat Terapii Zajęciowej. 

Ośrodek prowadzony jest przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin 

i Przyjaciół „Ognisko”, a znajduje się w budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Pobiednik 

Mały. Głównym celem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej jest stworzenie osobom 

niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

Obecnie z usług WTZ korzysta dwudziestu niepełnosprawnych  z gmin: Igołomia – Wawrzeńczyce 

oraz Kocmyrzów – Luborzyca. Warsztaty są szansą i dają możliwości zdobywania nowych 

umiejętności z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, nauki gospodarowania pieniędzmi, 

obsługi komputera i ogrodnictwa. Na zajęciach w pracowni ceramiczno – technicznej osoby 

niepełnosprawne uczą się  tworzyć przedmioty użytkowe z gliny i innych materiałów.  

Warsztat Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym stanowi istotną wartość dla gminy ponieważ jest 

„wielką szansą” dla osób niepełnosprawnych. Samorząd Gminy w przyszłości widzi potrzebę 

wspierania poprawy bazy lokalowej WTZ, stworzenie dodatkowych miejsc dla osób 

niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne w WTZ mają zapewnioną  wykwalifikowaną kadrę 

pracowników, zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości osoby niepełnosprawnej, bezpieczne 

środowisko i indywidualne podejście do każdego Uczestnika, stałą opiekę specjalistów co jest 

bezcenne. 

 

2.8.4. Oświata 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć placówek oświaty            i 

wychowania. Potencjał edukacyjny Gminy tworzony jest przez szkoły  podstawowe i gimnazja 

prowadzone przez gminę jak i szkoły prowadzone przez Stowarzyszenia. Szkoły prowadzone przez 

gminę wchodzą w skład Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach ( Gimnazjum w 

Wawrzeńczycach, Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach, Przedszkole Samorządowe w 

Wawrzeńczycach ) oraz Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi ( Gimnazjum w Igołomi, Szkoła 

Podstawowa w Igołomi, Przedszkole Samorządowe w Igołomi).   

Poniżej przedstawiono bazę szkół na terenie gminy. 
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Szkoły prowadzone przez Gminę Igołomia – Wawrzeńczyce rok szkolny 2013/2014: 

Szkoła/ 

Przedszkole 

Liczba sal 

dydaktycznych 

Powierzchnia 

dydaktyczna 

[m
2
] 

Liczba uczniów 

i dzieci w 

Oddziale 

Przedszkolnym 

Powierzchnia 

dydaktyczna 

na 1 ucznia 

Liczba 

nauczycieli 

Liczba uczniów 

na 1 nauczyciela 

Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach 

Gimnazjum w 

Wawrzeńczycach  
6 263 118 2,23 13,79 8,56 

Szkoła 

Podstawowa  w 

Wawrzeńczycach 

11 542 220 2,46 16,17 13,61 

Przedszkole 

Samorządowe w 

Wawrzeńczycach 

3 138 75 1,84 4,61 16,27 

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi 

Gimnazjum          

w Igołomi 
6 348 126 2,76 12,75 9,88 

Szkoła 

Podstawowa        

w Igołomi 

9 560 215 2,60 15,84 13,57 

Przedszkole 

Samorządowe     

w Igołomi 

3 168 72 2,33 5,32 13,53 

Źródło: GZEAS w Igołomi-Wawrzeńczycach 

Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenia rok szkolny 2013/2014 

Szkoła 

/przedszkole 

Liczba sal 

dydaktycznych 

Powierzchnia 

dydaktyczna 

[m
2
] 

Liczba uczniów i 

dzieci w 

Oddziale 

Przedszkolnym 

Powierzchnia 

dydaktyczna 

na 1 ucznia 

Liczba 

nauczycieli 

Liczba 

uczniów na 

1 

nauczyciela 

Szkoła 

Podstawowa   w 

Dobranowicach 

6 187 60 3,12 7,14 8,4 

Szkoła 

Podstawowa    

w Tropiszowie 

8 180,5 63 2,87 7,4 8,51 

Źródło: GZEAS w Igołomi-Wawrzeńczycach 

Wskaźnik wielkości powierzchni dydaktycznej przypadającej na 1 ucznia decyduje o komforcie nauki. 

Najwyższy wskaźnik powierzchni dydaktycznej przypadający na jednego ucznia posiada Szkoła 
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Podstawowa w Dobranowicach ( 3,1 m
2
/1 ucznia) oraz Szkoła Podstawowa w Tropiszowie (5,35 m

2
/1 

ucznia), najniższy Gimnazjum w Wawrzeńczycach (2,85 m
2
/1 ucznia). Najwięcej nauczycieli zatrudnia 

Szkoła Podstawowa w Wawrzeńczycach (16,71 etatu). Najmniej nauczycieli zatrudnia Szkoła 

Podstawowa w Dobranowicach (7,14 etatu). Kolejnym wskaźnikiem decydującym o komforcie nauki 

jest liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela. Najkorzystniej wskaźnik ten przedstawia się w 

Szkole Podstawowej w Dobranowicach (8,4  uczniów przypadających na jednego nauczyciela), 

najbardziej niekorzystnie zaś dla Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach. (13,61 uczniów na 

jednego nauczyciela).  

 

Wyszczególnienie 
Rok szk. 

2009/2010 

Rok szk. 

2010/2011 

Rok szk. 

2011/2012 

Rok szk. 

2012/2013 

Szkoły Podstawowe – ogółem  

Uczniowie 568 572 576 568 

Liczba etatów nauczycieli 55,23 52,34 50,8 49,33 

Liczba oddziałów 30 28 26 25 

Średnia liczba uczniów na jeden  

oddział 

18,93 20,43 22,15 22,72 

Liczba uczniów na 1 etat 

nauczyciela 
10,28 10,93 11,34 11,51 

Gimnazja – ogółem 

Uczniowie 282 254 252 237 

Liczba etatów nauczycieli 31,22 29,86 26,62 28,49 

Liczba oddziałów 12 12 12 12 

Średnia liczba uczniów na jeden 

oddział 
23,5 21,17 21 9,75 

Liczba uczniów na 1 etat 

nauczyciela  
9,03 8,51 9,47 8,32 

Przedszkola 

Uczniowie 125 125 147 147 

Liczba etatów nauczycieli 9,56 8,2 9,17 9,28 

Liczba oddziałów 5 5 6 6 
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Przedszkola Samorządowe 

(liczba) 
2 2 2 2 

Miejsca 125 125 147 147 

Źródło: GZEAS w Igołomi-Wawrzeńczycach 

2.8.5. Sport, rekreacja  

Na terenie gminy działają dwa Kluby Sportowe: KS „Wawrzyniaka” oraz KS „Wiarusy”. Kluby realizują 

zadania z zakresu kultury fizycznej i upowszechniania sportu wśród dzieci, młodzieży, organizowania i 

prowadzenia szkoleń sportowych  w popularnych dyscyplinach sportu.  

 

Klub Sportowy „Wawrzynianka” z Wawrzeńczyc. Historia Klubu sięga 1927 roku. Po wojnie 

drużyna istniała nieformalnie i rozgrywała mecze poza PZPN. Dopiero w 1960 roku Klub 

zarejestrowano w Krakowskim Związku Piłki Nożnej. W roku 1960 drużyna występowała w klasie "C", 

pod koniec lat 80-tych awansowała do "B" klasy. Klub w roku 2005 został zarejestrowany w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, w 2006 r. Klub obchodził jubileusz  80-lecia istnienia. 

Obecnie w klubie są trzy drużyny piłkarskie: Trampkarze, Juniorzy oraz drużyna Seniorów. Łącznie w 

klubie trenuje około 70 zawodników z okolicznych miejscowości w wieku od 10 – 40 lat. Od trzech lat 

w drużynie seniorów nie występują zawodnicy spoza gminy, klub w 100% bazuje na swoich 

wychowankach. W planach obecnego zarządu jest powołanie drużyny młodzików co zapewni tzw. 

ciągłość szkolenia w klubie. Klub KS Wawrzynianka organizuje rozgrywki piłkarskie w sezonie (mecze) 

oraz  zabawy taneczne. Klub finansowany jest poprzez dotacje z budżetu gminy oraz przez  

prywatnych sponsorów. Klub posiada boisko sportowe oraz użytkuje pomieszczenia gminne na 

szatnię.  

 

Klub Sportowy „Wiarusy” Igołomia  

Klub ma krótką historię,  ale jest bogaty w sukcesy piłkarskie. Klub Sportowy „Wiarusy” powstał 17 

maja 1992r. Grunt pod stadion został pozyskany w użytkowanie wieczyste od Stacji Hodowli Roślin 

Ogrodniczych w Igołomi. Aby powstała płyta boiska w czynie społecznym nawieziono i rozplantowano 

kilkadziesiąt samochodów ziemi. W roku 2006  nastąpiło oficjalne otwarcie Wiejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Igołomi dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej obiekt został zmodernizowany. 

W ramach zrealizowanego zadania powstała : nowa płyta boiska piłkarskiego, boisko treningowe, 

boisko do koszykówki i siatkówki, plac zabaw dla dzieci, trybuny na 280 miejsc, ścieżka dla pieszych, 

parking, toalety dla kibiców. W ramach remontu   zaplecza socjalno-gospodarczego budynek został 

ocieplony, wykonana została nowa elewacja, powstała szatnia dla juniorów i trampkarzy, 

pomieszczenie gospodarcze, wykonany został remont zaplecza kuchennego, sanitariatów i łazienek.  
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Największy sukces KS Wiarusy odniosły w sezonie 2005/2006 klub wygrał A klasę grupę III 

zdobywając tytuł mistrzowski, a dzięki temu awansował do klasy okręgowej. W okręgówce utrzymał 

się dwa sezony, a po spadku nie przerwanie kolejne sezonu plasuje się w środku tabeli wielickiej A 

klasy. Ponadto do sukcesów klubowych należy zaliczyć trzy tytuły mistrzowskie drużyny juniorów w 

sezonach 2007/2008, 2010/2011, 2012/2013. Zarząd VI kadencji za podstawowe zadania obrał sobie 

jak najlepszą współpracę z młodzieżą oraz organizowanie wielu wydarzeń sportowych i kulturalnych. 

Obecnie klub prowadzi cztery drużyny piłkarskie: seniorów, juniorów (roczniki 1995-1998), trampkarzy 

(roczniki 1999-2000) oraz młodzików (roczniki 2001 i młodsi). 

Obecnie w klubie trenuje około 100 zawodników we wszystkich drużynach pod okiem 

wykwalifikowanych trzech trenerów, którzy posiadają stosowne licencje PZPN uprawniające do 

prowadzenia zajęć. Oprócz prowadzenia powyższych czterech drużyn piłkarskich zarząd KS Wiarusy 

Igołomia organizuje wiele wydarzeń sportowych. Na stałe w kalendarzy wpisały się: halowy turniej 

orlików organizowany wspólnie z UG Igołomia-Wawrzeńczyce oraz PPN Wieliczka, Szkolny Turniej 

Piłki Nożnej organizowany przez klub oraz Urząd Gminy, Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej – w turnieju 

rywalizują tzw. „dzikie drużyny” czyli zawodnicy nie zrzeszeni w klubach, którzy na co dzień nie grają 

w klubach, ale tego dnia wspólnie z rodziną, kolegami, sąsiadami zakładają obuwie sportowe i przez 

dwa dni rywalizują o zwycięstwo. W turnieju bierze udział średnio ponad 200 zawodników, Piknik 

rodzinny – pod koniec czerwca, organizowany wspólnie z innymi stowarzyszeniami, mecz z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości w którym rywalizują samorządowcy przeciwko działaczom 

Wiarusów. 

 

Na terenie Gminy infrastruktura sportowo-rekreacyjna przeznaczona do czynnego wypoczynku  

dzieci, młodzieży  i dorosłych mieszkańców Gminy jest dobra. Na terenie gminy z dofinansowaniem 

unijnym zrealizowano budowę placu zabaw przy Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-

Wawrzeńczycach, przy przedszkolu w Wawrzeńczycach oraz w Igołomi, przy budynku OSP Igołomia-

Zofipole. W ramach Lokalnej Grupy Działania "Korona Północnego Krakowa" i pozyskanym 

dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powstały  w roku 2013  dwa boiska do 

siatkówki/koszykówki o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Rudno Górne i Tropiszów, cztery 

boiska trawiaste w miejscowościach: Dobranowice, Koźlica, Pobiednik Mały, Złotniki oraz dwa place 

zabaw w Pobiedniku Małym i Rudnie Górnym. W roku 2014 planowane są do budowy dwa place 

zabaw, w Dobranowicach i Koźlicy. Samorząd liczy, że nowa perspektywa unijna pozwoli na 

kontynuację podjętych działań i budowę kolejnych stref rekreacyjnych min. w miejscowości 

Stręgoborzyce i Żydów.  

Atrakcją sportowo - turystyczną gminy jest lotnisko Aeroklubu Krakowskiego zlokalizowane w 

miejscowości w Pobiednik Wielki. Lotnisko oferuje przeloty samolotami oraz balonami. Podczas 

sezonu letniego można podziwiać pokazy skoków spadochronowych. To dogodne miejsce do 

organizacji targów, zawodów, pokazów modeli latających, wystaw oraz imprez plenerowych. 
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Na terenie lotniska organizowane są: 

 Mistrzostwa Aeroklubu Krakowskiego dla Juniorów Młodszych w Modelarstwie Lotniczym 

 Ogólnopolski Pokaz Ogni Sztucznych, Laserów i Iluminacji Świetlnych 

 XXXVIII Lot Południowo - Zachodniej Polski imienia Franciszka Żwirki – (zawody samolotowe) 

 Międzynarodowe Zawody Spadochronowe 

 Mistrzostwa Polski Modeli Akrobacyjnych i Śmigłowców dla Juniorów i Seniorów 

 Puchar Polski Modeli Akrobacyjnych 

 Odlotowy Piknik Rodzinny 

 Inwazja Mocy  

 Okręgowe Zawody Spadochronowe 

 Małopolskie Święto Warzyw oraz wiele innych. 

 

Lotnisko w Pobiedniku Wielkim po stosownej modernizacji, brane jest pod uwagę jako lotnisko 

pomocnicze dla portu lotniczego Balice. Jest to niewątpliwie szansa rozwoju dla gminy a mały ruch 

lotniczy umiejscowiony na lotnisku w Pobiedniku Wielkim niewątpliwie by temu sprzyjał. 

 

2.8.6. Kultura 

Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach swą działalność rozpoczęło w roku 2009 

kiedy to na mocy uchwały Rady Gminy instytucja kultury została powołana do życia. Zgodnie z historią 

i tradycją obiektu w którym znajduje się siedziba Centrum Kultury, wszelakie inwestycje to przede 

wszystkim inwestycje w kapitał ludzki. Sam obiekt pisał swoją historie już od roku 1928. Wtedy to 

Komitet Założycielski, który wkopał kamień węgielny zadecydował, że Dom-Ludowy-Szkoła ma służyć 

lokalnemu społeczeństwu. Takie wyzwania w dzisiejszych czasach stawia sobie za cel główny CKiP. 

To tutaj z myślą o pokoleniach zostały utworze warunki do rozwoju zasobów artystycznych, twórczych 

dzieci i młodzieży. Z myślą o tych, którzy wykorzystują swój czas wolny w sposób racjonalny i 

pożyteczny utworzono warsztaty gwarantujące stałe formy zajęć. Są one przystosowane do potrzeb, 

możliwości, warunków przebywających na nich zainteresowanych uczestników. Dla najmłodszych 

funkcjonują zajęcia: baletowe, zummba kids. Kolejnym krokiem w tych samych działaniach, które 

wykorzystują warunki lokalowe jakimi dysponuje CKiP jak również potencjał ludzki, który jest 

zindywidualizowany i stanowi o jestestwie danej osoby, są zajęcia z tańca choreograficznego. Zajęcia 

dla starszej grupy wiekowej Pań i młodzieży odbywają się z wykorzystaniem elementów tańca latino i 

zumbby. W Centrum Kultury i Promocji dużo jest zajęć artystycznych. Do nich należą warsztaty 
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plastyczne. Prace, rękodzieła uczestników rok rocznie wystawiane są na organizowanych 

kiermaszach rękodzieła artystycznego. Oprócz wrażeń artystycznych Centrum Kultury zapewniamy 

zajęcia: karate, świetlicowe, świetlica środowiskowa, zajęcia gry na gitarze, warsztaty muzyczne. Dwa 

razy w tygodniu odbywają się zajęcia szkoły językowej- dla poczatkujących i zaawansowanych z 

języka angielskiego. Adepci swój talent muzyczny prezentują na różnego rodzaju imprezach 

promujących gminę. Centrum Kultury i Promocji to również szeroko pojęta promocja gminy i regionu, 

która pozwala na ukazanie walorów gminy w jak najlepszym świetle przy równoczesnym 

wykorzystaniu zarówno naturalnych czynników jakie stanowią: urodzajna gleba, ziemie namaszczone 

duchem czasu i historii a przede wszystkich ludzie z ich olbrzymim nakładem pracy i tradycją. Z myślą 

o mieszkańcach i dla pokoleń podejmowane są działania mające na celu publikacje o historii gminy 

dające szerokie spektrum informacji dotyczących zarówno wiadomości na temat czasów 

zamierzchłych jak i współczesności. Opiewają miejsca i ludzi związanych z terenem gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce. Wśród książek, które ukazały się w roku 2013 należy wymienić Monografię Gminy  

Igołomia-Wawrzeńczyce ,,Przy wielkiej drodze. Dzieje gminy Igołomia-Wawrzeńczyce od 

średniowiecza do współczesności’’. Centrum podejmuje współpracę ze stowarzyszeniami, kołami 

gospodyń wiejskich co owocuje podejmowaniem wspólnych działań na rzecz środowisk lokalnych jak 

również możliwości prezentowania gminy na zewnątrz. Cykliczne święta, którymi może poszczycić się 

CKiP  to  Małopolskie Święta Warzyw, Gminne Forum Kobiet, Kiermasz Bożonarodzeniowy,  Pikniki 

Rodzinne integrujące pokolenia.  

Na terenie gminy działa 11 Kół Gospodyń Wiejskich: KGW Dobranowice, KGW Igołomia, KGW 

Koźlica, KGW Rudno Górne, KGW Odwiśle, KGW Stręgoborzyce, KGW Tropiszów, KGW 

Wawrzeńczyce, KGW Złotniki, KGW Zofipole, KGW Żydów. 

Panie z Kół Gospodyń poprzez swoją pracę społeczną, zaangażowanie reprezentują i promują  gminę 

na różnych okolicznościowych imprezach w województwie, powiecie oraz przede wszystkim na 

Małopolskim Święcie Warzyw w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. 

Wielkim atrybutem pań z KGW oprócz umiłowania do ziemi, ciężkiej pracy jest także szacunek do 

tradycji wyrażany w różnych formach. Kobiety kultywują działania swoich poprzedniczek mam, babć i 

wcześniejszych pokoleń. Wystawiają tradycyjne dania i potrawy na kulinarnych konkursach. Preferują 

to co polskie, to co zakrzewione w tradycji lokalnej i małopolskiej. Chronią od zapomnienia stare 

obiekty, zakładają izby regionalne, gromadzą przedmioty, narzędzia rolnicze. Wszystko to czynią z 

potrzeby serca. Jest także czas na wspólne biesiadowanie i wykorzystywanie do tego celu tekstów 

utworów. Nasz regionalny zespół „Alebaki” z Igołomi koncertuje z czego znany jest szerokiej 

publiczności w gminie, powiecie, województwie. Pasterze z Koźlicy wyjeżdżają na przeglądy ze swoją 

nie zmienioną od  czasów powstania styczniowego pastorałką zachowaną w archiwach. O istnieniu 

Małej Ojczyzny świadczą ludzie. A ludzie z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce nie zapominają skąd 

pochodzą i gdzie zmierzają.  

http://www.igwa.pl/ckip/?id=k_igolomia
http://www.igwa.pl/ckip/?id=k_kozlica
http://www.igwa.pl/ckip/?id=k_rudno_gorne
http://www.igwa.pl/ckip/?id=k_odwisle
http://www.igwa.pl/ckip/?id=k_stregoborzyce
http://www.igwa.pl/ckip/?id=k_tropiszow
http://www.igwa.pl/ckip/?id=k_wawrzenczyce
http://www.igwa.pl/ckip/?id=k_zlotniki
http://www.igwa.pl/ckip/?id=k_zofipole
http://www.igwa.pl/ckip/?id=k_zydow


 

„Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
51 

W gminie Igołomia-Wawrzeńczyce prężnie działają Stowarzyszenia między innymi 

Stowarzyszenie Wczoraj-Dziś-Jutro w Dobranowicach, Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 

Lokalnej w Stręgoborzycach, Stowarzyszenie Odnowa Wsi Wawrzeńczyce, Stowarzyszenia działające 

przy szkołach. 

Stowarzyszenia na trenie gminy stawiają sobie za cel: poprawę jakości życia mieszkańców gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce, pobudzanie społecznej aktywności obywateli, wzrost lokalnej tożsamości i 

więzi. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, wspieranie aktywnego uczestnictwa 

mieszkańców w pogłębianiu procesów integracyjnych w Unii Europejskiej a także ochrona 

materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury, rozwój turystyki na terenie gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce. Stowarzyszenia starają się o wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi, promowanie 

innowacyjności w oświacie szkolnej i pozaszkolnej; upowszechnienie dostępu do wiedzy i oferty 

edukacyjnej oraz pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach w ramach środków 

pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL w ramach działania 7.3 

"Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" realizowało projekt „W kręgu aktywnych”. Projekt 

skierowany był do dorosłych mieszkańców Stręgoborzyc i Żydowa. Obejmował on dwa zasadnicze 

tematy. Pierwszy to kurs komputerowy-80 godzin, a drugi, to kurs tańca-40 godzin. Do udziału w 

projekcie zakwalifikowano 14 kobiet i 6 mężczyzn 

 

Stowarzyszenie Odnowa Wsi Wawrzeńczyce  w ramach działania  413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju dla małych projektów w roku 2013 zrealizowało projektu pn. „Rewitalizacja ogrodu 

parafialnego w Wawrzeńczycach”. W ramach zadania dokonano rewitalizacji ogrodu parafialnego w 

Wawrzeńczycach zagospodarowano i uporządkowano przestrzeń  publiczną  poprzez wykonanie 

dojścia i opaski wokół figury Matki Boskiej, remont elementu figuratywnego oraz wykonanie rabaty 

wokół figury.  

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce należy do Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa które 

zostało powołane 9 marca 2006 roku. Członkami założycielami byli przedstawiciele społeczności 

lokalnej regionu 7 gmin:Liszki, Zabierzów, Michałowie, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, 

Igołomia-Wawrzeńczyce położonych na północ od Krakowa. Za pośrednictwem Lokalnej Grupy 

Działania (LGD) pozyskane zostały środki w zakresie działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (oś 4 LEADER). 

Pomoc obejmowała swym zakresem  cele i przedsięwzięcia ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju dla 

obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa. Wnioski składane w 

ramach działań: Odnowa i Rozwój Wsi, Małe projekty, Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw, 

Różnicowanie w zakresie działalności nierolniczej. Jednym z głównych celów jaki stawia sobie 
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Stowarzyszenie jest poprawa jakości życia  w tym warunków zatrudnienia  oraz waloryzacja zasobów 

przyrodniczych i kulturowych na terenie 7 gmin. Stowarzyszenia działające na terenie gminy podjęły 

wyzwanie aplikowania o pozyskanie środków w ramach LGD. Środki otrzymały następujące 

stowarzyszenia: 

- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach- na realizację zadania 

dotyczącego organizacji targów produktów lokalnych organizowanych podczas Małopolskiego Święta 

Warzyw w latach 2011-2013. 

- Stowarzyszenie Odnowa wsi Wawrzeńczyce otrzymało w roku 2013 środki na Rewitalizację ogrodu 

parafialnego w Wawrzeńczycach  

- Koło Gospodyń Wiejskich pozyskało środki na realizację zadania remont i doposażenia łazienek w 

budynku OSP Złotniki  

- Koło Gospodyń Wiejskich w Koźlicy pozyskało środki na remont dachu świetlicy wiejskiej w Koźlicy 

oraz na budowę placu zabaw. 

O środki starało się także Stowarzyszenie Wczoraj – Dziś - Jutro z Dobranowic na „Remont-

przystosowanie pomieszczeń dla urządzenia Izby Regionalnej w budynku położonym w 

Dobranowicach” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Tropiszów na projekt pn Wyposażenie kuchni do 

tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych”  

Poprzez działania podjęte przez Stowarzyszenia mieszkańcy gminy (dorośli, dzieci, młodzież) mogą 

aktywnie spędzać swój wolny czas. Zrealizowane projekty przyczyniły się do zachowania lokalnego 

dziedzictwa kulturalnego wsi. Utworzone place zabaw przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności 

miejscowości pod względem turystycznym. 

Samorząd liczy na dalsza współpracę  lokalnych Stowarzyszeń ze Stowarzyszeniem Korona 

Północnego Krakowa w celu poprawy życia mieszkańców Naszej Małej Ojczyzny.  

 

Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński” 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce jest członkiem Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński”. 

Organizacja turystyczna „Szlak Jagielloński” dąży do reaktywowania historycznego szlaku Kraków – 

Lublin – Wilno poprzez między innymi  teren gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jako międzynarodowego 

szlaku turystycznego „Via Jagiellonica” (Szlak Jagielloński). Organizacja dąży do zapewnienia 

funkcjonowania na szlaku ruchu turystycznego. Działalność organizacji obejmuje tworzenie 

dokumentacji i przewodników, planowanie tras, realizację wycieczek, a także organizację szkoleń i 

konferencji. 
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Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów w Igołomi-Wawrzeńczycach  

W gminie Igołomia-Wawrzeńczyce prężnie działa koło emerytów zrzeszone przy Polskim Związku 

Emerytów Rencistów i Inwalidów. W skład koła wchodzą mieszkańcy gminy, którzy otrzymali 

świadczenia emerytalne, bądź są zakwalifikowani do osób z rentą inwalidzką lub zdrowotną. Koło liczy 

110 członków. Organizacja, która reaktywowała zarząd i odnowiła działania służące poprawie sytuacji 

senioralnej na terenie gminy działa od początku roku 2012. Siedzibą spotkań jest Centrum Kultury i 

Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach. Polityka senioralna idzie w dobrym kierunku aktywizowania 

osób starszych do działań, które uczynią czas ,,jesieni życia'' czasem spędzonym z pożytkiem. 

Najważniejszą sprawą w lokalnych działaniach jest integracja starszego pokolenia obywateli. Dzieje 

się to za przyczyną wspólnie planowanych i realizowanych wyjazdów zarówno o charakterze 

rekreacyjnym, jak równie rehabilitacyjno-zdrowotnym, kulturalno-rozrywkowym. Seniorzy zapoznają 

się z atrakcjami najbliższego rejonu jak również mogą liczyć na odwiedzenie miejsc-wspomnień z lat 

młodości, a także tych do których w swoim zapracowanym życiu nie mogli dotrzeć ponieważ stanowiły 

dla nich barierę nie do pokonania. Wśród seniorów rozprowadzana jest żywność z „Banku Żywności” 

dzięki której  poprawie ulega ciężka sytuacja materialna niektórych seniorów. Na potrzeby starszego 

społeczeństwa gminy w CKiP odbywają się bezpłatne porady prawne, prelekcje i wykłady ciekawych 

ludzi z zakresu; prawa, medycyny, rehabilitacji, organów i służb bezpieczeństwa. Priorytetem na 

przyszłość jest utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku który zapewniłby jeszcze większe spektrum 

działań służących poprawie kondycji psychicznej i fizycznej seniorów z terenu gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce. 

 
 
Gminne Koło Ligi Obrony Kraju 

 
Działalność Gminnego Koła Ligi Obrony Kraju w Igołomi- Wawrzeńczycach zapewnia bezpieczny i 

aktywny odpoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy rozwijając przy tym różne pasje. 

Koło LOK w Igołomi organizuje wycieczki historyczno –turystyczne, turnieje strzeleckie, pikniki, 

konkursy. Ponadto Klub organizuje min. „Akcja zima” – zawody strzeleckie oraz udostępnienia 

młodzieży w czasie ferii zimowych strzelnicę LOK bierze udział w Małopolskim Święcie Warzyw 

prezentując ekspozycję broni sportowej, pojazdów i strojów historycznych. Członkowie Kluby 

zdobywają wyróżnienia min. II miejsce w Ogólnopolskich Zawodach w Dwuboju obronnym w 

konkurencjach pojedynek strzelecki dziewcząt oraz marszobiegu bojowy dziewcząt. 
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2.8.7. Gminna Biblioteka Publiczna w Wawrzeńczycach 

Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Wawrzeńczycach, która powstała w 1955 

roku. Biblioteka posiada dwie filie w Igołomi i Dobranowicach. Wszystkie placówki biblioteczne 

mieszczą się w  budynkach szkół. 

Baza lokalowa bibliotek przedstawia się następująco: 

Biblioteka Powierzchnia w [m2] Liczba izb 

Wawrzeńczyce 35 1 

Igołomia 30 1 

Dobranowice 63 3 

Źródło: Urząd Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce 

 

Warunki lokalowe bibliotek nie są dostateczne, pomieszczenia biblioteczne są zbyt małe. Wszystkie 

biblioteki posiadają komputery i dostęp do Internetu. Biblioteka Gminna posiada 3 stanowiska 

komputerowe gdzie można korzystać  z Internetu. Filia w Igołomi posiada dwa komputery, a filia w 

Dobranowicach dzięki przystąpieniu do Programu Rozwoju Bibliotek wzbogaciła się o komputer i 

urządzenie wielofunkcyjne. Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami posiada 20694 pozycji 

książkowych.  

 Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Wawrzeńczycach liczy  8649 woluminy 

 Księgozbiór Gminnej Biblioteki  Publicznej w Igołomi liczy 4608 woluminów 

 Księgozbiór Gminnej biblioteki publicznej w Dobranowicach liczy 7437 woluminów 

Liczba czytelników w 2012 roku wyniosła 828 osoby, z czego 559 osób to czytelnicy do lat piętnastu. 

W ciągu roku wypożyczono na zewnątrz 8655 książek, natomiast na miejscu udostępniono 2338 

książek. Bibliotekę odwiedziło 10023 osoby. 

W 2012 roku Biblioteki zakupiły łącznie 464 książki. 

Zakup książek w latach 2010 - 2012 

Biblioteka Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

GBP Wawrzeńczyce 143 182 231 

Filia Igołomia 92 110 125 

Filia Dobranowice 84 109 108 

Źródło :  Gmina Biblioteka Publiczna Wawrzeńczyce 
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Liczba wypożyczeń w woluminach w latach 2009-21012  

Wyszczególnienie 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 

Liczba czytelników 821 798 695 828 

Liczba wypożyczeń w 

woluminach 

11008 9369 8724 10993 

Źródło :  Gmina Biblioteka Publiczna Wawrzeńczyce 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wawrzeńczycach  realizuje usługi w zakresie: 

 Wypożyczenia książek 

 Udostępniania zbiorów na miejscu 

 Wypożyczenia międzybiblioteczne 

 Udzielania informacji 

 Udzielania informacji o regionie 

 

Biblioteka prowadzi także szeroką działalność popularyzatorską. Organizuje spotkania 

 z autorami książek, ilustratorami, podróżnikami. Organizuje konkursy  czytelnicze  i plastyczne, 

zajęcia biblioteczne dla przedszkolaków i młodszych klas szkół podstawowych. Przy bibliotekach w 

Wawrzeńczycach i Igołomi działają Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci i młodzieży. 

 

Finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej oparte jest na dotacji Samorządu Gminy oraz na dotacji 

Biblioteki Narodowej w ramach Programu – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wawrzeńczycach zatrudnione są cztery osoby, w tym Kierownik 

pracujący w Wawrzeńczycach w wymiarze 1 etatu. W filii w Igołomi jedna osoba w wymiarze  ¾ etatu, 

w Dobranowicach jedna osoba w wymiarze ¼ etatu oraz główna księgowa w wymiarze 2/10 etatu. 

Gminna Biblioteka Publiczna pragnie maksymalnie zwiększyć jakość oferowanych usług, pracownicy 

zawsze chętnie służą radą i pomocą i starają się zaspokoić potrzeby czytelnicze  

z jakimi zwracają się użytkownicy. Największym problemem bibliotek są zbyt małe lokale, zwłaszcza w 

Wawrzeńczycach i Igołomi. Obecnie wszystkie większe spotkania jakie organizują biblioteki dzięki 

uprzejmości dyrektorów szkół  odbywają się w pomieszczeniach szkolnych.    
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2.8.8. Turystyka i zabytki 

 Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce posiada liczne walory kulturowe, które umożliwiają rozwijanie 

działalności o charakterze turystycznym. Na jej terenie znajduje się kilkanaście obiektów                    o 

wysokich walorach architektonicznych i historycznych. Zachowane tradycyjne formy budownictwa 

zagrodowego, pomniki i inne elementy małej architektury, stanowiska archeologiczne, zespoły 

parkowe oraz historyczne układy osadnicze stanowią niewątpliwie dużą atrakcję dla konesera sztuki. 

Do najważniejszych obiektów zabytkowych oraz zespołów parkowo-dworskich i cmentarzy należą: 

 Zespół Pałacowo-Parkowy w Igołomi (Pałac, park z aleją dojazdową – tzw. „Aleja kasztanowa”)  

 Zespół Kościoła parafialnego p.w. Św. Krzyża w Dobranowicach, 

 Kaplica cmentarna oraz cmentarz w Dobranowicach, 

 Zespół Kościoła Parafialnego p.w. N.M.P. w Igołomi, 

 Kaplica cmentarna oraz cmentarz w Igołomi, 

 Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Wojciecha w Pobiedniku Małym, 

 Cmentarz w Pobiedniku Małym, 

 Budynek dawnej szkoły w Stręgoborzycach, 

 Pozostałości Zespołu Dworskiego w Tropiszowie, 

 Zespół Kościoła parafialnego p.w. Św. Zygmunta i Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach, 

 Cmentarz w Wawrzeńczycach. 

Na terenie gminy w miejscowości Igołomia w  klasycystycznym pałacu usytuowanym w rozległym 

parku rozplanowanym w tzw. stylu angielskim mieści się Pracownia Archeologiczna Krakowskiego 

Oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Pałac został wzniesiony u schyłku XVIII wieku wg 

projektu Ch. Aignera jako wiejska rezydencja rodziny Wodzickich. Budowla posiada wszystkie 

cechy stylu klasycystycznego - portyk nad głównym wejściem i reprezentacyjne apartamenty na 

poziomie parteru (okrągła sala balowa, duża jadalnia, salony). 

Program naukowy aktywności Pracowni Archeologicznej w Igołomi jest poświęcony studiom nad 

pradziejami i wczesnym średniowieczem zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej. Prace koncentrują 

się na tworzeniu mapy prahistorycznego i wczesnośredniowiecznego zasiedlenia tego obszaru, 

głównie poprzez archeologiczne badania powierzchniowe (w ramach tzw. Archeologicznego Zdjęcia 

Polski). Realizowane są także badania wykopaliskowe, sondaże oraz różnorodne prace teoretyczne. 

W pomieszczeniach Pracowni organizowane są również konferencje, sympozja, spotkania robocze i 

warsztaty naukowe. 
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Na terenie Gminy znajduje się 30 stanowisk archeologicznych, w tym unikatowe stanowisko pieców 

garncarskich i hutniczych (dymarki), które dobitnie świadczą o bogatej historii tej ziemi już w czasach 

prehistorycznych. Ze względu na jej walory, m. in. glebowe, wieś Zofipole słynęła  z ośrodka produkcji 

ceramicznej oraz z wytopów żelaza i rudy darniowej. Ponadto w Gminie zachowała się reliktowa 

zabudowa zagrodowo-mieszkalna wsi. Nieodłączne dopełnienie walorów krajobrazowych stanowią 

krzyże i kapliczki przydrożne. Na terenie Gminy obecnie powstaje muzeum brata Adama 

Chmielowskiego w Igołomi, istnieje Izba Pamięci w szkole w Wawrzeńczycach, a także Sala 

regionalna w szkole w Igołomi i byłym budynku szkoły w Stręgoborzyacch będące obecnie siedzibą 

Stowarzyszenia . 

2.8.9. Bezpieczeństwo publiczne 

Nad bezpieczeństwem publicznym Gminy czuwa Komisariat Policji w Słomnikach dziewięć  jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażnik gminny. 

Komisariat Policji w Słomnikach oddalony jest od gminy o około 40 km. w związku z tym poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców gminy nie jest w pełni zapewnione dlatego też w roku 2012 samorząd 

gminy podjął działania mające na celu utworzenie na terenie gminy posterunku policji. Jednak z uwagi 

na problemy lokalowe temat został przesunięty w czasie. W zamian za to raz w tygodniu w siedzibie 

Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dyżur prowadzi funkcjonariusz policji –dzielnicowy z 

Komisariatu Policji ze Słomniki. Ponadto Komendant, Zastępca Komendanta, funkcjonariusze policji 

uczestniczą w co kwartalnych spotkaniach organizowanych przez wójta gminy z sołtysami, raz w roku 

w sesji Rad Gminy w temacie bezpieczeństwa publicznego, Funkcjonariusze policji zabezpieczają 

imprezy gminne min. Małopolskie Święto Warzyw oraz czynnie uczestniczą w działaniach 

kryzysowych, (np. podtopienia, powódź) a także przeprowadzają debaty społeczne, szkolenia.  

W Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce funkcjonuje dziewięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: 

OSP Dobranowice, OSP Igołomi-Zofipole, OSP Pobiednik Mały, OSP Rudno Górne, OSP 

Stręgoborzyce, OSP Tropiszów, OSP Wawrzeńczyce, OSP Złotniki i OSP Żydów. W OSP 

zrzeszonych jest ogółem 285 członków czynnych, 36 wspierających, 33 honorowych, a także 53 

członków MDP Chłopców i Dziewcząt. Dwie jednostki OSP z Wawrzeńczyc i Rudna Górnego należą 

do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego. Ponadto Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP 

przyjął podział OSP na tzw. „wiodące” do których należą: Wawrzeńczyce, Igołomia–Zofipole, Złotniki, 

Tropiszów i tzw. jednostki „wspierające”: Rudno Górne, Stręgoborzyce, Pobiednik Mały, Dobranowice, 

Żydów. Działania Druhów OSP obejmują głównie: zabezpieczenie i ratownictwo medyczne podczas 

wypadków i kolizji na drogach – w tym głównie na drodze krajowej nr 79, wyjazdy do pożarów, 

podtopień, usuwanie drzew. Druhowie pomagają w organizacji i zabezpieczeniu różnego rodzaju 

imprez gminnych, pikników organizowanych przez stowarzyszenia oraz uroczystości kościelnych.  
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Zarząd Oddziału Gminnego od kilku lat kładzie duży nacisk na odpowiednie wyposażenie wszystkich 

OSP w niezbędny sprzęt ratowniczy. W najbliższych latach przez Zarządem i OSP trudne zadanie 

sukcesywnej i rozsądnej wymiany części taboru samochodowego.  

 

Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce od 2009 roku z sukcesami pozyskuje środki w ramach konkursu 

„Małopolskie remizy” który ogłasza Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację prac 

budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego. Kwota 

przyznanej dotacji dla jednej Gminy może wynosić 50 % kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 

50 tys. zł.  W ramach w/w konkursu zrealizowana zastała modernizacja budynku remizy OSP 

Igołomia-Zofipole. Zakres prac przewidywał wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę i 

wymianę okien z drewnianych na okna PCV. Następnie zrealizowana została modernizacja remizy 

OSP Złotniki. W ramach zadania została wykonana wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę 

trapezową powlekaną na całym budynku, wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 

spustowymi. W kolejnych latach (2011-2013) zrealizowano termomodernizację oraz budowę instalacji 

gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Wawrzeńczyce ponadto 

zrealizowano termomodernizację Remizy OSP Dobranowice. W bieżącym roku 2014 złożony został  

wniosek o dofinansowanie rozbudowy budynku strażnicy OSP o garaż dla samochodu strażackiego z 

instalacją wewnętrzną elektryczną oraz przebudową przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej 

gazowej do istniejącego budynku OSP w Stręgoborzycach 

Potrzeba modernizacji istniejących budynków OSP na terenie gminy jest dla samorządu niezwykle 

istotna dlatego też w 2011 roku Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce złożyła wniosek o przyznanie pomocy 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi  

dla zadania „Budowa Centrum Aktywności Społecznej wsi Tropiszów”. Przedmiotem inwestycji była 

budowa budynku Centrum Aktywności Społecznej wsi Tropiszów z siedzibą OSP. Projekt obejmował 

budowę II kondygnacyjnego budynku, z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o, energią 

elektryczną oraz gazową. Część budynku na osi północ-południe stanowi łącznik z istniejącym 

budynkiem szkoły. Poprzez łącznik odbywa się połączenie komunikacyjne na każdej kondygnacji 

istniejącego budynku szkoły z budynkiem CAS. W ramach projektu wykonano także drogę dojazdową 

z kostki brukowej – zapewnioną przez istniejący wjazd, którą połączono z garażem OSP oraz 

wykonano chodnik. 

Budynek Centrum Aktywności Wsi Tropiszów jest budynkiem wielofunkcyjnym. Mieści się tam 

siedziba prężnie działającej jednostki OSP Tropiszów oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Salę 

rekreacyjną wykorzystują też dzieci ze szkoły, odbywają się tam zajęcia wychowania fizycznego.   

W roku 2014 planowany jest remont / modernizacja wielofunkcyjnego budynku społecznego w Rudnie 

Górnym. Gmina na realizację zadania będzie aplikować o środki z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Prace będą obejmowały 
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między innymi docieplenie ścian fundamentowych, ścian, wymianę stolarki, remont dachu, docieplenie 

stropu oraz zagospodarowanie terenu. 

 

2.9. Bezrobocie  

Bezrobocie to czynnik destrukcyjnie działający na wiele rodzin, powodujący degradacje ekonomiczną 

jednostki i przyczyniający się do powstania biedy. 

Według danych Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego stopa bezrobocia na terenie powiatu 

krakowskiego w 2012r. (stan na 31.XII.) wynosiła 10,5% i była niższa niż odpowiednio, stopa 

bezrobocia dla województwa małopolskiego (11,4%) oraz dla kraju (13,4%).  Z analizy danych Urzędu 

Pracy Powiatu Krakowskiego, stopa bezrobocia kształtowała się na przestrzeni lat 2008- 2012 

następująco: 

Stopa bezrobocia [%] na terenie Powiatu Krakowskiego, lata 2008 – 2012 (stan na 31.12.):  

Rok 
Powiat 

Krakowski 

Województwo 

Małopolskie 
Polska 

2008 r. 
6,4 7,5 9,5 

2009 r. 
9,6 9,7 12,1 

2010r. 
11,4 10,4 12,4 

2011r. 
10,2 10,5 12,5 

2012r. 
10,5 11,4 13,4 

Źródło: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego 

 

Stopa bezrobocia na przestrzeni ostatnich kilku lat przejawia niestety w powiecie krakowskim 

tendencję wzrostową.  

W skali roku można zaobserwować spadek stopy bezrobocia w miesiącach wiosennych  i letnich, 

natomiast wzrost w miesiącach zimowych. Związane jest to z większą możliwością zatrudnienia latem 

zwłaszcza do prac sezonowych. 

W ramach pośrednictwa pracy, w roku 2013, pracodawcy z terenu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce 

zgłosili do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego 37 ofert pracy. Ogółem w dyspozycji UPPK było 6 526 

ofert pracy, z czego 3 599 ofert od pracodawców  z terenu powiatu krakowskiego. Natomiast w 

ramach finansowanych z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych oraz pozostałych funduszy wzięło udział ogółem 42 

osoby z Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce. 



 

„Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
60 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w Gminie Igołomia – Wawrzeńczyce zarejestrowanych było ogółem 

179osób bezrobotnych, 96 kobiet i 83 mężczyzn. 32 osoby posiadały prawo do zasiłku. 

Struktura zarejestrowanych osób wg wykształcenia wyglądała następująco :   

Osoby z wykształceniem wyższym – 26 

Osoby z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym – 50 

Osoby z wykształceniem ogólnokształcącym – 16 

Osoby z wykształceniem zawodowym – 58  

Osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym – 29  

Najwięcej osób zarejestrowanych to osoby bez stażu pracy: 46 osób lub z krótkim stażem pracy od 1 

roku do 5 lat – 39 osób. Jeżeli chodzi o strukturę wiekową to najwięcej zarejestrowanych było osób 

młodych od 18 do 24 roku życia : 65 oraz od 25 – 34 lat : 56 osób. 

2.10. Gospodarka mieszkaniowa 

Dominującą formą mieszkalnictwa na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jest zabudowa 

zagrodowa, w której zamieszkuje blisko 80% mieszkańców, w zabudowie jednorodzinnej zamieszkuje 

około 19% mieszkańców a 1% mieszkańców gminy zamieszkuje w zabudowie wielorodzinnej. 

Pod zarządem sprawowanym przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce znajduje się 9 lokali                     

w 5 budynkach. Na terenie Gminy nie występuje budownictwo komunalne. 

Gmina posiada około 2,9 ha gruntów w pełni uzbrojonych z przeznaczeniem pod budownictwo 

mieszkaniowe.  

Ważnym czynnikiem wpływającym na standard życia mieszkańców są warunki mieszkaniowe. Zasoby 

na terenie Gminy charakteryzują się korzystnymi wielkościami w skali województwa, jednak w dalszym 

ciągu odczuwalny jest brak mieszkań. 

 

Budownictwo jednorodzinne i zagrodowe na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce:  

L.p. Sołectwo (wieś) 
Ilość budynków 

mieszkalnych 

1. Dobranowice 81 

2. Igołomia 238 

3. Koźlica 38 

4. Odwiśle 86 
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5. Pobiednik Wielki 107 

6. Pobiednik Mały 76 

7. Rudno Górne 78 

8. Stręgoborzyce 88 

9. Tropiszów 187 

10. Wawrzeńczyce 415 

11. Wygnanów 17 

12. Złotniki 125 

13. Zofipole 124 

14. Żydów 37 

Razem  1697 

Źródło: Urząd Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce stan na  31.12.2012r. 

 

Budownictwo wielorodzinne na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce:  

L.p. Sołectwo ( wieś ) Ilość budynków wielorodzinnych Ilość mieszkań 

1. Pobiednik Wielki 4 20 

2. Igołomia 9 35 

Źródło: Urząd Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce stan na 31.12.2012r. 

 

Budynki mieszkalne będące własnością Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce:  

L.p. 

Sołectwo 

(wieś) 

Ilość 

budynków 

Ilość 

mieszkań 

Powierzchnia 

użytkowa [m
2
] 

Wyposażenie 

(media) 

1. Pobiednik Mały 1 2 80  woda, gaz, co,  

2. Igołomia 1 1 75 woda, gaz, co, 

3. Dobranowice 1 3 128 woda, gaz, co, 

4 Strzęgoborzyce 1 2 124 woda, co, 

5 Wawrzeńczyce 1 1 62 woda, gaz, co, 

Źródło: Urząd Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce dane za rok 2012r. 

Pozostałe lokale mieszkaniowe mieszczą się w budynkach szkolnych. 
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2.11. Budżet Gminy 

2.11.1. Dochody Gminy 

W rozumieniu Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. 

(Dz. U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966), art. 4 i art. 7 źródłami dochodów Gminy są: 

Źródła dochodów własnych Gminy: 

1) Wpływy z podatków:   

a) od nieruchomości,  

b) rolnego,  

c) leśnego,  

d) od środków transportowych,  

e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,  

f) od spadków i darowizn,  

h) od czynności cywilnoprawnych;  

2) wpływy z opłat:   

a) skarbowej,  

b) targowej,  

c) miejscowej,  

d) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne           i 

górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.(3)),  

e) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;  

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów 

budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;  

4) dochody z majątku gminy;  

5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;  

6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;  

7) 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań                  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie 

stanowią inaczej;  
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8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;  

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;  

10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne 

przepisy nie stanowią inaczej;  

11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;  

12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.  

2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze 

gminy, (wynosi 39,34 %, z zastrzeżeniem art. 89);  

3. 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i od podatników tego podatku, 

posiadających siedzibę na obszarze gminy. 

4. Subwencja ogólna składa się w przypadku gmin z części:   

a) wyrównawczej,  

b) równoważącej;  

c) subwencji oświatowej 

Źródło: Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 203 poz. 

1966 z późniejszymi zmianami). 

Dochody Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w latach 2010-2013 pokazuje poniższa tabela: 

Dochody 2010r. 2011r. 2012r.  2013r. 

Dotacje z budżetu państwa 

Dotacje na zadania zlecone i 
powierzone 

4 162680,90 2 859 192,16 2 663 900,62 2 417 107,65 

Dotacje na zadania własne 2 019 113,76 1 907 159,03 1 612 043,31 1 141 271,52 

Dotacja celowa - - - 263 814,90 

Pozostałe dotacje - - - 21 829,00 

Środki z funduszy i programów UE 

Środki pozyskane z UE 2 545 165,45 4 003 318,83   571 808,16 692 154,64 

Subwencje  z budżetu państwa (w tym subwencja wyrównawcza, równoważąca, oświatowa) 

subwencja  8 618 119,00 9 093 353,00 9 522 265,00 9 724 815,00 

Wpływy z podatków 

wpływy z podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych ( w formie karty 
podatkowej) 

2 375,39 3 191,96 3 774,92 8 509,51 

podatek od nieruchomości 948 824,34 1 012 082,22 1 244 299,72 1 417 904,66 

podatek rolny 615 951,45 690 518,73 1 160 612,77 1 250 194,23 

podatek leśny 119,40 140,30 257 293,30 

podatek od środków 
transportowych 

550 129,29 628 967,35 752 889,22 803 489,04 
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podatek od spadków i darowizn 16 299,20 19 485,80 23 810,58 7 863,97 

podatek od czynności 
cywilnoprawnych 

82 884,19 71 623,27 91 667,55 96 141,44 

wpływy z opłaty targowej 1 240,00 920,00 995,00 995,00 

odsetki od nieterminowych 
wpłat podatków 

13 479,98 16 014,43 26 102,77 24 723,16 

wpływy z opłaty skarbowej 26 968,53 26 082,00 23 086,00 24 507,00 

opłaty za pozwolenie za 
sprzedaż alkoholu 

131 055,07 122 08,47 134 282,22 136 991,69 

wpływy z tytułu opłaty 
eksploatacyjnej 

7 051,01 1 614,80 4 359,00 5 851,00 

Udział w podatkach budżetu państwa 

Udział w podatkach budżetu 
państwa (od osób fizycznych) 

1 865 739,00 1 981 483,00 2 172021,00 2 609 102,00 

Udział w podatkach budżetu 
państwa (od osób prawnych) 

42 218,69 40 422,26 41 681,14 98 460,11 

Odsetki od lokat terminowych 29,76 39 133,85 2 331,28 6 498,67 

 

dochody z tytułu dzierżawy i 
najmu składników majątkowych 

69 366,47 107 680,18 129 051,76 24 330,26 

dochody z tytułu usług 
związanych z 
wydzierżawieniem lokali 
komunalnych 

56 354,48 50 012,76 51 114,72 93 646,19 

sprzedaż nieruchomości 81 824,00 0,00 0,00 179 000,00 

Inna sprzedaż  418,90 203,70 0,00 0,00 

opłaty za użytkowanie 
wieczyste 

32 595,30 32 595,30 36 227,00 36 107,00 

odsetki za nieterminowe 
regulowanie należności 

90,67 588,43 192,32 8 601,68 

 

dochody uzyskane za opłaty 
administracyjne 

- - - - 

udział mieszkańców w kosztach 
budowy wodociągu 

0,00 628 726,30   

wpłaty za użytkowaną wodę 122 198,69 242 665,93 287 150,70 325 129,83 

Inne dochody 975 138,45  302 417,82 311 522,36 708 916,09 

RAZEM 22 987 431,37 23 882 101,88 20 867 446,12 22 128 248,54 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Igołomia Wawrzeńczyce za rok 2010, 

2011, 2012,2013r. 

 

Na stopień możliwości kreowania dochodów Gminy ma wpływ wiele składowych. Należy tutaj zaliczyć 

zarówno zasoby Gminy (naturalne, infrastrukturalne, kulturalne, społeczne), uwarunkowania 

lokalizacyjne (np. bliskość większych aglomeracji miejskich, czy położenie  w regionie atrakcyjnym 

turystycznie), aktywność, kreatywność i przedsiębiorczość społeczności Gminy oraz umiejętności 

zarządzania i organizacyjne Władz Gminy.  
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Jednym ze sposobów zwiększenia dochodów budżetu Gminy jest pozyskiwanie zewnętrznych źródeł 

finansowania inwestycji, w tym dotacji z funduszy i programów UE. W analizowanych latach najwięcej 

funduszy unijnych zostało wykorzystanych w 2011 roku.  

Dochody z podatków lokalnych stanowią jedno z głównych źródeł dochodów własnych Gmin.  

Dzięki zwiększeniu liczby podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw działających na terenie Gminy 

oraz poziomu zatrudnienia zwiększeniu ulegną podatki płacone  na jej terenie, a co się  tym wiąże  i 

dochody Gminy z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych).  

Aby jednak doprowadzić do rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy należy stworzyć warunki dla 

jej rozwoju. Zachętę mogą stanowić ulgi, czy zwolnienia podatkowe  np. dla nowych inwestorów, czy 

osób rozpoczynających działalność gospodarczą.  To od polityki Gminy zależy, czy zdecyduje się ona 

na maksymalizację wpływów do budżetu, czy skłoni się ku chwilowemu zmniejszeniu wpływów z 

podatków, by w szerszej perspektywie czasu je zwiększyć, dzięki rozwojowi gospodarczemu. 

Jeszcze innym ważnym źródłem dochodów własnych Gminy są dochody z majątku Gminy, np. 

sprzedaż nieruchomości, czy też ruchomego majątku Gminy, wypływy z najmu i dzierżawy, wpływy z 

opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd itp. Dochody te zależą jednak przede wszystkich od 

zasobów posiadanych przez Gminę, atrakcyjności majątku przeznaczonego na sprzedaż, dzierżawę, 

czy eksploatację oraz zainteresowania majątkiem potencjalnych kupujących, a to z kolei wpływa na 

wysokość negocjowanych cen. 

2.11.2. Wydatki Gminy 

Wydatki Gminy w dużej mierze związane są z realizacją zadań własnych określonych ustawą               

o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591  

z późn.zm.). Wg Art. 6. do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu 

lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.  

Art. 7. stanowi iż do zadań własnych Gminy należy: 

1). zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.  

W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

a)   ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody                   

oraz gospodarki wodnej, 

b)   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

c)   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 
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d)   lokalnego transportu zbiorowego, 

e)   ochrony zdrowia, 

f)   pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

g)   gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

h)   edukacji publicznej, 

i)    kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki  nad 

zabytkami, 

j)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

k)  targowisk i hal targowych, 

l)  zieleni gminnej i zadrzewień, 

m)  cmentarzy gminnych, 

n)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej                            

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 

o)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

p)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 

r)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 

s)  promocji gminy, 

t)  współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

u)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

Dodatkowo Art. 8 precyzuje, iż Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań                         

i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji 

rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. 

Gmina na realizację tego rodzaju zadań otrzymuje środki finansowe. 
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Wydatki Gminy w latach 2010-2013 przedstawia poniższa tabela: 

Wydatki 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 

Dział 010– rolnictwo i łowiectwo 4 350 844,79 425 683,32 2 810 026,32 2 167 920,54 

Dział 400 – Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę 

131 877,85 185 266,24 241 719,96 300 954,64 

Dział 600 – Transport i łączność 4 089 482,03 2 866 137,31 2 133 819,70 1 670 513,33 

Dział 700 – Gospodarka 
mieszkaniowa 

143 139,22 145 408,97 282 534,49 358 278,09 

Dział 710 – Działalność 
usługowa 

68 870,00 3 664,20 82 024,96 13 600,00 

Dział 750 – Administracja 
publiczna 

2 203 988,88 2 319 569,82 2 309 835,21 2 424 999,36 

Dział 751 – Urzędy naczelnych 
organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

37 559,67 12 957,02 1 928,00 1 778,20 

Dział 752 – Obrona narodowa 250,00 770,00 - 720,00 

Dział 754 – Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

578 679,69 403 673,51 364 214,45 283 822,74 

Dział 756 – Dochody od osób 
prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nie 
posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane 
z ich poborem 

10 412,23 10 371,73 - - 

Dział 757 – Obsługa długu 
publicznego 

282 788,56 242 469,62 219 997,19 239 688,20 

Dział 150 - 11 685,00 - - 

Dział 758 – Różne rozliczenia - - - - 

Dział 801 – Oświata i 
wychowanie 

1 606 230,27 2 372 004,20 459349,46 8 561 620,26 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 131 645,06 134 775,13 106 369,09 141 879,41 

Dział 852 Pomoc społeczna 66 200,50 45 399,58 37 777,96 2 990 872,62 

Dział 853 Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej 
(wydatki na Gminne Centrum 
Informacji w Wawrzeńczycach) 

- - 27 640,02 101 121,90 

Dział 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

73 580,70 30 114,00 30 291,18 345 290,04 

Dział 900 – Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

339 699,93 365 958,66 409 812,04 653 215,19 

Dział 921 – Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

979,988,35 356 917,47 1 483 496,65 682 146,28 

Dział 926 – Kultura fizyczna i 
sport 

94 905,16 232 030,58 538 568,00 1 310 014,51 

Razem 15 190 142,89 10 164 856,36 11 539 404,68 22 248 435,31 
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2.12. Stan mienia komunalnego gminy Igołomia – Wawrzeńczyce wg stanu na 

dzień 31.12.2012 r. 

Dobranowice 

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.  

 

Igołomia  

1. Działka nr 177/3 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 szkoły, przedszkola i sali 

gimnastycznej, 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 byłego 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.  
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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 .  

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 .  

 

Kożlica 

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”  

 

Pobiednik Mały 

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 
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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  

- pozostałe grunty gminne to drogi  

 

Pobiednik Wielki 

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”  

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 „ZN” 

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 „ZN” 

13. Działka nr 347 o pow.0.7240 ha ,łąka – środkiem łąki rów melioracyjny, wg planu to teren zieleni 

„ZN” 

- pozostałe grunty gminne to drogi  
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Rudno Górne  

1. Działka nr 444/3 i 444/4 o pow. łącznej 0.1510 ha – zbiornik wodny  

- pozostałe grunty to drogi gminne  

 

Odwiśle 

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  

 

Stręgoborzyce 

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 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 – las zgodnie z m.p.z.p. zieleń parkowa 

„ZP”  
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10. Działka 806 i 807 o pow. łącznej 0.5021 ha – wydzierżawiona, wg planu przeznaczone pod 

uprawy polowe  

11. Działka nr 711 o pow.1.0527 ha rolna, nie wydzierżawiona– wg planu uprawy polowe. 

 

Tropiszów 

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 oraz Centrum Aktywności wsi 

Tropiszów, 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 484/2 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, 484/11 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, 484/24 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  

 

Wawrzeńczyce  

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  
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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 
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w Proszowicach, wg planu zagospodarowania przestrzennego gminy tereny usług komercyjnych ozn. 

symbolem UC.  

- pozostałe grunty to drogi gminne  

 

Złotniki 

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 

4. Działka 396/1 o pow. 0,6419 ha wg planu ZN, użytkowanie OSP Złotniki 

- pozostałe grunty to drogi gminne.  

Zofipole 

1. Działka nr 356/2 o pow.0.7230 ha woda, wg Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego - tereny zieleni nieurządzonej „ZN” 

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  
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Żydów 

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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3. Analiza SWOT  

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), 

Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). 

Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron Gminy oraz badania szans i 

zagrożeń, jakie stoją przed Gminą.  

Jest oparta na schemacie klasyfikacji dzielącym czynniki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję 

Gminy następująco:  

czynniki zewnętrzne w stosunku do organizacji i mające charakter uwarunkowań wewnętrznych, 

czynniki wywierające negatywny wpływ na organizację i mające wpływ pozytywny. 

Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie czynników. 

Zewnętrzne pozytywne - szanse. Szanse to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które gdy 

odpowiednio wykorzystamy staną się impulsem rozwoju oraz osłabią zagrożenia.  

Zewnętrzne negatywne - zagrożenia. Zagrożenia to wszystkie czynniki zewnętrzne, które są 

postrzegane jako bariery dla rozwoju, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Istnienie zagrożeń ma 

destrukcyjny wpływ na rozwój Gminy lub powodzenie inwestycji. Jednocześnie nie pozwala na pełne 

wykorzystanie szans i mocnych stron. 

Wewnętrzne pozytywne - mocne strony, czyli atuty organizacji. Mocne strony, to walory Gminy, 

które w pozytywny sposób wyróżniają ją pośród konkurencji.  

Wewnętrzne negatywne - słabe strony. Słabe strony, to konsekwencja ograniczeń zasobów i 

niedostatecznych kwalifikacji.  

Sporządzenie listy czynników i określenie trendów w otoczeniu i wnętrzu Gminy pozwala w kolejnym 

etapie ocenić siłę ich wpływu na Gminę i priorytetowe działania, które muszą zostać podjęte. 

Informacje uzyskane w trakcie analizy SWOT będą podstawą podejmowania kolejnych, strategicznych 

decyzji. 

Na potrzeby niniejszego opracowania analizę SWOT przeprowadzono w sześciu obszarach 

strategicznych: 
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Obszar I: Rozwój Rolnictwa 

L.p. Słabe strony 

1 brak przetwórni owoców i warzyw na terenie gminy 

2 duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych  

3 niski stopień specjalizacji gospodarstw rolnych 

4 brak gospodarstw ekologicznych 

5 stosowanie środków ochrony roślin 

6 brak zagospodarowania odpadów produkcji warzywnej 

 

Lp. Zagrożenia 

1 niewysoka  opłacalność produkcji rolnej i brak perspektyw dotyczących zmiany tej sytuacji 

2 niewielkie dotacje dla rolnictwa 

3 duża biurokracja przy składaniu wniosków o dotacje unijne 

 

L.p. Mocne strony, czyli atuty 

1 tradycje rolnicze wśród mieszkańców Gminy 

2 urodzajne gleby 

3 wysoko wyedukowani producenci rolni 

4 widoczny rozwój gospodarstw rolnych 

5 wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań gospodarczych  

6 coraz nowocześniejsze parki maszynowe 

 

L.p. Szanse 

1 przetwórstwo warzyw  

2 pomoc dla rolników w formie warsztatów, szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy 

unijnych 
4 tworzenie grup producenckich  

5 możliwość korzystania z dopłat unijnych 

6 wykorzystanie odpadów organicznych (biogaz) 

7 budowa biogazowni 
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Obszar  II: Rozwój Przedsiębiorczości 

 

L.p. Słabe strony 

1 brak odpowiednio rozwiniętej infrastruktury technicznej 

2 mała ilość terenów pod działalność gospodarczą i produkcyjną  

3 
słaby dostęp do źródła informacji , doradztwa oraz źródeł finansowania na terenach 

wiejskich  

4 brak inwestorów  na terenie Gminy 

 

L.p. Zagrożenia 

1 odpływ przedsiębiorczych i wykształconych ludzi  z Gminy 

2 niewielkie  perspektywy zatrudnienia 

3 ukryte bezrobocie 

 

L.p. Mocne strony, czyli atuty 

1 korzystne położenie geograficzne w niewielkiej odległości od Krakowa 

2 możliwość wykorzystania potencjału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorczości 

3 otwarcie ze strony władz Gminy na rozwój przedsiębiorczości 

4 
dobra znajomość władz gminy problemów lokalnej społeczności i związane z tym łatwiejsze 

ich rozwiązywanie 

 

L.p. Szanse 

1 chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

2 stworzenie systemu ulg i zachęt dla przedsiębiorców 

3 umożliwienie zmiany kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza dla osób odchodzących z rolnictwa  
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Obszar III: Wszechstronny Rozwój Mieszkańców 

L.p. Słabe strony 

1 widoczna dalsza potrzeba doposażenia szkół 

2 zbyt mała oferta zajęć pozalekcyjnych 

3 brak kształcenia na poziomie średnim  

 

 

L.p. 
Zagrożenia 

1 migracja młodych wykształconych ludzi do większych miast 

2 brak perspektyw zadawalającej dobrze płatnej pracy 

 

 

L.p. 
Mocne strony, czyli atuty 

1 dobrze zorganizowana sieć szkół 

2 dobra baza sportowa 

3 pozytywny klimat ze strony władz samorządowych dla rozwoju szkolnictwa 

4 coraz szersza oferta spędzania wolnego czasu (strefy rekreacyjno-sportowe, place zabaw) 

 

L.p. Szanse 

1 zwiększenie perspektyw życiowych dla młodych ludzi 

2 ułatwienie dostępu do kształcenia – kursy, szkolenia dające nowe uprawnienia 

3 opracowanie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych 

 

Obszar  IV: Rozwój infrastruktury społecznej 

L.p. Słabe strony 

1 brak aktywności społecznej 

2 brak fachowej  opieki  nad ciężko chorym w domu ( opieka paliatywna) 

3 słaby dostęp do  świetlic terapeutycznych dla dzieci i młodzieży 

4 niedostateczna baza lokalowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

5 brak elektronicznego systemu obiegu dokumentów 
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L.p. Zagrożenia 

1 brak mieszkań chronionych  

2 
pojawiające się przypadki wykluczenia społecznego osób dotkniętych alkoholizmem oraz 

innymi uzależnieniami 

 

L.p. Mocne strony, czyli atuty 

1 
dostępność do wykwalifikowanej kadry pracowników, zajęć dostosowanych do potrzeb i 

możliwości osoby niepełnosprawnej, bezpieczne środowisko (WTZ) 

2 stosunkowo dobrze zorganizowana podstawowa opieka medyczna 

3 zaangażowanie władz gminy w sprawy społeczności lokalnej 

 

 

L.p. Szanse 

1 prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej  - organizowanie bezpłatnych bądź dofinansowanych 

badań 

2 zwiększenie dostępności do specjalistycznej opieki lekarskiej 

 

Obszar  V: Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska 

 

L.p. Słabe strony 

1 brak całkowitego zawodociągowania gminy 

2 brak zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie 

3 zniszczone  drogi 

4 pokrycia dachowe zawierające azbest 

5 brak dostępu do internetu szerokopasmowego w niektórych sołectwach 

6 niewystarczający stan czystości środowiska   
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L.p. Zagrożenia 

1 zwiększający się ruch transportu ciężkiego powodujący wysoki koszt remontu dróg 

2 wysokie koszty związane z dobudową sieci wodociągowej 

3 
trudności z pozyskaniem środków z dotacji unijnych na przeprowadzenie kosztownych  

inwestycji związanych z modernizacją dróg, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 

4 wysoki koszt budowy sieci kanalizacji zbiorczej 

 

L.p. Mocne strony, czyli atuty 

1 stosunkowo dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna  

2 miejsce rekreacyjne dla mieszkańców pobliskiego Krakowa 

3 w pełni utwardzona sieć dróg gminnych 

 

L.p. Szanse 

1 rozbudowa sieci telekomunikacyjnej 

2 zwiększenie dostępu do Internetu 

3 poprawa bezpieczeństwa przez budowę chodników i oświetlenia ulicznego 

 

Obszar  VI: Rozwój Turystyki, Agroturystyki oraz Promocja Gminy 

L.p. Słabe strony 

1 brak na terenie Gminy kompleksu typu „Orlik” 

2 słaba sieci gastronomiczna  

3 brak punktu, tablic, informacyjnych,  promujących  zabytki i  ciekawe miejscach na terenie 

Gminy  

L.p. Zagrożenia 

1 niewielkie zainteresowanie mieszkańców  agroturystyką 

2 konieczność poniesienia nakładów na wypromowanie walorów turystycznych Gminy 
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L.p. Mocne strony, czyli atuty 

1 istniejące lotnisko w Pobiedniku oraz perspektywa jego rozbudowy 

2 organizacja Małopolskiego Święta Warzyw 

3 Szlak Jagielloński  i jego  promocja 

4 pozytywny wizerunek gminy 

 

L.p. Szanse 

1 zachowanie ciągłości kulturowej przez pielęgnowanie regionalnych obrzędów i zwyczajów 

2 rewitalizacja Nowej Huty 

3 budowa zbiornika retencyjnego  

 

Wyznaczone wyżej problemy nie mogą zostać rozwiązane jednocześnie. W ramach strategicznego 

rozwoju Gminy, muszą więc zostać określone priorytety rozwoju. Kluczem do stworzenia tej hierarchii 

jest waga poszczególnych problemów i logika rozwoju lokalnego. 

 

Do problemów wymagających najszybszego rozwiązania lub mogących spowodować 

przyspieszenie lokalnego rozwoju zaliczono: 

 dokończenie zawodociągowania gminy 

 budowa kanalizacji sanitarnej 

 dążenie do poprawy stanu dróg gminnych, powiatowych 

 ochrona przeciwpowodziowa ( regulacja cieków wodnych) 

 regulacja stosunków wodnych – budowa stopnia wodnego 

 ochrona środowiska  ( utylizacja azbestu, ograniczenie spalin z pieców węglowych) 

 rozwój gospodarstw rolnych  

 budowa biogazowni 

 zwiększenie efektywności energetycznej lokalnej gospodarki  

 wspieranie przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii w 

gospodarstwach rolnych/domowych 

 wspieranie produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych  

( fotowoltaika) 



 

„Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
83 

 ochrona zasobów przyrody ( pomniki przyrody) 

 poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 wzmocnienie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie gminy 

 realizacja programów profilaktyki zdrowotnej 

 rozwój bazy rekreacyjno-sportowej – budowa obiektu sportowego w Wawrzeńczycach 

tzw. Doły 

 poprawa  bazy edukacyjno – sportowej, rozbudowa przedszkola w Wawrzeńczycach 

 modernizacja budynków użyteczności publicznej 

 poprawa warunków dla osób niepełnosprawnych miedzy innymi w budynkach 

użyteczności publicznej  

 budowa ścieżek rowerowych 

 budowa siedziby Urzędu Gminy  
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4. Zidentyfikowane problemy 

Na terenie gminy Igołomia –Wawrzeńczyce występuje szereg problemów, które pojawiają się we 

wszystkich wyodrębnionych obszarach. 

Gmina, będąc gminą typowo rolniczą posiada dobrą jakość gleb – są to na pewno czynniki pozytywne. 

Niestety na terenie gminy brak zakładów przetwórczych, dzięki którym tańszy byłby transport  

zebranych płodów rolnych i trafiłyby one to przetwórstwa świeższe. Wyższa zatem byłaby ich jakość. 

Ważnym czynnikiem jest tez podnoszenie świadomości rolniczej przez stworzenie punktów doradztwa 

rolniczego, informujących rolników o możliwości otrzymania dotacji z Unii, nowoczesnych metodach 

wytwarzania płodów rolnych, tak aby mogły one trafić na rynek unijny. Problemem na terenie gminy są 

odpady, pozostałe z produkowanych płodów rolnych. Budowa biogazowi rozwiązały ten problem w 

najlepszy sposób. Na terenie gminy brak jest gospodarstw ekologicznych. Kreowanie mody na zdrowy 

tryb życia i zdrowe odżywianie w połączeniu z wysokimi walorami środowiskowo-przyrodniczymi 

sprzyja tej gałęzi rozwoju rolnictwa. Naturalne metody upraw i hodowli stosowane w produkcji „zdrowej 

żywności” przyczyniają się dodatkowo do ochrony środowiska naturalnego. Mimo, ze wielu 

mieszkańców związanych jest z rolnictwem, ważne jest również tworzenie miejsc pracy poza nim. 

Rozwój przedsiębiorczości jest ściśle powiązany z tym problemem. Dodatkowych miejsc pracy można 

upatrywać w działalności okołorolniczej takich jak eko i agroturystyka, turystyka, możliwości związane 

z wytwarzaniem produktów lokalnych. Dziedziny te również wymagają doinwestowania. Konieczna 

jest budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, poszerzenie oferty oraz stworzenie sieci 

punktów konsultacyjno-doradczych dla przedsiębiorców. Kolejnym problemem gminy jest dążenie do 

jak najmniejszej degradacji środowiska naturalnego i jego ochrona. Wprawdzie wprowadzone od 

01.07.2013r.zmiany w zbiórce odpadów, promujące niższymi opłatami selektywną  ich zbiórkę, 

pozytywnie oddziaływują na środowisko, niestety często brak jest świadomości ekologicznej 

mieszkańców. Skutkuje to spalaniem w piecach szkodliwych odpadów  ( np. butelek PET) jak również 

wpuszczaniem do gleby toksycznym substancji, bądź bezpośrednio, bądź też przez specjalnie 

zbudowane nieszczelne szamba.  

Gmina nie uporała się także jeszcze z utylizacją azbestu na domach i budynkach gospodarczych, 

mimo uczestnictwa w programie pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających 

azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu 

Współpracy. Program realizowany będzie do 2016 roku. Istniejący na terenie gminy system grzewczy 

również nie sprzyja ochronie środowiska. Głównym bowiem surowcem służącym do ogrzewania 

domów jest węgiel kamienny, powodujący dużą emisje spalin. Alternatywnym rozwiązaniem może być 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
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Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, przez organizowanie pogadanek, szkoleń czy 

też festynów promujących ekologię, to jedno z ważnych zadań gminy.  

Problemem, który Władze Gminy starają się rozwiązać już od wielu lat jest uporządkowanie 

gospodarki wodno-kanalizacyjnej na jej obszarze. Jakość wody pitnej i sposób odprowadzenia 

ścieków wpływają na stan środowiska oraz zdrowia mieszkańców. Dostęp do sieci wodociągowej ma 

obecnie około 60 %  mieszkańców Gminy. Źródłem zaopatrzenia w wodę dla pozostałych są 

wodociągi lokalne, obejmujące zasięgiem obsługi od kilku do kilkunastu użytkowników, bądź 

przydomowe studnie kopane, w których woda nie jest najlepszej jakości. Dużym problemem gminy 

jest brak sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy korzystają z często nieszczelnych szamb i zbiorników 

wybieralnych. Zanieczyszczenia przedostają się do wód gruntowych i powierzchniowych, co powoduje 

pogorszenie warunków sanitarnych obszaru i zdrowotnych mieszkańców, degradację środowiska. 

Wywozem zajmują się podmioty gospodarcze wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

wywozu nieczystości ciekłych dokonując wywozu nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków 

(Kraków, Proszowice).  

Ponieważ dużym atutem gminy jest jej położenie w niewielkiej odległości od Krakowa, warto 

„przyciągnąć” jego mieszkańców do odwiedzenia terenów gminy w ramach turystyki weekendowej. 

Mając na uwadze rozwój turystyki warto kultywować miejscowe tradycje ludowe i obrzędu, dbać o 

znajdujące się na terenie gminy zabytki, nie dopuścić do ich zniszczenia i degradacji  aby stanowiły  

interesujące miejsca do odwiedzenia. Rozwojowi turystyki sprzyjać będzie także odnowa centrów wsi, 

wybudowanie parkingów, umieszczenie map, z zaznaczonymi, wartymi zobaczenia miejscami, 

postawienie ławek, zorganizowaniu placów zabaw. Atrakcyjność turystyczną podniesie także 

wytyczenie szlaków zarówno pieszych jak i rowerowych. Nie bez znaczenia dla gminy jest tez jej 

promocja przez wydanie folderów, organizowanie cyklicznych imprez czy festynów. 

Wpływ na prawidłowy rozwój gminy i jej rozwój mają także mieszkańcy. Istotnym jest, aby legitymowali 

się jak najwyższym poziomem wykształcenia. Problem gminy jest brak możliwości kształcenia na 

poziomie średnim na jej terenie. Niewiele jest też możliwości doskonalenia zawodowego osób 

dorosłych. Ułatwienie dostępu do kształcenia przez organizacje kursów dających nowe uprawnienia to 

także jedno z zadań gminy. Mimo dobrze zorganizowanej sieci szkół, widoczna jest dalsza potrzeba 

ich doposażenia oraz zorganizowania większej oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Na 

terenie gminy jest także zbyt mało świetlic terapeutycznych z których mogłyby korzystać osoby mające 

kłopoty z nauka czy tez problemy rodzinne.  

Kolejnym problemem, który wymaga rozwiązania przez władze Gminy jest dostęp do opieki 

medycznej, szczególnie specjalistycznej. Dotyczy to głównie ludzi starszych, którzy z racji wieku 

częściej korzystają z gabinetów specjalistycznych. Ważne są również działania profilaktyczne, 

prowadzone na terenie gminy, polegające na organizowaniu pogadanek na temat profilaktyki różnych 

chorób oraz  badań kontrolnych. 
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Pogarszające się warunki życia powodują, iż części społeczności Gminy dotyczy problem ubóstwa, 

związany często z bezrobociem, ale także innymi patologiami społecznymi takimi jak alkoholizm, 

agresja i przemoc w rodzinie. Zaobserwować można także zjawisko wykluczenia społecznego osób 

niepełnosprawnych, starszych i chorych. Dobrze zorganizowany system opieki społecznej wpływa na 

wyrównanie szans i poprawę jakości życia. Niedostateczna baza lokalowa Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej utrudnia prowadzenie niektórych tego typu zadań. 

Dużym ułatwieniem w życiu codziennym mieszkańców jest jakość obsługi administracyjnej.                

W Urzędzie Gminy jako jednostce administracji publicznej winien zostać wprowadzony obowiązek 

wdrożenia nowoczesnych systemów informatycznych oraz rozwiązań służących do świadczenia usług 

drogą elektroniczną, zgodnie z przyjętymi  i przygotowanymi aktami prawnymi. 

. 
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5. Nawiązanie do strategicznych dokumentów 

dotyczących rozwoju przestrzenno – społeczno – 

gospodarczego  

5.1  Zgodność ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 to główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie czasowym, 

wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych lat jest 

niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych 

środków finansowych). 

Cel główny, a także problemy społeczno-gospodarcze wynikające z opóźnień rozwojowych, 

niedoinwestowania polskiej gospodarki oraz uwarunkowań zewnętrznych wskazują na konieczności 

realizacji zawartych w Strategii celów i działań. Cele zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Igołomia - 

Wawrzeńczyce są spójne z celem głównym oraz obszarami, celami i działaniami zawartymi  w 

Strategii Rozwoju Kraju 2020. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 podzielona została na trzy obszary strategiczne: 

Obszar strategiczny I – sprawne i efektywne państwo 

Strategia Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce wpisuje się w następujące działania tego obszaru : 

Działanie I.3.Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności 

obywatela 

Działanie I .3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela 

Obszar strategiczny II konkurencyjna gospodarka. Strategia Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce wpisuje 

się w następujące działania tego obszaru : 

Działanie II.2.3.  Zwiększenie konkurencyjności i modernizacja sektora rolno – spożywczego 

Działanie II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej 

Działanie 4.1. Zwiększenie aktywności zawodowej 

Cel II.5 Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowej 

Działanie II.5.1 Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu 

Działanie II.6.4 Poprawa stanu środowiska 
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Obszar strategiczny III – Spójność społeczna i terytorialna. Strategia Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce 

wpisuje się w następujące działania tego obszaru : 

Działanie III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

Działanie III 1.2  Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych 

Cel II .2.3 Zwiększenie konkurencyjności i modernizacja sektora rolno – spożywczego 

Cel II.2.4 Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej 

Źródło: Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa, wrzesień 2012r., dokument przyjęty Uchwałą nr 157  Rady Ministrów  z dn. 

25 września i 2012r. 

5.2 Zgodność z Marketingową Strategia Polski w Sektorze Turystyki na lata 

2012 – 2020 ( Aktualizacja dokumentu z 2008 roku). 

Ważną gałęzią rozwoju Gmin posiadających dobra warunki klimatyczne i interesujące położenie jest 

turystyka i rekreacja. Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce spełnia te wymogi. Dlatego szansą rozwoju 

Gminy jest rozwój turystyki przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego połączonego z tradycją ludową 

Misją określoną w Marketingowej Strategii Polski w Sektorze Turystyki na lata 2012 -2020  jest: „ 

Tworzenie i wzmacnianie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego i gościnnego dla turystów, 

posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości. Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce 

ma jak wyżej określono, ogromny potencjał turystyczny i kulturowy, stąd w Strategii Rozwoju Gminy 

wyznaczono obszar priorytetowy „Rozwój turystyki, agroturystyki oraz promocja gminy” szeregujący 

zadania z zakresu budowania turystycznego wizerunku Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz 

nawiązujący w swej idei do Marketingowej  Strategii Polski w Sektorze Turystyki. 

Źródło: Marketingowa Strategia Polski w Sektorze Turystyki na lata 2012 -2020 przyjęta przez Radę Polskiej Organizacji 

Turystycznej w dniu 05.12.2011r. Koncepcja i redakcja Bartłomiej Walas 

5.3  Zgodność ze Strategią Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2016  

Głównym celem strategicznym Strategii Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2016 jest „Aktywne i 

sprawne społeczeństwo”. 

Sport to szerokie pojęcie ujmujące wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport                       

dla wszystkich, sport osób niepełnosprawnych, sport kwalifikowany. 

W rozwiniętych społeczeństwach sport stał się dobrem powszechnym, dostępnym w różnych formach 

– stosownie do możliwości i zainteresowań obywateli. Dzięki swej specyfice jest czynnikiem 
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kształtującym zdrowie, rozwija nawyki i zachowania prozdrowotne, a także jest wartościową formą 

spędzania wolnego czasu i integracji. 

Mając na uwadze ważną role, jaką spełnia sport, szczególnie w wychowaniu młodego pokolenia, 

przeciwdziałaniu chuligaństwu, narkomanii i alkoholizmowi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Gminy wyznaczono także zadania z tego zakresu.  

Źródło: Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2016, Projekt, Ministerstwo Sportu, Warszawa, grudzień 2006r. 

5.4  Zgodność z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 na terenie całego kraju. Podstawą realizacji założeń 

strategicznych Programu, opisanych w Krajowym Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020, będą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach sześciu osi priorytetowych: 

Ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; Poprawa 

konkurencyjności wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych; 

Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, 

Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, Wspieranie 

efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na 

zmianę klimatu w sektorze rolnym, spożywczym i leśnym; Zwiększenie włączenia społecznego, 

ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Zadania zawarte 

w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy w Igołomia - Wawrzeńczyce wpisują się przede 

wszystkim w pierwszą, drugą i szóstą oś priorytetową. 

Źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,Wstepny zarys, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Warszawa, 16 kwietnia 2013r.  

5.5  Zgodność z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014 -

2020  

Struktura programu składa się z czterech głównych celów tematycznych, tworzących cztery 

podstawowe obszary interwencji   

 Gospodarka niskoemisyjna 

 Adaptacja do zmian klimatu 

 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 

 Transport zrównoważony 
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oraz w ograniczonym zakresie, komplementarnych działań w ramach celu tematycznego dotyczącego 

kluczowych elementów infrastruktury ochrony zdrowia. Działania realizowane w ramach programu 

zostały dobrane tak, aby w największym stopniu przyczyniły się di osiągnięcia celu głównego tj. 

wsparcia gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej 

spójności terytorialnej i społecznej. 

W ramach Programu wyróżnione zostaną następujące osie priorytetowe : 

Oś priorytetowa I - promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej 

Oś priorytetowa II  - ochrona  środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Oś priorytetowa III – rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali 

europejskiej 

Oś priorytetowa IV – zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej 

Oś priorytetowa V – rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego 

Oś priorytetowa VI – ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego  

Oś priorytetowa VII – wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 

 

Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko jest podniesienie atrakcyjności 

inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej ( transportowej) przy 

równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia i zachowaniu tożsamości kulturowej. 

Budowanie atrakcyjności Polski i regionów zaczyna się już na poziomie najmniejszych jednostek 

administracyjnych, jakimi są Gminy. Stąd zadania inwestycyjne zawarte w Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce ściśle nawiązują do PO Infrastruktura i Środowisko - 

obejmują sektory: transportu, środowiska, energetyki, dziedzictwa kulturowego i ochrony zdrowia.  

Źródło: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko2014 -2020, PROJEKT, Warszawa, 26sierpień 2013r., Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego. 

5.6  Zgodność z Wstępnym Projektem  Małopolskiego Regionalnego 

Programem Operacyjnego na lata 2014-2020 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce wpisuje się w następujące osi 

priorytetowe Wstępnego Projektu MRPO : 

Oś priorytetowa 3 Aktywna gospodarka Małopolski 
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Główne cele tej osi dotyczą podnoszenia konkurencyjności sektora MSP oraz zwiększania 

atrakcyjności inwestycyjnej regionu między innymi przez wzmocnienie potencjału małopolskiej 

przedsiębiorczości oraz tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze 

przedsiębiorstw i inwestycji. 

Oś priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne 

Główny cel tematyczny tej osi to zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektownego 

gospodarowania zasobami 

Oś priorytetowa 12 Infrastruktura ochrony zdrowia 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce stawia sobie za cel poprawę 

życia i zdrowia mieszkańców Gminy oraz podniesienie konkurencyjności i rozwój  podmiotów 

gospodarczych na jej terenie. 

 

Źródło: Wstępny Projekt  Małopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  Załącznik nr 1 do 

Uchwały nr 121/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 06.lutego 2014r. 

 

5.7  Zgodność ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 

2011—2020. Małopolska 2020 Nieograniczone możliwości 

Cel generalny Strategii „Małopolska atrakcyjnym miejscem życia, pracy i spędzenia czasu wolnego, 

europejskim regionem wiedzy i aktywności, silnym wartościami uniwersalnymi, tożsamością i 

aspiracjami swoich mieszkańców, świadomie czerpiącym z dziedzictwa i  przestrzeni regionalnej, 

tworzącym szanse na rozwój ludzi i nowoczesnej gospodarki”. 

W dzisiejszej szybko zmieniającej się rzeczywistości oznacza to budowanie w regionie gotowości do 

zmian oraz umiejętności ich wykorzystywania do rozwoju regionalnego Małopolski. 

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 koncentruje się na siedmiu 

obszarach aktywności: 

I – Gospodarka wiedzy i aktywności 

II – Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego 

III – Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej 

IV – Krakowski Obszar Metropolitalny  inne subregiony 

V – Rozwój miast  terenów wiejskich 
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VI – Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne społeczne 

VII – Zarządzanie rozwojem województwa. 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce jako lokalny dokument 

planistyczny, nawiązuje do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Zawarte w Strategii 

Rozwoju Gminy zadania wpisują się w cele strategiczne zawarte w obszarze I, III, V i VI. Strategii 

Rozwoju Województwa Małopolskiego. 

 Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 -2020 Małopolska 2020. Nieograniczone 

możliwości. Załącznik Nr 1/I do Uchwały  Nr XII/183/II Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn.26.09.2011r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. 

5.8  Uwzględnienie polityki równych szans 

Polityka równych szans mająca na celu wyrównanie szans kobiet i mężczyzn, pomoc osobom 

niepełnosprawnym oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu znajduje odzwierciedlenie                  

w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.  W Gminie prowadzone będą 

zadania ułatwiające pogodzenie życia zawodowego kobiet z prowadzeniem domu i opieką nad 

dziećmi. Przewidywane są zadania mające na celu pomoc niepełnosprawnym przez lepszy dostęp do 

obiektów infrastruktury jak również pomoc w aktywnym powrocie do społeczeństwa.  
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6 Założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce 

6.1  Cel Strategii 

Planowanie strategiczne to zespół działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców, 

przywrócenia ładu przestrzennego, środowiskowego, ożywienia gospodarczego i społecznego, 

zwiększenia potencjału kulturalno-turystycznego obszaru Gminy oraz poprawy jej wizerunku              

na tle Gmin ościennych. Działania te dotyczą nie tylko poprawy życia w sferze technicznej, 

infrastrukturalnej czy gospodarczej, ale także stymulują podjęcie kroków na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych – walka z bezrobociem, ubóstwem, patologiami czy wykluczeniem 

społecznym.   

Aby proces budowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy przebiegał pomyślnie, należy 

szczegółowo zaplanować zadania objęte Strategią, przeanalizować możliwości pozyskania 

zewnętrznych źródeł finansowania poszczególnych zadań priorytetowych, nakreślić plan 

finansowania, a także zapewnić monitoring i możliwość aktualizacji Strategii w momencie zaistnienia 

takiej konieczności. 

 

6.2  Misja Gminy 

Misja to opis wizji i głównego pola działań w przyszłości. Wskazuje nadrzędny kierunek rozwoju 

Gminy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni funkcje 

motywacyjne i promocyjne. 

Misja Gminy to przesłanie, wokół którego skupiają się działania społeczności Gminy, zmierzające do 

jej zrównoważonego rozwoju, wzrostu społeczno-gospodarczego. 
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Misja Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: 

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce powinna stanowić dokument 

bazowy, wspierać i synergicznie wpływać na realizację celów i działań sprecyzowanych w innych 

dokumentach planistycznych i strategicznych Gminy. 

Strategia powinna być przygotowana przy współpracy Władz Gminy, placówek kulturalno-

oświatowych, przedsiębiorców rolników, stowarzyszeń i innych podmiotów zaangażowanych               

w realizację wytyczonych w Strategii zadań. 

Obszary rozwojowe Gminy są zależne od siebie i wzajemnie się przenikają. Zadania zrealizowane w 

zakresie infrastruktury technicznej pomogą zrealizować zadania w sferze rolniczej, czy gospodarczej, 

pozytywnie wpłyną na ochronę środowiska i rozwój turystyki. Cele osiągnięte w ramach strefy 

społecznej i kapitału ludzkiego wpłyną na realizację celów w obszarach infrastrukturalnych, 

gospodarczych. 

Wytyczono 6 obszarów priorytetowych, do których następnie zostały przypisane cele strategiczne, 

operacyjne i zadania. 
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6.3 Cele Strategiczne 

Cele strategiczne są odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w Gminie na podstawie analizy stanu 

społeczno-gospodarczego Gminy oraz analizy SWOT. Cele strategiczne wynikają                  ze 

sformułowanej wcześniej misji. Wytyczają ścieżki, którymi trzeba podążać, by osiągnąć założony w 

niej stan. Niniejsza Strategia postawiła przed sobą 6 celów strategicznych charakteryzujące każdy z 

sześciu obszarów: Rozwój rolnictwa, Rozwój przedsiębiorczości, Wszechstronny rozwój 

mieszkańców, Rozwój infrastruktury społecznej, Infrastruktura techniczna i   ochrona środowiska 

Rozwój turystyki, agroturystykii promocja gmin. Powyższe cele będą osiągnięte poprzez realizację 

celów operacyjnych przypisanych do każdego z celów strategicznych. Celom operacyjnym zostały 

przyporządkowane zadania. Zadania realizacyjne są najbardziej szczegółowym elementem Strategii. 

Są to konkretne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, restrukturyzacyjnym, 

za pomocą których realizowana będzie hierarchiczna struktura celów Strategii.  
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6.4 Obszar I. ROZWÓJ ROLNICTWA  

 

 

Powyższy cel strategiczny będzie realizowany przez następujące cele operacyjne i zadania: 

I.1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. 

I.1.2. Poszukiwanie rynków zbytu produkcji rolnej. 

I.1.3. Zastosowanie nowoczesnych metod upraw i hodowli. 

I.1.4. Specjalizacja gospodarstw w produkcji  

I.1.5. Wsparcie i rozwój rolnictwa ekologicznego. 

I.1.6. Zastosowanie innowacyjnych metod upraw i hodowli. 

I.1.7. Podnoszenie jakości warzyw  

I.1.8 Biogazownia 

I.2. Rozwój przetwórstwa i wspieranie inicjatyw wspólnego gospodarowania. 

I.2.1. Rozwój rynku zbytu produktów rolnych.  

I.2.2. Przetwórnia warzyw. 

I.2.3. Tworzenie na terenie Gminy grup producenckich (zwłaszcza w obszarze producentów warzyw). 

I.2.4. Tworzenie stowarzyszeń, fundacji obsługujących obszar rolniczy. 

I.3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników. 

I.3.1. Tworzenie punktów konsultacyjnych i ośrodków doradczych dla rolników. 

I.3.2. Pomoc dla rolników – warsztaty, szkolenia, w tym z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. 

I.3.3. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem naukowym  

 

Cel strategiczny: Zwiększenie dochodowości, opłacalności i 

efektywności produkcji rolnej. 
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6.5 Obszar II: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

 

 

II.1. Wzrost konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw.  

II.1.1. Rozwój lokalnej sieci handlowo-usługowej. 

II.1.2. Poprawa infrastruktury technicznej, w tym teleinformatycznej oraz instytucjonalnej otoczenia 

przedsiębiorstw. 

II.1.3. Wsparcie tworzenia mikroprzedsiębiorstw – utworzenie systemu ulg i zachęt                            

dla przedsiębiorców,  

II.1.4. Tworzenie warunków dla podejmowania form działalności pozarolniczej: drobna wytwórczość, 

rękodzielnictwo, rzemiosło. 

II.1.5. Poprawa dostępu do informacji na rzecz przedsiębiorstw – stworzenie centrum informacji dla 

przedsiębiorców i pracodawców, dla osób rozpoczynających działalność biznesową. 

II.1.6. Rewitalizacja terenów zdegradowanych, nieużytków – wykorzystanie na potrzeby 

przedsiębiorczości, parki przemysłowe. 

II.1.7. Zagospodarowanie budynków nieużytkowanych, na cele przedsiębiorczości, czy działalności 

społecznej, okołobiznesowej. 

II.1.8. Pomoc dla przedsiębiorców - organizowanie szkoleń w zakresie możliwości wykorzystania  i 

sposobu pozyskiwania środków UE. 

II.2. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy. 

II.2.1. Wytyczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego terenów pod zakłady 

produkcyjne oraz działalność gospodarczą. 

II.2.2. Wykup terenów pod inwestycje celem przyciągnięcia inwestorów i pobudzenia 

przedsiębiorczości oraz uzbrojenie ich w niezbędną infrastrukturę techniczną. 

II.3.  Łagodzenie skutków ukrytego bezrobocia.  

II.3.1. Rozwój rynku informacji w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń. 

II.3.2. Dostosowanie oferty edukacyjnej i szkoleniowej do potrzeb rynku pracy, wzbogacenie 

programów nauczania o tematy z zakresu przedsiębiorczości. 

Cel strategiczny: Tworzenie warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości. 
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II.3.3. Wdrożenie programu stażowego umożliwiającego absolwentom odbywanie praktyk w 

jednostkach administracyjnych i firmach działających na terenie Gminy. 

II.3.4. Umożliwienie zmiany kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza osobom odchodzącym  z rolnictwa. 

II.3.5. Wykorzystanie zasobów i potencjału turystycznego Gminy do tworzenia miejsc pracy                 

w usługach, turystyce i agroturystyce. 

6.6 Obszar III : WSZECHSTRONNY ROZWÓJ MIESZKAŃCÓW 

 

 

 

III.1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na wszystkich poziomach edukacji. 

III.1.1. Zaopatrzenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt. 

III.1.2. Rozwój infrastruktury sportowej (remonty, modernizacja obiektów użyteczności publicznej). 

III.1.3. Opracowanie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe i artystyczne, sekcje 

sportowe, warsztaty) pozwalającej rozwijać zainteresowania uczniów. 

III.1.4. Utworzenie programu stypendialnego dla uczniów wybitnie uzdolnionych. 

III.1.5. Współpraca międzynarodowa – wymiana młodzieży. 

III.1.6. Wsparcie działań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. 

III.1.7. Ułatwienie dostępu do kształcenia ponadgimnazjalnego. 

III.1.8. Propagowanie idei kształcenia ustawicznego: kursy i szkolenia dokształcające dorosłych, 

zwłaszcza językowe, komputerowe.  

III.2. Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców Gminy. 

III.2.1. Komputeryzacja i informatyzacja biblioteki. 

III.2.2. Opracowania kalendarza i organizacja kulturalnych imprez cyklicznych o charakterze gminnym 

i międzygminnym (przeglądy piosenki, festiwale, festyny wystawy, konkursy itp.) 

III.2.3. Aktywizacja życia kulturalnego w tym osób niepełnosprawnych  

III.2.4. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty 

zajęć oraz organizację miejsc spotkań: świetlice, kluby, sale gier i zabaw, warsztaty. 

Cel strategiczny: Zapewnienie wszechstronnego rozwoju mieszkańców dzięki 

zagwarantowaniu wysokiej jakości kształcenia, doskonaleniu umiejętności 

oraz kreowaniu postaw aktywności i zaangażowania społecznego. 
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III.2.5. Stworzenie możliwości zaangażowania w życie kulturalne i społeczne Gminy dorosłym 

mieszkańcom poprzez uczestnictwo w różnych grupach i formacjach. 

III.2.6. Poszerzanie oferty kulturalnej skierowanej do różnych odbiorców 

III.2.7. Wspieranie oddolnych inicjatyw 

 

6.7 Obszar IV : ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ 

 

 

 

IV.1. System pomocy społecznej chroniący potrzebujących mieszkańców Gminy. 

IV.1.1. Modernizacja bazy lokalowej Warsztatów  Terapii Zajęciowej 

IV.1.2. Utworzenie systemu opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi – mieszkania 

chronione. 

IV.1.3.Opracownaie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

IV.1.4.Opracownaie Gminnego Sytemu Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i rodziną 

IV.1.5. Monitoring i aktualizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ochrona ofiar 

przemocy w rodzinie  

IV.1.6. Opieka paliatywna nad ciężko chorym w domu. 

IV.1.7. Stworzenie systemu opieki nad dzieckiem – świetlice terapeutyczne 

IV.1.8. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i marginalizacji osób dotkniętych trwałym 

bezrobociem, ubóstwem, niepełnosprawnością, alkoholizmem. 

IV.2.  Wysokiej jakości usługi w zakresie ochrony zdrowia. 

IV.2.1. Zwiększenie dostępności do opieki medycznej, lekarzy specjalistów i diagnostyki medycznej. 

IV.2.2. Prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej wraz z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień              

w Gminie (np. organizowanie, czy dofinansowanie badań diagnostycznych, spotkań                           

ze specjalistami w szkołach). 

Cel strategiczny: Sprawnie funkcjonująca infrastruktura społeczna, 

świadcząca wysokiej jakości usługi mieszkańcom oraz zapewniająca im 

poczucie bezpieczeństwa.  
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IV.3. Powszechny dostęp do sportu i rekreacji na terenie Gminy. 

IV.3.1.Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy: budowa boisk i obiektów infrastruktury 

towarzyszącej (zwłaszcza tereny przyszkolne). 

IV.3.2. Promowanie rozwoju utalentowanej sportowo młodzieży. 

IV.3.3. Propagowanie aktywnego spędzania czasu – organizowanie imprez sportowych, zawodów, 

turniejów, meczów o charakterze rodzinnym, gminnym i międzygminnym. 

IV.3.4. Wykorzystanie walorów rzeki Wisły 

IV.4. Przejrzysta, przyjazna administracja.  

IV.4.1. Informatyzacja Urzędu Gminy, wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów. 

IV.4.2. Doskonalenie kadry urzędniczej i administracyjnej 

IV.4.3. Poprawa obsługi interesantów: budowa nowej siedziby Urzędu Gminy  

IV.5. Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. 

IV.5.1. Programy profilaktyki w środowiskach zagrożonych patologiami.  

IV.5.2. Działania edukacyjne związane z rozpoznawaniem i unikaniem zagrożeń oraz udzielaniem 

pierwszej pomocy. 

IV.5.4. Modernizacja oraz doposażenie w sprzęt ratowniczy gminnych jednostek OSP                    

6.8 Obszar V : INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

 

 

 

V.1. Wysoka jakość wody oraz racjonalne gospodarowanie i wykorzystanie. 

V.1.1. Dokończenie wodociągowania Gminy 

V.1.2. Modernizacja przestarzałych odcinków sieci wodociągowej. 

V.1.3. Zmniejszenie zagrożenia powodziami – modernizacja i regulacja cieków wodnych 

V.1.4. Plan zagospodarowania przestrzennego 

V.1.5. Aktywne uczestnictwo w pracach Aglomeracji Krakowskiej 

Cel strategiczny:  Pełny zakres infrastruktury technicznej poprawiający 

bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, stymulujący rozwój 

gospodarczy i wpływający na ochronę walorów środowiska naturalnego.   
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V.2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy. 

V.2.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;  

V.2.2 Ochrona zasobów przyrodniczych 

V.3. Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami komunalnymi. 

V.3.1. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 

V.3.2. Gospodarowanie odpadami, minimalizacja odpadów nie segregowanych 

V.4. Racjonalna gospodarka energetyczna. 

V.4.1. Zwiększenie stopnia i promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii                           

w budownictwie indywidualnym i budynkach użyteczności publicznej, w szczególności z 

wykorzystaniem kolektorów słonecznych, pomp ciepła, źródeł geotermalnych, energii wiatrowej i 

wodnej 

V.4.2.  Modernizacja kotłowni w obiektach komunalnych. 

V.4.3. Termomodernizacja obiektów gminnych: 

V.5. Wysoka dostępność komunikacyjna Gminy.  

V.5.1. Wysoki standard sieci drogowej – modernizacja i przebudowa dróg gminnych, poszerzenie dróg 

oraz związany z tym wykup ziemi. 

V.5.2. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego poprzez budowę 

oświetlenia ulicznego, właściwe oznakowanie oraz budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych. 

V.5.3 Alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego 

V.6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy.    

V.6.1.   Budowa sieci światłowodowej i internetowej na terenie Gminy.    

V.6.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - kawiarenka internetowa w każdym sołectwie. 

V.7. Ochrona przyrody oraz edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy. 

V.7.1. Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej. 

V.7.2. Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy w zakresie właściwych postaw 

korzystania ze środowiska (segregowanie odpadów i recykling, racjonalne zużycie wody, energii 

elektrycznej i cieplnej, ochrona czystości wód, wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii 

etc.).  
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6.9 Obszar VI : ROZWÓJ TURYSTYKI, AGROTURYSTYKI ORAZ PROMOCJA GMINY  

 

 

 

VI.1. Zachowanie dóbr kulturalnych Gminy i odnowa wsi. 

VI.1.1. Renowacja i odnowa zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy. 

VI.1.2. Zachowanie ciągłości kulturowej poprzez pielęgnowanie niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego: tradycji, obrzędów, lokalnego folkloru. 

VI.2. Odnowa centrów wsi: wykonanie parkingów, placów zabaw, chodników zakup ławek, 

urządzenie zieleni. 

VI.2.1. Zachowanie lokalnego rzemiosła, sztuki. 

VI.2.2 Stworzenie Zespołu Folklorystycznego na terenie Gminy. 

VI.2.3. Rozwój infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej. 

VI.2.4. Zapewnienie bazy noclegowej i gastronomicznej  

VI.2.5. Aktualizacja, oznakowanie i opracowanie nowych szlaków turystycznych, tras rowerowych, 

biegowych, ścieżek przyrodniczych. 

VI.2.6. Budowa zbiornika retencyjnego  

VI.2.7. Rozbudowa lotniska w Pobiedniku 

VI.3. Rozwój gospodarstw agroturystycznych jako alternatywnego źródła dochodu rolników i 

wsparcie rozwoju turystyki weekendowej. 

VI.3.1. Wsparcie merytoryczne i organizowanie szkoleń dla osób zajmujących się lub chcących 

zajmować się agroturystyką. 

VI.3.2. Stworzenie atrakcyjnej oferty dla turystyki weekendowej zatrzymującej turystów na terenie 

Gminy. 

VI.4. Skuteczny system promocji Gminy 

VI.4.1. Publikacja informatora obejmującego kompleksowo wszystkie walory Gminy: krajobrazowe, 

historyczne, kulturowe, inwestycyjne, turystyczne, kalendarz imprez kulturalnych, punkty usługowe, 

miejsca noclegowe itp. 

Cel strategiczny:  Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy poprzez 

wykorzystanie jej walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, budowę 

obiektów infrastruktury turystycznej oraz skuteczną jej promocję.    

 



 

„Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
104 

VI.4.2. Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej. 

VI.4.3. Ustawienie na terenie Gminy tablic informacyjnych , mapy Gminy itp. 

VI.4.4. Nawiązanie współpracy z sąsiednimi samorządami i Gminami partnerskimi w celu wspólnego 

rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń. 

VI.4.5. Kreowanie marki i promocja produktów lokalnych. 

VI.4.6. Promowanie Gminy za granicą, współpraca z podobnymi Gminami, wyjazdy zagraniczne 

mieszkańców celem wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach życia (rolnictwo, 

przedsiębiorczość, pozyskiwanie funduszy, szkolnictwo itp.), wyjazdy młodzieży mające na celu 

poznanie kultury w innych krajach, przyjmowanie młodzieży z zagranicy, organizowanie pomocy dla 

gmin partnerskich zza wschodniej granicy. 
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7 Plan  zadań priorytetowych na lata 2014-2020 dla Gminy Igołomia 

– Wawrzeńczyce 

1. Realizacja zadań gospodarki wodno –ściekowej ( budowa wodociągów, budowa kanalizacji, 

wsparcie w realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

2. Ochrona przeciwpowodziowa – przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych( powodzie, 

podtopienia) 

3. Budowa, modernizacji i przebudowa dróg gminnych 

4. Ochrona środowiska ( usprawnienie systemu gospodarki odpadami, kontynuacja programów 

dotyczących utylizacji azbestu, wsparcie dla wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych) 

5.  Wsparcie dla rozwoju gospodarstw rolnych 

6. Stwarzanie  warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 

7. Bezpieczeństwo publiczne 

8. Rozwój współpracy z partnerami samorządowymi, w szczególności w ramach subregionu 

9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

10. Poprawa bezpieczeństwa publicznego, zdrowotnego społecznego (budowa domu pomocy 

społecznej, organizowanie i wspieranie akcji oraz programów profilaktycznych, badań i 

konsultacji medycznych dla mieszkańców gminy) 

11. Organizowanie i wspieranie funkcjonowania różnorodnych form pomocy społecznej 

12. Przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym m.in. przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

13. Działanie w zakresie opieki nad dziedzictwem kulturowym oraz o0chrona zasobów 

dziedzictwa przyrodniczego 

14. Wzmocnienie systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie gminy 

15. Kontynuacja rozbudowy bazy sportowo – rekreacyjnej  

16. Zwiększenie dostępności administracji publicznej ( e – usługi, elektroniczny obieg, budowa 

nowej siedziby urzędu. 
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8 System wdrażania Strategii Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce 

8.1 Wyznaczenie zespołu do realizacji zadań 

Zespół do realizacji zadań Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy zostanie wyznaczony po jej 

zatwierdzeniu przez Radę Gminy. 

8.2 System wdrażania Strategii 

System wdrażania Strategii powiązany będzie ściśle ze strukturą organizacyjną Urzędu Gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce. Generalna zasada realizacji Strategii polega na przypisaniu zadań, 

merytorycznym działom  (zgodnie z zakresami działania tych działów). 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań oraz stałe monitorowanie wykonywanych 

przedsięwzięć są Kierownicy poszczególnych jednostek Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 

 

Dla realizacji Strategii służą przede wszystkim następujące instrumenty: 

 organizacyjne, związane ze wskazaniem podmiotów realizujących Strategię, 

 finansowe, związane z wprowadzeniem zadań do programów, planów inwestycyjnych i budżetu 

Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 

 prawno - administracyjne, związane z uwzględnieniem odpowiednich przepisów przy realizacji 

zadań, 

 informacyjno-edukacyjne, związane z monitorowaniem i promocją. 
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9 Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce 

9.1  Sposoby monitorowania i oceny Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

Monitorowanie jest procesem systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych i 

prowadzony jest  w czasie realizacji strategii. Monitoring dostarcza informacji o postępie realizacji i 

efektywności wdrażania poszczególnych zadań realizacyjnych jak i sposobie oraz prawidłowości 

wykorzystania udzielonej pomocy finansowej. Monitorowanie dotyczyć będzie przede wszystkim 

kontroli realizacji projektów inwestycyjnych oraz osiągania planowanych wskaźników produktów i 

rezultatów dla poszczególnych inwestycji. Ma odpowiedzieć na pytanie, czy coś co zostało 

zaplanowane, zostało faktycznie zrobione. W przypadku, gdy coś przebiega niezgodnie z planem, 

dzięki niemu można podjąć działania zaradcze, polegające np. na  skorygowaniu planów. 

 

Rozważyć należy następujące mierniki dla wybranych zadań: 

 Zadanie  miernik 

1 Realizacja zadań gospodarki wodno –ściekowej ( 

budowa wodociągów, budowa kanalizacji, wsparcie w 

realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

liczbę gospodarstw domowych podłączonych do 

sieci wodociągowej, kanalizacyjnej; długość sieci 

wodociągowej na terenie Gminy, liczbę 

gospodarstw podłączonych do systemu zbiorczego 

zaopatrzenia w wodę; 

 

 

2 Budowa, modernizacja i przebudowa dróg gminnych długość dróg utwardzonych na terenie Gminy; 

 

3 Poprawa bezpieczeństwa publicznego, zdrowotnego 

społecznego (budowa domu pomocy społecznej, 

organizowanie i wspieranie akcji oraz programów 

profilaktycznych, badań i konsultacji medycznych dla 

mieszkańców gminy) 

przeciętną długość życia mieszkańców gminy; 

liczbę lekarzy na  1000 mieszkańców; przeciętną 

długość życia mieszkańców gminy; dochody 

własne Gminy na jednego mieszkańca; 
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4 Kontynuacja rozbudowy bazy sportowo rekreacyjnej liczbę dzieci  objętych zajęciami pozalekcyjnymi; 

liczbę młodzieży w klubach sportowych; 

 

 

5 Wsparcie dla rozwoju gospodarstw rolnych  średni areał gospodarstw rolnych; 

 

6 Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości stopę bezrobocia, dochody własne Gminy na 

jednego mieszkańca; 

 

 

 

Liczba i dobór mierników zależą od przyjętych celów, ich hierarchii i możliwości uzyskania 

niezbędnych dla dokonania obliczeń danych. Informowanie  społeczności Gminy za pomocą tego typu 

zobiektywizowanych miar jest bardzo pożyteczne i daje realny obraz sytuacji w Gminie. Należy jednak 

pamiętać, że wiele bardzo ważnych zmian dokonuje się w sposób trudny do zmierzenia. Dotyczą one 

głównie ludzi, ich systemu wartości, postaw i poziomu uzyskania satysfakcji z jakości życia w Gminie. 

Osiągnięcie sukcesów na tym polu daje zazwyczaj największą satysfakcję miejscowym liderom. 

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce powinna stanowić dokument 

ponadkadencyjny, określający cele i programy działań na kilkanaście lat, „żywy” – aktualizowany                 

w miarę zmieniających się potrzeb i warunków zewnętrznych oraz wymagający ciągłego podnoszenia 

jakości. Przygotowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i jej przyjęcie przez Radę Gminy 

Igołomia-Wawrzeńczyce to dopiero pierwszy etap planowania rozwoju strategicznego. Ze względu          

na swój długookresowy charakter planowanie strategiczne jest procesem ciągłym, wymagającym 

stałego śledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych, społecznych i ich uwzględniania            

w przyjętym dokumencie oraz stałego przesuwania horyzontu planowania na kolejne lata.   
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9.2  Public Relations Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce 

Główną jednostką odpowiedzialną za promocję Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce za promocję poszczególnych projektów i zadań inwestycyjnych ujętych w Strategii, 

będzie Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. 

Celem działań związanych z promocją Strategii jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów 

projektów podejmowanych w ramach Strategii, a także instytucji mogących stać się partnerami                

w realizacji niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych. Grupami tymi są: 

 bezpośredni beneficjenci większości projektów – mieszkańcy Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 

 środowisko przedsiębiorców, 

 organizacje pozarządowe, 

 partnerzy społeczni. 

W ramach promocji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 

podejmowane powinny być w szczególności takie działania jak: 

 przebudowana i na bieżąco aktualizowana strona internetowa Urzędu Gminy Igołomia-

Wawrzeńczyce, 

 ulotki informacyjne dla mieszkańców (poświęcone konkretnym projektom), 

 spotkania z potencjalnymi partnerami gospodarczymi, społecznymi, 

 publikacje w prasie (w przypadku wybranych projektów). 
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