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Wprowadzenie 

 

Strategia Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030 jest rezultatem procesu 
planowania strategicznego, prowadzonego metodą partycypacyjną, z udziałem przedstawicieli różnych 
środowisk wspólnoty lokalnej. Dzięki takiemu podejściu dokument ten stanowi zaproszenie do 
współpracy dla wszystkich partnerów lokalnych zainteresowanych przyszłością gminy.  

Potrzeba budowy nowej Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia wynikała z wielu przesłanek 
wewnętrznych i zewnętrznych. Do tych pierwszych należą: stopniowe zmiany w strukturze 
demograficznej wspólnoty lokalnej i związane z nimi potrzeby w zakresie dostosowywania usług 
społecznych, zmieniające się oczekiwania i aspiracje mieszkańców, inne spojrzenie władz 
samorządowych na rozwój gminy. Głównymi przesłankami natury zewnętrznej są: projektowanie 
nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 na szczeblu krajowym 
i regionalnym oraz związane z nim dostosowanie dokumentów strategicznych wyższego rzędu, zmiany 
społeczne i gospodarcze w bliższym i dalszym otoczeniu gminy, czy też zmiany technologiczne 
i cywilizacyjne. W odpowiedzi na te przesłanki, strategia formułuje wizję rozwoju gminy, rozumianą 
jako pożądany stan rzeczywistości, a także stawia długo i krótkookresowe cele do osiągnięcia przez całą 
wspólnotę lokalną (przedstawia je schemat nr 1). Oparcie rozwoju gminy na długofalowym 
planowaniu, na przejrzystych celach o różnym horyzoncie czasowym, stanowi klucz do efektywnego 
zarządzania i współpracy samorządowej oraz ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na 
realizację zadań strategicznych. Strategia pomaga także skoordynować działania różnych partnerów 
i instytucji działających w sferach: społecznej, gospodarczej i administracyjnej na terenie gminy wokół 
priorytetowych kierunków działań.  

Strategia Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030 nie ogranicza się w swych 
zapisach wyłącznie do zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy i jednostki gminne. 
Strategia proponuje przede wszystkim zadania stanowiące wyzwania dla całej społeczności lokalnej 
i wszystkich instytucji działających na terenie gminy. Tak realizowana zasada partnerstwa i współpracy 
jest jednym z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej. W procesie 
zarządzania gminą (jej rozwojem), strategia pełni kluczową rolę jako generalny plan postępowania 
władz samorządowych – we współpracy z innymi samorządami, administracją państwową oraz 
partnerami społecznymi i prywatnymi.  

Okres realizacji Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia przyjęto na dziesięć lat (2021-2030), 
co jest zgodne z okresem kolejnej perspektywy budżetowej UE (2021-2027) wraz z dodatkowym 
okresem rozliczania pozyskanych projektów. Strategia została sformułowana w ścisłej korelacji 
z dostępnymi na tę chwilę, kluczowymi dokumentami planistycznymi szczebla krajowego, 
regionalnego i subregionalnego, tj. Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą 2030 roku), Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030, Strategią Rozwoju 
Województwa „Małopolska 2030” (projekt do konsultacji społecznych z dnia 29.08.2019 roku). 

Dokument strategii rozwoju pełni nadrzędną rolę nad branżowymi planami rozwoju gminy. Koordynuje 
różne terytorialnie, sektorowo i technicznie plany oraz dokumenty strategiczne na szczeblu lokalnym. 
Kluczowym jej założeniem jest zintegrowanie polityki środowiskowej, gospodarczej, przestrzennej 
i społeczno-kulturowej - dla poprawy warunków życia i jakości usług publicznych na terenie gminy. 

Strategia Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030 stanowi efekt szerokich prac 
analitycznych i ewaluacyjnych oraz uwzględnia wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach 
szerokiej debaty publicznej, której elementem były w szczególności: spotkania warsztatowe 
z interesariuszami i prowadzone w formie elektronicznej konsultacje społeczne. Moderatorem całego 
procesu byli eksperci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji 
z Krakowa (Wojciech Odzimek i Dawid Hoinkis).  
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Schemat 1 Schemat celów Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030. 

GOSPODARKA I RYNEK 
PRACY 

 MIESZKAŃCY  
ŚRODOWISKO I CZAS 

WOLNY 

Cel strategiczny 1: 

Gmina wspierająca lokalną 
przedsiębiorczość i otwarta 
na nowych inwestorów. 

 Cel strategiczny 2: 

Gmina dbająca o rozwój 
i potrzeby mieszkańców. 

 Cel strategiczny 3: 

Gmina odpowiedzialna za 
środowisko i atrakcyjna dla 
spędzania czasu wolnego. 

     

Cele operacyjne: 

1.1. Wzmacnianie rozwoju 
gospodarczego 
i inwestycyjnego gminy. 

1.2. Rozwój i promocja 
przedsiębiorczości oraz 
lokalnego biznesu. 

1.3. Wspieranie aktywności 
zawodowej mieszkańców. 

 Cele operacyjne: 

2.1. Wdrożenie efektywnej 
i skutecznej 
polityki oświatowej. 

2.2. Aktywizacja kulturalna 
oraz ochrona i promocja 
dziedzictwa. 

2.3. Zapewnienie 
dostępności oraz wysokiej 
jakości usług społecznych 
i zdrowotnych. 

 Cele operacyjne: 

3.1. Ochrona i dbałość o stan 
środowiska naturalnego oraz 
bezpieczeństwo 
mieszkańców.  

3.2. Stworzenie bogatej 
oferty spędzania czasu 
wolnego, szczególnie 
w zakresie sportu i rekreacji. 

     

WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO 

Cel strategiczny 4: 

Gmina dobrze zarządzana, opierająca rozwój na współpracy i mobilizowaniu zasobów. 

 

Cele operacyjne: 

4.1. Nowoczesne zarządzanie publiczne oraz budowa i promocja marki gminy. 

4.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i zwiększenie mobilności. 

4.3. Aktywizacja i partycypacja społeczna. 
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Wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej gminy Jerzmanowice-
Przeginia 
 

Na podstawie analizy danych statystycznych z ostatnich pięciu lat (2014-2018/2019) można stwierdzić, 

że gmina Jerzmanowice-Przegina rozwijała się w relatywnie przeciętnym tempie na tle powiatu 

krakowskiego i gmin sąsiadujących. Było ono różne w zależności od analizowanego obszaru społeczno-

gospodarczego. Pozytywne trendy zaobserwowano w zakresie budowania kapitału społecznego 

(jakość i dostępność oferty kulturalnej, uczestnictwo w niej mieszkańców, zainteresowanie 

mieszkańców sprawami lokalnymi, poziom rozwoju organizacji społecznych). Stabilnie gmina 

prezentowała się również pod względem rozwoju przedsiębiorczości, poprawiającej się sytuacji na ryku 

pracy oraz malejącej skali problemów społecznych. Negatywne tendencje zaobserwowano zwłaszcza 

w zakresie wskaźników demograficznych oraz stanu finansów publicznych. Poza tym, uczniowie 

z terenu gminy osiągali gorsze niż ich rówieśnicy w powiecie i regionie wyniki w nauce, przy malejącym, 

ale nadal relatywnie wysokim udziale środków przeznaczanych na oświatę i wychowanie w budżecie 

gminy. Tym samym efektywna polityka demograficzno-osadnicza oraz wzmacniająca jakość 

i dostępność usług publicznych, w tym edukacyjnych, staje się istotnym wyzwaniem rozwojowym na 

kolejne lata.  

Nie należy oczywiście zapominać o naturalnych atutach gminy, jakimi od lat pozostaje jej położenie 

(w sąsiedztwie zasobnych ludnościowo ośrodków, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, jednocześnie 

z dobrą dostępnością komunikacyjną, choć problemem są braki w zakresie transportu zbiorowego 

i zatory, w szczególności na drodze krajowej nr 94) oraz unikalny potencjał środowiska naturalnego 

(jurajskie walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy, m.in. pomniki przyrody, ostańce wapienne, szereg 

jaskiń krasowych, np. Dziewicza, Nietoperzowa, czy malowniczych dolin, np. Dolina Będkowska, 

Ojcowski Park Narodowy, związany z tym specyficzny mikroklimat na terenie gminy). Determinuje to 

dbałość o stan środowiska naturalnego, ale jednocześnie jest szansą na stworzenie bogatej oferty 

spędzania czasu wolnego, szczególnie w zakresie sportu i rekreacji. 

Wyzwaniem jest ponadto wzmacnianie rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego gminy, wsparcie dla 

przedsiębiorczości lokalnej oraz aktywności zawodowej mieszkańców, aby lepiej wykorzystać potencjał 

wynikający ze strategicznego położenia i dostępności komunikacyjnej (pomiędzy 2 ośrodkami 

miejskimi: Olkuszem i Krakowem, w sąsiedztwie konurbacji śląskiej; przy drodze krajowej nr 94, 

w stosunkowo niewielkiej odległości od dwóch dużych regionalnych lotnisk międzynarodowych 

w Krakowie Balicach i Katowicach Pyrzowicach), np. poprzez tworzenie atrakcyjnych terenów 

aktywności gospodarczej. 

Modelem docelowym jest więc trwały i zrównoważony rozwój w wymiarze społecznym, 

gospodarczym, środowiskowym i terytorialnym. 

Na kolejnych stronach przedstawiono szereg szczegółowych uwarunkowań odzwierciedlających 

zarysowane wyżej zjawiska, które wpływają na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. 

a) W zakresie uwarunkowań wynikających z położenia jednostki: 

Gmina Jerzmanowice-Przeginia charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacyjną do dużego 

ośrodka administracyjnego, gospodarczego, naukowego i usługowego, jakim jest Kraków, jeśli chodzi 

o odległość i czas przejazdu. Problem pojawia się w związku z rosnącym ruchem na głównej drodze 

dojazdowej - DK94, stanowiącej kluczową arterię, przebiegającą przez centra niektórych miejscowości 

tworzących gminę. Statystyki gromadzone przez GDDKiA pokazują, że za wzrost ten odpowiadają 
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użytkownicy samochodów osobowych. Poza zatorami, utrudniającymi przejazdy, oznacza to również 

liczne kolizje drogowe oraz zwiększone niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, w tym dla pieszych czy 

rowerzystów. 

Na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia nie występuje sieć kolejowa, działa natomiast komunikacja 

autobusowa oraz minibusowa, która realizuje połączenia na głównych szlakach komunikacyjnych 

wyznaczanych przez bliskość dużych ośrodków miejskich (największe natężenie na trasie Kraków-

Olkusz). Takie formy – ze względu na brak dostosowania do osób ze specjalnymi potrzebami - 

wykluczają jednak często osoby niepełnosprawne czy rodziców z dziećmi w wózkach. Jednocześnie 

niezadowalająca jest częstotliwość kursów komunikacji zbiorowej, w szczególności poza godzinami 

szczytu. 

Potencjał dostępności komunikacyjnej gminy podnosi również zlokalizowany w pobliżu 

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Krakowie Balicach (od miejscowości Jerzmanowice 

oddalony o niespełna 25 km). Ponadto w kontekście rozwoju gospodarczego gminy warto pamiętać 

o relatywnie bliskiej odległości nie tylko od Krakowa, ale także od gmin aglomeracji Śląskiej (np. 

odległość do Dąbrowy Górniczej - około 45 km, Bytomia - około 70 km czy Gliwic - około 90 km). 

Szansą dla gminy w zakresie dostępności transportowej może być budowa północnej obwodnicy 

Krakowa (nowy odcinek S52), która przypuszczalnie podniesie atrakcyjność południowej części 

jednostki zarówno pod kątem inwestycyjnym, jak i do osiedlania się przez dotychczasowych 

mieszkańców Krakowa. 

Konsekwencje: 

 Wydłużenie czasu dojazdu do Krakowa 
(korki); 

 Zagrożenie w ruchu drogowym; 

 Utrudnione korzystanie z komunikacji 
(minibusy) przez osoby o ograniczonej 
mobilności; 

 Pogorszenie komfortu życia – 
zanieczyszczenie spalinami, hałas 
komunikacyjny; 

 Spodziewane podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej i osadniczej gminy 
w kontekście budowy północnej obwodnicy 
Krakowa; 

 Możliwości rozwojowe dla wielu gałęzi 
gospodarki, m.in. rekreacji i turystyki. 

Wyzwania: 

 Podejmowanie współpracy z partnerami 
samorządowymi i prywatnymi na rzecz 
rozwoju oraz podniesienia jakości transportu 
zbiorowego; 

 Rozwój zintegrowanego systemu tras 
rowerowych; 

 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
pieszych i użytkowników DK94;  

 Rozbudowa sieci dróg lokalnych, zwiększenie 
ich przepustowości przy jednoczesnym 
podniesieniu poziomu bezpieczeństwa 
użytkowników; 

 Kreowanie oferty inwestycyjnej dla 
podmiotów gospodarczych – tworzenie 
terenów aktywności gospodarczej, 
efektywny, wielowymiarowy system 
promocji oraz wsparcia 
inwestora/przedsiębiorcy. 

 

b) W zakresie procesów demograficznych: 

W ostatnich pięciu latach sytuacja demograficzna na terenie gminy uległa pogorszeniu. Mimo, że liczba 

ludności ogółem utrzymuje się na stabilnym poziomie (według danych Urzędu Gminy Jerzmanowice-

Przeginia w 2019 roku w gminie mieszkało 10 929 osób, jednocześnie w latach 2014-2019 odnotowano 

nieznaczny wzrost liczby ludności całej gminy o około 1,6%; najwyższy procentowy przyrost liczby 

mieszkańców spośród wszystkich sołectw odnotowano w przypadku znajdującego się najbliżej 

Krakowa sołectwa Łazy +7,9% oraz w Jerzmanowicach +5,7%, natomiast sołectwa tracące z roku na rok 
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liczbę mieszkańców w gminie to: Racławice -1,7% Sąspów -2% i Szklary -3%), to pod względem 

wskaźników demograficznych (tj. przyrost naturalny, liczba małżeństw, liczba migracji) gmina notuje 

wyraźnie niższe wskaźniki zarówno na tle regionu, powiatu krakowskiego, jak i gmin sąsiednich 

(przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców na koniec 2018 roku +0,64, a saldo migracji 

w takim samym przeliczeniu 0,5, gdzie jeszcze w 2014 roku była to wartość 6,2).  

Jednocześnie analiza struktury ludności pod względem ekonomicznych grup wieku pokazuje z roku na 

rok stopniowe starzenie się społeczeństwa gminy (wedle informacji Banku Danych Lokalnych GUS na 

koniec 2018 roku tylko 18,8% mieszkańców gminy stanowiły osoby do 18 roku życia, gdzie średnio 

w powiecie było ich 19,9%, a w województwie 19,0%; jednocześnie odsetek 19,5% osób w wieku 

poprodukcyjnym w gminie był o prawie punkt procentowy większy niż w całym powiecie 18,8% i o 0,5 

punktu mniejszy niż w regionie 20%). Wskaźniki obciążenia demograficznego nie osiągają jeszcze 

poziomów alarmowych (w przypadku gminy Jerzmanowice-Przeginia wartość tego wskaźnika w latach 

2014-2018 wzrosła z 59,7 do 62,0 -  jest to nieco mniej niż dla powiatu 62,9 oraz regionu 63,9, które 

w analizowanym okresie także notowały wzrosty), jednak przy utrzymaniu niekorzystnego trendu 

(postępujący spadek liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym) sytuacja ta 

może generować problemy/wyzwania społeczno-ekonomiczne na terenie gminy, a przede wszystkim 

powoduje konieczność przemodelowania systemu świadczenia usług publicznych i wzmocnienia 

polityki demograficzno-osadniczej. O ile inne gminy powiatu krakowskiego, np. Wielka Wieś czy 

Zielonki, wyraźnie korzystają na bliskiej odległości od Krakowa (notując istotne wzrosty nowych 

mieszkańców ze względu na ruchy migracyjne z Krakowa), to w przypadku gminy Jerzmanowice-

Przeginia to zjawisko póki co nie występuje i potrzeba intensyfikacji działań ukierunkowanych na 

przyciąganie nowych mieszkańców. Jednocześnie poprawie wskaźników demograficznych powinna 

służyć polityka prorodzinna, międzypokoleniowa i senioralna skupiona wokół lokalnych społeczności. 

Konsekwencje: 

 Postępujący proces starzenia się 
społeczeństwa (rosnący udział emerytów 
i rencistów, malejący udział osób 
pracujących i w wieku przedprodukcyjnym, 
wzrost obciążenia budżetu, zmiana 
zapotrzebowania społecznego na konkretne 
usługi publiczne); 

 Relatywnie wysoka spójność społeczna (brak 
gwałtownego napływu nowych 
mieszkańców); 

 Zmiany na rynku pracy. 

Wyzwania: 

 Kompleksowa polityka prorodzinna, 
międzypokoleniowa i senioralna; 

 Dopasowanie oferty usług publicznych do 
zmieniającej się struktury społeczeństwa; 

 Kształtowanie atrakcyjności osadniczej, 
w tym poprzez tworzenie na terenie gminy 
warunków dla powstawania nowych, 
atrakcyjnych miejsc pracy, a także rozwijania 
oferty spędzania czasu wolnego; 

 Wzmacnianie poczucia przywiązania do 
miejsca zamieszkania. 

 

c) w zakresie sytuacji gospodarczej 

Na koniec 2019 roku w gminie Jerzmanowice-Przeginia funkcjonowało 1 097 podmiotów 
gospodarczych, zarejestrowanych w REGON. Osiągane wskaźniki w porównaniu z innymi jednostkami 
świadczą o dość przeciętnym poziomie rozwoju przedsiębiorczości na jej terenie. Warto przy tym 
jednak zauważyć pozytywną tendencje wzrostu liczby podmiotów w gminie w ostatnich pięciu latach. 
Przeliczając liczbę nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przez 1000 mieszkańców, gmina 
Jerzmanowice-Przeginia zanotowała w 2019 roku rezultat wynoszący 10,39, zdecydowanie lepszy niż 
w 2018 roku i będący kontynuacją trendu wzrostowego, co jednocześnie było wynikiem nieco gorszym 
od średniej powiatowej 10,92 oraz wojewódzkiej 10,79. Gmina posiada znaczny potencjał dla poprawy 
wskaźników gospodarczych, m.in. ze względu na korzystne i atrakcyjne położenie - pomiędzy 
2 ośrodkami miejskimi (Olkuszem i Krakowem), w sąsiedztwie konurbacji śląskiej, a także dobrą 
dostępność komunikacyjną – położenie przy drodze krajowej nr 94. 
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Pod względem dynamiki rozwoju potencjału gospodarczego w regionie wyraźnie w ostatnich latach 

zyskały gminy leżące w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa, o dobrej dostępności komunikacyjnej, 

np. Wielka Wieś czy Zielonki. Pozostałe gminy powiatu krakowskiego, które znajdują się w dalszej 

odległości do Krakowa, jak Jerzmanowice-Przeginia, Iwanowice czy Skala muszą dodatkowo szukać 

innych czynników rozwojowych, w szczególności opartych o własny potencjał przedsiębiorczości 

mieszkańców. O tym w przypadku gminy Jerzmanowice-Przeginia decyduje wzrost liczby mikro- 

i małych (często rodzinnych) przedsiębiorstw. Do wiodących branż w 2018 roku (podobnie jak w roku 

2014) należały handel hurtowy i detaliczny, naprawa samochodów (sekcja G, 25%) oraz transport 

i gospodarka magazynowa (sekcja H, 10,3%). Struktura gospodarcza nie zmieniła się znacząco na 

przestrzeni opisywanego pięciolecia (niewielki wzrost udziału firm budowlanych). Taka struktura 

w zestawieniu z opisaną wcześniej wielkością przedsiębiorstw może świadczyć o tym, że większość firm 

działających na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia to niewielkie, nierzadko rodzinne 

przedsiębiorstwa, specjalizujące się w różnego rodzaju usługach, które należy wspierać i promować, 

szczególnie w kierunku profesjonalizacji, wzmacniania potencjału i większej innowacyjności. 

Jednocześnie dużym wyzwaniem pozostaje tworzenie warunków dla średnich i dużych inwestorów 

(obecnie wskaźnik takich firm na terenie gminy należy do jednych z najniższych w powiecie). 

Zgodnie z rejestrami Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego, w ujęciu bezwzględnym na koniec 2019 roku 

w gminie Jerzmanowice-Przeginia zarejestrowanych było 145 bezrobotnych. Począwszy od 2014 roku 

ich liczba systematycznie spadała (w analizowanym okresie spadek ogółem o 59,1%), co było zresztą 

trendem obserwowanym w skali całego kraju. Spadki w ujęciu bezwzględnym wpłynęły na zmiany 

w strukturze bezrobocia. Za sprawą szybkiego odpływu bezrobotnych w wieku przedprodukcyjnym 

i produkcyjnym wzrósł udział w najstarszej (powyżej 55 lat) grupie wiekowej. Pogłębiającym się 

problemem lokalnego rynku pracy jest także rosnący udział długotrwale bezrobotnych (pow. 24 

miesięcy). Na koniec 2019 roku osoby takie stanowiły około 25% ogółu bezrobotnych w gminie, co 

oznaczało wzrost o około 10 pkt. proc. w stosunku do 2014 roku. Jednocześnie w rejestrach figuruje 

zapewne wiele osób, które korzystają z we wsparcia, mimo, że nie jest im ono niezbędne - np. pracują 

w tzw. „szarej strefie”, choć trudno to wykazać statystycznie ze względu na brak danych. 

Opisywane pozytywne tendencje na rynku pracy, mówiące o dużych spadkach liczby i odsetka osób 

bez pracy, prawdopodobnie zostaną załamane w wyniku negatywnych konsekwencji pandemii COVID-

19. Różne analizy dotyczące prognozowanego bezrobocia pokazują różne dane, jednak realnym jest, 

że na koniec 2020 roku może ono wzrosnąć do 9-10% w skali kraju. W samym kwietniu 2020 roku 

w Polsce przybyło około 20 tysięcy bezrobotnych. Sytuacja będzie wymagać wdrożenia mechanizmów 

łagodzących skutki kryzysu społeczno-gospodarczego na szczeblu centralnym, ale jednocześnie 

zaangażowania i współpracy na poziomie lokalnym samej gminy. To samo zalecenie można odnieść do 

wciąż obecnego na obszarze gminy sektora produkcji rolniczej, narażonego nie tylko na skutki 

spowolnień gospodarczych, ale i klęski żywiołowe (jak susza). 

Konsekwencje: 

 Umiarkowany, ale stale rosnący poziom 
rozwoju przedsiębiorczości na terenie 
gminy, 

 Konkurencyjność gospodarki dla małych firm 
– istotna dostępność gruntów 
i nieruchomości oraz aktualnych planów 
zagospodarowania; 

 Potencjał w zakresie rozwoju usług, w tym 
związanych z rolnictwem ekologicznym, 
dostarczaniem zdrowej żywności i promocją 
zdrowego stylu życia; 

Wyzwania: 

 Podniesienie poziomu atrakcyjności gminy 
dla inwestorów, np. poprzez tworzenie 
i rozwijanie terenów aktywności 
gospodarczej, doskonalenie obsługi 
inwestorów/przedsiębiorców; 

 Podnoszenie innowacyjności gospodarki 
lokalnej; 

 Wsparcie procesu profesjonalizacji działania 
przedsiębiorstw z terenu gminy oraz 
promocja ich produktów i usług; 
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d) w zakresie infrastruktury technicznej 

Zaopatrzenie mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia w wodę oraz gaz, wyrażane odsetkiem 

mieszkańców posiadających dostęp do sieci, kształtuje się na wysokim poziomie (według stanu na 

koniec 2019 roku, około 96,9% ludności zamieszkującej gminę miało dostęp do sieci wodociągowej, 

a 76,7% do sieci gazowej). Natomiast wyraźnie gorszy rezultat (około 33% w 2019 roku) notowany jest 

w przypadku sieci kanalizacyjnej. Mimo postępującego rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej na terenie 

gminy (w samym 2019 roku względem roku 2018 długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o 9,6 km) 

nadal wyzwaniem pozostaje wzrost inwestycji na obecnych i nowych obszarach zagospodarowania 

gospodarczego i mieszkaniowego gminy. Ma to bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców, 

wzrost atrakcyjności osadniczej i gospodarczo-inwestycyjnej gminy.  

Konsekwencje: 

 Ograniczona atrakcyjność osadnicza 
i inwestycyjno-gospodarcza gminy; 

 Negatywny wpływ na jakość środowiska 
naturalnego – m.in. zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

Wyzwania: 

 Intensyfikacja działań w zakresie rozwoju 
infrastruktury komunalnej (zwłaszcza 
kanalizacyjnej) na obecnych i nowych 
obszarach zagospodarowania 
gospodarczego i mieszkaniowego 

 Podnoszenie jakości usług związanych 
z infrastrukturą techniczną i dostosowanie 
ich do zmieniających się warunków 
osadniczych; 

 Optymalizacja kosztów związanych 
z utrzymywaniem i rozwojem infrastruktury 
sieciowej. 

 

e) w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej 

Wedle informacji Banku Danych Lokalnych GUS, w gminie Jerzmanowice-Przeginia na koniec 2018 roku 

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców funkcjonowało 5 przychodni (z których żadna nie podlegała 

samorządowi terytorialnemu) – to rezultat identyczny jak w przypadku powiatu krakowskiego i o 1 

niższy niż w regionie. W tym samym roku placówki te udzieliły przeszło 31,7 tys. porad. Całodobową 

opiekę zdrowotną (w tym w dni świąteczne i w godzinach nocnych) realizuje ambulatorium 

w Przychodni Rejonowej w Skale, odległe od Jerzmanowic-Przegini o nieco ponad 11 kilometrów. 

Dostęp do rozmaitych usług z zakresu ochrony zdrowia zapewnia ponadto bliskość Krakowa. Zawężenie 

 Niewykorzystany potencjał inwestycyjny ze 
względu na brak wyznaczonych terenów 
działalności gospodarczej, wyposażonych 
w odpowiednią infrastrukturę techniczną, 

 Brak większych problemów na rynku pracy; 

 Ryzyko załamania gospodarczego 
i wystąpienia negatywnych zjawisk 
społecznych w związku z pandemią 
koronawirusa. 

 Zwiększenie udziału przedsiębiorstw 
zaliczanych do grupy średnich i dużych 
w strukturze gospodarczej jednostki; 

 Kształtowanie cech przedsiębiorczych wśród 
mieszkańców;  

 Rozwój, integracja i promocja oferty 
spędzania czasu wolnego na terenie gminy; 

 Łagodzenie skutków gospodarczych 
związanych z epidemią koronawirusa (2020) 
i wypracowanie mechanizmów reagowania 
na podobne wydarzenia w przyszłości; 

 Monitorowanie i obejmowanie wsparciem 
lub współpraca w tym zakresie grup 
bezrobotnych wymagających najpilniejszej 
interwencji. 
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tej kwestii do samej gminy winno skupić się na problemach typowych, diagnozowanych w skali całego 

kraju – zapewnienia wysokich standardów obsługi medycznej, zapobiegania odpływowi wysoko 

wykwalifikowanej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, dostarczenia niezbędnego wyposażenia 

placówkom medycznym (zwłaszcza na czas kryzysowy, czego uczy chociażby przebieg pandemii 

koronawirusa), jak również realizacji działań profilaktycznych.  

Według danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej liczba bezpośrednich beneficjentów pomocy 

społecznej w gminie Jerzmanowice-Przeginia na koniec 2019 roku wynosiła 170 osób i była wyraźnie 

niższa niż w 2014 roku (276, spadek o 38%). Spadek liczby osób objętych pomocą społeczną wpisuje 

się w trend obserwowany w powiecie, regionie oraz w gminach porównawczych. Jeśli chodzi o powody 

korzystania z pomocy społecznej w gminie Jerzmanowice-Przeginia, to w ostatnich pięciu latach należy 

odnotować wyraźny spadek liczby osób objętych pomocą społeczną z powodu bezrobocia, bezradności 

i potrzeby ochrony macierzyństwa (rodzin wielodzietnych). Można przypuszczać, że na poprawę 

warunków tych osób wpłynęła poprawa sytuacji na rynku pracy (wyraźny spadek bezrobocia) oraz 

krajowe programy wsparcia (tj. program „Rodzina 500+”). Wzrósł w gminie z kolei odsetek osób 

przyjmujących pomoc społeczną z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz niepełnosprawności. 

W związku z tym wśród kierunków rozwoju polityki społecznej należy uwzględnić wsparcie dla grup 

zagrożonych zjawiskiem marginalizacji i wykluczenia społecznego, koncentrujące się w szczególności 

na problemach generowanych wśród osób starszych, samotnych i z problemami zdrowotnymi. 

Konsekwencje: 

 Powolny choć nieunikniony wzrost 
zapotrzebowania na opiekę zdrowotną, 
w tym na usługi specjalistyczne, związany ze 
zmianami w strukturze demograficznej; 

 Zmiana liczebności oraz struktury grup 
wymagających wsparcia w zakresie pomocy 
społecznej; 

 Duży przyrost niektórych grup ludności 
wymagających wsparcia (emeryci i renciści, 
osoby z problemami zdrowotnymi) pomimo 
obniżenia się ogólnej liczby osób objętych 
pomocą społeczną – konieczność wdrożenia 
odpowiednich mechanizmów pomocowych; 

 Porównywalny, przewidywalny katalog 
problemów, przekładających się na 
konieczność udzielenia wsparcia z zakresu 
pomocy społecznej. 

Wyzwania: 

 Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 
w wymiarze zdrowotnym i społecznym, 
w tym poprzez poprawę bazy, wyposażenia 
sprzętowego i podnoszenie kwalifikacji 
personelu; 

 Identyfikacja stref ubóstwa 
(przeciwdziałanie degradacji wynikającej 
z koncentracji problemów społecznych, 
tj. długotrwała choroba, 
niepełnosprawności); 

 Skierowanie dodatkowego wsparcia 
z zakresu pomocy społecznej do grup osób 
tego potrzebujących; 

 Monitorowanie i reagowanie na zmiany 
w zakresie liczebności i struktury ludności 
objętej pomocą społeczną; 

 Dostosowanie celów i działań, wyznaczanych 
lokalnymi programami przeciwdziałania 
i rozwiązywania problemów społecznych do 
aktualnego zapotrzebowania; 

 Wspieranie zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy, 
zwłaszcza z grup znajdujących się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym 
w konsekwencji pandemii koronawirusa. 
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f) w zakresie zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym 

O wyjątkowych walorach przyrodniczych, posiadanych przez gminę Jerzmanowice-Przeginia, świadczy 

chociażby fakt pokrycia przeszło 60% jej terenu parkiem krajobrazowym i (w niewielkim fragmencie) 

narodowym. Znajdujące się na terenie gminy formy przyrody nieożywionej są częstym, chętnie 

wybieranym celem wycieczek (głównie jednodniowych) - dominuje turystyka piesza, rowerowa oraz 

wspinaczkowa. Dane statystyczne nie oddają w pełni potencjału turystycznego gminy (np. wspomniane 

odwiedziny głównych atrakcji turystycznych nie są w żaden sposób ewidencjonowane). Wskaźnikiem, 

któremu warto się przyjrzeć, jest praktycznie brak dróg dla rowerów – mimo istnienia licznych szlaków 

rowerowych, wytyczonych głównie po drogach publicznych lub ścieżkach. 

Wśród zagrożeń dla środowiska należy odnotować zanieczyszczenia powietrza, powodowane przez 

tzw. niską emisję (piece i paleniska w domach prywatnych) oraz wspomniany już rosnący ruch 

samochodowy. Zwraca uwagę także zły stan wód Prądnika – jednej z rzek przepływającej przez obszar 

gminy. 

Gmina Jerzmanowice-Przeginia jest w całości pokryta planami zagospodarowania przestrzennego. 

W 2019 roku Rada Gminy Jerzmanowice-Przeginia przyjęła nowe Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, czego następstwem było przystąpienie do sporządzenia nowych 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, 

Racławice, Sąspów i Szklary oraz zmiany planów miejscowych dla sołectw: Czubrowice i Przeginia. 

Sytuacja ta świadczy o prowadzeniu uporządkowanej polityki przestrzennej. 

Konsekwencje: 

 Duża atrakcyjność gminy wśród turystów 
i gości, a pośrednio także wśród 
potencjalnych nowych mieszkańców; 

 Braki w zakresie infrastruktury i oferty 
aktywnego spędzania czasu wolnego; 

 Możliwe kolizje pomiędzy planami 
inwestycyjnymi a regulacjami dotyczącymi 
ochrony przyrody; 

 Wzrost kosztów gospodarowania odpadami 
i zagrożenia związane z nieefektywnym 
systemem odbioru i utylizacji śmieci 
(m.in. powstawanie dzikich wysypisk 
śmieci). 

Wyzwania: 

 Tworzenie i utrzymywanie w odpowiednim 
stanie infrastruktury sportowej, rekreacyjnej 
i wypoczynkowej; 

 Współpraca z gminami ościennymi 
w zakresie tworzenia zintegrowanej oferty 
czasu wolnego; 

 Poprawa stanu środowiska naturalnego; 

 Podnoszenie świadomości ekologicznej 
wśród mieszkańców gminy; 

 Rozwój zrównoważony. 

 

g) w zakresie kapitału społecznego 
Spośród szeregu przeanalizowanych wskaźników, dotyczących szeroko pojętego kapitału społecznego, 
warto zwrócić uwagę na wysokie zainteresowanie mieszkańców gminy Jerzmanowice-Przeginia 
imprezami kulturalnymi. W 2018 roku w przeliczaniu na 1000 mieszkańców liczba uczestników imprez 
niemalże trzykrotnie przewyższyła średnią dla powiatu i była wyraźnie wyższa od wskaźników gmin 
sąsiadujących. Dostęp do usług o charakterze kulturalnym na terenie gminy gwarantuje przede 
wszystkim Gminny Ośrodek Kultury podejmujący zadania z zakresu animacji kulturalnej, ułatwiający 
mieszkańcom gminy kontakt z profesjonalną sztuką, sprawujący mecenat nad nieprofesjonalną 
twórczością artystyczną oraz organizujący formy edukacji estetycznej dla dzieci i młodzieży. 
Funkcjonuje również Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowicach (z 3 filiami 
w Przegini, Racławicach i Sąspowie), której działalność służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb 
czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców. Ponadto w gminie działa szereg organizacji 
i zespołów kultywujących tradycje kulturowe regionu, w tym orkiestry, zespoły muzyczne koła 
gospodyń wiejskich. 
Pod względem działalności fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych gmina Jerzmanowice-
Przeginia nie wyróżnia się znacznie na tle jednostek porównawczych. Analiza wskaźnika liczby 
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organizacji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w gminie Jerzmanowice-Przeginia pokazuje 
pozytywny trend wzrostowy w latach 2014-2018. Na koniec 2018 roku wartość tego wskaźnika dla 
gminy wyniosła 3,29 i przekroczyła średnią wartość dla powiatu, tj. 3,25. Mimo wzrostów odnotowany 
wskaźnik pozostaje nadal niższy niż średnia dla regionu (3,73). Warto dodać, ze rozwój III sektora w 
gminie może dalej następować, zwłaszcza z uwagi na fakt rosnącego zainteresowania i zaangażowania 
mieszkańców w sprawy swoich lokalnych społeczności. Gmina charakteryzuje się bowiem wysokimi 
wskaźnikami frekwencji w wyborach, zwłaszcza do rad gmin (w wyborach w 2014 roku frekwencja 
wyniosła 53,79% i była wyższa niż w powiecie o około 3,5 pkt. proc., a w województwie o około 5 pkt. 
proc.; jeszcze większą różnicę zanotowano w wyborach samorządowych w 2018 roku – 61,85% - około 
5,7 pkt. więcej niż w powiecie i 6,6 pkt. niż w województwie). Sytuacja taka może generować rosnącą 
presję mieszkańców na władze lokalne na kształtowanie rzeczywistości na poziomie lokalnym. 
Wyzwaniem jest więc animacja i partycypacja społeczna. 
Największym wyzwaniem dla gminy w zakresie podnoszenia kapitału społecznego wydaje się poprawa 
jakości nauczania. W przypadku egzaminu ósmoklasistów, realizowanego po raz pierwszy w 2019 roku, 
uczniowie ze szkół z terenu gminy osiągali wyniki wyraźnie gorsze niż w przypadku średniej powiatowej 
i wojewódzkiej. Różnice, sięgające kilku punktów procentowych, widoczne były zwłaszcza w przypadku 
języka angielskiego (wynik gorszy od średniej powiatowej o 8 pkt. proc.) oraz matematyki (gorzej o 5 
pkt. proc.). Nieco lepiej wypadł egzamin gimnazjalny - sumując wyniki egzaminów 3 kluczowych 
przedmiotów (polski, matematyka, angielski) gmina Jerzmanowice-Przeginia osiągnęła wynik 172%, 
a więc zbliżony do średniej powiatowej (182%) i wojewódzkiej (183%). Biorąc pod uwagę wspomniane 
wcześniej wyzwania w zakresie procesów demograficznych wydaje się, że poprawa jakości nauczania 
może w dużej mierze przyczynić się do zatrzymywania młodych rodzin w gminie oraz przywiązywanie 
młodzieży do lokalnej społeczności. Pośrednio budowanie kapitału społecznego od najmłodszych lat 
może w dłuższej perspektywie przyczynić się pozytywnie do rozwoju gospodarczego gminy (np. dzięki 
kształtowaniu cech przedsiębiorczości w szkołach). Jednocześnie trzeba wskazać na problem braku 
efektywności ekonomicznej gminnego systemu oświatowego, co dodatkowo wykazał audyt oświaty 
(analiza finansowo-organizacyjna oświaty), realizowany na początku 2020 roku. Kluczowym 
problemem są mało liczne oddziały szkolne, przerost zatrudniania, rozwinięta sieć szkolna w kontekście 
problemów demograficznych i malejącej liczby uczniów. 

Konsekwencje: 

 Potencjał zaangażowania społecznego 
i współpracy międzysektorowej; 

 Rosnąca presja mieszkańców na 
kształtowanie rzeczywistości na poziomie 
lokalnym; 

 Dobra perspektywa dla kultywowania 
lokalnej tradycji i organizacji wydarzeń 
kulturalnych; 

 Niewielkie ryzyko zaburzenia tkanki 
społecznej gminy ze względu na procesy 
migracji wewnętrznej; 

 Niska atrakcyjność lokalnych szkół 
podstawowych dla uczniów z terenu gminy, 
ryzyko ich odpływu w poszukiwaniu 
wyższego poziomu nauki; 

 Gorszy start uczniów z terenu gminy 
spowodowany niższym poziomem nauczania 
w miejscowych szkołach; 

 Brak efektywności ekonomicznej systemu 
oświaty i zagrożenie pogłębiania się 
problemu – w przypadku braku interwencji, 
ze względu na prognozy demograficzne. 

Wyzwania: 

 Wspieranie działania organizacji III sektora, 
promocja działań i postaw pro-
obywatelskich, partycypacja społeczna; 

 Rozwijanie oferty kulturalno-rozrywkowej, 
kultywowanie lokalnych tradycji, budowanie 
tożsamości lokalnej mieszkańców; 

 Wspieranie tworzenia i rozwoju oferty 
spędzania wolnego czasu, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży; 

 Diagnoza przyczyn niskich wyników 
z egzaminów szkolnych w placówkach 
z terenu gminy, wdrożenie działań służących 
podniesieniu poziomu nauczania; 

 Promocja oferty edukacyjnej i utrzymanie 
infrastruktury przedszkoli i szkół na 
odpowiednim poziomie; 

 Optymalizacja wydatków na cele oświatowe. 
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h) w zakresie finansów publicznych 

Zarówno dochody, jak i wydatki gminy Jerzmanowice-Przeginia w analizowanym okresie 2014-2018 

wyraźnie wzrosły. Niestety dynamika wzrostu wydatków następowała szybciej niż dochodów 

(w przypadku dochodów wzrost o 59,1%, z 28,8 mln zł w 2014 roku do 45,8 mln zł w roku 2018 roku; 

natomiast wydatki wzrosły z około 26 mln zł do 45,8 mln zł, co przełożyło się na dynamikę wzrostu 

na poziomie 75,8%). Tym samym w 2018 roku w gminie poziom wydatków przekroczył poziom 

dochodów. Należy dodać, że niekorzystna dynamika wzrostu wydatków względem dochodów 

charakteryzowała większość gmin powiatu krakowskiego (generując poziom zadłużenia gmin). Jednak 

w innych gminach poziom zadłużenia wynikał pośrednio z podnoszenia nakładów inwestycyjnych. 

W przypadku gminy Jerzmanowice-Przeginia mimo korzystnej dynamiki systematycznego wzrostu 

wskaźnika udziału środków na inwestycje w budżecie ogółem, odbiegał on nieco od średniej 

powiatowej (w 2018 roku wynosił 18,2%, a średnia powiatowa 21,7%). Zwłaszcza po kątem absorbcji 

środków unijnych gmina Jerzmanowice-Przeginia wypada w latach 2014-2018 dość przeciętnie, 

należąc do gmin które pozyskały w tym okresie najmniej środków zewnętrznych. Nowa perspektywa 

finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027 powinna zostać zdecydowanie lepiej wykorzystana 

przez gminę, tym bardziej, że – zgodnie z zapowiedziami – kolejne budżety będą coraz niższe, a gmina 

będzie musiała silniej bazować na zasobach wewnętrznych.  

Ogólnie uwzględniając stan finansów gmin powiatu krakowskiego, gminę Jerzmanowice-Przeginia 

należy zaliczyć do gmin mniej zamożnych. Potwierdzają to wskaźniki dochodów i wydatków 

na 1 mieszkańca (odpowiednio wskaźnikiem 4 199 zł i 5 229,28 zł w 2018 roku) - niższe od średniej 

powiatowej i gmin sąsiednich. Należy zauważyć, że sytuacji finansowej gminy nie poprawiają dość 

ograniczone źródła dochodów z podatków (wyraźnie niższe wskaźniki na tle powiatu i regionu). 

Jednocześnie w analizowanym pięcioleciu gmina Jerzmanowice-Przeginia wyraźnie zmniejszyła 

dystans do średniej powiatowej pod względem dochodów na 1 mieszkańca (w 2014 roku osiągała 

84,4% wskaźnika gminy, w 2018 – 91,3%). Największe obciążenie dla budżetu lokalnego od lat generuje 

obszar oświaty. Mimo zmniejszenia udziału w budżecie ogółem wydatków na utrzymanie sieci szkół 

i placówek oświatowych w gminie w ostatnich pięciu latach (z około 47% w 2014 do około 32% w 2018 

roku) nadal jest on relatywnie wyższy niż w gminach porównawczych. Wyzwaniem jest zatem 

optymalizacja wydatków, przy jednoczesnej dbałości o jakość nauczania. 

Konsekwencje: 

 Ryzyko związane z szybszą dynamiką 
wzrostu wydatków w porównaniu do 
dochodów gminy; 

 Możliwe utrudnienie prowadzenia 
i finansowania działań, w tym 
z wykorzystaniem dofinansowania 
zewnętrznego (konieczność zabezpieczania 
wkładów własnych); 

 Niewystarczający poziom realizacji 
projektów i programów przy wsparciu 
środków europejskich – niewielki stopień ich 
wykorzystania do 2018 roku; 

 Utrzymujące się wysokie obciążenie budżetu 
wydatkami na oświatę. 

Wyzwania: 

 Bieżąca kontrola poziomu zadłużenia gminy; 

 Optymalizacja wydatków gminy przy 
jednoczesnym podniesieniu poziomu 
dochodów; 

 Efektywne wydatkowanie środków 
publicznych, rozumiane m.in. jako 
generowanie oszczędności bez obniżenia 
dostępności lub jakości usług publicznych; 

 Wzrost efektywności w zakresie realizacji 
inwestycji finansowanych ze środków 
zewnętrznych w nowej perspektywie 
programowania UE; 

 Optymalizacja wydatków na cele oświatowe. 
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Analiza strategiczna (SWOT) gminy Jerzmanowice-Przeginia 
 

Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnostycznych. Służy porządkowaniu 
i segregacji informacji, stanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu oceny zasobów i otoczenia, 
ułatwia też identyfikację problemów i określenie priorytetów rozwoju. Polega na grupowaniu 
czynników odnoszących się do gminnej polityki społecznej na cztery kategorie, nazwane z j. ang.: 
strengths – mocne strony, weaknesses – słabe strony, opportunities – szanse i threats – zagrożenia. 

Tabela 1 Wyniki analizy SWOT dla gminy Jerzmanowice-Przeginia, powstałe na bazie dyskusji prowadzonej podczas warsztatu 
diagnostyczno-strategicznego z udziałem interesariuszy lokalnych. 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE I KOMUNIKACYJNE 

 Korzystne i atrakcyjne położenie - pomiędzy 
2 ośrodkami miejskimi (Olkuszem 
i Krakowem), w sąsiedztwie konurbacji 
śląskiej: 

o Dostęp do atrakcyjnego rynku pracy, 

o Dostęp do usług publicznych, 

o Dostęp do atrakcyjnej oferty 
spędzania czasu wolnego; 

 Dostępność komunikacyjna gminy: 

o Położenie przy drodze krajowej nr 
94, 

o Sąsiedztwo dwóch dużych 
regionalnych lotnisk 
międzynarodowych w Krakowie 
Balicach i Katowicach Pyrzowicach; 

 Problemy komunikacyjne: 

o Niska przepustowość, zatory 
na drodze krajowej nr 94, liczne 
kolizje drogowe, 

o Niezadowalająca częstotliwość 
kursów komunikacji zbiorowej, 
w szczególności poza godzinami 
szczytu, 

o Niezadowalający komfort 
podróżowania komunikacją 
zbiorową, niedostosowane do 
przewozu osób 
z niepełnosprawnościami; 

 Ograniczenia inwestycyjne wynikające 
z obecności na terenie gminy obszarów 
chronionych; 

SFERA SPOŁECZNA 

 Relatywnie stała liczba mieszkańców gminy; 

 

 Spadek liczby osób i rodzin korzystających 
z pomocy społecznej; 

 Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami 
– działający na terenie gminy Środowiskowy 
Dom Samopomocy - Ognisko Terapeutyczne, 
prowadzony przez Stowarzyszenie Rodziców 
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych; 

 

 Wysoka aktywność obywatelska, mierzona 
frekwencją wyborczą; 

 Działające inicjatywy i organizacje 
społeczne: fundacje, stowarzyszenia, 
ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń 
wiejskich, twórcy i artyści lokalni, orkiestry 
dęte, zespoły muzyczne, kluby sportowe, 
koło łowieckie, kluby seniora itp. 

 Nierównomierny terytorialnie rozwój 
demograficzny gminy (największy napływ 
osób do miejscowości: Jerzmanowice, 
Łazy, Przeginia i jednocześnie odpływ 
z pozostałych miejscowości); 

 Niekorzystne zmiany w strukturze wiekowej 
ludności - wzrastający odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym i zmniejszający się udział 
osób w wieku przedprodukcyjnym 
w strukturze społeczeństwa; 

 Duży odsetek mieszkańców traktujących 
gminę jako sypialnię względem Krakowa; 

 Zjawisko osiedlania się nowych 
mieszkańców na terenie gminy bez 
deklaracji podatkowej na jej rzecz (podatki 
odprowadzane np. do Krakowa), 
a jednocześnie kierowanie przez nich 
postulatów i żądań dotyczących rozwoju 
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 Wysokie wskaźniki uczestnictwa w kulturze; 

 Materialne dziedzictwo kulturowe 
i historyczne, w tym kościoły i kaplice, 
np. Kościół pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Racławicach, wpisany do 
rejestru zabytków nieruchomych 
województwa małopolskiego, znajdujący się 
na Szlaku Architektury Drewnianej; 

 

 Cykliczne imprezy sportowe i programy 
aktywizujące; 

usług i infrastruktury do samorządu 
lokalnego; 
 

 Główne powody udzielania pomocy 
społecznej w gminie: długotrwała i ciężka 
choroba, niepełnosprawność oraz ubóstwo; 

 

 Słabość lokalnych organizacji 
pozarządowych w samodzielnym 
pozyskiwaniu i rozliczaniu środków 
zewnętrznych (uzależnienie od budżetu 
lokalnego i konkursów ogłaszanych przez 
gminę); 

 

 Niewystarczająca oferta zagospodarowania 
czasu wolnego na terenie gminy, 
w szczególności dla młodzieży; 

 

 Spadek liczby uczniów, mało liczne oddziały, 
przekładające się na wysokie koszty 
funkcjonowania systemu oświaty; 

 Niezadowalające wyniki (poniżej średniej 
wojewódzkiej i powiatowej) z egzaminu 
ósmoklasisty i gimnazjalisty, w szczególności 
z języka angielskiego; 

SFERA GOSPODARCZA 

 Rosnący potencjał małych firm usługowych; 

 Spadek liczby bezrobotnych, szczególnie 
wśród młodych; 

 Atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna 
terenów zlokalizowanych przy drodze 
krajowej nr 94; 

 Niewykorzystany potencjał gospodarczy, 
wynikający m.in. ze strategicznego położenia 
i dostępności komunikacyjnej: 

o Niezadowalające wskaźniki 
przedsiębiorczości (niższe niż 
średnio w powiecie i regionie, 
z przeciętną dynamiką wzrostu), 

o Niski odsetek średnich i dużych 
przedsiębiorstw – tym samym 
bardzo niskie wpływy do budżetu 
gminy z tytułu CIT; 

 Brak terenów przygotowanych pod 
inwestycje i działalność gospodarczą; 

 Rejestrowane bezrobocie w niektórych 
grupach społecznych (często nie związane 
z faktycznym poszukiwaniem przez te osoby 
zatrudnienia, a wynikające jedynie z chęci 
osiągnięcia konkretnych korzyści 
z posiadania statusu osoby bezrobotnej); 
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SFERA ŚRODOWISKOWA 

 Wysoki odsetek mieszkańców posiadających 
dostęp do sieci wodociągowej; 

 Dostęp do sieci gazowej na przeważającej 
części powierzchni gminy; 

 Objęcie powierzchni całej gminy planami 
zagospodarowania przestrzennego; 

 Brak na terenie gminy zakładów 
przemysłowych o dużej uciążliwości dla 
środowiska naturalnego; 
 

 Jurajskie walory przyrodnicze i krajobrazowe 
gminy, m.in. pomniki przyrody, ostańce 
wapienne, szereg jaskiń krasowych 
(np. Dziewicza, Nietoperzowa) 
i malowniczych dolin (np. Dolina 
Będkowska), Ojcowski Park Narodowy; 

 Specyficzny mikroklimat na terenie gminy – 
powodowany położeniem oraz 
ukształtowaniem terenu; 

 Możliwość rekreacji, w szczególności dla 
mieszkańców pobliskich miast; 

 Warunki dla rozwoju wspinaczki górskiej - 
sporo ostańców i wychodni skalnych; 

 Istniejące elementy bazy turystycznej: 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łazach, 
gospodarstwa agroturystyczne w Sąspowie, 
Jerzmanowicach i Łazach; szlaki turystyczne 
(piesze, rowerowe, konne, nordic walking); 

 Braki w zakresie infrastruktury 
kanalizacyjnej (mniej niż połowa 
mieszkańców posiada dostęp do kanalizacji); 

 Problem z dostępem do wody, zagrożenie 
niewydolnością źródeł; 

 Przestarzała sieć wodociągowa (około 40-50 
letnia); 

 Zanieczyszczenie powietrza w niektórych 
obszarach gminy – niska emisja; 

 

 Niewykorzystanie walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych gminy w procesach 
rozwojowych; 

 Niewystraczająco rozwinięta infrastruktura 
rekreacyjno-wypoczynkowa i turystyczna; 

 Brak atrakcyjnych przestrzeni publicznych, 
sprzyjających aktywizacji i integracji 
społecznej (szczególnie w Jerzmanowicach 
i Łazach); 

ZARZĄDZANIE I FINANSE SAMORZĄDOWE 

 Liczne środki finansowe pozyskane ze źródeł 
zewnętrznych na inwestycje w przeciągu 
ostatniego roku; 

 Słabość budżetu lokalnego: 

o Niskie (na tle średniej dla gmin 
powiatu) wskaźniki dochodów 
i wydatków w przeliczeniu na 
mieszkańca, jednocześnie 
niekorzystna dynamika wzrostu 
wydatków względem dochodów; 

o Niski udział dochodów własnych 
w budżecie; 

o Przeciętny udział inwestycji 
w wydatkach ogółem; 

 Relatywnie niski (na tle gmin sąsiadujących) 
wskaźnik pozyskania środków UE w latach 
2014-2018; 

 Brak systemu promocji (terytorialnej, 
inwestycyjnej, rekreacyjnej itp.) gminy; 

 Nieaktualna ewidencji gruntów i budynków. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

 Dostępność zewnętrznych źródeł 
finansowania, w tym m.in. perspektywa 
finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-
2027; 

 Nowe kierunki polityki państwa 
w odniesieniu do osób starszych, osób 
z niepełnosprawnościami oraz całych rodzin 
– dedykowane programy i systemy 
finansowe; 

 

 Rozwój Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego; 

 Rozwijająca się współpraca 
międzysamorządowa i międzysektorowa; 

 Inwestycje partnerskie oraz zewnętrzne 
zwiększające dostępność komunikacyjną 
i konkurencyjność gminy; 

 Współpraca gminy z właścicielami gruntów 
na rzecz tworzenia skoncentrowanych 
terenów inwestycyjnych wzdłuż DK94; 

 

 Moda na zdrowy i aktywny tryb życia, 
rekreację, turystykę jednodniową 
oraz weekendową; 

 

 Modernizacja rządowych programów 
„Czyste powietrze” i innych wpływających na 
poprawę komfortu życia mieszkańców; 

 Polityczny i społeczny priorytet związany 
z rozwojem OZE oraz środki finansowe 
przeznaczone na ten cel. 

 Biurokracja, w tym związana 
z pozyskiwaniem środków zewnętrznych; 

 Rozciągłość oraz rosnące koszty 
przygotowania i realizacji inwestycji; 

 

 Planowane w ramach budowy Centralnego 
Portu Komunikacyjnego linie kolejowe 
przechodzące przez teren gminy: 

o Częściowa utrata walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych, 

o Zagrożenie dla środowiska 
naturalnego – m.in. linie kolidują 
z korytarzami ekologicznymi, 
wibracje towarzyszące kolei szybkiej 
prędkości wpływać mogą 
negatywnie na populacje nietoperzy 
i innych zwierząt, 

o Uciążliwości dla mieszkańców, 

o Zagrożenie dla prowadzonych latami 
procesów scalania gruntów, 
ewentualność zwrotu pozyskanych 
na ten cel środków unijnych; 

 Uciążliwości środowiskowe i inne związane 
z drogą krajową nr 94 (wysokie natężenie 
ruchu, zanieczyszczenie powietrza, 
zagrożenia dla bezpieczeństwa itd.); 

 

 Konsumpcyjny styl życia, „atomizacja” życia, 
rozpad więzi społecznych i rodzinnych, 
bierność; 

 Zagrożenie wykluczenia ze społeczności 
lokalnej osób starszych, chorych 
i z niepełnosprawnościami; 

 

 Duży fiskalizm państwa – wysokie stawki 
podatkowe, wysokie koszty pracy; 

 Braki kadrowe na rynku pracy; 

 

 Jakość powietrza, warunkowana w dużej 
mierze również sytuacją w jednostkach 
ościennych; 

 Rosnące koszty gospodarki odpadami. 
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Wizja rozwoju i misja gminy Jerzmanowice-Przeginia w perspektywie 
2030 roku 

 

WIZJA ROZWOJU 

Wizja rozwoju stanowi projekcję, opis pożądanego stanu rzeczywistości społeczno-gospodarczej 
obszaru gminy Jerzmanowice-Przeginia w perspektywie 2030 roku. Określa stan docelowy, do którego 
dążyć będą władze samorządowe i wszyscy zaangażowani partnerzy. Wskazuje ona zasadniczy 
kierunek wspólnie podejmowanych interwencji. 

W 2030 roku gmina Jerzmanowice-Przeginia w pełni realizuje swoje szanse rozwojowe, wynikające 
w szczególności z: 

 korzystnego i atrakcyjnego położenia pomiędzy 2 ośrodkami miejskimi - Olkuszem i Krakowem, 
w sąsiedztwie konurbacji śląskiej, 

 dobrej dostępności komunikacyjnej, w tym determinowanej położeniem przy drodze krajowej 
nr 94, 

 a także jurajskich walorów przyrodniczych i krajobrazowych, definiowanych m.in. przez takie 
elementy, jak: korzystny mikroklimat, ostańce wapienne, jaskinie krasowe (np. Dziewicza, 
Nietoperzowa), czy obszary chronione i malownicze doliny (np. Dolina Będkowska, Ojcowski 
Park Narodowy).  

W konsekwencji wzrosła jej atrakcyjność osadnicza, gospodarczo-inwestycyjna, w tym dla małych 
i ekologicznych firm, a także rekreacyjno- turystyczna oraz jakość życia mieszkańców. 

Gmina Jerzmanowice-Przeginia stanowi miejsce o własnym i niepowtarzalnym charakterze, dobre 
do zamieszkania, aktywności społecznej i zawodowej, prowadzenia działalności gospodarczej, 
a także ciekawego spędzania czasu wolnego. 

Gospodarka lokalna rozwinęła się dzięki nowym terenom aktywności gospodarczej, efektywnemu 
systemowi wsparcia i obsługi biznesu oraz aktywności, kreatywności i przedsiębiorczości 
mieszkańców, promowanej i pobudzanej przez lokalny samorząd.  

Gmina Jerzmanowice-Przeginia jest ośrodkiem równych szans i wszechstronnego rozwoju 
wszystkich miejscowości i ich mieszkańców, co gwarantuje poprzez dostępność i jakość usług 
publicznych, jak: edukacja, kultura, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, dostosowywanych do 
zmieniających się potrzeb i struktury społecznej. Stale doskonalona jest również dostępność 
komunikacyjna i baza infrastrukturalna. 

Gmina Jerzmanowice-Przeginia traktuje przestrzeń i środowisko naturalne jako ważne elementy 
współtworzące jej tożsamość oraz integrację społeczną. Swoją ofertę czasu wolnego opiera 
o aktywne formy spędzania czasu wolnego, przede wszystkim sport i rekreację, wykorzystując do 
tego wyjątkowe walory kojarzone z Jurą Krakowsko-Częstochowską oraz żywą lokalną kulturą 
i tradycją. Jednocześnie wciąż rozwija infrastrukturę ochrony środowiska i wdraża nowe rozwiązania 
proekologiczne. 
 

MISJA 

Misja wskazuje naczelny cel polityki rozwoju gminy Jerzmanowice-Przeginia, wokół którego powinny 
koncentrować się działania władz samorządowych i wszystkich zaangażowanych partnerów. 
Stanowi przesłanie, będące podstawą i określeniem kierunku współpracy na szczeblu lokalnym. 

Polityka lokalna ukierunkowana na trwały i zrównoważony rozwój w wymiarze społecznym, 
gospodarczym, środowiskowym i terytorialnym, zakładająca partnerską współpracę władz 
samorządowych, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz indywidualnych inicjatyw, służąca 
całej społeczności gminnej.  
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Plan operacyjny Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
na lata 2021-2030 

 

Wieloaspektowość zmian zachodzących w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym 
i przestrzennym wymaga od samorządu lokalnego opracowania zintegrowanej interwencji publicznej, 
która będzie stanowić skuteczną odpowiedź na wyzwania będące ich następstwem. Znalazło to swoje 
odzwierciedlenie w strukturze strategii, której podstawę stanowią 4 obszary strategiczne, w ramach 
których dokonano koncentracji różnych działań wokół wyznaczonych celów. 

Schemat 2 Obszary strategicznego rozwoju gminy Jerzmanowice-Przeginia do 2030 roku. 

 

Obszar GOSPODARKA I RYNEK PRACY grupuje interwencje związane z rozwojem gospodarczym 
i inwestycyjnym, wsparciem przedsiębiorczości i biznesu lokalnego oraz polityką rynku pracy. 

Obszar MIESZKAŃCY dotyczy wzmacniania jakości i dostępności usług publicznych, jak: edukacja, 
kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, ochrona zdrowia i pomoc społeczna. 

Obszar ŚRODOWISKO koncentruje się na działaniach z zakresu ochrony zasobów środowiska 
naturalnego, ale również wykorzystywania ich do budowy atrakcyjnej oferty aktywnego spędzania 
czasu wolnego; zawiera również aspekty związane z bezpieczeństwem mieszkańców. 

Obszar WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO opisuje rozwiązania, które mają się przyczyniać do zwiększania 
efektywności działań prorozwojowych, ale również ukierunkowane na angażowanie w proces możliwie 
największej liczby partnerów; jednym z kluczowych zagadnień jest poprawa dostępności 
komunikacyjnej i zwiększenie mobilności. 

W ramach każdego z obszarów zdefiniowano cele rozwojowe. Cele strategiczne mają charakter 
długofalowy, wskazują generalny kierunek postępowania w realizacji założonej wizji rozwoju gminy. 
Cele operacyjne dotyczą średniego horyzontu czasowego, określają narzędzia i sposoby realizacji celów 
strategicznych. Zdefiniowane następnie w dokumencie kluczowe zadania i projekty oznaczają kierunki 
koncentracji wspólnych wysiłków podejmowanych przez samorząd oraz jego partnerów publicznych, 
społecznych i gospodarczych, służą realizacji założonych celów, a tym samym stanowią podstawę 
wdrażania strategii. Interwencje planowane w ramach poszczególnych obszarów nie są rozłączne, lecz 
wzajemnie się przenikają i uzupełniają, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie efektu synergii, 
kluczowego dla ich powodzenia.  

MIESZKAŃCY
GOSPODARKA 
I RYNEK PRACY

ŚRODOWISKO 
I CZAS WOLNY

WSPÓŁPRACA I 
PARTNERSTWO
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OBSZAR STRATEGICZNY: 

GOSPODARKA I RYNEK PRACY 

 

Cel strategiczny: 

Gmina wspierająca lokalną przedsiębiorczość 

i otwarta na nowych inwestorów. 
 

Cele operacyjne: 

 

  

1.1. Wzmacnianie rozwoju 
gospodarczego i inwestycyjnego 
gminy.

1.2. Rozwój i promocja 
przedsiębiorczości oraz lokalnego 
biznesu.

1.3. Wspieranie aktywności 
zawodowej mieszkańców.
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UZASANIENIE I STRATEGIA POSTĘPOWANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH CELÓW: 

Cel operacyjny 1.1. Wzmacnianie rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego gminy. 

Gmina Jerzmanowice-Przeginia posiada korzystne położenie komunikacyjne względem pobliskich 
ośrodków gospodarczych – Krakowa, miast zagłębiowskich i śląskich, Olkusza. Mimo powszechnego 
niezadowolenia z jakości połączenia drogowego z tymi ośrodkami (zatłoczona i wąska DK 94, będąca 
alternatywą komunikacyjną dla płatnej autostrady A4), to jednak niewielkie odległości do nich z gminy 
należy rozpatrywać w kategoriach atutów gospodarczych (dostęp do rynków zbytu, kontrahentów, 
zaopatrzenia, administracja, węzły transportowe, w tym porty lotnicze itp.). Dzięki temu położeniu 
gmina Jerzmanowice-Przeginia powinna być postrzegana jako atrakcyjna dla prowadzenia 
różnorodnych działalności gospodarczych.  

Z drugiej strony istnieją też poważne ograniczenia w rozwoju inwestycyjnym. Pierwszy z nich stanowi 
fakt, że ok. 60% obszaru gminy objęte jest ochroną terenu (park krajobrazowy i w małym stopniu 
narodowy), a wliczając otuliny niemal całe jej terytorium. Powoduje to znaczące ograniczenia 
w rozwoju inwestycyjnym i osadniczym. Należy jednak też zauważyć, iż mimo to na terenie gminy wciąż 
są możliwości planowania terenów pod zainwestowanie gospodarcze (choćby w korytarzu DK 94), 
a poza tym tereny chronione trzeba umiejętnie wykorzystywać jako potencjał, np. dla stopniowego 
rozwoju innych branży gospodarczych (rekreacja, turystyka, SPA&Wellness itp.). Tereny pod 
zagospodarowanie gospodarcze w przypadku gminy Jerzmanowice-Przeginia rozumiane są jako 
niewielkie obszary aktywności gospodarczej, wykorzystujące położenie przy korytarzach 
komunikacyjnych i poza obszarami ścisłej ochrony – brak dużych i zwartych areałów nadających się 
pod duże strefy gospodarcze. Ponadto tereny nadające się pod inwestycje gospodarcze częstokroć są 
w rękach prywatnych, a więc będą to w wielu przypadkach działania oparte na współpracy z kapitałem 
prywatnym. 

Drugim istotnym ograniczeniem jest jurajskie ukształtowanie terenu, z licznymi głęboko wciętymi 
dolinami, wąwozami, ze wzniesieniami i wychodniami skalnymi. Takie elementy uksztaltowania terenu 
znacząco uatrakcyjniają krajobraz, ale równocześnie mocno ograniczają zasób terenów, których 
niwelacja pozwala na lokalizację przedsięwzięć gospodarczych – nawet w dziedzinach 
wykorzystujących walory krajobrazowe, jak turystyka, wypoczynek itp. 

Rolą gminy w ramach wzmacniania rozwoju gospodarczego rozumianego jako atrakcyjność 
inwestycyjna będzie odpowiednie planowanie przestrzenne terenów nadających się pod 
zagospodarowanie inwestycyjne, aktualizowanie planów we współpracy z właścicielami gruntów, 
z jednoczesnym przestrzeganiem zasad ochrony środowiska i braku uciążliwości. Przy dość dużym 
rozdrobnieniu gruntów, ważne będzie również podejmowanie działań związanych ze scalaniem 
gruntów z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, w tym z wykorzystaniem środków unijnych 
i budżetowych – w tych działaniach gmina powinna być partnerem dla właścicieli gruntów i powiatu 
realizującego zadania scaleniowe. Rolą gminy będzie również pozyskiwanie środków i realizacja 
w określonych przypadkach nowych odcinków mediów na terenach pod zagospodarowanie 
inwestycyjne (kanalizacja, wodociąg, drogi dojazdowe, ewentualna pomoc przy realizacji innych 
rodzajów infrastruktury) w zakresie na jaki pozwalają kompetencje gminy. Działania takie traktowane 
są jako tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego. Wreszcie rolą gminy w tym celu operacyjnym 
jest również promowanie własnego obszaru i walorów gospodarczych wśród potencjalnych 
inwestorów z wybranych branży – działania takie mają większą skuteczność i zasięg jeżeli są 
realizowane we współpracy kilku sąsiednich samorządów, mają określonych odbiorców i przemyślane 
kanały przekazu. W parze z promocją idzie również odpowiednia obsługa inwestorów, przy czym 
traktowani są oni w strategii nie tylko jako podmioty z zewnątrz, ale również albo przede wszystkim 
podmioty lokalne. 
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Cel operacyjny 1.2. Rozwój i promocja przedsiębiorczości oraz lokalnego biznesu. 

Mimo wykazywanego korzystnego położenia komunikacyjnego gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
sąsiedztwa dużych aglomeracji i miast o randze subregionalnej, wskaźniki dotyczące przedsiębiorczości 
(w tym małej i średniej) pozostają na przeciętnym poziomie. Liczba działalności gospodarczych 
zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest niższy niż średnia dla 
regionu i powiatu krakowskiego, a także niższa niż analogiczny wskaźnik dla wielu sąsiednich gmin. 
Zwiększanie ilości małych i średnich firm działających na terenie gminy powinno stanowić jedno 
z ważniejszych wyzwań, ponieważ determinuje wysokość udziału dochodów własnych w ogóle 
dochodów gminy. Tymczasem obecnie budżet samorządowy gminy Jerzmanowice-Przeginia jest 
w niemal 90% subwencyjno-dotacyjny – czyli w dużym stopniu uzależniony od transferów 
państwowych.  

Zwiększanie ilości małych i średnich podmiotów gospodarczych będzie działaniem długookresowym, 
osiąganym stopniowo i konsekwentnie. Kreowanie jak najlepszych warunków do prowadzenia drobnej 
przedsiębiorczości, począwszy od kreowania cech przedsiębiorczych wśród mieszkańców (już od 
najmłodszych grup), promowania przedsiębiorczości, aż do wspomagania zakładania i prowadzenia 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wspierania producentów lokalnych oraz rzemiosła, będzie 
istotą działań w tym zakresie.  

Zdecydowanie przeważającą grupą firm działających na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia 
są niewielkie, nierzadko rodzinne przedsiębiorstwa, specjalizujące się w różnego rodzaju usługach. 
Należy je wspierać i promować, szczególnie w kierunku profesjonalizacji, wzmacniania potencjału 
i większej innowacyjności. Ważną dziedziną w tym obszarze jest skuteczne informowanie lokalnych 
przedsiębiorców o pojawiających się możliwościach finansowania rozwoju ich działalności 
gospodarczej, głównie związanych z funduszami unijnymi. Gmina nie będzie w stanie prowadzić punktu 
wszechstronnego wsparcia dla przedsiębiorców, z wyczerpującą i skuteczną informacją i pomocą, gdyż 
nie zarządza tymi funduszami, a zgromadzenie stale aktualnej i wyczerpującej informacji na podobne 
tematy wykracza poza możliwości jednego urzędu. Działania w tym zakresie powinny się koncentrować 
na współpracy z regionalnymi Instytucjami Otoczenia Biznesu, które w sposób profesjonalny zajmują 
się świadczeniem usług informacyjnych i doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw 
(MARR, ARiMR, izby gospodarcze, stowarzyszenia i fundacje wspierające rozwój regionalny 
i gospodarczy). Udzielają one pomocy w zakresie dedykowanej i specjalistycznej oferty: szkolenia, 
doradztwo, usługi prawne, księgowe i podatkowe, coaching, informacyjne z zakresu dostępnych 
środków na działalność gospodarczą oraz kierowanie do instytucji źródłowych dla danego konkursu. 

Prowadzenie w szkołach gminnych zajęć ukierunkowanych na nowoczesne kształcenie cech 
przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży będzie zależeć w dużej mierze od ponadstandardowego 
podejścia placówek oświatowych i innych instytucji gminnych. 

Ważnym zadaniem gminy w zakresie aktywizacji lokalnych producentów i wytwórców wydaje się być 
wsparcie w bezpośredniej sprzedaży produktów lokalnych wysokiej jakości (pochodzących z lokalnych 
ekologicznych upraw i hodowli, pszczelarstwa, rzemiosła itp.), np. podczas organizacji imprez i festiwali 
gminnych, stałych miejsc sprzedaży na terenie gminy (stoiska, mini-targi produktów lokalnych, 
w obiektach gastronomicznych i turystycznych itp.). 
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Cel operacyjny 1.3. Wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców. 

Ostatnie lata to w Polsce okres pozytywnego trendu na rynku pracy. Dynamika wzrostu zatrudnienia 
w przedsiębiorstwach systematycznie jednak malała. W 2019 roku popyt na pracę rósł coraz wolniej, 
a przedsiębiorcy byli mniej otwarci na wysokie wzrosty wynagrodzeń. W 2020 roku obserwowane 
ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wywołane pandemią koronawirusa 
spowodowały dodatkowe załamanie. Przedsiębiorstwa weszły w okres, w którym szukają oszczędności 
poprzez obniżanie poziomu wynagrodzeń i wymiaru czasu pracy, ale i zwalnianie pracowników. 
Według Towarzystwa Ekonomistów Polskich, stopa bezrobocia w Polsce może wzrosnąć do końca roku 
do poziomu ponad 10%, co oznacza, że bez pracy zostanie ponad 2 mln osób. Globalny kryzys dotyka 
lokalnych przedsiębiorców oraz pracowników, a jego konsekwencje będą miały charakter długofalowy. 
Polityka lokalnego rynku pracy po pandemii musi chronić kapitał ludzki. Dlatego wspieranie aktywności 
zawodowej mieszkańców uznano za jeden z kluczowych celów niniejszej strategii. Większość działań 
wymagać będzie współpracy gminy z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego, m.in. w zakresie 
wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, czy stymulowania 
powstawania mikroprzedsiębiorstw oraz wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy. W nadchodzącym 
czasie jeszcze ważniejsza będzie możliwość i zdolność przekwalifikowania się oraz dostosowania do 
nowej rzeczywistości, stąd kierunek związany ze wspieraniem kształcenia ustawicznego i kształcenia 
zgodnego z potrzebami rynku pracy. Ponadto, wdrażany będzie system wsparcia podmiotów ekonomii 
społecznej, ukierunkowany na wzmocnienie pozycji ekonomicznej i samodzielności rynkowej 
przedsiębiorstw społecznych, które wszelkie nadwyżki związane prowadzeniem działalności inwestują 
w integrację społeczną i zawodową swoich członków, czy działania na rzecz społeczności lokalnej. 
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Tabela 2 Kluczowe zadania i projekty w ramach obszaru: GOSPODARKA I RYNEK PRACY. 

Cel operacyjny 1.1. Wzmacnianie rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego. 

Kluczowe zadania i projekty 
Główna odpowiedzialność po 

stronie gminy 
Podmioty zaangażowane/partnerzy 

1.1.1.  

Planowanie stref aktywności gospodarczej i inwestycyjnej 
w przestrzeni gminy - tworzenie i aktualizowanie dokumentów 
planistycznych pod względem możliwości i potrzeb 
gospodarczych (inwestycyjnych), z uwzględnieniem aspektów 
społecznych i środowiskowych. 

Referat Infrastruktury 
Mieszkańcy, 

Inwestorzy 

1.1.2.  

Pozyskiwanie i scalanie terenów pod strefy aktywności 
gospodarczej i inwestycyjnej, w tym we współpracy z lokalnymi 
przedsiębiorstwami i właścicielami gruntów, np. wzdłuż DK94. 

Referat Infrastruktury 

Właściciele gruntów, 

Starostwo Powiatowe w Krakowie, 

Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego  

1.1.3.  
Kompleksowe przygotowywanie stref aktywności gospodarczej 
i inwestycyjnej - uzbrojenie i zagospodarowanie. 

Referat Infrastruktury 
Właściciele gruntów, 

Inwestorzy  

1.1.4.  Wsparcie dla rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. Referat Infrastruktury Operatorzy telekomunikacyjni  

1.1.5.  
Stworzenie oferty dla inwestorów i rozwój promocji 
gospodarczej, w szczególności w porozumieniu z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego. 

Referat Infrastruktury 

Właściciele gruntów, 

Gminy z terenu powiatu krakowskiego, 

Starostwo Powiatowe w Krakowie, 

Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego, 

Inwestorzy 

1.1.6.  Doskonalenie standardów obsługi inwestorów/przedsiębiorców. Referat Infrastruktury 

Gminy z terenu powiatu krakowskiego, 

Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego, 

Inwestorzy 
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Cel operacyjny 1.2. Rozwój i promocja przedsiębiorczości oraz lokalnego biznesu. 

Kluczowe zadania i projekty 
Główna odpowiedzialność po 

stronie gminy 
Podmioty zaangażowane/partnerzy 

1.2.1.  

Powołanie Rady Przedsiębiorczości – jako organu opiniodawczo-
doradczego, reprezentującego przedsiębiorców i lokalne 
środowiska gospodarcze w zakresie konsultowania spraw 
dotyczących rozwoju sfery gospodarczej gminy. 

Wójt 

Rada Gminy, 

Przedsiębiorcy lokalni, 

Regionalne zrzeszenia przedsiębiorców 
działające na terenie gminy 

1.2.2.  

Wspieranie oferty szkoleń, informacji i doradztwa w zakresie 
przedsiębiorczości, w tym dotyczących zakładania i prowadzenia 
własnego biznesu, informowanie o potencjalnych funduszach 
zewnętrznych na działalność (nowa perspektywa finansowa UE 
2021-2027). Współpraca z Instytucjami Otoczenia Biznesu (IOB). 

Samodzielne stanowisko ds. 
pozyskiwania funduszy europejskich 

Instytucje Otoczenia Biznesu, 

Przedsiębiorcy lokalni 

1.2.3.  
Współpraca ze szkołami w zakresie kształtowania podstaw 
przedsiębiorczych począwszy od wczesnych etapów edukacji. 

Placówki oświatowe 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 

Przedsiębiorcy lokalni, 

Gminny Ośrodek Kultury, 

Powiatowa i Gminna Biblioteka, 

Organizacje pozarządowe 

1.2.4.  

Wsparcie i promocja rolnictwa i drobnego przetwórstwa rolno-
spożywczego. Wsparcie produkcji żywności wysokiej jakości oraz 
działania na rzecz promocji i zapewnienia rynku zbytu produktów 
żywnościowych, w tym poprzez sprzedaż bezpośrednią. 

Gminny Ośrodek Kultury, 

Samodzielne stanowisko ds. 
pozyskiwania funduszy europejskich 

Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, 
LGD „Jurajska Kraina”, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
Media lokalne i regionalne, 

Producenci lokalni, 
Mieszkańcy, 

Organizacje pozarządowe i grupy 
nieformalne 

1.2.5.  Wsparcia i promocja pszczelarstwa na terenie gminy. 
Gminny Ośrodek Kultury, 

Samodzielne stanowisko ds. 
pozyskiwania funduszy europejskich 

Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, 
LGD „Jurajska Kraina”, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
Media lokalne i regionalne, 

Pszczelarze 
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Cel operacyjny 1.3. Wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców. 

Kluczowe zadania i projekty 
Główna odpowiedzialność po 

stronie gminy 
Podmioty zaangażowane/partnerzy 

1.3.1.  
Współpraca z urzędem pracy w zakresie wspierania zatrudnienia 
i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zwłaszcza 
z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 

Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, 

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 

Organizacje pozarządowe 

1.3.2.  
Współpraca z urzędem pracy i IOB w zakresie stymulowania 
powstawania mikroprzedsiębiorstw oraz wspieranie tworzenia 
nowych miejsc pracy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego i inne Instytucje Otoczenia 

Biznesu, 

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 

LGD „Jurajska Kraina”, 

Organizacje pozarządowe 

1.3.3.  
Wspieranie kształcenia ustawicznego i kształcenia zgodnego 
z potrzebami rynku pracy. 

Główny specjalista ds. edukacji 

Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, 

Centra kształcenia ustawicznego, 

Placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe 
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OBSZAR STRATEGICZNY: 

MIESZKAŃCY 

 

Cel strategiczny: 

Gmina dbająca o rozwój i potrzeby mieszkańców. 
 

Cele operacyjne: 

 

  

2.1. Wdrożenie efektywnej
i skutecznej polityki oświatowej.

2.2. Aktywizacja kulturalna oraz 
ochrona i promocja dziedzictwa.

2.3. Zapewnienie dostępności oraz 
wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych.
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UZASANIENIE I STRATEGIA POSTĘPOWANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH CELÓW: 

Cel operacyjny 2.1. Wdrożenie efektywnej i skutecznej polityki oświatowej. 

Uczniowie z gminy Jerzmanowice-Przeginia osiągali w ostatnich latach gorsze wyniki w nauce niż ich 

rówieśnicy w powiecie i całym województwie, mierzone wynikami egzaminów po szkole podstawowej 

i po gimnazjum. Wynik z ostatniego egzaminu uczniów kształcących się w lokalnych gimnazjach, liczony 

sumarycznie dla 3 kluczowych przedmiotów (matematyka, polski, angielski), był równy 172% - 

w porównaniu do 182% osiąganych średnio przez uczniów w powiecie i 183% w skali regionu. 

W przypadku egzaminu ósmoklasistów, realizowanego po raz pierwszy w 2019 roku, różnice sięgały 

kilku punktów procentowych i były widoczne zwłaszcza w przypadku języka angielskiego (wynik gorszy 

od średniej powiatowej o 8 pkt. proc.) oraz matematyki (gorzej o 5 pkt. proc.). Wyzwaniem dla gminy 

jest więc podniesienie jakości kształcenia. Jednocześnie wydatki przeznaczane na oświatę 

i wychowanie stanowią największe obciążenie lokalnego budżetu - około 30% wszystkich wydatków 

w latach 2017-2019. Dodatkowe ryzyko stanowi, że budżet ten oparty jest głównie o finansowanie 

zewnętrzne - subwencje i dotacje stanowią aż 87-88% wszystkich dochodów gminy, a dochody własne 

tylko 12-13%. Koszty jednostkowe utrzymania ucznia w placówkach oświatowych gminy są wysokie 

(sięgające kilkunastu tys. zł/ucznia), co jest przede wszystkim konsekwencją: niewydolnej sieci 

organizacyjnej szkół, która nie jest dostosowana do realiów, małej liczby uczniów w szkołach, co 

przekłada się na mało liczne klasy, dużej liczby oddziałów i godzin lekcyjnych nauczycielskich, co 

powoduje dużą liczbę etatów, jednocześnie dużej liczby nauczycieli w osobach, w konsekwencji 

nieefektywnego wskaźnika zatrudnienia. Wymaga to od samorządu konkretnych działań, celem 

optymalizacji ekonomicznej systemu i dostosowania go do zmian w liczbie dzieci, przy założonej 

wcześniej dbałości o odpowiedni poziom nauczania. Równolegle planowane jest wsparcie 

infrastruktury i wyposażenia ukierunkowane na poprawę warunków nauki (w tym dzieci i młodzieży ze 

specjalnymi potrzebami), w szczególności placówek efektywnych pod kątem ekonomicznym 

i z perspektywą demograficzną. Edukacja będzie dostosowywana do indywidualnych potrzeb uczniów, 

w tym m.in. rozwijana będzie różnorodna oferta zajęć i programów, zarówno budujących 

i wzmacniających zainteresowania, uzdolnienia i kompetencje uniwersalne uczniów, jak 

i wspierających w zakresie pojawiających trudności, czy adresowanych dla uczniów o specjalnych 

potrzebach. Działania te nie będą możliwie bez jednoczesnego wsparcia i promocji doskonalenia kadry 

zarządzającej i nauczycielskiej. W kontekście m.in. polityki rynku pracy, prowadzone będzie doradztwo 

edukacyjno-zawodowe w szkołach podstawowych oraz rozwijana oferta opieki nad dziećmi do lat 3. 

Cel operacyjny 2.2. Aktywizacja kulturalna oraz ochrona i promocja dziedzictwa. 

Ofertę kulturalną na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia kreują m.in. Gminny Ośrodek Kultury oraz 

Powiatowa i Gminna Biblioteka Publiczna. Poza tym działa szereg zaangażowanych osób, organizacji 

i zespołów, w tym twórcy i artyści lokalni, orkiestry dęte, zespoły młodzieżowe i muzyczne, koła 

gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, fundacje i stowarzyszenia aktywne na polu kultury. 

Rośnie liczba imprez kulturalnych organizowanych w ostatnich latach na terenie gminy, jak również 

liczba ich uczestników. Obecne jest materialne dziedzictwo kulturowe i historyczne, w tym kościoły 

i kaplice, np. Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Racławicach, wpisany do rejestru 

zabytków nieruchomych województwa małopolskiego, znajdujący się na Szlaku Architektury 

Drewnianej. Działania związane z aktywizacją kulturalną oraz ochroną i promocją dziedzictwa są 

realizowane, a ich obecność w strategii podkreśla ich wagę i konieczność kontynuacji. W odpowiedzi 

na diagnozowane problemy, potrzeby i oczekiwania, poprawiana będzie jakość i dostępność 

infrastruktury kultury, a także samej oferty, która będzie poszerzana i dywersyfikowana, aby korzystało 

z niej możliwie jak najwięcej interesariuszy. Kluczowe znaczenie dla powodzenia tego przedsięwzięcia 

będzie miała prowadzona w sposób formalny i pozaformalny edukacja kulturalna. Będzie ona też 
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elementem szerszej polityki ukierunkowanej na ochronę i promocję niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego, w szczególności budowanie silnej tożsamości lokalnej mieszkańców i wzmacniania ich 

relacji z gminą. W miarę możliwości realizowane i wspierane będą działania z zakresu poprawy stanu 

zachowania i dostępności zabytków, w szczególności zakładające włączanie ich w obieg społeczno-

gospodarczy. 

Cel operacyjny 2.3. Zapewnienie dostępności oraz wysokiej jakości usług społecznych 

i zdrowotnych 

Według długoterminowych prognoz demograficznych liczba ludności gminy Jerzmanowice-Przeginia 

w kolejnych latach będzie nadal nieznacznie wzrastać. O ile sam wskaźnik przyrostu liczby ludność 

należy traktować pozytywnie, to niewątpliwie wyzwaniem dla gminy będzie postępujący proces 

starzenia się lokalnej społeczności (zakładany jest wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym 

z obecnych 19% do 22,3%), co ma przełożenie na budżet i jednocześnie wszystkie sfery działalności 

samorządu, m.in. na służbę zdrowia i pomoc społeczną. W pierwszym obszarze gmina ma ograniczone 

kompetencje, dlatego realizowane będą przede wszystkim działania edukacyjne i kampanie 

prozdrowotne, programy profilaktyki i diagnostyki ochrony zdrowia, a inwestycje i doposażenie 

realizowane w miarę potrzeb i możliwości (finansowych i innych) gminy. W przypadku pomocy 

społecznej w ostatnich latach zauważalnie spada liczba osób i rodzin korzystających ze wsparcia, 

jednak jednocześnie wzrósł w gminie odsetek osób pobierających świadczenia z tytułu długotrwałej 

lub ciężkiej choroby oraz niepełnosprawności. Ponadto, liczba beneficjentów pomocy społecznej 

wzrośnie najprawdopodobniej w wyniku pandemii koronawirusa i jego negatywnych skutków 

społeczno-gospodarczych (m.in. załamanie gospodarcze i wzrost bezrobocia). Strategia postępowania 

w obszarze bezpieczeństwa społecznego będzie się opierać na racjonalnej, adekwatnej do potrzeb 

i nowoczesnej polityce społecznej. Promowane będą wartości prorodzinne, rodziny otrzymają 

wsparcie w zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych (pomoc rzeczowa i finansowa, usługi 

opiekuńcze, praca socjalna), a w przypadku pojawienia się kryzysów – profesjonalną pomoc w zakresie 

wyjścia z trudnej sytuacji (wsparcie dzienne, asysta rodziny, wsparcie osób i rodzin z problemami 

uzależnień, przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy, grupy wsparcia, pomoc psychologiczna, 

terapeutyczna, rehabilitacyjna i inna). Ze względu na opisane wyżej tendencje demograficzne i zmiany 

w strukturze populacji gminy, szczególnym klientem usług będą osoby starsze 

i z niepełnosprawnościami, a także ich bliscy i opiekunowie. Wyzwaniem są działania ukierunkowane 

na wydłużenie czasu i zwiększenie komfortu ich przebywania w środowisku domowym, poprawę opieki 

medycznej, zagwarantowanie odpowiedniej jakości usług pielęgnacyjnych i pomocy wytchnieniowej. 

Podejmowane będą działania w celu zapobiegania występowaniu oraz niwelowania przejawów 

wykluczenia społecznego, a także kulturowego i ekonomicznego, szczególnie wobec wspomnianych 

osób i grup, w tym kluczowe znaczenie będą miały mechanizmy aktywizujące. 
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Tabela 3 Kluczowe zadania i projekty w ramach obszaru: MIESZKAŃCY. 

Cel operacyjny 2.1. Wdrożenie efektywnej i skutecznej polityki oświatowej. 

Kluczowe zadania i projekty 
Główna odpowiedzialność po 

stronie gminy 
Podmioty zaangażowane/partnerzy 

2.1.1.  Rozwój oferty opieki nad dziećmi do lat 3. Główny specjalista ds. edukacji 

Organizacje pozarządowe, 

Kapitał prywatny, 

Mieszkańcy 

2.1.2.  
Optymalizacja sieci szkół i przedszkoli pod kątem efektywności 
ekonomicznej i dostosowania do zmian demograficznych. 

Główny specjalista ds. edukacji, 

Rada Gminy 

Kuratorium Oświaty w Krakowie, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
i Urząd Stanu Cywilnego, 

Placówki oświatowe 

2.1.3.  

Wsparcie infrastruktury i wyposażenia ukierunkowane na 
poprawę warunków nauki (w tym dzieci i młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami), w szczególności placówek efektywnych 
pod kątem ekonomicznym i z perspektywą demograficzną. 

Główny specjalista ds. edukacji 
i Stanowisko ds. oświaty i zdrowia 

Rada Gminy, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Referat Inwestycji i Stanowisko 

ds. pozyskiwania funduszy europejskich, 

Placówki oświatowe 

2.1.4.  

Edukacja dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów, w tym 
m.in. różnorodna oferta zajęć i programów, zarówno rozwijających 
zainteresowania, uzdolnienia i kompetencje uniwersalne uczniów, 
jak i wspierających w zakresie pojawiających trudności, czy 
adresowane dla uczniów o specjalnych potrzebach. 

Dyrektorzy placówek oświatowych 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Główny specjalista ds. edukacji 

i Stanowisko ds. oświaty i zdrowia, 
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza 

Wsparcia Dziennego „Nadzieja”, 
Instytucje kultury, 

Organizacje i kluby sportowe, 
Organizacje pozarządowe 

2.1.5.  Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach podstawowych. Dyrektorzy placówek oświatowych 

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Główny specjalista ds. edukacji 
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2.1.6.  Wsparcie i promocja doskonalenia kadry. Dyrektorzy placówek oświatowych 

Małopolskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, 

Instytucje szkoleniowe, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Główny specjalista ds. edukacji 

Cel operacyjny 2.2. Aktywizacja kulturalna oraz ochrona i promocja dziedzictwa. 

Kluczowe zadania i projekty 
Główna odpowiedzialność po 

stronie gminy 
Podmioty zaangażowane/partnerzy 

2.2.1.  Poprawa jakości i dostępności infrastruktury kultury. 

Gminny Ośrodek Kultury, 

Powiatowa i Gminna Biblioteka 
Publiczna 

Rada Gminy, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Referat Inwestycji i Stanowisko 

ds. pozyskiwania funduszy europejskich 

2.2.2.  

Zwiększanie dostępności, atrakcyjności i różnorodności oferty 
instytucji kultury, m.in. wprowadzanie propozycji wspólnych 
(sieciowanie podmiotów kultury), interdyscyplinarnych oraz 
wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 

Gminny Ośrodek Kultury, 

Powiatowa i Gminna Biblioteka 
Publiczna 

Placówki oświatowe, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza 

Wsparcia Dziennego „Nadzieja”, 
Organizacje i kluby sportowe, 

Organizacje pozarządowe, 
LGD „Jurajska Kraina”, 

Różne zespoły, twórcy i artyści 

2.2.3.  Wzmocnienie edukacji kulturalnej. 

Gminny Ośrodek Kultury, 

Powiatowa i Gminna Biblioteka 
Publiczna 

Placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Jurajska Kraina”, 

Różne zespoły, twórcy i artyści 

2.2.4.  

Ochrona i promocja niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
w szczególności dla zachowania i budowy tożsamości lokalnej 
mieszkańców – twórcy, animatorzy, artyści, zespoły, tradycje, 
rzemiosło, wydarzenia itp. 

Gminny Ośrodek Kultury, 

Powiatowa i Gminna Biblioteka 
Publiczna 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Referat Organizacyjny, 

Placówki oświatowe, 
Organizacje pozarządowe, 

LGD „Jurajska Kraina”, 
Różne zespoły, twórcy i artyści, 

Media 
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2.2.5.  
Poprawa stanu zachowania i dostępności zabytków, włączanie 
ich w obieg społeczno-gospodarczy. 

Referat Inwestycji, 

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy 
europejskich 

Wojewódzki Konserwator Zabytków, 

Właściciele i zarządcy zabytków, 

2.2.6.  
Wsparcie rozwoju biblioteki w kierunku lokalnego centrum 
nauki, aktywności i integracji – inwestycje, doposażenie, oferta, 
wydarzenia, promocja czytelnictwa itp. 

Powiatowa i Gminna Biblioteka 
Publiczna 

Rada Gminy, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Referat Inwestycji i Stanowisko 

ds. pozyskiwania funduszy europejskich, 

Placówki oświatowe, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Jurajska Kraina”, 

Różne zespoły, twórcy i artyści 

Cel operacyjny 2.3. Zapewnienie dostępności oraz wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. 

Kluczowe zadania i projekty 
Główna odpowiedzialność po 

stronie gminy 
Podmioty zaangażowane/partnerzy 

2.3.1.  
Działania edukacyjne służące podnoszeniu świadomości 
zdrowotnej społeczeństwa oraz promocji zdrowego stylu życia. 

Placówki oświatowe 

Narodowy Fundusz Zdrowia, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Samodzielne stanowisko ds. 

oświaty i zdrowia, 

Placówki ochrony zdrowia, 

Organizacje pozarządowe, 

Organizacje i kluby sportowe, 

Firmy farmaceutyczne i medyczne, 

Media 
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2.3.2.  Programy profilaktyki i diagnostyki ochrony zdrowia. Placówki ochrony zdrowia 

Narodowy Fundusz Zdrowia, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Samodzielne stanowisko ds. 

oświaty i zdrowia, 

Placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe, 

Organizacje i kluby sportowe, 

Firmy farmaceutyczne i medyczne 

2.3.3.  
Doskonalenie jakości i dostępności usług medycznych 
(inwestycje, doposażenie itp.), w szczególności dedykowanych 
osobom starszym i z niepełnosprawnościami. 

Placówki ochrony zdrowia 

Rada Gminy, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Referat Inwestycji i Stanowisko 

ds. pozyskiwania funduszy europejskich 

2.3.4.  
Promocja i wsparcie rodziny w zaspokojeniu podstawowych 
potrzeb bytowych, m.in. pomoc rzeczowa i finansowa, usługi 
opiekuńcze, praca socjalna. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Organizacje charytatywne, 

Kościoły i związki wyznaniowe 

2.3.5.  

Przeciwdziałanie i zwalczanie kryzysów w rodzinie, 
m.in. wsparcie dzienne, asysta rodziny, wsparcie osób i rodzin 
z problemami uzależnień, przeciwdziałanie i zwalczanie 
przemocy, grupy wsparcia, pomoc psychologiczna, 
terapeutyczna, rehabilitacyjna i inna. 

Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, 

Gminna Komisja Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Krzeszowicach, 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Krakowie, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
i Urząd Stanu Cywilnego, 

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza 
Wsparcia Dziennego „Nadzieja”, 

Placówki ochrony zdrowia, 

Placówki oświatowe, 

Instytucje kultury, 

Organizacje i kluby sportowe, 

Organizacje pozarządowe, 

Policja, sądy 
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2.3.6.  

Wsparcie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, a także 
ich bliskich i opiekunów, w tym działania ukierunkowane na 
wydłużenie czasu i zwiększenie komfortu ich przebywania 
w środowisku domowym, opieka medyczna i usługi 
pielęgnacyjne oraz pomoc wytchnieniowa. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Starostwo Powiatowe w Krakowie, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 

Placówki ochrony zdrowia, 

Organizacje pozarządowe 

2.3.7.  Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 

Instytucje i organizacje prowadzące 
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

Organizacje pozarządowe 
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OBSZAR STRATEGICZNY: 

ŚRODOWISKO I CZAS WOLNY 

 

Cel strategiczny: 

Gmina odpowiedzialna za środowisko i atrakcyjna dla 

spędzania czasu wolnego. 
 

Cele operacyjne: 

 

  

3.1. Ochrona i dbałość o stan środowiska 
naturalnego oraz bezpieczeństwo 
mieszkańców.

3.2. Stworzenie bogatej oferty spędzania 
czasu wolnego, szczególnie w zakresie 
sportu i rekreacji.
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UZASANIENIE I STRATEGIA POSTĘPOWANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH CELÓW: 

Cel operacyjny 3.1. Ochrona i dbałość o stan środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo 

mieszkańców. 

Cel operacyjny dotyczący ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa mieszkańców składa się 

z kilku zagadnień tematycznych. Jednym z nich jest zapewnienie dostępu do infrastruktury, która -

oprócz zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców lub inwestorów - służy również ochronie 

środowiska naturalnego (mowa o kanalizacji i oczyszczaniu ścieków, dostępie do wody, odnawialnych 

źródłach energii). W przypadku wodociągów blisko 97% mieszkańców gminy posiada do niego dostęp, 

co jest wskaźnikiem na zadowalającym poziomie. Jednak infrastruktura wodociągowa wymaga już na 

wielu odcinkach modernizacji i zastąpienia nowszymi technologiami. Poza tym ważne będzie 

uzbrajanie w wodociąg nowych terenów o charakterze mieszkaniowym i inwestycyjnym, zgodnie 

z potrzebami. Znacząco mniejszy odsetek mieszkańców posiada dostęp do kanalizacji, bo tylko co trzeci 

z nich. Infrastruktura ta jest wciąż wyzwaniem dla gminy Jerzmanowice-Przeginia i w najbliższych latach 

powinna być istotnym zadaniem inwestycyjnym. Wysokie koszty realizacji oraz niesprzyjające 

ukształtowanie terenu będą z pewnością ograniczać tempo prac, jednak zwiększenie dostępu do 

kanalizacji jest warunkiem koniecznym dla zwiększenia atrakcyjności gminy pod wieloma względami – 

osadniczym, inwestycyjnym, turystycznym, przyrodniczym itp. Ponadto należy mieć na uwadze, 

iż w wielu sąsiednich gminach powiatu krakowskiego etap intensywnej budowy systemu 

kanalizacyjnego został zakończony lub jest na ukończeniu, a tym samym zyskują one w ten sposób 

przewagę konkurencyjną. 

Ważnym aspektem jest realizacja projektów zmierzających do wzrostu udziału odnawialnych źródeł 

energii na terenie gminy w ogólnym bilansie energetycznym. Chodzi zarówno o projekty instalacji OZE 

w budynkach użyteczności publicznej, jak i programy ogólnogminne dla gospodarstw domowych, 

dofinansowywane ze środków unijnych i krajowych. W parze z projektami OZE powinno pojawiać się 

również wsparcie związane z termomodernizacją budynków (publicznych i prywatnych), jak i wymiana 

źródeł grzewczych na bardziej ekologiczne. Równie istotne są w obecnej sytuacji działania służące 

poprawie lokalnej retencji, realizowane zarówno jako inwestycje gminne, które zmniejszać będą ryzyko 

nagłych podtopień, a w czasie suszy pozwolą na efektywne wykorzystywanie zgromadzonej wody 

opadowej, jak i wspieranie projektów gromadzenia i wykorzystywania wody opadowej 

w gospodarstwach domowych. Na działania z tego zakresu również planowane są w najbliższych latach 

środki unijne i krajowe. 

Kolejnym zagadnieniem w niniejszym celu operacyjnym jest gospodarka odpadami. Gmina 

Jerzmanowice-Przeginia, podobnie jak niemal wszystkie gminy w Polsce, boryka się z problemami 

dotyczącymi wysokości opłat za odbiór i utylizację śmieci, znalezieniem stałego, rzetelnego podmiotu 

odbierającego odpady itp. Większość działań służących doskonaleniu lokalnej gospodarki odpadami 

zależy od zmieniających się regulacji prawnych i sytuacji na rynku, które są poza kompetencjami 

i wpływem pojedynczej gminy. W tej sytuacji działania z tego zakresu będą zależeć od decyzji 

podejmowanych na szczeblu krajowym, regionalnym, a gmina będzie zmuszona dostosowywać własne 

działania do nowych regulacji. Pewnym rozwiązaniem w tym zakresie może być współpraca 

międzygminna w celu ochrony interesów samorządowych. 

Istotną tematyką w szeroko rozumianej ochronie środowiska jest kształtowanie świadomości 

ekologicznej mieszkańców, szczególnie w odniesieniu do zwalczania niskiej emisji, właściwego 

postępowania z odpadami, gotowości ponoszenia kosztów związanych z OZE lub gromadzeniem wód 

opadowych itp. Kształtowanie świadomości ekologicznej powinno być realizowane od najmłodszych 

pokoleń, a dużą rolę w tym zakresie powinny pełnić placówki oświatowe i kulturalne. Z zagadnieniem 
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świadomości ekologicznej powiązane jest konsekwentne egzekwowanie przestrzegania przepisów 

prawa przez osoby odwiedzające gminę (parkowanie w miejscach do tego przeznaczonych, ochrona 

środowiska przyrodniczego gminy, przestrzeganie porządku, zachowanie czystości itp.) – szczególnie 

na terenach tak atrakcyjnych rekreacyjnie, jak w gminie Jerzmanowice-Przeginia. 

Tematykę ochrony środowiska naturalnego dopełniają zadania z zakresu kreowania lub odnawiania 

terenów zielonych, pełniących funkcje rekreacyjne i integracyjne dla mieszkańców i przyjezdnych, 

a także działania zachowujące i dbające o ekosystemy przyrodnicze. 

W zakresie bezpieczeństwa mieszkańców wysuwają się trzy obszary tematyczne działań. Pierwszym 

z nich jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań w przypadku wystąpienia różnych zjawisk 

kryzysowych i niebezpieczeństw, zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców. W tym aspekcie ważna 

jest m.in. umiejętność niesienia pierwszej pomocy. Drugim zagadnieniem jest odpowiednie 

wyposażenie i wyszkolenie ochotniczych straży pożarnych, pełniących na terenie gminy główną funkcję 

utrzymywania bezpieczeństwa. Jako trzeci kierunek interwencji, związany z obecną (2020 rok) sytuacją 

na całym świecie, wymieniony został spis procedur wewnętrznych (lub ich doskonalenie) na wypadek 

wystąpienia różnorodnych sytuacji kryzysowych, w tym epidemiologicznych. 

Cel operacyjny 3.2. Stworzenie bogatej oferty spędzania czasu wolnego, szczególnie 

w zakresie sportu i rekreacji. 

W ostatnich latach coraz bardziej zwraca się uwagę na społeczną rolę sportu i rekreacji (szeroko 

rozumiana prewencja zdrowotna, wymiar wychowawczy, szczególnie w odniesieniu do dzieci 

i młodzieży szkolnej, wymiar prospołeczny, możliwości samorealizacji i samodoskonalenia itp.) oraz 

o jego wymiarze ekonomicznym (wkład we wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, efektywność 

i kreatywność itp.). Gminę Jerzmanowice-Przeginia wyróżniają jurajskie walory przyrodnicze 

i krajobrazowe, które mogą i powinny stanowić bazę dla bogatej oferty spędzania czasu wolnego, 

kierowanej zarówno do mieszkańców, jak również turystów i gości. W związku z tym planowane 

działania samorządu skupią się na tym, aby sport i rekreacja stały się dobrem pożądanym 

i powszechnym, dostępnym w różnych formach - stosownie do możliwości i zainteresowań 

interesariuszy. 

Najważniejszym celem pozostaje zdrowa i aktywna społeczność lokalna. Dlatego strategia wskazuje 

konieczność mobilizowania aktywności mieszkańców w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 

m.in. poprzez tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju sportu oraz różnorodnych form 

aktywności ruchowej (zapewnianie niezbędnej infrastruktury i przestrzeni oraz oferty, poprawa 

warunków organizacyjno-prawnych, współpraca, zwiększanie dostępności wykwalifikowanych kadr 

itp.) oraz promocję aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie. Gmina będzie 

inwestowała w rozwój przyszkolnej i ogólnodostępnej bazy rekreacyjnej i sportowej (np. siłownie na 

wolnym powietrzu, skateparki, tory pumptrackowe, punkty biwakowe, place zabaw, w tym łączone 

z miejscami rekreacji dla dorosłych, baza dla lekkiej atletyki itp.) oraz oferty, ze szczególnym naciskiem 

na jej dywersyfikację (nowe dyscypliny i nowe grupy docelowe). Jednocześnie nacisk położony zostanie 

na włączenie mieszkańców niezależnie od płci i wieku, czemu posłużą kampanie i dedykowane 

programy aktywizacyjne i animacyjne (np. instruktor/trener prowadzący bezpłatne zajęcia na 

obiektach gminnych). Wyzwaniem jest też wzmocnienie pozycji gminy jako organizatora 

i współorganizatora imprez o różnym charakterze (współzawodnictwo - zawody, turnieje, ligi itp., ale 

i imprezy rodzinne i integracyjne). Kluczowym partnerem samorządu lokalnego będą organizacje 

i kluby sportowe – jako głowni pomysłodawcy i realizatorzy działań. 
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Prozdrowotna aktywność fizyczna to również popyt na produkty i usługi okołosportowe 

(np. turystyczne), stymulujący wiele gałęzi gospodarki, tworzący swoisty rynek pracy. Dla osiągnięcia 

choć częściowej komercjalizacji oferty spędzania czasu wolnego potrzebny będzie podobny zestaw 

działań, czyli rozwój odpowiedniej infrastruktury i oferty oraz promocja i animacja. Gmina zadba 

o zagospodarowanie przestrzeni wokół oryginalnych jurajskich walorów przyrodniczych 

i krajobrazowych (parkingi, ścieżki spacerowe i edukacyjne, ścieżki wspinaczkowe, szlaki turystyczne, 

miniparki, miejsca odpoczynku, mała infrastruktura, węzły sanitarne, informacja). Będzie także 

pobudzała działania mieszkańców i przedsiębiorców - zachęty do rozwoju gospodarstw 

agroturystycznych i podobnej działalności (wsparcie w tworzeniu i przekształcaniu w specjalistyczne 

gospodarstwa agroturystyczne, zagrody edukacyjne, zagrody tematyczne itp.). Jednocześnie zakładane 

są wsparcie i promocja aktywności wykorzystujących oryginalne jurajskie walory przyrodnicze 

i krajobrazowe gminy oraz ukształtowanie terenu, a także turystyki historycznej, kulturowej i religijnej. 

Ważne znaczenie w tym zakresie będą miały różnorodne imprezy tematyczne. 
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Tabela 4 Kluczowe zadania i projekty w ramach obszaru: ŚRODOWISKO I CZAS WOLNY. 

Cel operacyjny 3.1. Ochrona i dbałość o stan środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo mieszkańców. 

Kluczowe zadania i projekty 
Główna odpowiedzialność po 

stronie gminy 
Podmioty zaangażowane/partnerzy 

3.1.1.  
Zabezpieczenie mieszkańcom stałego dostępu do wody 
odpowiedniej jakości – rozbudowa systemu zaopatrzenia 
w wodę, modernizacja infrastruktury wodociągowej. 

Referat Infrastruktury 
Zakład Wodociągi Gminne, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego 

3.1.2.  

Poprawa lokalnej retencji, w tym realizacja inwestycji gminnych, 
zmniejszających ryzyko nagłych podtopień, a w czasie suszy 
pozwalających na efektywne wykorzystywanie zgromadzonej 
wody opadowej. 

Referat Infrastruktury,  

Samodzielne stanowisko ds. 
pozyskiwania funduszy europejskich 

Zakład Wodociągi Gminne, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego 

3.1.3.  
Wsparcie inwestycji służących gromadzeniu i wykorzystywaniu 
wody opadowej w gospodarstwach domowych. 

Referat Infrastruktury, 

Samodzielne stanowisko ds. 
pozyskiwania funduszy europejskich 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, 

Mieszkańcy 

3.1.4.  
Rozwój systemu kanalizacyjnego i oczyszczania ścieków 
na terenie całej gminy. 

Referat Infrastruktury 
Zakład Wodociągi Gminne, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego 

3.1.5.  
Promocja i wsparcie wymiany źródeł grzewczych 
w gospodarstwach domowych na nowoczesne i ekologiczne. 

Referat Infrastruktury,  

Samodzielne stanowisko ds. 
pozyskiwania funduszy europejskich 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, 

Mieszkańcy 

3.1.6.  
Projekty wspierające prywatne inwestycje z zakresu 
termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii. 

Referat Infrastruktury,  

Samodzielne stanowisko ds. 
pozyskiwania funduszy europejskich 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, 

Mieszkańcy 

3.1.7.  
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, 
w tym wdrażanie projektów związanych z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii. 

Referat Infrastruktury 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, 
Jednostki gminne 

3.1.8.  
Optymalizacja systemu odbioru i utylizacji odpadów na terenie 
gminy. 

Referat Infrastruktury 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, 

Mieszkańcy, 
Kapitał prywatny 
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3.1.9.  

Wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców 
(m.in. w zakresie ograniczania niskiej emisji, segregacji 
odpadów), w tym współpraca z partnerami publicznymi 
i pozarządowymi. 

Placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia 

Media 

3.1.10.  

Konsekwentne egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa 
przez osoby odwiedzające gminę (parkowanie w miejscach do 
tego przeznaczonych, ochrona środowiska przyrodniczego 
gminy, przestrzeganie porządku, zachowanie czystości itp.). 

Służby odpowiedzialne za porządek 
i bezpieczeństwo, w tym Policja 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia 

3.1.11.  
Kształtowanie systemu terenów zieleni publicznej w formie 
parków, skwerów itp. 

Referat Infrastruktury 
Mieszkańcy, 

Organizacje pozarządowe 

3.1.12.  
Współpraca (sektorowa i międzysektorowa) na rzecz ochrony 
przyrody i różnorodności biologicznej oraz kształtowania 
i ochrony krajobrazu. 

Organizacje pozarządowe 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia 

Media 

3.1.13.  
Kształtowanie i promocja postaw właściwych w odniesieniu do 
sytuacji kryzysowych i różnorodnych zagrożeń, edukacja 
w zakresie pierwszej pomocy. 

Placówki oświatowe, 

Służby odpowiedzialne za porządek 
i bezpieczeństwo, w tym Policja i OSP 

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania 
kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony 

przeciwpożarowej, 

Organizacje pozarządowe, 

Media 

3.1.14.  

Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i katastrof – 
m.in. inwestycje, właściwe zagospodarowanie przestrzeni, 
wspieranie służb w zakresie modernizacji siedzib, doposażenia 
oraz doskonalenia kadr, a także wdrażania nowoczesnych 
rozwiązań i technologii, wdrażanie systemów monitoringu 
i wczesnego ostrzegania. 

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania 
kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony 

przeciwpożarowej, 

Służby odpowiedzialne za porządek 
i bezpieczeństwo, w tym OSP 

WFOŚiGW, 
Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
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3.1.15.  

Aktualizacja procedur wewnętrznych na wypadek wystąpienia 
różnorodnych sytuacji kryzysowych, w tym epidemiologicznych 
(m.in.: wybór miejsc kwarantanny i ich wyposażenie, 
wyposażenie magazynów w środki dezynfekcyjne i ochronne, 
zasady pracy Urzędu Gminy i jednostek gminnych, zasady 
pomocy osobom potrzebującym z wykorzystaniem jednostek 
gminnych, wolontariuszy i organizacji pozarządowych, 
funkcjonowanie kanałów informacyjnych i komunikacji 
z mieszkańcami, zasady zdalnej edukacji w gminie, zasady 
i procedury zamykania przestrzeni publicznych, dezynfekcje, 
wsparcie dla przedsiębiorców itp.). 

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania 
kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony 

przeciwpożarowej 

Administracja państwowa, 
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia i 

jednostki gminne, 
Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo 

Cel operacyjny 3.2. Stworzenie bogatej oferty spędzania czasu wolnego, szczególnie w zakresie sportu i rekreacji. 

Kluczowe zadania i projekty 
Główna odpowiedzialność po 

stronie gminy 
Podmioty zaangażowane/partnerzy 

3.2.1.  

Promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców niezależnie 
od płci i wieku – kampanie społeczne, dywersyfikacja oferty, 
programy aktywizacyjne i animacja - w wybranych obiektach 
(np. w określonych godzinach), dostępny 
instruktor/trener/animator prowadzący nieodpłatne zajęcia 
sportowe i rekreacyjne dostępne dla wszystkich zainteresowanych, 
ogólnodostępne, bezpłatne zajęcia realizowane przez kluby 
i organizacje sportowe, a także dodatkowe zajęcia w szkołach. 

Placówki oświatowe, 

Organizacje i kluby sportowe 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Referat Infrastruktury, 

Instytucje kultury, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Jurajska Kraina”, 

Media 

3.2.2.  
Wsparcie klubów i organizacji sportowych – w zakresie 
inwestycji, profesjonalizacji, ale też poszerzania oferty o nowe 
dyscypliny i nowe grupy docelowe. 

Referat Infrastruktury i Stanowisko 
ds. pozyskiwania funduszy europejskich 

Rada Gminy, 

Sponsorzy prywatni 

3.2.3.  
Rozbudowa bazy sportowej, także przy szkołach, w tym pod 
kątem dywersyfikacji oferty sportowej (np. lekka atletyka). 

Referat Infrastruktury i Stanowisko 
ds. pozyskiwania funduszy europejskich, 

Placówki oświatowe 

Rada Gminy, 

Organizacje i kluby sportowe 
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3.2.4.  

Rozwój i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej, np. siłownie 
na wolnym powietrzu, skateparki, tory pumptrackowe, punkty 
biwakowe, place zabaw, w tym łączone z miejscami rekreacji dla 
dorosłych. 

Referat Infrastruktury i Stanowisko 
ds. pozyskiwania funduszy europejskich 

Rada Gminy, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Jurajska Kraina”, 

Organizacje i kluby sportowe 

3.2.5.  

Organizacja i współorganizacja masowych imprez sportowych 
i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, o różnym 
charakterze (współzawodnictwo - zawody, turnieje, ligi itp., ale 
i imprezy rodzinne i integracyjne). 

Placówki oświatowe, 

Organizacje i kluby sportowe 

Inne samorządy, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Referat Organizacyjny, 

Instytucje kultury, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Jurajska Kraina”, 

Media 

3.2.6.  

Zagospodarowanie przestrzeni wokół oryginalnych jurajskich 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenie gminy – 
parkingi, ścieżki spacerowe i edukacyjne, miniparki, miejsca 
odpoczynku, mała infrastruktura, węzły sanitarne, informacja. 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Referat Infrastruktury 

Inne samorządy, 

Rada Gminy, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Jurajska Kraina” 

3.2.7.  
Wsparcie i promocja aktywności wykorzystujących oryginalne 
jurajskie walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy oraz 
ukształtowanie terenu. 

Placówki oświatowe, 

Organizacje i kluby sportowe 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Referat Organizacyjny, 

Instytucje kultury, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Jurajska Kraina”, 

Media 

3.2.8.  
Wsparcie i promocja turystyki historycznej, kulturowej 
i religijnej. 

Gminny Ośrodek Kultury, 

Powiatowa i Gminna Biblioteka 
Publiczna 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Referat Organizacyjny, 

Placówki oświatowe, 

Organizacje i kluby sportowe, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Jurajska Kraina”, 

Media 
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3.2.9.  

Inwentaryzacja i promocja gospodarstw agroturystycznych na 
terenie gminy oraz tworzenie zachęt do rozwoju takiej 
działalności (wsparcie w tworzeniu i przekształcaniu 
w specjalistyczne gospodarstwa agroturystyczne, zagrody 
edukacyjne, zagrody tematyczne itp.). 

Referat Organizacyjny i Referat 
Infrastruktury 

Ośrodki doradztwa rolniczego, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Jurajska Kraina”, 

Media 

3.2.10.  
Modernizowanie, tworzenie i promowanie (np. poprzez imprezy 
tematyczne) szlaków turystycznych, obejmujących dziedzictwo 
kulturowe i przyrodniczo-krajobrazowe gminy. 

Referat Organizacyjny i Referat 
Infrastruktury 

Inne samorządy, 

Placówki oświatowe, 

Instytucje kultury, 

Organizacje i kluby sportowe, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Jurajska Kraina”, 

Media 
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OBSZAR STRATEGICZNY: 

WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO 

 

Cel strategiczny: 

Gmina dobrze zarządzana, opierająca rozwój na współpracy 

i mobilizowaniu zasobów. 
 

Cele operacyjne: 

 

  

4.1. Nowoczesne zarządzanie 
publiczne oraz budowa i promocja 
marki gminy.

4.2. Poprawa dostępności 
komunikacyjnej i zwiększenie 
mobilności.

4.3. Aktywizacja i partycypacja 
społeczna.
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UZASANIENIE I STRATEGIA POSTĘPOWANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH CELÓW: 

Cel operacyjny 4.1. Nowoczesne zarządzanie publiczne oraz budowa i promocja marki gminy. 

Współczesna dynamika procesów rozwojowych charakteryzuje się tym, że podczas wdrażania strategii 

zachodzą w sferze realnej, jak i formalno-prawnej zmiany, które przesądzają o potrzebie ciągłego 

samodoskonalenia samorządu oraz budowania szerokich partnerstw (międzysektorowych, 

międzysamorządowych, międzyorganizacyjnych itp.) na rzecz sprawnej i efektywnej realizacji 

zaplanowanych przedsięwzięć. Decydują o tym również wzmacniające się współzależności zarządzania 

publicznego z innymi dziedzinami, a jednocześnie rosnące oczekiwania mieszkańców względem 

administracji publicznej. 

W związku z powyższym, cel obejmuje działania związane z podnoszeniem kompetencji pracowników, 

wprowadzaniem nowoczesnych narzędzi zarządzania, monitorowaniem usług publicznych, badaniem 

ich jakości oraz satysfakcji odbiorców, wdrażaniem systemów obsługi elektronicznej (e-administracja), 

wzmacnianiem i poszerzaniem sieci współpracy. Zawiera również zadania ukierunkowane 

na wdrożenie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (mowa o dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, 

likwidacji różnego rodzaju barier wobec osób i środowisk, które są narażone na marginalizację lub 

dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu 

wieku czy choroby). Ważnym zobowiązaniem jest również kontynuacja projektów z zakresu 

rewitalizacji i odnowy centrów miejscowości.  

Poza tym cel obejmuje również aktywności z zakresu informacji i promocji. Ważną grupą docelową 

będą nowi mieszkańcy, których gmina będzie chciała przekonać do odprowadzania podatków 

dochodowych do budżetu lokalnego (prezentacja korzyści dla wspólnoty lokalnej, akcje informacyjne 

i promocyjne itp.), co zwiększy jej możliwości w zakresie poprawy warunków życia oraz jakości 

i dostępności usług publicznych. Pozostałe działania będą kierowane w szczególności do świadomości 

odbiorcy zewnętrznego. Zakłada się opracowanie skutecznego systemu informacji i promocji 

turystycznej, we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, sąsiednimi 

samorządami oraz podmiotami zajmującymi się rozwojem i promocją turystyki w regionie 

(np. cyfryzacja oferty, aktualizacja strony, mapki, foldery, punkty informacji, filmy, wydarzenia). 

Jednym z pomysłów jest, aby wizerunek gminy kształtować m.in. w oparciu o niestandardowe działania 

PR, w tym poprzez promocję i wspieranie rozwoju rekreacji i dyscyplin sportowych wykorzystujących 

zasoby własne – np. sporty wspinaczkowe, wyczynowe i podobne. Ważnym elementem systemu 

będzie stworzenie rozpoznawalnej marki (kulturalnej/rekreacyjnej/sportowej) o zasięgu 

ponadlokalnym. 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i zwiększenie mobilności. 

Gmina Jerzmanowice-Przeginia zlokalizowana jest w sąsiedztwie Krakowa, z którym łączy ją droga 

krajowa nr 94, stanowiąca kręgosłup komunikacyjny gminy. Jest to jednocześnie popularny szlak 

transportowy w kierunku konurbacji śląskiej, stanowiący alternatywę dla płatnej autostrady A4. 

Główny problem w tym zakresie dotyczy bardzo dużego obciążenia ruchem DK94 i związane z nim 

konsekwencje, w tym m.in. wydłużający się czas przejazdu.  

Występuje potrzeba lepszego dopasowania transportu zbiorowego do potrzeb mieszkańców, przy 

zachowaniu wysokich standardów, w tym dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

rodziców z wózkami dla dzieci, rowerzystów itp. Wyzwaniem w tym obszarze będzie ponadto poprawa 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  
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W kwestii zaplanowanych zadań, wewnętrzna dostępność komunikacyjna będzie wzmacniana poprzez 

budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych (mimo wielu inwestycji w tym zakresie wciąż 

występują potrzeby), uzupełnianie ciągów pieszych i oświetlenia ulicznego, tworzenie nowych miejsc 

parkingowych dla samochodów i rowerów. Zaplanowano także rozwój infrastruktury dla ruchu 

rowerowego. W zakresie dróg powiatowych planuje się współpracę w celu stałego podnoszenia ich 

jakości i poziomu bezpieczeństwa. W niniejszym celu operacyjnym zwrócono również uwagę na 

konieczność lobbowania w centrach decyzyjnych w zakresie optymalnego przebiegu infrastruktury 

transportowej (np. kolej) przez teren gminy – we współpracy z sąsiednimi samorządami. 

Cel operacyjny 4.3. Aktywizacja i partycypacja społeczna. 

Jednym z partnerów realizacyjnych dla samorządu lokalnego w zakresie wdrażania niniejszej strategii 

rozwoju powinny być organizacje pozarządowe oraz inne formy niesformalizowanej aktywności 

społecznej mieszkańców. Prorozwojowość partycypacji wynika z nowej organizacji sfery publicznej, 

która zakłada rolę władz lokalnych jako kreatora i organizatora rozwoju lokalnego, z szerokim zakresem 

partycypacji opartej przede wszystkim na samoorganizacji grup i środowisk w celu poprawy własnej 

sytuacji. Dzięki temu mieszkańcy, znający swoje problemy i potrafiący wskazać, jak można je rozwiązać, 

stanowią podmiot, a nie przedmiot rozwoju lokalnego. 

W ramach realizacji strategii zakłada się wsparcie merytoryczne, organizacyjne, finansowe i prawno-

księgowe organizacji pozarządowych oraz innych form inicjatyw społecznych, m.in. poprzez 

zwiększenie wykorzystania zasobów instytucji publicznych dla rozwijania aktywności mieszkańców 

(m.in. udostępnianie bazy, zaplecza i sprzętu, wsparcie kadrowe), współpracę pozafinansową 

i finansową z organizacjami, w tym powierzanie i wspieranie realizacji zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym, również w oparciu o umowy wieloletnie, a także wsparcie w zakresie pisania, realizacji 

i rozliczania projektów, w szczególności dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Poza tym, 

doskonalenie procedur informowania i konsultacji społecznych, a także promocję wolontariatu. 
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Tabela 5 Kluczowe zadania i projekty w ramach obszaru: WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO. 

Cel operacyjny 4.1. Nowoczesne zarządzanie publiczne oraz budowa i promocja marki gminy. 

Kluczowe zadania i projekty 
Główna odpowiedzialność po 

stronie gminy 
Podmioty zaangażowane/partnerzy  

4.1.1.  
Systematyczne doskonalenie kompetencji pracowników 
samorządowych. 

Sekretarz, 

Referat Organizacyjny 
Pracownicy samorządowi 

4.1.2.  
Zwiększanie zakresu i dostępności e-usług, upowszechnianie 
korzystania przez mieszkańców z usług cyfrowych 
w administracji samorządowej. 

Sekretarz, 

Referat Organizacyjny 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
i jednostki gminne 

4.1.3.  
Sukcesywne wprowadzanie narzędzi monitorowania usług 
publicznych, badania ich jakości oraz satysfakcji odbiorców. 

Sekretarz, 

Referat Organizacyjny 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
i jednostki gminne 

4.1.4.  
Rozwijanie współpracy międzysamorządowej 
i międzyorganizacyjnej. 

Wójt, 

Rada Gminy 

Administracja państwowa, 

Samorządy lokalne, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
i jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe 

4.1.5.  
Kontynuacja rewitalizacji i odnowy wsi na terenie gminy, 
uwzględniającej aktywizację społeczną i gospodarczą. 

Referat Infrastruktury i Stanowisko 
ds. pozyskiwania funduszy europejskich 

Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
i jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe, 

Przedstawiciele biznesu 

4.1.6.  

Zapewnienie dostępności (architektonicznej, cyfrowej, 
informacyjno-komunikacyjnej) w administracji lokalnej przez 
stosowanie uniwersalnego projektowania nowych rozwiązań lub 
racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących barier. 
Likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni gminy. 

Referat Infrastruktury 

PFRON, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Stanowisko ds. pozyskiwania 

funduszy europejskich 

Jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe 
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4.1.7.  Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków. Referat Infrastruktury - 

4.1.8.  
Zachęcanie mieszkańców do odprowadzania podatków 
dochodowych na terenie gminy – prezentacja korzyści dla 
wspólnoty lokalnej, akcje informacyjne i promocyjne itp. 

Wójt, 

Referat Organizacyjny 

Rady sołeckie, 

Organizacje pozarządowe, 

Formalne i nieformalne grupy 
mieszkańców, 

Media 

4.1.9.  
Stworzenie rozpoznawalnej marki (kulturalnej/rekreacyjnej/ 
sportowej) o zasięgu ponadlokalnym. 

Gminny Ośrodek Kultury 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
i jednostki gminne, 

Organizacje i kluby sportowe, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Jurajska Kraina”, 

Przedstawiciele biznesu, 

Media 

4.1.10.  

Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku gminy w oparciu 
o niestandardowe działania PR, w tym poprzez promocję 
i wspieranie rozwoju rekreacji i dyscyplin sportowych opartych 
na zasobach endogenicznych – np. sporty wspinaczkowe, 
wyczynowe i podobne. 

Referat Organizacyjny 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 

Organizacje i kluby sportowe, 

Organizacje pozarządowe, 

Media 

4.1.11.  

Opracowanie skutecznego systemu informacji i promocji 
turystycznej, we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, 
organizacjami pozarządowymi, sąsiednimi samorządami oraz 
podmiotami zajmującymi się rozwojem i promocją turystyki 
w regionie (np. cyfryzacja oferty, aktualizacja strony, mapki, 
foldery, punkty informacji, filmy, wydarzenia). 

Referat Organizacyjny 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 

Instytucje kultury, 

Organizacje i kluby sportowe, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Jurajska Kraina”, 

Przedstawiciele biznesu, 

Media 
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Cel operacyjny 4.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej i zwiększenie mobilności. 

Kluczowe zadania i projekty 
Główna odpowiedzialność po 

stronie gminy 
Podmioty zaangażowane/partnerzy 

2.5.1.  Budowa nowej i modernizacja istniejącej sieci dróg gminnych. Referat Infrastruktury 

Właściciele i zarządcy dróg, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, w 
tym Samodzielne stanowisko ds. 

pozyskiwania funduszy europejskich 

2.5.2.  
Współpraca z innymi zarządcami dróg w zakresie poprawy 
dostępności zewnętrznej gminy oraz optymalizacji organizacji 
ruchu drogowego. 

Wójt, 

Referat Infrastruktury 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad, 

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego 

2.5.3.  

Rozwój infrastruktury rowerowej (komunikacyjnej 
i rekreacyjnej), tworzenie zaplecza, miejsc obsługi rowerzystów, 
integracja, oznakowanie, promocja – w tym we współpracy 
z sąsiednimi samorządami. 

Referat Infrastruktury 

Właściciele i zarządcy dróg, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, w 
tym Samodzielne stanowisko ds. 

pozyskiwania funduszy europejskich, 

Gminy sąsiednie, 

Organizacje pozarządowe i nieformalne 

2.5.4.  

Podejmowanie współpracy z partnerami samorządowymi 
i prywatnymi na rzecz rozwoju transportu zbiorowego, 
w szczególności nisko-emisyjnego, rozwoju elektromobilności 
indywidualnej i zbiorowej, mobilności wykorzystującej napędy 
i paliwa alternatywne, a także przebiegu szlaków 
transportowych przez teren gminy. 

Wójt 

Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe w Krakowie, 

Przewoźnicy, 

Gminy sąsiednie 

2.5.5.  

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym – m.in. inwestycje 
zwiększające bezpieczeństwo, w tym pieszych, oraz działania 
profilaktyczne ze szczególnym naciskiem na edukację dzieci 
i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na drogach. 

Referat Infrastruktury, 

Placówki oświatowe, 

Służby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo 

Właściciele i zarządcy dróg, 

Gminy sąsiednie 
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Cel operacyjny 4.3. Aktywizacja i partycypacja społeczna. 

Kluczowe zadania i projekty 
Główna odpowiedzialność po 

stronie gminy 
Podmioty zaangażowane/partnerzy 

4.3.1.  
Zwiększenie wykorzystania zasobów instytucji publicznych dla 
rozwijania aktywności mieszkańców, m.in. udostępnianie bazy, 
zaplecza i sprzętu, wsparcie kadrowe.  

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia 
i jednostki gminne 

Organizacje pozarządowe, 

Formalne i nieformalne grupy 
mieszkańców 

4.3.2.  

Wsparcie merytoryczne, organizacyjne, finansowe i prawno-
księgowe organizacji pozarządowych oraz innych form inicjatyw 
społecznych, w tym wsparcie w zakresie pisania, realizacji 
i rozliczania projektów, w tym dofinansowanych ze środków 
zewnętrznych. 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Stanowisko ds. oświaty i zdrowia 

oraz Stanowisko ds. pozyskiwania 
funduszy europejskich 

Starostwo Powiatowe w Krakowie, 

LGD „Jurajska Kraina”, 

Organizacje pozarządowe, 

Organizacje i kluby sportowe 

4.3.3.  
Powierzanie i wspieranie realizacji zadań publicznych 
organizacjom pozarządowym, w tym w oparciu o umowy 
wieloletnie. 

Wójt Gminy, 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Stanowisko ds. oświaty i zdrowia 

oraz Stanowisko ds. pozyskiwania 
funduszy europejskich 

Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego, 

Starostwo Powiatowe w Krakowie, 

Organizacje pozarządowe, 

Organizacje i kluby sportowe 

4.3.4.  Doskonalenie procedur informowania i konsultacji społecznych. 
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 

w tym Referat Organizacyjny 

Jednostki gminne, 

Organizacje pozarządowe, 

Organizacje i kluby sportowe, 

Media  

4.3.5.  Wsparcie i promocja wolontariatu. Placówki oświatowe 

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, 
w tym Stanowisko ds. oświaty i zdrowia 

oraz Stanowisko ds. pozyskiwania 
funduszy europejskich, 

Instytucje kultury, 

Organizacje i kluby sportowe, 

Organizacje pozarządowe, 

Media 
 

 



Strategia Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030 50 

Zgodność Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 
2021-2030 z wytycznymi i założeniami zawartymi w dokumentach 
wyższego rzędu 
 

Strategia Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030 jest spójna z dokumentami 
strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego i ponadlokalnego, m.in.: 

 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.); 

 Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030; 

 Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” (projekt do konsultacji społecznych 
z dnia 29.08.2019 roku). 

Tabela 6 Zgodność Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030 z wytycznymi i założeniami zawartymi 
w dokumentach wyższego rzędu 

 

Cele strategiczne Strategii 

Rozwoju Gminy Jerzmanowice-
Przeginia 

na lata 2021-2030 

Cel strategiczny 1: 

Gmina wspierająca 
lokalną 

przedsiębiorczość i 
otwarta na nowych 

inwestorów. 

Cel strategiczny 2: 

Gmina dbająca 
o rozwój i potrzeby 

mieszkańców. 

Cel strategiczny 
3: 

Gmina 
odpowiedzialna 
za środowisko i 
atrakcyjna dla 

spędzania czasu 
wolnego. 

Cel strategiczny 4: 

Gmina dobrze 
zarządzana, opierająca 
rozwój na współpracy 

i mobilizowaniu 
zasobów. 
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I. Trwały wzrost gospodarczy oparty 
coraz silniej o wiedzę, dane 
i doskonałość organizacyjną. 

           

II. Rozwój społecznie wrażliwy 
i terytorialnie zrównoważony. 

           

III. Skuteczne państwo i instytucje 
służące wzrostowi oraz włączeniu 
społecznemu i gospodarczemu. 
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Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym 

1.1 Wzmacnianie szans rozwojowych 
obszarów słabszych gospodarczo. 

           

1.2 Wykorzystywanie potencjału 
rozwojowego miast średnich tracących 
funkcje społeczno-gospodarcze. 

           

1.3 Przyspieszenie transformacji 
profilu gospodarczego Śląska. 

           

1.4 Przeciwdziałanie kryzysom na 
obszarach zdegradowanych. 

           

1.5 Rozwój infrastruktury wspierającej 
dostarczanie usług publicznych i 
podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną 
obszarów. 
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Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych 

2.1 Rozwój kapitału ludzkiego 
i społecznego. 

           

2.2 Wspieranie przedsiębiorczości na 
szczeblu regionalnym i lokalnym. 

           

2.3 Innowacyjny rozwój regionu 
i doskonalenie podejścia opartego na 
Regionalnych Inteligentnych 
Specjalizacjach. 

           

Cel 3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie 

3.1 Wzmacnianie potencjału 
administracji na rzecz zarządzania 
rozwojem. 

           

3.2 Wzmacnianie współpracy 
i zintegrowanego podejścia do rozwoju na 
poziomie lokalnym, regionalnym 
i ponadregionalnym. 

           

3.3 Poprawa organizacji 
świadczenia usług publicznych. 

           

3.4 Efektywny i spójny system 
finansowania polityki regionalnej. 
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Rozwój społecznie wrażliwy, sprzyjający rodzinie 

Kierunek działań 1: Małopolskie 
rodziny 

           

Kierunek działań 2:Opieka 
zdrowotna 

           

Kierunek działań 3:Edukacja 

 

           

Kierunek działań 4:Ochrona 
dziedzictwa i uczestnictwo 
w kulturze 

           

Kierunek działań 5: Wspieranie 
aktywności zawodowej 

           

Kierunek działań 6: 
Bezpieczeństwo mieszkańców 

           

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Małopolski 

Kierunek działań 1: Innowacyjna 
Małopolska 

           

Kierunek działań 2: 
Konkurencyjność 
i przedsiębiorczość 

           

Kierunek działań 3: Turystyka, 
sport i przemysły czasu wolnego 

           

Kierunek działań 4: Zintegrowany i 
zrównoważony transport 

           

Kierunek działań 5: Cyfrowa 
Małopolska 

           

Kierunek działań 6: Gospodarka o 
obiegu zamkniętym 

           

Wysoka jakość środowiska przyrodniczego, krajobrazu i przestrzeni zamieszkania oraz świadomi ekologicznie 
Małopolanie 

Kierunek działań 1: Poprawa 
jakości powietrza 

           

Kierunek działań 2: Zrównoważone 
gospodarowanie wodą i łagodzenie 
skutków ekstremalnych zjawisk 
przyrodniczych 

           

Kierunek działań 3: Energetyka 
odnawialna i efektywność 
energetyczna 

           

Kierunek działań 4: Racjonalna 
gospodarka odpadami 

           

Kierunek działań 5: Ochrona 
i kształtowanie bioróżnorodności 
oraz krajobrazu Małopolski 
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System zarządzania strategicznego rozwojem w województwie dostosowany do wyzwań dekady 2020-2030 

Kierunek działań 1:  System 
zarządzania strategicznego 
rozwojem 

           

Kierunek działań 2: Współpraca 
i partnerstwo 

           

Kierunek działań 3: Promocja 
Małopolski 

           

Zrównoważony i trwały rozwój województwa w oparciu o endogeniczne potencjały poszczególnych obszarów 
Małopolski 

Kierunek działań 1: Rozwój 
przestrzenny województwa 

           

Kierunek działań 2: Wsparcie 
małopolskich miast 

           

Kierunek działań 3: Rozwój 
obszarów wiejskich 

           

Kierunek działań 4: Spójność 
wewnątrzregionalna i dostępność 
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System wdrażania, monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii 
Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030 
 

System wdrażania 

Instytucją zarządzającą wdrażaniem Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-
2030 jest Referat Infrastruktury Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Do jego zadań należy 
w szczególności: 

 realizacja przypisanych mu zadań i projektów, 

 koordynacja współpracy oraz ciągłe pozyskiwanie nowych partnerów do realizacji zadań 
zapisanych w strategii, 

 monitorowanie i ewaluacja procesu realizacji zadań określonych w strategii, przygotowywanie 
sprawozdań, 

 kreowanie i przyjmowanie propozycji nowych zadań od partnerów realizacyjnych i odbiorców 
działań strategii, koordynacja procesu jej aktualizacji, 

 poszukiwanie wraz z innymi podmiotami zaangażowanymi pozabudżetowych źródeł 
finansowania realizacji zadań i projektów, 

 zapewnienie działań w zakresie informacji i promocji strategii. 

Rada Gminy Jerzmanowice-Przeginia będzie dla Referatu Infrastruktury Urzędu Gminy Jerzmanowice-
Przeginia wsparciem merytorycznym, a do jej zadań należy w szczególności podejmowanie uchwał 
w zakresie aktualizacji dokumentu 

Ponadto, w procesie realizacji strategii kluczową rolę odgrywać będzie przywództwo polityczne 
i organizacyjne Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia, rozumiane jako strategiczna rola organu 
wykonawczego samorządu gminnego w stymulowaniu i koordynacji działań podejmowanych przez 
różnorodne podmioty i środowiska, jak również w mobilizowaniu oraz integrowaniu zasobów 
pozostających w ich dyspozycji – na rzecz realizacji celów strategicznych. Tym bardziej, że wdrażanie 
strategii powinno się odbywać poprzez budowę i rozwijanie sieci aktywnej współpracy terytorialnej, 
międzysektorowej i międzyorganizacyjnej. Strategia Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 
2021-2030 zawiera bowiem działania, za realizacje których odpowiadać będzie nie tylko Urząd Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia i jednostki organizacyjne gminy, ale także inne organizacje publiczne, 
pozarządowe czy prywatne. Wszyscy partnerzy realizujący zadania i projekty zdefiniowane 
w dokumencie są proszeni o aktywną współpracę z gminą, w szczególności z Referatem Infrastruktury 
Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

Projekty i zadania w ramach Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030 będą 
realizowane w różnych okresach czasowych: od akcji jednorazowych, poprzez działania realizowane 
przez kilka tygodni, miesięcy, rok, kilka lat, aż do zadań ciągłych. 

Strategia Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030 będzie wdrażana przy 
wykorzystaniu zróżnicowanych instrumentów, obejmujących narzędzia programowe i finansowe, 
których zakres przedmiotowy lub kierunki wydatkowania środków podlegają bezpośredniej kontroli ze 
strony organów samorządu. Są to m.in. programy branżowe, uszczegóławiające priorytety oraz 
strategie postępowania w ramach konkretnych obszarów, uchwały budżetowe i inne dokumenty 
finansowe, określające krótko- i długofalowe kierunki koncentracji środków finansowych, projekty 
(w tym wykorzystujące zewnętrzne źródła finansowania), projekty międzysektorowe 
i międzyorganizacyjne, w tym zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym. 
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Monitoring, ewaluacja i aktualizacja dokumentu 

Podstawą skutecznego wdrażania strategii jest dysponowanie wiedzą na temat postępów osiąganych 
w zakresie realizowanych działań oraz zdolność do reagowania na pojawiające się różnice pomiędzy 
przyjętymi założeniami a uzyskiwanymi efektami. 

Sprawozdawczość (na potrzeby monitoringu, jak również ewaluacji) będzie realizowana 
w szczególności w oparciu o analizę wskaźnikową, opracowywaną przez Referat Infrastruktury Urzędu 
Gminy Jerzmanowice-Przeginia, na podstawie własnych danych i informacji, statystyki publicznej 
(generowanej przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Banku Danych Lokalnych oraz gminę i jej 
jednostki), a także statystyk realizatorów i partnerów realizacyjnych. Analiza powinna uwzględniać 
mierniki przyporządkowane każdemu z celów operacyjnych, zgodnie z poniższą tabelą. 

Tabela 7 Zestawienie mierników odpowiadających celom operacyjnym Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 
lata 2021-2030 – propozycja na potrzeby monitoringu 

Cel strategiczny 1. Gmina wspierająca lokalną przedsiębiorczość i otwarta na nowych inwestorów. 

Lp. Cel operacyjny Miernik Źródło danych 

1.  

1.1. Wzmacnianie 
rozwoju 

gospodarczego 
i inwestycyjnego. 

 Powierzchnia i % poziom zagospodarowania 
stref aktywności gospodarczej i inwestycyjnej 

dane własne gminy 

2.  
 Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach stref 

aktywności gospodarczej i inwestycyjnej 
dane własne gminy 

3.  
 Wielkość i udział % dochodów z CIT w dochodach 

własnych budżetu gminy 

dane własne gminy lub Bank 
Danych Lokalnych GUS 

4.  
 % wzrost/spadek dochodów własnych 

podatkowych (PIT, CIT, od nieruchomości, 
rolny/gruntowy) rok do roku 

dane własne gminy lub 
Ministerstwo Finansów 

5.  
 Wydatki majątkowe na rozwój infrastruktury 

technicznej w ramach stref aktywności 
gospodarczej i inwestycyjnej 

dane własne gminy 

6.  

1.2. Rozwój i 
promocja 

przedsiębiorczości 
oraz lokalnego 

biznesu. 

 Liczba podmiotów gospodarczych 
rejestrowanych na terenie gminy na 1 tys. 
mieszkańców  

dane własne gminy lub Bank 
Danych Lokalnych GUS 

7.  

 Liczba nowych podmiotów gospodarczych oraz 
stosunek liczby nowych działalności 
gospodarczych rejestrowanych na terenie gminy 
do podmiotów wyrejestrowywanych 

dane własne gminy lub Bank 
Danych Lokalnych GUS 

8.  
 Wielkość i udział % dochodów z PIT w dochodach 

własnych budżetu gminy 
Bank Danych Lokalnych GUS 

9.  
 Liczba osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą na 1 tys. mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 

dane własne gminy lub Bank 
Danych Lokalnych GUS 

10.  1.3. Wspieranie 
aktywności 
zawodowej 

mieszkańców. 

 Liczba osób bezrobotnych z terenu gminy w 
podziale na grupy funkcjonalne 

dane Urzędu Pracy Powiatu 
Krakowskiego 

11.  
 Liczba nowych działalności gospodarczych 

założonych przez pozostające bez zatrudnienia 
dane Urzędu Pracy Powiatu 

Krakowskiego 

Cel strategiczny 2. Gmina dbająca o rozwój i potrzeby mieszkańców. 

 Cel operacyjny Miernik Źródło danych 

12.  

2.1. Wdrożenie 
efektywnej i 

skutecznej polityki 
oświatowej. 

 Liczba miejsc w publicznych żłobkach i klubach 
dziecięcych w przeliczeniu na liczbę dzieci do lat 
3 

dane własne gminy lub Bank 
Danych Lokalnych GUS 

13.  
 Średnia liczba uczniów przypadająca na oddział 

w każdej ze szkół i w skali całej gminy 
dane własne gminy 

14.  

 Wskaźnik zatrudnienia (średnia ilość etatu 
przypadająca na 1 nauczyciela w osobie) i/lub 
liczba uczniów przypadającą na jeden etat 
nauczycielski - dla każdej ze szkół i w skali całej 
gminy 

dane własne gminy 

15.  
 Średnie wydatki na ucznia i oddział w każdej ze 

szkół i w skali całej gminy 
dane własne gminy 
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16.  
 Wyniki egzaminów na zakończenie szkoły 

podstawowej 
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

w Krakowie 

17.  2.2. Aktywizacja 
kulturalna oraz 

ochrona i promocja 
dziedzictwa. 

 Liczba wydarzeń kulturalnych na terenie gminy w 
ciągu roku 

dane instytucji kultury i organizacji 
pozarządowych 

18.  
 Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych w 

ciągu roku 
dane instytucji kultury i organizacji 

pozarządowych 

19.  

2.3. Zapewnienie 
dostępności oraz 
wysokiej jakości 

usług społecznych i 
zdrowotnych. 

 Odsetek osób/rodzin korzystających z pomocy 
społecznej 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

20.  

 Wydatki bieżące na pomoc społeczną w 
przeliczeniu na liczbę korzystających z pomocy 
społecznej (bez wydatków dot. Programu 
"Rodzina 500+") 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

21.  
 Liczba programów profilaktycznych 

organizowanych w ciągu roku dla mieszkańców 
gminy 

dane własne gminy 

22.  
 Liczba porad w ramach podstawowej i 

specjalistycznej opieki zdrowotnej. 
dane placówek ochrony zdrowia 

Cel strategiczny 3. Gmina odpowiedzialna za środowisko i atrakcyjna dla spędzania czasu wolnego. 

 Cel operacyjny Miernik Źródło danych 

23.  3.1. Ochrona i 
dbałość o stan 

środowiska 
naturalnego oraz 
bezpieczeństwo 
mieszkańców. 

 Odsetek mieszkańców posiadających dostęp do 
sieci systemu kanalizacyjnego i oczyszczania 
ścieków 

dane własne gminy lub Bank 
Danych Lokalnych GUS 

24.  
 Liczba wymienionych źródeł grzewczych w 

gospodarstwach domowych w ciągu roku 
dane własne gminy 

25.  
 Odsetek obiektów użyteczności publicznej, które 

nie zostały jeszcze poddane termomodernizacji 
dane własne gminy 

26.  
 Liczba godzin zajęć z zakresu edukacji 

ekologicznej 
dane placówek oświatowych 
i organizacji pozarządowych 

27.  
3.2. Stworzenie 
bogatej oferty 

spędzania czasu 
wolnego, 

szczególnie 
w zakresie sportu i 

rekreacji. 

 Liczba imprez rekreacyjnych i sportowych na 
terenie gminy w ciągu roku oraz frekwencja 

dane Gminnego Ośrodka Kultury, 
klubów i organizacji sportowych 

oraz placówek oświatowych 

28.  
 Liczba dyscyplin sportowych funkcjonujących na 

terenie gminy poza piłką nożną 

dane klubów i organizacji 
sportowych 

29.  
 Liczba obiektów noclegowych i ich obłożenie. 

dane obiektów noclegowych 

Cel strategiczny 4. Gmina dobrze zarządzana, opierająca rozwój na współpracy i mobilizowaniu zasobów. 

 Cel operacyjny Miernik Źródło danych 

30.  

4.1. Nowoczesne 
zarządzanie 

publiczne oraz 
budowa i promocja 

marki gminy. 

 Liczba pracowników samorządowych 
podnoszących własne kompetencje zawodowe 
w ramach różnych form doskonalenia 

dane własne gminy 

31.  
 Odsetek spraw załatwianych w urzędzie za 

pomocą platformy ePUAP lub innych narzędzi 
cyfrowych 

dane własne gminy 

32.  
 Liczba partnerstw, zrzeszeń i sieci, w których 

gmina bierze aktywny udział 
dane własne gminy 

33.  
 Odsetek budynków publicznych na terenie 

gminy przystosowanych dla osób 
z niepełnosprawnościami lub osób starszych 

dane własne gminy 

34.  4.2. Poprawa 
dostępności 

komunikacyjnej i 
zwiększenie 
mobilności. 

 Długość dróg nowopowstałych 
i zmodernizowanych 

dane własne gminy 

35.  
 Łączna długość infrastruktury rowerowej w 

gminie 
dane własne gminy 

36.  
 Wzrost/spadek kolizji i wypadków drogowych na 

terenie gminy (rok do roku) 
dane Policji 

37.  
4.3. Aktywizacja 
i partycypacja 

społeczna. 

 Liczba aktywnych organizacji pozarządowych, 
współpracujących z gminą 

dane własne gminy 

38.  
 Wysokość środków finansowych przeznaczanych 

na konkursy dla organizacji pozarządowych 
dane własne gminy 

39.  
 Liczba zadań zlecanych organizacjom 

pozarządowym 
dane własne gminy 
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Analiza powinna uwzględniać mierniki przyporządkowane każdemu z celów operacyjnych, być 
realizowana dla każdego z nich z wykorzystaniem jednego źródła danych, prowadzona w sposób 
dynamiczny, wskazując zmianę, jej zakres i kierunek (w tym w odniesieniu do roku bazowego) oraz – 
w przypadku niepożądanych tendencji – rekomendacje zmierzające do poprawy funkcjonowania 
systemu wdrażania. Analiza wskaźnikowa realizowana jest co najmniej raz w roku. 

Wzorzec dokumentu 1 Proponowany wzorzec realizacji analizy wskaźnikowej 

Cel strategiczny: ……………………………………………….. 

Lp. 
Cel 

operacyjny 
Miernik 

Wartość 
bazowa 

2019 

Wartość  
w 

danym 
roku 

analizy 

Źródło 
danych 

Komentarz 

1.  
1.1 

     

2.       

 
Podsumowanie dotyczące celu operacyjnego: 
 

3.  
1.2 

     

4.       

 
Podsumowanie dotyczące celu operacyjnego: 
 

 

W miarę możliwości, sprawozdawczość zostanie oparta także o raport z realizacji poszczególnych 
działań, przygotowywany przez Referat Infrastruktury Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia na 
podstawie informacji własnych oraz otrzymanych od partnerów realizacyjnych i podmiotów 
zaangażowanych. W takim przypadku będą oni proszeni o przedstawienie okresowych raportów 
z realizacji własnych działań, określonych w Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowice-Przeginia na lata 
2021-2030, z wykorzystaniem zestandaryzowanego formularza sprawozdawczego. Analiza postępów 
realizacji zadań i projektów realizowana jest co najmniej raz na 2 lata. 

Wzorzec dokumentu 2 Proponowany wzorzec formularza sprawozdawczego z realizacji poszczególnych działań 

Cel strategiczny: ……………………………………………….. 

Cel operacyjny: ……………………………………………….. 

Lp. Działanie 

Stan realizacji 
działania 

(zrealizowane w 
całości; zrealizowane 
częściowo; w trakcie 
realizacji – działanie 

ciągłe; w trakcie 
realizacji; 

nierealizowane; 
niezrealizowane) 

Krótki opis 
(fakultatywny, 
ale pożądany) 

Wartość i 
źródła 

finansowania 

Ewentualne 
napotkane 
problemy i 
sposoby ich 

rozwiązywania 

Dodatkowe 
informacje i 

uwagi, w tym 
propozycje zmian 

1. 
 
 

     

2. 
 
 

     

 

Sprawozdawczość zostanie skoordynowana z nałożonym na gminy, zgodnie z dyspozycją art. 28aa. 
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obowiązkiem opracowania i przedstawienia 
w terminie do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie 
działalności władz samorządowych w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów 
i strategii, uchwał rady gminy.  
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Monitoring prowadzony będzie w celu zapewnienia ciągłości, prawidłowości i efektywności realizacji 
Strategii – pozwoli to wykryć zagrożenia i ewentualną konieczność modyfikacji planowanych 
do realizacji zadań lub podmiotów odpowiedzialnych/współpracujących przy realizacji zadań. 

Ponadto, zakłada się, że w połowie okresu obowiązywania i wdrażania Strategii Rozwoju Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030, tj. w 2025 roku, oraz po zakończeniu jej realizacji, tj. po 
2030 roku - dokonana zostanie ewaluacja, rozumiana jako ocena interwencji według jej rezultatów, 
oddziaływania oraz potrzeb, które miała spełnić. Prowadzona ewaluacja służyć będzie, w odróżnieniu 
od sprawozdawczości, usprawnieniu projektów oraz programów oraz będzie próbą odpowiedzi na 
pytanie, jak można udoskonalić realizowane przedsięwzięcia lub wprowadzić nowe rozwiązania. 
Ewaluacja będzie miała na celu podnoszenie jakości działań poprzez zwiększenie ich adekwatności, 
skuteczności, użyteczności, efektywności i trwałości. Ewaluacja realizowana będzie w formie spotkania 
strategicznego z udziałem władz samorządowych oraz najważniejszych interesariuszy lokalnych. 
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Potencjalne źródła finansowania Strategii Rozwoju Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia na lata 2021-2030 

 

Chcąc zrealizować konkretne zamierzenia wynikające ze strategii, oprócz adekwatnych zasobów 
ludzkich, organizacyjnych i rzeczowych, niezbędne jest posiadanie odpowiednich nakładów 
finansowych. Dla prowadzenia efektywnej i skutecznej polityki rozwoju gminy powinny być 
wykorzystane wszystkie dostępne środki finansowe: własne, zewnętrzne, w tym z budżetu państwa 
i unijne, także kredyty itp.  

Mając na względzie okres obowiązywania opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Jerzmanowice-
Przeginia na lata 2021-2030, należy przyjąć, iż finansowanie działań w niej określonych będzie 
przypadało na końcówkę perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, ale przede 
wszystkim obejmie już nowy okres Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027. 

Podsumowując ogólną realizację programów, zgodnie z informacją Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej, do 31 maja 2020 roku podpisano z beneficjentami 62 698 umów na dofinansowanie 
projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 465,5 mld zł, w tej kwocie udział funduszy UE to 
283,6 mld zł, czyli 84,9% całej alokacji1. 

Wieloletnie Ramy Finansowania (WRF) na lata 2021-2027 ustanawiają natomiast maksymalne roczne 
kwoty, które Unia Europejska może wydać w różnych obszarach polityki przez okres nie krótszy niż 5 
lat (art. 312 TfUE)2. Obecna perspektywa kończy się w roku 2020. Nowe WRF na lata 2021-2027 mają 
umożliwić realizację wspólnych polityk oraz sprostanie wyzwaniom, przed którymi stanie Unia 
Europejska składająca się z 27 państw członkowskich (po wystąpieniu z niej Zjednoczonego Królestwa), 
a także uwzględniać działania przeciwdziałające skutkom pandemii COVID-19. Negocjacje WRF na lata 
2021–2027 rozpoczęły się od publikacji przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia w tej 
sprawie, która nastąpiła 2 maja 2018 roku. Aktualnie w dalszym ciągu trwają negocjacje w zakresie 
kształtu przedmiotowego dokumentu. Po wypracowaniu wspólnego stanowiska przez Państwa 
Członkowskie oraz po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, Rozporządzenie zostanie przyjęte 
przez Radę, co otworzy drogę do dalszej procedury i ostatecznie uruchomienia środków (najszybciej) 
w 2021 roku. 

W ramach Wieloletnich Ram Finansowania na lata 2021-2027 wyodrębniono siedem funduszy: 

1. Fundusz Spójności – FS, 

2. Europejski Fundusz Morski i Rybacki – EFMR, 

3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR, 

4. Europejski Fundusz Społeczny Plus – EFS+, 

5. Fundusz Azylu i Migracji – FAM, 

6. Instrument na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz – IZGW, 

7. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – FBW. 

Na początku 2020 roku podczas spotkania Rady Europejskiej przedstawiono nową propozycję, aby 
kompletny budżet europejski wynosił łącznie 1 095 mld euro. W nowym projekcie Polska miałaby 
dostać ok. 66 mld euro, co oznacza, że skala redukcji w porównaniu z poprzednią perspektywą będzie 
wynosić 17 mld euro. Jest to jednocześnie w dalszym ciągu największa pula środków spośród państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto Polska może otrzymać 2 mld euro w ramach Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji na finansowanie społecznych kosztów przechodzenia do neutralności 
klimatycznej, co jest jednak uzależnione od deklaracji rządu odnośnie przyłączenie się do celu 2050 

                                                           
1 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/postepy-w-realizacji-programow-na-lata-2014-2020-stan-
na-31-maja-2020-roku/ 
2 Dz.U.2004.90.864/2 - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany 
wprowadzone Traktatem z Lizbony. 
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roku . Nadal jednak nie udało się osiągnąć porozumienia w zakresie wypracowania WRF. Równocześnie 
Komisja Europejska, w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19, przygotowuje nowe 
narzędzie pn. Next Generation EU o wartości 750 mld euro (250 mld to niskooprocentowane pożyczki, 
a 500 mld euro zaplanowano na bezzwrotne subwencje dla krajów unijnych)3. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Aktualnie najważniejszym możliwym źródłem finansowania działań gminy, określonych w strategii, 
pozostaje Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO) na lata 2014-2020. 
Na realizację programu zostało przeznaczone 2,87 mld euro z funduszy europejskich. Program składa 
się z 13 jednofunduszowych osi priorytetowych, spośród których największe środki zaplanowano na 
politykę energetyczną i infrastrukturę transportową. W ramach RPO przewidziano zastosowanie trzech 
typów instrumentów rozwoju terytorialnego: zintegrowanej inwestycji terytorialnej, subregionalnego 
programu rozwoju oraz programów rewitalizacji miast i obszarów wiejskich4. Zgodnie z informacją 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, od uruchomienia RPO do 30 kwietnia 
2020 roku podpisano 3 511 umów o wartości dofinansowania środków UE:  10 167 914 516,36 zł, 
co stanowi 78% alokacji programu5. 

Pogłębiona informacja na temat wykorzystania środków w ramach poszczególnych Osi priorytetowych, 
na podstawie arkusza z Ministerstwa Finansów, przekazanego przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym z początku maja 2020 roku, wykazuje, że wartości 
dofinansowania w ramach podpisanych umów o dofinansowanie od uruchomienia programu 
kształtują się następująco6: 

Osie priorytetowe RPO WM Wartość 
dofinansowania 

PLN 

Procent alokacji osi 

1. Gospodarka wiedzy – EFRR 830 482 095,02 73% 

2. Cyfrowa Małopolska – EFRR  616 103 726,46 91% 

3. Przedsiębiorcza Małopolska – EFRR  1 060 022 683,63 75% 

4. Regionalna polityka energetyczna – EFRR 2 181 780 864,14 78% 

5. Ochrona środowiska – EFRR  491 672 245,17 93% 

6. Dziedzictwo regionalne – EFRR 677 265 721,93 95% 

7. Infrastruktura transportowa – EFRR  1 693 258 561,88 75% 

8. Rynek pracy – EFS  1 116 939 232,14 77% 

9. Region spójny społecznie – EFS  1 064 458 402,05 67% 

10. Wiedza i kompetencje – EFS 924 901 141,95 88% 

11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - EFRR 766 803 360,10 93% 

12. Infrastruktura społeczna – EFRR 752 385 097,05  92% 

13. Pomoc techniczna 446 439 425,05 73% 

Mimo, że środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego są zasadniczo 
na wyczerpaniu, w niektórych obszarach istnieją jeszcze możliwości pozyskania dofinansowania 
w ramach ogłaszanych konkursów oraz trybu pozakonkursowego. W kolejnych latach będzie 
możliwość pozyskania dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.  

                                                           
3 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_pl 
4 https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regionalny-program-operacyjny-
2014-2020 
5 https://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/postepy-w-realizacji-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-
malopolskiego-2014-2020-stan-na-30-kwietnia-2020-r 
6 Faktyczny stan wdrażania poszczególnych osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 – informacja przekazana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego, alokacja UE na podstawie arkusza otrzymanego 05.05.2020 z Ministerstwa Finansów. 
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Kolejnym źródłem pozwalającym na uzyskanie finansowania działań gminy jest Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Głównym celem PROW jest poprawa 
konkurencyjności rolnictwa, zarządzanie w sposób zrównoważony zasobami naturalnymi, a także 
rozwój obszarów wiejskich. W jego ramach założono realizację łącznie 15 działań. Program realizowany 
jest dwutorowo - jest to wsparcie dla rolnictwa i wsparcie dla obszarów wiejskich. Pieniądze 
z Programu są kierowane głównie do sektora rolnego, który jest szczególnie ważny z punktu widzenia 
rozwoju obszarów wiejskich. Pomoc finansowa zakłada przede wszystkim: modernizację gospodarstw 
rolnych, restrukturyzację małych gospodarstw rolnych, premie dla młodych rolników, płatności dla 
rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne. Jak wynika z raportu realizacji PROW 2014-2020, 
do 30 kwietnia 2020 roku podpisano 4 384 925 umów na kwotę ponad 40 mld zł, co stanowi 66,77% 
budżetu Programu7. Są to ostatnie możliwości pozyskania środków w ramach programu. Kolejna runda 
finansowania zostanie określona w nowej perspektywie finansowej. 

Programy Operacyjne na poziomie krajowym 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2014-2020 - to krajowy program 
wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do 
zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu 
przeznaczone są również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia 
i dziedzictwa kulturowego. Jak wynika z informacji o realizacji programu POIŚ 2014-2020, 
zakontraktowano 103,9 mld zł wsparcia z UE co stanowi 88 % alokacji8.  

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR)- program koncentruje się na 
przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem 
sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz 
zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności 
przedsiębiorstw. Do 30 kwietnia 2020 roku podpisano 6 708 umów o wartości wkładu 
UE 30,2 mld zł, co stanowi 80,12 % alokacji9. 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 - celem programu jest 
wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa 2020, jak: 

o zwiększenie jakości usług publicznych oraz poprawa efektywności systemu ochrony 
zdrowia i dostępu do usług medycznych; 

o trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych oraz przystosowanie pracowników 
i przedsiębiorców do zmian gospodarczych; 

o zapewnienie równego dostępu do edukacji, wzmocnienie współpracy szkół i uczelni 
wyższych z przedsiębiorstwami oraz internacjonalizacja uczelni wyższych. 

Do 30 kwietnia 2020 roku zawarto 6 307 umów w PO WER na łączną kwotę dofinansowania 
16,5 mld zł, osiągając tym samym 80,79 % alokacji10. 

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) 2014-2020 - celem głównym Programu Polska 
Cyfrowa, finansowanego ze środków EFRR, jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla 
społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, w tym szeroki dostęp do szybkiego Internetu, 
efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom 
kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Całość alokacji środków EFRR na POPC wynosi 2 172,5 
mln EUR. Jak wynika z informacji dotyczącej realizacji POPC, do 30 kwietnia 2020 roku 
zakontraktowano 545 umów z dofinansowaniem w wysokości 9,2 mld zł środków UE – 
co stanowi ponad 90% alokacji11.  

                                                           
7 Sprawozdanie miesięczne z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od uruchomienia Programu 
do dnia 30.04.2020 r. 
8 Informacja z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, stan na dzień 30.04.2020 r. 
9 Informacja z realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, stan na dzień 30.04.2020 r. 
10 Informacja z realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, stan na dzień 30.04.2020 r. 
11 Informacja z realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, stan na dzień 30.04.2020 r. 
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Aktualnie środki w ramach powyższych programów powoli wyczerpują się. Niemniej jednak 
w nadchodzących latach będzie możliwość pozyskania dofinansowania w ramach nowej perspektywy 
finansowej 2021-2027, najprawdopodobniej w podobnym układzie tematycznym. 

Dodatkowe źródła finansowania  

Oprócz wskazanych powyżej programów, stanowiących kluczowe źródła finansowania zewnętrznego 
dla przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii, w zależności od specyfiki projektu, istnieją także 
inne możliwości pozyskania finansowania. Poniżej przedstawiono wybrane programy. 

Fundusze norweskie i EOG na lata 2014-2021 

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy 
(czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez 
Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej 
i Południowej oraz krajom bałtyckim. W ramach Programu Kultura samorząd gminny ma możliwość 
aplikowania o środki na zarządzanie dziedzictwem kultury oraz polepszenie dostępu do kultury i sztuki. 
Polska podpisała umowy międzyrządowe w sprawie III edycji funduszy norweskich i EOG (2014-2021) 
20 grudnia 2017 roku, otrzymując na ich mocy 809,3 mln euro (z łącznej puli ponad 2,8 mld euro), 
co czyni ją (podobnie jak w poprzednich edycjach) największym beneficjentem tych środków12. Trwają 
i zaplanowano do 2021 roku nabory w ramach programów: „Edukacja”, „Badania”, „Kultura” „Sprawy 
Wewnętrzne”, „Zdrowie”, „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, „Rozwój Przedsiębiorczości 
i Innowacje”, co daje możliwość  wykorzystania dostępnych funduszy13.  

Warto zaznaczyć, iż aktualnie w ramach puli środków na działania ograniczające zmiany klimatu, 
w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłoszono nabory w trzech obszarach 
tematycznych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 
2014-2021 na kwotę ponad 580 mln zł. Samorząd ma możliwość starania się o finansowanie 
prowadzenia przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu 
i przystosowania się do ich skutków, na poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych, 
czy też wymianę źródeł węglowych na źródła zasilane przez paliwa ekologiczne14. 

Program Life 

Celem głównym programu jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony 
środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych 
rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody. Obszar działania programu 
oscyluje wokół ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, przyrody i wsparcia 
różnorodności biologicznej, kwestiami zarządzania i informacji w zakresie środowiska i klimatu, 
ograniczenia wpływu człowieka na klimat, a także dostosowania się do skutków zmian klimatu. 
Całkowity budżet Programu LIFE na lata 2014-2020 to 3 456 mln euro, w tym na działania na rzecz 
środowiska - 2,592 mln euro oraz na rzecz klimatu - 864 mln euro. Standardowe dofinansowanie 
projektu: do 60% wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych 
służących gatunkom i siedliskom priorytetowym do 75 %. Polscy Wnioskodawcy mogą dodatkowo 
ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych NFOŚiGW, uzupełniając montaż 
finansowy przedsięwzięcia nawet do 95% kosztów kwalifikowanych15. Program zbliża się do końca, 
jednak będzie kontynuowany w kolejnych latach. 

  

                                                           
12 https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/nowa-edycja-funduszy-norweskich-i-eog-w-polsce--czas-start 
13 http://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/aktualny-harmonogram-naborow-stan-na-21-
maja-2020-roku/ 
14 https://www.gov.pl/web/klimat/oglaszamy-nabory-w-ramach-funduszy-norweskich-i-eog 
15 http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/informacje-ogolne/ 
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Program ERASMUS + 

Program ukierunkowany jest na wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze 
edukacji i szkoleń młodzieży oraz sportu w Europie. Jego celem jest wspieranie rozwijania umiejętności 
jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacja systemów edukacji, 
szkoleń i wspierania młodzieży. Wspierana jest także edukacja dorosłych oraz międzynarodowa 
mobilność w wymianie doświadczeń w sferze edukacji i zatrudnienia. Całkowity budżet programu na 
lata 2014-2020 wynosi 14,7 mld euro 16. Na 2020 rok: 3,3 mld euro 17. Również tutaj w 2020 roku 
program dobiega końca. Kolejne środki będzie można pozyskać w nowej perspektywie. 

Finansowane ze środków budżetu państwa 

Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

Programy te mają na celu dofinansowanie zadań z zakresu kultury o charakterze projektowym, 
z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. Skierowane są do instytucji kultury, 
organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu 
terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób 
prawnych18. 

Programy Ministerstwa Sportu 

Zakładają rozwój bazy sportowej oraz w szczególności aktywizację społeczeństwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, realizowaną przez różne podmioty. Obszary finansowane przez 
Ministerstwo to przede wszystkim: sport powszechny, sport wyczynowy, infrastruktura sportowa, 
sport młodzieżowy, sport osób z niepełnosprawnościami, turystyka19. Np. Rządowy Program „KLUB”, 
dzięki któremu małe i średnie kluby sportowe otrzymują dofinansowanie na zakup sprzętu, organizację 
obozów czy wynagrodzenie trenera, na który w latach 2016-2019 przeznaczono około 144 mln zł, 
a na 2020 rok zaplanowano 40 mln zł, czy programy rozwoju infrastruktury, zakładające budowę, 
przebudowę lub modernizację obiektów, zarówno tzw. małej infrastruktury sportowej m.in. w ramach 
Programu Otwarte Strefy Aktywności, jak również większej, jak wielofunkcyjne hale sportowe, obiekty 
przyszkolne, czy służące rozwojowi sportu wyczynowego, na które w latach 2016-2019 przeznaczono 
około 2,3 mld zł20, czy środki w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”, który zakłada wspieranie 
przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (np. działanie lokalnych 
animatorów sportu, organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży), na co już na 2020 rok 
zaplanowano ponad 33 mln zł. 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014–2020 ma na 
celu poprawę jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez 
umożliwienie im aktywności społecznej. Budżet ASOS w latach 2014–2020 zaplanowano na 280 mln zł, 
każdorocznie zakładając finansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł21. 

Program wieloletni "Senior +" na lata 2015-2020 realizowany przez MRPiPS ma na celu zwiększenie 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków 
wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy 
dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior 
+” i Klubów „Senior +”. Program polega na wsparciu tworzenia tego typu placówek przez jednostki 
samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób 

                                                           
16 https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/informacje-o-programie/ 
17 2020 annual work programme "Erasmus+": the Union Programme for Education, Training, Youth and Sport 
18 https://www.gov.pl/web/kultura/wsparcie-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego 
19 https://www.gov.pl/web/sport oraz https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan 
20 https://www.gov.pl/web/sport/4-lata-w-msit 
21 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020. 
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starszych, lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu. W projekcie 
budżetu na 2020 rok na program zaplanowano 80 milionów złotych. Jako, że 2020 jest ostatnim rokiem 
naboru w ramach programu, dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. realizowane 
i zakończone wyłącznie w 2020 roku22.  

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych23 - jako nowy państwowy fundusz celowy 
(ustawa dotycząca jego utworzenia weszła w życie 1.01.2019 roku) - ma na celu wsparcie społeczne, 
zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Program „Usługi opiekuńcze dla osób 
niepełnosprawnych” sprawia, że realizowane przez gminy usługi opiekuńcze będą w połowie 
finansowane przez rząd, by mogło z nich korzystać więcej osób potrzebujących pomocy w codziennym 
życiu. Z kolei drugi „Opieka wytchnieniowa” to program adresowany do członków rodzin lub 
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi/osobami z niepełnosprawnościami. 
W listopadzie 2019 roku Sejm uchwalił ustawę, rozszerzającą katalog osób, które mogą otrzymać 
wsparcie z funduszu o emerytów i rencistów, m.in. poprzez sfinansowanie wypłaty "trzynastki". Z tego 
powodu nowelizacja zakłada zmianę nazwy na "Fundusz Solidarnościowy". W 2020 roku do funduszu 
trafi ok. 1,15 mld zł. Razem z częścią składki na fundusz pracy rząd przeznaczy w ramach funduszu 
wsparcia osób niepełnosprawnych ok. 1,8 mld zł. 

Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej24 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej25 wspierają przedsięwzięcia (zazwyczaj w formie instrumentów 
zwrotnych) z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, energii odnawialnej, ekologii, 
ochrony przyrody oraz zarządzania gospodarką wodną i odpadową. 

Fundusz Dróg Samorządowych 

Fundusz Dróg Samorządowych to kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach 
zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego26. Celem funduszu zarządzanego przez 
Ministerstwo Infrastruktury jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury 
drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju 
gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. W ciągu 10 lat na remonty 
lokalnych dróg trafi 36 mld zł. Podział środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku 
dla województwa małopolskiego wygląda następująco: limit na dofinansowanie zadań, realizowanych 
przez samorządy województwa małopolskiego, wyniesie 180 527 466,10 zł, a limit na dofinansowanie 
zadań wieloletnich wynosi 73 434 901,46 zł27. Wysokość dofinansowania ze środków FDS na zadania 
powiatowe i gminne będzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego: im 
niższy dochód własny jednostek samorządu terytorialnego, tym większa wartość dofinansowania, przy 
czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść aż do 80% kosztów realizacji zadania. 

  

                                                           
22 https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-edycja-programu-senior--trwa-nabor 
ofert?fbclid=IwAR2wngHsY9hdrpe8zdaz7eSPvjPPEe-jxQLwLm703kT4h1Ytu9A3VP5_m4E 
23 https://www.gov.pl/web/rodzina/solidarnosciowy-fundusz-wsparcia-osob-niepelnosprawnych  
24 http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ 
25 https://www.wfos.krakow.pl/oferta/wedlug-rodzaju-wnioskodawcy/jednostki-samorzadu-terytorialnego/  
26 https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych  
27 https://www.gov.pl/web/infrastruktura/podzial-srodkow-funduszu-drog-samorzadowych-na-2020-rok 

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/
https://www.wfos.krakow.pl/oferta/wedlug-rodzaju-wnioskodawcy/jednostki-samorzadu-terytorialnego/
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych
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Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 

Nowy fundusz, który stanowić ma odpowiedź na problemy wykluczenia transportowego 
i występowania białych plam komunikacyjnych. Celem powołanego na podstawie ustawy funduszu jest 
dofinansowanie realizowanych przez samorządy przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na 
dofinasowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od 
2020 roku to – 800 mln zł rocznie28. 

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO) 

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO) oraz Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich (FIO)29. Celem PROO jest bezpośrednie wsparcie rozwoju polskich organizacji 
obywatelskich, poprzez dotacje udzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich 
celów statutowych. Z kolei celem FIO jest dofinansowywanie projektów mających na celu zwiększenie 
zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Szacuje się, że łączna wartość 
Programu w latach 2018–2030 wyniesie 585 mln zł30. 

Fundusz Inwestycji Samorządowych 

Fundusz Inwestycji Samorządowych zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju powstał z myślą 
o zapewnieniu kapitału niezbędnego do inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Fundusz oferuje następujące instrumenty finansowe: kapitał wspólnika/akcjonariusza, 
pożyczka wspólnika/akcjonariusza, dług podporządkowany względem finansowania bankowego. 
Samorządy dokonują wyboru funduszu jako wspólnika w trybie procedur konkurencyjnych. Głównymi 
sektorami objętymi tą formą finansowania są zadania użyteczności publicznej i zadania własne 
Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), w tym głównie drogi, ulice, mosty, sektor wodno-
kanalizacyjny, infrastruktura społeczna, gospodarka odpadami, transport zbiorowy, ciepłownictwo, 
ochrona zdrowia. Preferowany okres inwestycji: 15-20 lat. Zaangażowanie (wartościowo): 
min. 10 mln zł, maks.120 mln zł31. 

Program Maluch + 

Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w tym żłobków, 
klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do 
tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym. Celem programu 
"Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach 
dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz 
wymagających szczególnej opieki. Na program przeznaczono w 2020 roku kwotę 400 mln zł32. 

Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, 
z niepełnosprawnościami, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach 
znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu 
pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 
żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Celem Programu jest 
również zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, 
w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach33. Na realizację modułów 
1 i 2 Programu (moduł dla dzieci i młodzieży oraz moduł dla osób dorosłych) w latach 2019–2023 
przewidziano 2,55 mld zł z budżetu państwa, po 510 mln zł na każdy rok obowiązywania, a na realizację 
modułu 3 Programu (moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach) w latach 
2019–2023 przewidziano 200 mln zł z budżetu państwa, po 40 mln zł na każdy rok obowiązywania34.  

                                                           
28 https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych 
29 https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/  
30 Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, s. 63. 
31 https://pfr.pl/oferta/fundusz-inwestycji-samorzadowych.html 
32 https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch 
33 https://www.gov.pl/web/rodzina/program-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023 
34 Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, s. 16. 
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Program STOP SMOG 

Program finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach 
mieszkalnych jednorodzinnych. Wnioskodawcą w Programie jest gmina, która uzyskuje z budżetu 
państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Grupą docelową Programu 
są osoby ubogie energetycznie, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. Program adresowany jest do wszystkich gmin mających problem z jakością 
powietrza, co może być potwierdzone i udokumentowane np. wynikami pomiarów GIOŚ/WIOŚ lub 
obecnością na liście WHO najbardziej zanieczyszczonych miast UE. W sposób szczególny adresowany 
jest do gmin do 100 tys. mieszkańców (wtedy właśnie udział gminy w finansowaniu kosztów 
przedsięwzięć realizowanych w ramach porozumienia wynosi 30%)35. 

Program Moja Woda 

Program przewiduje dotację na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe 
w ramach łagodzenia skutków suszy w Polsce. Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł 
otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione 
po 1 czerwca 2020 roku. Budżet działania wynosi 100 milionów zł. Program „Moja Woda” pozwoli 
sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji, co pozwoli na zatrzymanie ok. 1 mln metrów 
sześciennych rocznie w miejscu opadu wody. Program realizowany będzie w latach 2020-202436. 

Program „Kangur - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły” 

Program wspiera gminy wiejskie w zakupie szkolnych autobusów elektrycznych oraz infrastruktury do 
ich ładowania, co ma na celu zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń, poprawę jakości powietrza na 
polskich wsiach i w mniejszych miejscowościach. Budżet na realizację programu wynosi do 60 mln zł, 
w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania - do 40 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania - 
do 20 mln zł. Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść maksymalnie do 95% kosztów 
kwalifikowanych. Wysokość wsparcia jest zależna od wielkości gminy oraz wysokości dochodów 
na jednego mieszkańca37. 

Dodatkowe formy finansowania  

Partnerstwo Publiczno-Prywatne 

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) - to sposób realizacji zadań publicznych, oparty na wieloletniej 
umowie określającej podział zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. 
Celem PPP jest świadczenie określonej usługi publicznej przez partnera prywatnego w oparciu 
o infrastrukturę publiczną, za wynagrodzeniem. Przedsięwzięcie PPP to budowa lub remont 
infrastruktury publicznej połączone z jej utrzymaniem i/lub zarządzaniem. Daje to m.in. szansę na 
optymalizację wydatkowania środków budżetowych poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego 
w inwestycje publiczne oraz możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia sektora 
biznesu. Wymaga jednak, poza dobrym przygotowaniem, w tym dokumentacji, i skutecznym 
rozstrzygnięciem postępowania na wybór partnera prywatnego, przede wszystkim sprawnej 
i efektywnej wieloletniej współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w całym okresie 
realizacji umowy38. 

  

                                                           
35 https://www.gov.pl/web/rozwoj/stop-smog 
36 https://www.gov.pl/web/klimat/nowy-program-moja-woda--100-milionow-zlotych-na-20-tysiecy-przydomowych-retencji 
37 http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/konkursy/kangur--bezpieczna-i-ekologiczna-
droga-do-szkoly-2020/ 
38 https://www.ppp.gov.pl/czym-jest-ppp/ 
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Tarcza antykryzysowa  

W związku z zaistniałym kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, władze centralne 
przygotowały pakiet rozwiązań nazwanych tarczą antykryzysową.  

Pakiet opiera się na pięciu filarach: 

 Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, 

 Finansowaniu przedsiębiorców, 

 Ochronie zdrowia, 

 Wzmocnieniu systemu finansowego, 

 Inwestycjach publicznych. 

Podjęte wysiłki mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii dla obywateli 
i gospodarki. Planowana kolejna odsłona pakietu przewiduje m.in. zwiększenie płynności finansowej 
samorządów w okresie epidemii poprzez wprowadzenie możliwości wcześniejszego przekazywania 
samorządom w 2020 roku subwencji ogólnej z budżetu państwa, m.in. w części oświatowej. Zakłada 
też możliwość przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez 
jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych. Raty wpłat przypadające w czerwcu i lipcu 
2020 roku samorządy będą mogły zapłacić w następnych miesiącach 2020 roku. Kolejne propozycje 
rozwiązań są analizowane i będą stosowane adekwatnie do potrzeb oraz dynamiki 
rozprzestrzeniającego się kryzysu39. 

Również samorząd Województwa Małopolskiego stworzył pakiet wsparcia pod nazwą Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa. Środki w łącznej wysokości 736,5 mln zł, zostały przekazane przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego na walkę z COVID-19, łagodzenie skutków pandemii dla małopolskiej 
gospodarki oraz wsparcia mieszkańców. Wsparcie kierowane jest m.in. do małopolskich szpitali 
i jednostek zdrowia na sprzęt i wyposażenie niezbędne do skutecznej walki z pandemią, do 
przedsiębiorców na utrzymanie zatrudnienia w firmach borykających się z trudnościami finansowymi 
i wsparcie rynku pracy, a także na wsparcie placówek opieki całodobowej oraz zakup technologii 
i sprzętu do zdalnego nauczania. W ramach pakietu rozwoju, przewidziano sfinansowanie działań 
związanych z rewitalizacją małych małopolskich miast i miasteczek, co będzie istotnym elementem 
ożywiania regionalnej gospodarki40. 

 

 

                                                           
39 https://www.prawo.pl/samorzad/tarcza-antykryzysowa-4-wprowadza-zmiany-dla-samorzadow-projekt,500456.html 
40 https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/malopolska-tarcza-antykryzysowa-7365-mln-zl-na-walke-z-
covid19-i-jej-skutkami 
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Dokument powstał z inicjatywy samorządu gminy Jerzmanowice-Przeginia, a jego głównymi 
autorami są eksperci i interesariusze lokalni, których prace moderowali konsultanci 
FRDL Małopolskiego Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa. 

 

 

 

Serdecznie podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w proces opracowania 
niniejszego dokumentu, w szczególności dla uczestników spotkań warsztatowych i konsultacji 
społecznych, za poświęcony czas, rzetelność, merytoryczne podejście, profesjonalizm oraz 
odwagę w proponowaniu rozwiązań korzystnych dla gminy Jerzmanowice-Przeginia i jej 
mieszkańców. 

 

 

 

 

 


