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CZĘŚD I. WPROWADZENIE 

 

I.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju w Gminie Niepołomice 

Niniejszy dokument „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice” stanowi odpowiedź władz 

Gminy Niepołomice na zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą wymagającą wnikliwego 

spojrzenia na posiadane aspiracje, dążenia, ale także posiadane zasoby i perspektywy rozwoju Gminy. 

W momencie, w którym znajduje się Gmina Niepołomice, odznaczająca się jednymi  

z najkorzystniejszych w Polsce wskaźników świadczących o dynamice gospodarczej oraz oferowanej 

jakości życia, kluczowe wydaje się rozważenie kierunków dalszego rozwoju w kontekście posiadanych 

doświadczeo oraz działao pozwalających lepiej wykorzystad istniejące zasoby.  

Proces prac nad Strategią potraktowano jako okazję do dialogu przedstawicieli zróżnicowanych 

środowisk nad stanem obecnym, ale przede wszystkim nad przyszłością Gminy Niepołomice. 

Uzyskanie w tak rozpoczętej dyskusji odpowiedzi na pytania o to: dokąd zmierzamy? co chcemy 

osiągnąd? oraz kiedy i jak chcemy to osiągnąd? pozwoliło na skonstruowanie dokumentu, który w 

swoim założeniu ma nie tylko zbierad i upowszechniad założenia rozwojowe Gminy, ale ma przede 

wszystkim służyd włodarzom Gminy Niepołomice jako praktyczny instrument zarządzania lokalnym 

rozwojem. Instrument pozwalający na wybór optymalnych metod realizacji założonych celów, 

minimalizujący ryzyko i koszty decyzji podejmowanych ad hoc oraz umożliwiający stały monitoring 

postępów i stopnia wypełnienia ustanowionych rezultatów, a co za tym idzie podejmowanie 

interwencji w przypadkach trudności lub odstępstw. Dokument Strategii stanowi ponadto ważny 

punkt odniesienia dla planów inwestycyjnych firm, a także integruje społecznośd Gminy Niepołomice 

wokół wspólnych wartości, oczekiwao i kluczowych przedsięwzięd. W zapisach strategicznych  

i procesie ich konstruowania wyraża się dbałośd władz lokalnych o możliwie najbardziej optymalny 

rozwój społeczno – gospodarczy Gminy Niepołomice zapewniający mieszkaocom oraz podmiotom 

gospodarczym poczucie stabilizacji oraz przestrzeo dla realizacji własnych aspiracji. 

 

 

Wszystkim mieszkaocom Gminy Niepołomice,  

którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do powstania zapisów niniejszej Strategii,  

pragnę złożyd serdeczne podziękowania za cenne opinie i pomysły. 

Roman Ptak  

Burmistrz Gminy Niepołomice 
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I.2. Proces konstruowania dokumentu Strategii 

Proces prac nad „Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice”, który rozpoczęto w maju  

a zakooczono w grudniu 2011 r., koordynował zespół konsultantów Centrum Doradztwa 

Strategicznego s.c. D. Bieokowska, C. Ulasinski, J. Szymaoska.  

Proces myślenia o przyszłości Gminy został zainicjowany przez finansowany ze środków Unii 

Europejskiej projekt „Decydujmy Razem”, którego uczestnikiem była Gmina Niepołomice. Realizując 

prace w ramach „Decydujmy Razem” zwrócono uwagę na potrzebę wzmocnienia działao przez 

przygotowanie i poprowadzenie procesu budowy strategii dla gminy Niepołomice, ukierunkowanego 

na zaangażowanie możliwie szerokiego grona mieszkaoców Gminy w proces analizy sytuacji Gminy 

oraz tworzenia zapisów strategicznych. Do realizacji tak postawionego celu wybrano Centrum 

Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieokowska, C. Ulasinski, J. Szymaoska. 

Prace nad dokumentem Strategii opierały się o wykorzystanie szeregu wzajemnie uzupełniających się 

metod prac analitycznych, eksperckich i partycypacyjnych, spośród których wymienid należy: 

 analizę danych zastanych; 

 badania społeczne wśród mieszkaoców Gminy (zrealizowane przy współpracy z młodzieżą 

gimnazjalną i ponadgimnazjalną z terenu Gminy); 

 analizy strategiczne (analiza SWOT, PEST, analiza pola sił);  

 spotkania warsztatowe grupy strategicznej skupiającej przedstawicieli kluczowych 

podmiotów i instytucji funkcjonujących w Gminie Niepołomice oraz mieszkaoców; 

 spotkania warsztatowe młodzieżowej grupy strategicznej skupiającej uczniów gimnazjów i 

szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Gminy i pracującej nad „Młodzieżową 

Off-Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice”; 

 spotkania konsultacyjne z członkami Rady Gminy, sołtysami oraz przedstawicielami lokalnych 

instytucji kultury; 

 otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkaocami Gminy. 

W ramach spotkao o charakterze warsztatowym wykorzystany został szereg różnego rodzaju metod 

pracy takich jak: technika grupy nominalnej – dająca w pierwszej kolejności szansę na pracę 

indywidualną, następnie dyskusję w zespołach, aby ostatecznie osiągnąd konsensus na sesji 

plenarnej; dyskusja moderowana; prace z formularzem (kwestionariuszem) oraz zmodyfikowana 

metoda delficka opierająca się o kierowane do uczestników warsztatów zadania / pytania bazujące 

na opracowanym i przesłanym materiale powarsztatowym. Dzięki tej metodzie, każdy z uczestników 

warsztatów miał możliwośd spokojnej, indywidualnej i odłożonej w czasie analizy, a konsultanci 

uzyskiwali pewnośd, że nie pominięto żadnych istotnych zagadnieo i kwestii. 

Przygotowany i przeprowadzony przez konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego przy 

aktywnym uczestnictwie mieszkaoców Gminy Niepołomice proces konstruowania dokumentu 

„Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice”  obejmował kilka zasadniczych etapów takich jak: 

 zdefiniowanie misji rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice według modelu Ashridge; 

 analizę i weryfikację zmian w zakresie zasobów wewnętrznych i tendencji zewnętrznych 

budujących pozycję strategiczną Gminy; 

 określenie celów strategicznych i operacyjnych oraz istotnych w ich kontekście działao;  

 określenie założeo dla wdrażania i monitorowania zamierzeo strategicznych. 
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Efekt podjętych na przestrzeni półrocza wysiłków stanowi dokument niniejszej Strategii wraz z jej 

załącznikami (Diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Niepołomice oraz Raportem z badania 

opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice). 

 

I.3. Struktura dokumentu 

Konstrukcja „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice” odpowiada logice procesu 

strategicznego i obejmuje cztery zasadnicze części: częśd pierwszą – wprowadzającą, częśd drugą – 

strategiczną, częśd trzecią – operacyjną i częśd czwartą – wdrożeniową.  

W części I ujęto główne przesłanki procesu powstawania Strategii - jego przebiegu, wykorzystanych 

metod i założeo jakie legły u podstaw decyzji o przystąpieniu do aktualizacji „Strategii Rozwoju 

Miasta i Gminy Niepołomice”.  

Częśd II zawiera swoisty „kościec” Strategii w postaci opisu misji oraz domen strategicznego rozwoju 

Gminy Niepołomice, podczas gdy w części III przedstawiono plan operacyjny dla tych, strategicznych 

założeo w postacie siatki celów strategicznych i operacyjnych wraz z zadaniami, w tym zadaniami 

uznanymi za projekty flagowe.  

Zwieoczenie dokumentu zawiera częśd IV, w  której ujęto opis systemu wdrażania i monitorowania 

Strategii wraz z zestawem służących temu wskaźników, procedur i odpowiedzialności. Do dokumentu 

dołączono również dwa załączniki - Diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Niepołomice 

oraz Raport z badania opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice.  
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Struktura „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice” 
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CZĘŚD II. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE – MISJA ORAZ DOMENY STRATEGICZNEGO 

ROZWOJU 

 

II.1. Misja rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice 

Myśląc o rozwoju Gminy Niepołomice przed uczestnikami procesu strategicznego postawiono cztery 

zasadnicze pytania: Po co to robimy? Jaka jest nasza podstawowa działalnośd? W oparciu o jakie 

wartości ją powadzimy? Jakie standardy działania są dla nas ważne?  Odpowiedzi na tak postawione 

pytania określane są najogólniej jako opis misji lub poczucie misji (ang. sens of mission). Misję dla 

rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice sformułowano definiując cztery postawione w wyżej 

wymienionych pytaniach zagadnienia:  

― główny cel, zasadniczą aspirację rozwoju; 

― strategię – podstawowe obszary strategicznego rozwoju; 

― wartości; 

― standardy zachowao organizacyjnych  – procedury, polityki i schematy działania. 

Cztery wymienione wyżej elementy składają się na misję według modelu Ashridge – opracowaną 

przez A. Campbell’a z brytyjskiego Ashridge Strategic Center. Sformułowana w tym modelu misja 

rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice pozwala z jednej strony na jasne i precyzyjne wskazanie co do 

wyboru kluczowych obszarów strategicznych i kierunków rozwoju, z drugiej strony stanowi istotny 

czynnik integracyjny i motywacyjny dla mieszkaoców Gminy i podmiotów włączonych w realizację 

zamierzeo strategicznych. Należy pamiętad, iż misję skonstruowaną z ww. czterech elementów należy 

postrzegad jako integralną całośd. Poszczególne jej elementy stanowią bowiem swoiste „puzzle”, 

które dopiero po złożeniu konstruują podstawę, na której opiera się „Strategia Rozwoju Miasta  

i Gminy Niepołomice” i która stanowi punkt odniesienia oraz weryfikacji dla wszystkich ujętych  

w niniejszym dokumencie zamierzeo. Główny cel wyznacza zasadniczy kierunek dążeo, strategia – 

wskazuje obszary koncentracji wysiłków, podczas gdy wartości i standardy zachowao towarzyszą 

procesowi wyboru i realizacji zadao wpisujących się w określone w celu i strategii główne kierunki 

rozwoju. 

Zapis czteroelementowej Misji rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice przedstawiono poniżej: 
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II.2. Domeny strategicznego rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice 

W procesie prac nad dokumentem „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice” wyodrębnione 

zostały trzy domeny (obszary) strategicznego rozwoju Gminy Niepołomice: 

 

Domena 1: Stabilna gospodarka oparta o Niepołomicką Strefę Inwestycyjną i lokalny potencjał 

gospodarczy. 

Domena 2: Zorganizowana wspólnota – aktywni, zdrowi i wszechstronnie rozwijający się mieszkaocy. 

Domena 3: Zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego. 

 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę każdej z domen strategicznych uwzględniającą główne 

silne i słabe strony Gminy Niepołomice w jej zakresie oraz zewnętrzne szanse i zagrożenia, które 

mogą stanowid istotne dla jej rozwoju przesłanki. Zawarte w niniejszym rozdziale informacje 

stanowią syntezę wiedzy pozyskanej w drodze prac eksperckich (analiza danych zastanych), 

zrealizowanych badao społecznych oraz spotkao grupy strategicznej. Szerszego kontekstu dla 

uwzględnionych w tej części dokumentu Strategii zapisów dostarczają załączone do niego: Diagnoza 

sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Niepołomice oraz Raport z badania opinii mieszkaoców 

Miasta i Gminy Niepołomice. 
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Domena 1: Stabilna gospodarka oparta o Niepołomicką Strefę Inwestycyjną i lokalny potencjał 

gospodarczy. 

Domena strategiczna koncentruje się na zapewnieniu rozwoju gospodarczego Gminy w oparciu  

o dwa aspekty: Niepołomicką Strefę Inwestycyjną oraz lokalną przedsiębiorczośd.  

Niepołomicka Strefa Inwestycyjna (NSI) stanowi istotne źródło dochodów dla Gminy, dzięki czemu 

Gmina posiada wysoką zdolnośd inwestycyjną, co pozwala jej realizowad projekty i przedsięwzięcia  

w innych obszarach funkcjonowania, istotne dla jej rozwoju społeczno-gospodarczego (np. w sferze: 

edukacji, kultury, sportu i rekreacji, lokalnej przedsiębiorczości, komunikacji i infrastruktury i in.). 

Dlatego też prowadzenie efektywnej polityki w zakresie rozwoju NSI powinno stad się głównym 

filarem rozwoju gospodarczego Gminy Niepołomice. Polityki, która umożliwiad będzie przyciąganie 

do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej inwestorów strategicznych wiarygodnych ekonomicznie, 

nastawionych na długotrwały rozwój, a także charakteryzujących się technologiami przyjaznymi 

środowisku i bezpiecznymi sposobami produkcji.  

Warunkiem skutecznego dalszego zagospodarowywania strefy jest utrzymanie obecnie jej wysokiej 

atrakcyjności w związku z pojawieniem się potencjalnego zagrożenia dla rozwoju niepołomickiej 

strefy w postaci konkurencyjnych terenów inwestycyjnych tworzonych w powiecie wielickim  

(w Wieliczce - Kokotów), czy na terenie Bochni i Brzeska, które mogą stad się konkurencją dla 

terenów oferowanych w ramach NSI. Główne przewagi Niepołomic dla rozwoju sfery gospodarczej 

to: rozpoznawalna w Polsce marka gospodarcza Niepołomic, sprawna administracja potrafiąca 

współpracowad z sektorem biznesu oraz investatur – obecnośd dużych, znaczących zakładów  

w strefie ułatwia przyciąganie nowych inwestorów1. Myśląc o rozwoju gospodarczym w oparciu  

o strefę Gmina powinna wzmacniad posiadane atuty, ponieważ to one będą miały wpływ na wzrost 

potencjału gospodarczego Gminy Niepołomice.  

Polityka w zakresie rozwoju gospodarczego prowadzona przez władze Gminy powinna przede 

wszystkim zmierzad do tworzenia dobrej jakości miejsc pracy dostępnych w głównej mierze dla 

mieszkaoców Gminy. Stymulowanie lokalnej przedsiębiorczości w otoczeniu funkcjonującej NSI  

w zakresie usług okołobiznesowych oraz usług związanych z ofertą czasu wolnego powinno stanowid 

główne źródło generowania nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności. Stymulowanie rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości koncentrowad się powinno na zapewnieniu optymalnych warunków dla 

rozpoczynania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej na terenie całej Gminy Niepołomice 

doprowadzając jednocześnie do niwelowania różnic w poziomie przedsiębiorczości pomiędzy 

miastem Niepołomice a pozostałą częścią Gminy. Polityka pro przedsiębiorcza realizowana jest  

z uwzględnieniem specyfiki charakteru działalności prowadzonych na terenie Gminy Niepołomice 

                                                           
1 Źródło: Dwadzieścia lat doświadczeo w pozyskiwaniu inwestorów do gminy Niepołomice 1990-2010  – wnioski 

dla polskich miast, praca zbiorowa pod red. W. Jarczewskiego i M. Huculaka, Instytut Rozwoju Miast, 2010 r. 
W opracowaniu określenie to występuje w następującym znaczeniu: „(…)  Investatur. Pojawienie się w danym 
miejscu dużych i znanych inwestorów jest dla wielu firm informacją o wysokiej jakości danej lokalizacji. Fakt 
zainwestowana w danym miejscu przez poważne, międzynarodowe koncerny nadaje mu pewną szczególną 
„pieczęd”, którą nazwano Investatur – można inwestowad. W Niepołomicach przyciąganie nowych inwestorów 
zaczęto w 1992 r. do najbardziej znanej marki na świecie – Coca-Coli. Potwierdzeniem wysokiej atrakcyjności 
gminy była natomiast lokalizacja w 2005 r. w gminie montowni jednego z najbardziej znanych producentów 
samochodów ciężarowych w Europie - MAN Trucks” (s.189).  

 



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Opracowanie:   

        Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004, 
                  Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl  e-mail: cds@cds.krakow.pl 

 
 

11 

zarówno dotyczących handlu i usług, jak i aktywności przedsiębiorczej opierającej się na rolnictwie 

cechujące głównie wschodnią częśd Gminy. 

Dążenie do rozwoju i podnoszenia konkurencyjności sektora lokalnych działalności gospodarczych 

zapewni także osiągnięcie zrównoważenia rozwoju Gminy Niepołomice w sferze gospodarczej, nie 

ograniczając się tym samym tylko do tworzenia gospodarki Gminy opartej na Niepołomickiej Strefie 

Inwestycyjnej. Dodatkową zaletą takiego podejścia będzie także wzmocnienie lokalnej 

przedsiębiorczości jako swoistego bufora gwarantującego stabilnośd gospodarczą i ekonomiczną 

Gminy w obliczu ewentualnego kryzysu w obrębie NSI wywołanego np. czynnikami globalnymi, 

zmniejszeniem zainteresowania wśród inwestorów lokowaniem lub rozwijaniem działalności na 

terenie strefy czy nawet realizacją planów zapowiadanych na poziomie Unii Europejskiej związanych  

z wygaszaniem specjalnych stref ekonomicznych.  

Warunkiem koniecznym dla zapewnienia efektywnego rozwoju gospodarczego jest posiadanie 

odpowiednio rozwiniętej infrastruktury transportowej. Kwestia kluczowa w tym obszarze to 

zapewnienie funkcjonalnej komunikacji, służącej zarówno obsłudze Niepołomickiej Strefy 

Inwestycyjnej (ruch towarowy oraz ruch pracowników), jak i komunikacji wewnątrzgminnej głównie 

wokół centrów usług zlokalizowanych na terenie Gminy, ale także pozwalającej na lepsze 

skomunikowanie terenów Gminy leżących poza samym miastem Niepołomice.  

Niewątpliwie bliskie położenie Krakowa stanowi dla Gminy Niepołomice olbrzymią szansę 

rozwojową, dlatego też konieczne jest podejmowanie działao doprowadzających do zbudowania 

sprawnego systemu transportowego i systemu komunikacji publicznej zapewniających łatwy i szybki 

dostęp z terenu Gminy Niepołomice do Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.  

 

Wyniki analizy SWOT2 dla domeny strategicznej: 

Silne strony Gminy: 
— posiadanie dobrze rozwiniętej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej pn. Niepołomicka Strefa Inwestycyjna  
o pow. 500 ha; 50 zlokalizowanych zakładów, w 
których zatrudnienie znalazło 4,6 tys. osób, wartośd 
nakładów inwestycyjnych przekroczyła 470 mln USD; 

― posiadanie marki Gminy przyjaznej inwestycjom i 
inwestorom (investatur) – pierwsze miejsce w 
rankingach np. 2010 tytuł Najlepszej Gminy w 
Małopolsce ranking opracowany przez FRDL Małopolski 
Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji; 

― korzystne położenie geograficzne: 
 bliskośd Aglomeracji Krakowskiej – położenie 

Gminy w odległości ok. 25 km od Krakowa; 

Słabe strony Gminy: 
― uciążliwy ruch transportowy przebiegający przez 

Gminę powodujący zanieczyszczenie powietrza, w 
tym zaliczane do szczególnie szkodliwych takie 
związki jak: tlenki azotu, węglowodory 
aromatyczne, alifatyczne i związki ołowiu; 

― wysokie ceny nieruchomości; 
― niedostateczny rozwój zewnętrznej infrastruktury 

energetycznej i gazowej powodującej trudności w 
funkcjonowaniu przedsiębiorstw w ramach NSI; 

― przykre zapachy z SSE odczuwalne w części Gminy 
przylegającej do SSE (dotyczy to szczególnie 
zakładów produkujących karmę dla zwierząt Royal 
Canin. Sytuacja ta w ciągu 2 lat ulegnie poprawie, 

                                                           
2
 Analiza SWOT to metoda diagnozy sytuacji w jakiej znajduje się dana jednostka, również w wybranych do tego 

celu aspektach. Nazwa techniki pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: S-Strenghts, W-Weaknesses, O-
Opportunities, T-Threats. Technika ta, oceniająca zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne czynniki mogące mied 
wpływ na powodzenie planu strategicznego, stanowi użyteczną pomoc prowadzącą do dokonania analizy 
zasobów i otoczenia Gminy, również w wybranych obszarów oraz określenia dla nich priorytetów. W celu 
uzyskania jasnego wyniku analizy atuty, silne strony traktuje się jako czynniki wewnętrzne (z punktu widzenia 
społeczności lokalnej, na które społecznośd ma wpływ), a okazje i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne 
znajdujące się w otoczeniu.  
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 przebieg przez terytorium Gminy 
najważniejszych szlaków komunikacyjnych kraju 
tj. autostrada A4, droga krajowa nr 4 (E40), linia 
kolejowa Zgorzelec-Medyka oraz droga krajowa 
nr 75, droga wojewódzka nr 964; 

 posiadanie Puszczy Niepołomickiej – niezwykle 
cennego obszaru chronionego (pow. 11 732 ha, 
w tym w granicach Gminy Niepołomice - ok. 
1000 ha); 

 bliskośd portu lotniczego Kraków Balice, który 
znajduje się w odległości 40 km, 30 minut jazdy 
samochodem. 

 dobrze rozwinięta infrastruktura komunalna (93% 
mieszkaoców korzysta z sieci wodociągowej, a ponad 
60% z sieci kanalizacyjnej) oraz sied gazowa czy 
energetyczna; 

 uzbrojone tereny inwestycyjne – 300 ha 
niezainwestowanej części NSI w tym 70 ha w SSE; 

― kreatywna, stabilna, otwarta na nowe wyzwania 
władza lokalna;  

― niskie bezrobocie (617 zarejestrowanych bezrobotnych 
na koniec 2009 r., w tym 327 kobiet)     oraz dostęp do 
zróżnicowanych, dobrej jakości miejsc pracy; 

― aktywni, otwarci i wykształceni mieszkaocy. 

ponieważ firma Royal Canin planuje wprowadzid 
filtry oparte o węgiel aktywny lub biofiltry, które 
wyeliminują przykre zapachy powstające w 
procesie produkcji3) 

Szanse, okazje: 
― zwiększenie roli sektora usług w gospodarce; 
― rozwój firm outsourcingowych i offshoringowych; 
― wzrost zainteresowania sektora prywatnego społeczną 

odpowiedzialnością biznesu; 
― nacisk na odrodzenie zawodów tradycyjnych, 

rzemieślniczych; 
― rozwój i promocja sektora produktów lokalnych, 

regionalnych; 
― wpływ „zakorzenienia”, identyfikacji z „małą ojczyzną” 

na wybory konsumenckie; 
― rozwój Małopolski ukierunkowany na sferę 

gospodarczą: gospodarka oparta na wiedzy, 
innowacyjna; 

― zwiększenie wykorzystania nowych technologii  
w edukacji i na rynku pracy; 

― zmiana postrzegania cyklu życia zawodowego – 
odejście od formuły „pracy na całe życie”. 

― wzrost wykorzystania automatyki i robotyki  
w procesach produkcyjnych; 

― wzrost świadomości społ. dotyczącej zrównoważonego 
rozwoju (gospodarka – ochrona środowiska); 

― rozwój infrastruktury sprzyjającej ochronie środowiska 
(oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacji, ujęcia wody o 
dobrej jakości, gospodarka odpadami); 

― polityka proinwestycyjna wzmacniana dodatkowo 

Zagrożenia: 
― wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na 

kondycję przedsiębiorstw; 
― obniżona stabilnośd finansowa rynków światowych  

i europejskich spowodowana globalnym kryzysem; 
― niepewnośd zmian w polityce wydatkowania 

środków unijnych (nowa perspektywa finansowa 
Unii Europejskiej 2014 - 2020); 

― często niespójne, zmieniające się przepisy prawne; 
― trudności w stosowaniu prawa wynikające z braku 

spójnej wykładni aktów prawnych (dowolnośd 
interpretacyjna); 

― prawne i związane z nimi finansowe ograniczenia 
rozwoju samorządów – m.in. niski udział Gminy w 
podatkach CIT i PIT, planowane zmiany w zakresie 
możliwości zadłużenia w JST; 

― biurokratyzacja (warunkowana koniecznością 
spełniania wymogów prawnych) wpływająca na 
niekorzystny odbiór społeczny administracji  
i urzędników. 
 
 

                                                           
3
 Źródło: Dwadzieścia lat doświadczeo w pozyskiwaniu inwestorów do gminy Niepołomice 1990-2010  – wnioski 

dla polskich miast, praca zbiorowa pod red. W. Jarczewskiego i M. Huculaka, Instytut Rozwoju Miast, 2010 r. 
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perspektywą organizacji Euro 2012; 
― rozwój i większa dostępnośd rynków wschodnich 

(rozwój handlu, eksportu); 
― dostępnośd funduszy unijnych; 
― wzrost zamożności Polaków. 
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Domena 2: Zorganizowana wspólnota – aktywni, zdrowi i wszechstronnie rozwijający się 

mieszkaocy. 

Na rozumienie domeny składają się łącznie cztery elementy kluczowe.  

Po pierwsze, edukacja. Edukacja nowoczesna, czerpiąca z doświadczeo europejskich i światowych, 

oparta o rozwiniętą bazę infrastrukturalno – dydaktyczną i zakładająca udział w procesie uczenia na 

każdym etapie życia (zgodnie z ideą life long learning). Edukacja, w ramach której w oparciu  

o profesjonalne zarządzanie dostępna jest zróżnicowana, adekwatna do zmieniających się potrzeb 

oferta zarówno w formach szkolnych jak i pozaszkolnych. Kluczowe wyzwania jakie określono  

w ramach tej grupy zagadnieo brzmią:  

― Jak stworzyd ponadgimnazjalną ofertę edukacyjną zdolną do zatrzymania odpływu młodzieży 

do szkół krakowskich?  

― Jak zapewnid konkurencyjną i dostępną ofertę uczenia przez całe życie, wykorzystując w tym 

celu również bliskośd aglomeracji krakowskiej dla rozwoju mieszkaoców Gminy Niepołomice? 

Po drugie, zintegrowana, aktywna, uczestnicząca w życiu społecznym  oraz w procesie podejmowania 

istotnych dla rozwoju Gminy decyzji, społecznośd. Społecznośd, której stwarza się warunki dla 

możliwie jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu Gminy Niepołomice, wypowiadania własnych 

opinii, zgłaszania propozycji rozwiązao, realizacji oddolnych inicjatyw i konsultowania kluczowych dla 

rozwoju Gminy przedsięwzięd. Istotnym aspektem jest tutaj również dbałośd o spójnośd i wewnętrzną 

integrację mieszkaoców, szczególnie w kontekście dużego napływu nowych mieszkaoców 

osiedlających się na terenie Gminy Niepołomice. Kluczowe wyzwania w tym zakresie określono 

następująco: 

― Jak zwiększyd integrację społeczną i utożsamianie się nowych mieszkaoców z Gminą 

Niepołomice? 

― W jaki sposób uruchomid procesy sąsiedzkiej samopomocy i wzmocnid aktywnośd społeczną 

mieszkaoców? 

Po trzecie skoordynowana, efektywna i profesjonalna sfera usług społecznych i świadczących je 

podmiotów działająca w oparciu o ideę funkcjonalnej społeczności4. Kluczowe w tym obszarze 

zagadnienie funkcjonalnej społeczności wskazuje na koniecznośd reorientacji placówek działających 

w sferze polityki społecznej w Gminie Niepołomice z tradycyjnego podejścia utrzymującego biernośd 

życiową i zawodową w kierunku działalności pro-aktywnej, premiującej samodzielnośd i wysiłki na 

rzecz zmiany własnej sytuacji społecznej. Wskazywana w tym kontekście profesjonalizacja działao 

instytucji polityki społecznej oraz rozszerzanie i pogłębianie współpracy w ramach środowiska nie 

stanowi bynajmniej odpowiedzi na niepokojące statystyki Gminy Niepołomice w tym zakresie, jest 

natomiast wyrazem nowoczesnego postrzegania przez władze Gminy roli i celów polityki społecznej  

i wskazuje na dążenie do wysokich standardów zarządzania również i na tym polu. Koncentrując się 

na tym aspekcie domeny strategicznej poszukiwano odpowiedzi na pytania: 

― Jak efektywnie przeciwdziaład procesom marginalizacji społecznej? 

                                                           
4
 Funkcjonalna społecznośd to społecznośd, która z wykorzystaniem istniejących warunków i mechanizmów w 

sposób aktywny i zorganizowany jest w stanie samodzielnie zaspokajad swoje potrzeby. 
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― W jaki sposób upowszechniad ideę i wspierad budowę społeczności funkcjonalnej w Gminie 

Niepołomice? 

I wreszcie po czwarte, bezpieczne środowiska dla życia i rozwoju mieszkaoców Gminy Niepołomice 

zarówno w aspekcie indywidualnym jak i społecznym. Wymiary bezpieczeostwa, które zostały 

określone jako kluczowe to: bezpieczeostwo drogowe, bezpieczeostwo przeciwpowodziowe oraz 

bezpieczeostwo zdrowotne. Ich zapewnienie stanowi założenie podstawowe dla stworzenia 

warunków korzystania z nowoczesnej edukacji, pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz 

profesjonalizacji usług społecznych w oparciu o budowę postaw samodzielności i aktywności 

osobistej. Zagadnienia te wiążą się z wyzwaniami takimi jak: 

― Jakie warunki niezbędne są dla realizacji indywidualnych i społecznych aspiracji mieszkaoców 

Gminy Niepołomice? 

― W jaki sposób zapewnid indywidualne poczucie bezpieczeostwa mieszkaoców Gminy? 

W kontekście wskazanych wyżej czterech kluczowych grup zagadnieo, zasadniczy kierunek 

rozumienia domeny określają idee społeczeostwa obywatelskiego oraz społeczności funkcjonalnej, 

która w ramach swoich możliwości i zgodnie z zasadą subsydiarności realizuje swoje potrzeby  

i odpowiada na pojawiające się problemy podejmując działania na rzecz dobra wspólnego. Dążeniem 

w tym zakresie jest wspieranie i pobudzanie aktywności mieszkaoców oraz zdolności do 

samoorganizowania się na rzecz realizacji własnych potrzeb oraz budowy lokalnej wspólnoty  

i tożsamości lokalnej mieszkaoców Gminy. Wysoka świadomośd obywatelska społeczności pozwala 

na samoorganizację, budowanie więzi i kreowanie rozwoju. Daje możliwośd samodzielnego 

odpowiadania na zaistniałe problemy lub zapotrzebowanie mieszkaoców w różnych sferach. 

Zamierzeniem uwzględnionym w ramach domeny jest także zapewnienie wysokiej jakości zasobów 

ludzkich dla rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice. Zorganizowana oraz zintegrowana społecznośd 

Gminy, której mieszkaocy są bezpieczni, aktywni, podejmują się realizacji oddolnych inicjatyw oraz 

mają możliwośd rozwoju i ustawicznego zdobywania nowych kwalifikacji i kompetencji stanowi 

najważniejszy potencjał rozwojowy Gminy, będący podstawą dla rozwoju dwóch pozostałych domen 

strategicznych dotyczących sfery gospodarczej oraz czasu wolnego. 

 

Wyniki analizy SWOT5 dla domeny strategicznej: 

Silne strony Gminy: 
― aktywni, otwarci i wykształceni mieszkaocy; 
― kreatywna, stabilna, otwarta na nowe wyzwania 

władza lokalna; 
― niskie bezrobocie oraz dostęp do zróżnicowanych, 

Słabe strony Gminy: 
― brak szybkiej i bezpiecznej komunikacji 

publicznej z Centrum Krakowa (w rozumieniu 
kolejki aglomeracyjnej, adekwatnej do 
oczekiwao komunikacji autobusowej); 

                                                           
5
 Analiza SWOT to metoda diagnozy sytuacji w jakiej znajduje się dana jednostka, również w wybranych do tego 

celu aspektach. Nazwa techniki pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: S-Strenghts, W-Weaknesses, O-
Opportunities, T-Threats. Technika ta, oceniająca zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne czynniki mogące mied 
wpływ na powodzenie planu strategicznego, stanowi użyteczną pomoc prowadzącą do dokonania analizy 
zasobów i otoczenia Gminy, również w wybranych obszarów oraz określenia dla nich priorytetów. W celu 
uzyskania jasnego wyniku analizy atuty, silne strony traktuje się jako czynniki wewnętrzne (z punktu widzenia 
społeczności lokalnej, na które społecznośd ma wpływ), a okazje i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne 
znajdujące się w otoczeniu.  
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dobrej jakości miejsc pracy- stopa bezrobocia w 
powiecie wielickim – 10,4%; ósme miejscu wśród 
22 powiatów ziemskich i grodzkich w 
województwie (PUP Wieliczka, XII 2010); 

― wzrastająca liczba mieszkaoców (wzrost liczby 
mieszkaoców w latach 2002 – 2009 o 9%, BDL) – 
napływ ludności osiedlającej się na terenie Gminy 
(dodatnie saldo migracji wewn: 359 - stan na 
31.XII.2009, BDL); 

― dobry dostęp do edukacji do poziomu 
gimnazjalnego na terenie całej Gminy – wzrost 
liczby miejsc w przedszkolach w latach 2002 – 
2010 o 54% (BDL); 

― położone w bezpośredniej bliskości miasta 
Krakowa (ok.25 km); 

― zewnętrzny wizerunek Niepołomic jako Gminy 
sukcesu (marka investatur-„można inwestowad”). 
 

― słabo rozwinięty transport publiczny w 
sołectwach; 

― niewielki dostęp do lekarzy specjalistów na 
terenie Gminy; 

― koncentracja oferty  kulturalnej, edukacyjnej, 
inwestycyjnej w Niepołomicach; 

― słaba integracja sąsiedzka mieszkaoców Gminy 
(również na linii mieszkaocy rdzenni – 
napływowi); 

― przestrzenne zróżnicowanie aktywności 
społecznej mieszkaoców Gminy – niższa 
aktywnośd mieszkaoców sołectw; 

― wąska oferta szkolnictwa ponadgimnazjalnego; 
― brak strategii rozwoju edukacji 

ponadgimnazjalnej w Gminie;  
― niedostatki w infrastrukturze edukacyjnej (dot. 

szczególnie szkolnictwa ponadgimnazjalnego); 
― brak opieki dla najmłodszych dzieci (żłobków) na 

terenie Gminy; 
― brak bezpiecznych parkingów przy stacjach 

kolejowych w sołectwach; 
― brak ciągłości chodników poza terenem Miasta 

Niepołomice; 
― niewystarczające zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe. 

Szanse, okazje: 
― wzrost aktywności obywatelskiej społeczeostwa; 
― upowszechnienie technologii informatycznych, w 

tym Internetu; 
― wzrost umiejętności informatycznych 

społeczeostwa; 
― idea partycypacji społecznej w rozwoju lokalnym; 
― wzrost poziomu wykorzystania nowych 

technologii w edukacji i na rynku pracy; 
― upowszechnienie edukacji ekologicznej i wzrost 

świadomości ekologicznej społeczeostwa; 
― nacisk na racjonalizację wydatków na edukację 

(weryfikacja nakład – rezultat); 
― upowszechnianie idei uczenia przez całe życie; 
― rozwój idei kształcenia na odległośd (e-learning); 
― rozszerzenie kompetencji straży miejskiej. 

Zagrożenia: 
― niż demograficzny i starzenie się społeczeostwa 

(stopniowe odwracanie się piramidy wiekowej)- 
w latach 2002 – 2009 odsetek osób w wieku 
przedprodukcyjnym skurczył się z 25% do 20% 
ogółu mieszkaoców (BDL). Powoduje to wzrost 
wskaźnika obciążenie demograficznego w ciągu 
7 lat aż o 11 osób (70 osób w wieku 
poprodukcyjnym przypadało na 100 w wieku 
przedprodukcyjnym - BDL); 

― procesy migracji edukacyjnych i zarobkowych 
(migracje bez powrotu) z mniejszych 
miejscowości do dużych aglomeracji; 

― atomizacja społeczna - rozpad więzi, obojętnośd, 
„znieczulica” społeczna; 

― duże obciążenie budżetów gmin zadaniami 
centralnymi bez kierowania wystarczających 
środków na te cele; 

― nierównomierny dostęp do nowych technologii - 
pogłębiające się wykluczenie cyfrowe, 
szczególnie w grupie osób starszych; 

― postępujący proces „wirtualizacji” życia. 
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Domena 3: Zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego. 

Zasadnicze pytanie, jakie wprowadza do myślenia o domenie 3, brzmi: 

— Do kogo ma byd skierowana owa zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego? 

Obrazowo odpowiedz można pokazad poprzez stosunek 70:30, gdzie 70 stanowią mieszkaocy Gminy 

a 30 odwiedzający (turyści, goście weekendowi i inni). Takie postawianie akcentów, gdzie występuje 

wyraźna koncentracja działao skierowanych przede wszystkim do mieszkaoców Gminy, to 

strategiczny wybór Gminy Niepołomice. Dostrzegając bliskośd metropolitarnego Krakowa,  

w Niepołomicach to mieszkaniec Gminy pozostaje głównym beneficjentem oferty czasu wolnego.  

Na rozumienie domeny składają się trzy podstawowe elementy: produkt (w rozumieniu oferty), 

informacja i koordynacja działao. W tym aspekcie koncentracja działao, w realizacji domeny, powinna 

byd skupiona przede wszystkim na szeroko rozumianej koordynacji, dalej produkcie i informacji.  

Punktem wyjścia do takiego postawienia akcentów była analiza zasobów oraz dotychczasowych 

doświadczeo Niepołomic. Gmina może się pochwalid licznymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi 

na bazie których kreowane są produkty turystyczne / rekreacyjne. Posiada także bogate 

doświadczenia w obszarze informacji i promocji. To co wyraźnie potrzebuje wsparcia obecnie  

i w przyszłości, a równocześnie co bezpośrednio oddziałuje na kondycję i tym samym 

konkurencyjnośd pozostałych elementów, to koordynacja działao.  

W oparciu o przedstawiony pokrótce tok rozumowania domena pn. „Zintegrowana i atrakcyjna 

oferta czasu wolnego” ostatecznie koncentruje się wokół dwóch elementów kluczowych: 

— stałego doskonalenia oferty czasu wolnego  

oraz 

— spójnego systemu zarządzania ofertą czasu wolnego. 

Element pierwszy – oferta czasu wolnego. Zagadnienia podstawowe, jakie ją warunkują, to 

stworzone i wdrożone produkty, głównie w postaci licznych imprez o charakterze lokalnym, ale 

również regionalnym czy ogólnopolskim, dające możliwośd, na przestrzeni całego roku 

kalendarzowego, mieszkaocom, jak również odwiedzającym, do interesującego spędzania czasu 

wolnego. Rozwój infrastruktury wspierającej ofertę czasu wolnego to otwarcie przestrzeni głównie 

dla aktywnych bądź specjalistycznych form wypoczynku.  

Element drugi – spójny system zarządzania ofertą czasu wolnego – buduje po pierwsze skuteczna 

informacja realizowana dzięki precyzyjnemu jej zaplanowaniu, przeprowadzeniu oraz doborowi 

różnorodnych form przekazu zapewniających możliwie jak najpowszechniejsze dotarcie z nią do 

mieszkaoców Gminy, ale też potencjalnych odwiedzających. Drugi element to koordynacja działao. 

Dzięki jej efektywnemu działaniu w Niepołomicach we wszystkich kwestiach związanych z czasem 

wolnym nie ma przypadkowości. Istnieje swoiste centrum dowodzenia wolnym czasem - m.in. 

poprzez Niepołomicki Portal Informacyjny. Owa koordynacja jest realizowana poprzez skuteczne 

zarządzanie ofertą i informacją na podstawie jasnych reguł / zasad obowiązujących  

i przyjętych w gminie. Wsparcie niniejszych działao technologiami informatycznymi zapewnia 

dodatkowo niebywałą łatwości generowania kompleksowych informacji dotyczących szeroko 

rozumianej oferty czasu wolnego, a tym samym i ich powszechną dostępnośd.  
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Wyniki analizy SWOT6 dla domeny strategicznej: 

 

Silne strony Gminy: 
― stały przyrost liczby mieszkaoców w gminie 

Niepołomice (wzrost liczby mieszkaoców w latach 
2002 – 2009 o 9%, BDL) – napływ ludności 
osiedlającej się na terenie Gminy (dodatnie saldo 
migracji wewnętrznej: 359 - stan na 31.XII.2009, 
BDL); 

― korzystne położenie geograficzne - bliskośd 
Aglomeracji Krakowskiej – czas dojazdu do granic 
miasta: do 15 minut, czas dojazdu do centrum 
Krakowa: do 30 – 35 minut; odległośd: ok. 25 km; 

― dziedzictwo i walory historyczno-kulturowe Gminy - 
Zamek Królewski, Opactwo w Staniątkach; 

― walory przyrodnicze Gminy - fragment Puszczy 
Niepołomickiej (ok. 1000 ha), rzeka Wisła; 

― urozmaicona oferta kulturalna dostępna dla 
każdego – liczne, cykliczne imprezy kulturalne (Dni 
Niepołomic, Europejski Festiwal Ballady, Pola 
Chwały, maraton - „W pogoni za Żubrem”, Bal 
Seniora na Zamku w Niepołomicach, i inne), 
działalnośd Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych 
INSPIRO;  

― rozpoznawalne regionalnie, cykliczne imprezy 
kulturalne takie jak: Dni Niepołomic, Europejski 
Festiwal Ballady, Pola Chwały;  

― uporządkowana przestrzeo publiczna, otwarta na 
różnego typu wydarzenia (błonia pod Zamkiem, 
rynek – Trakt Królewski oraz płyta rynku, Park 
Miejski, obiekt Małopolskiego Centrum Dźwięku i 
Słowa); 

― potencjał dla rozwoju sportu – dostępna 
infrastruktura sportowa (m.in. pływalnia kryta, 2 
hale sportowe, 2 stadiony i 7 boisk sportowych do 
piłki nożnej oraz boisko do futsal’u, 2 zespoły 
kortów tenisowych, stadnina koni, pole golfowe, 
siłownia), aktywne organizacje (piłka nożna - 10 
klubów sportowych i 2 szkółki piłkarskie, 
koszykówka - 2 organizacje, siatkówka – 2 
organizacje, sztuki walki – 5 organizacji, tenis 
ziemny – 4 organizacje, rowery – 1 organizacja, 
pływanie – 1 organizacja, golf – 1 organizacja, 
szachy – 1 organizacja, jazda konna – 3 organizacje, 

Słabe strony Gminy: 
― niedostateczna informacja i promocja lokalnych 

inicjatyw, wydarzeo wśród mieszkaoców oraz 
brak systemu koordynacji przepływu informacji; 

― brak szybkiej i bezpiecznej komunikacji publicznej 
z Centrum Krakowa (w rozumieniu kolejki 
aglomeracyjnej, komunikacji autobusowej); 

― koncentracja oferty kulturalnej, edukacyjnej, 
inwestycyjnej w Niepołomicach; 

― nie wykorzystanie dostępnych zbiorników 
wodnych na cele rekreacyjne / brak otwartego 
kąpieliska na terenie gminy; 

― niewykorzystany potencjał Klasztoru w 
Staniątkach; 

― brak dostępu do żubrowiska dla turystów 
(rezerwat zamknięty). 
 

                                                           
6
Analiza SWOT to metoda diagnozy sytuacji w jakiej znajduje się dana jednostka, również w wybranych do tego 

celu aspektach. Nazwa techniki pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: S-Strenghts, W-Weaknesses, O-
Opportunities, T-Threats. Technika ta, oceniająca zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne czynniki mogące mied 
wpływ na powodzenie planu strategicznego, stanowi użyteczną pomoc prowadzącą do dokonania analizy 
zasobów i otoczenia Gminy, również w wybranych obszarów oraz określenia dla nich priorytetów. W celu 
uzyskania jasnego wyniku analizy atuty, silne strony traktuje się jako czynniki wewnętrzne (z punktu widzenia 
społeczności lokalnej, na które społecznośd ma wpływ), a okazje i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne 
znajdujące się w otoczeniu. 
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szkoły taoca i fitnessu – 2 organizacje, szermierka – 
1 organizacja, kluby / ogniska sportowe – 3 
organizacje, przyszkolne kluby sportowe oferujące 
wielodyscyplinarne zajęcia sportowe – 3 
organizacje); 

― zaplecze hotelarsko-gastronomiczne -  hotele 3-
gwiazdkowe 3 szt., inne hotele / pensjonaty 5 szt., 
gospodarstwa agroturystyczne 5 szt., punkty 
gastronomiczne – 28 szt. (typu: pizzerie, bary, 
restauracje, cukiernie); 

― zewnętrzny wizerunek Niepołomic jako Gminy 
sukcesu (marka investatur-„można inwestowad”). 

Szanse, okazje: 
― moda na aktywne spędzanie czasu wolnego i 

zdrowy styl życia; 
― wzrost zamożności Polaków; 
― rozwój nowych sposobów komunikacji (np. 

facebook, twitter, serwis sms, telewizja 
internetowa); 

― rozwój, dostępnośd i coraz większa powszechnośd 
infrastruktury sprzyjającej ochronie środowiska 
(oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacji, ujęcia wody 
o dobrej jakości, gospodarka odpadami, energia 
słoneczna, i inne); 

― obszary objęte ochroną NATURA 2000 jako 
przewaga konkurencyjna, walor promocyjny; 

― dostępnośd funduszy unijnych. 

Zagrożenia: 
― niż demograficzny i starzenie się społeczeostwa  

(stopniowe odwracanie się piramidy wiekowej) - 
w latach 2002 – 2009 odsetek osób w wieku 
przedprodukcyjnym skurczył się z 25% do 20% 
ogółu mieszkaoców (BDL). Powoduje to wzrost 
wskaźnika obciążenie demograficznego w ciągu 7 
lat aż o 11 osób (70 osób w wieku 
poprodukcyjnym przypadało na 100 w wieku 
przedprodukcyjnym - BDL); 

― nierównomierny dostęp do nowych technologii - 
pogłębiające się wykluczenie cyfrowe, szczególnie 
w grupie osób starszych; 

― konkurencja w zakresie oferty rekreacyjnej ze 
strony gmin sąsiednich oraz Krakowa. 
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CZĘŚD III. PLANY DZIAŁAO 

W tej części Strategii przedstawiono operacyjne plany działao dla trzech opisanych wyżej domen 

strategicznych uwzględniające cele strategiczne (po co to robimy?), cele operacyjne (jak to robimy?) 

oraz zadania (co robimy?). Plany działao można postrzegad jako swoistą nawigację w zakresie 

istotnych dla danej domeny kierunków oraz sposobów ich osiągnięcia. W ramach planów 

skonstruowanych dla każdej z domen wskazano tzw. zadania flagowe. Są to te zadania, które w 

największym stopniu mogą wpłynąd na osiągnięcie założonych celów, a zatem wywołają (w sposób 

bezpośredni lub pośredni) realne zmiany warunkujące lokalny rozwój. Zadania flagowe 

scharakteryzowane zostały poprzez zagadnienia takie jak: problem na jaki odpowiada projekt, okres  

i zasięg jego realizacji, beneficjenci projektu, jego uzasadnienie, planowane typy działao, oczekiwane 

rezultaty, instytucje/podmioty odpowiedzialne za realizację projektu oraz jego szacunkowy koszt.  

 

 



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Opracowanie:   

        Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004, 
                  Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl  e-mail: cds@cds.krakow.pl 

 
 

21 

III.1. Plan działao dla Domeny  1. Stabilna gospodarka oparta o Niepołomicką Strefę Inwestycyjną i lokalny potencjał gospodarczy. 

Domena 1. Stabilna gospodarka oparta o Niepołomicką Strefę 
Inwestycyjną i lokalny potencjał gospodarczy 

Cel strategiczny I.  

DALSZY ROZWÓJ NIEPOŁOMICKIEJ 
STREFY INWESTYCYJNEJ 

I.1. Przygotowywanie oferty 
inwestycyjnej dostosowanej do 

indywidualnych potrzeb 
potencjalnych inwestorów. 

I.2. Prowadzenie profesjonalnej 
obsługi inwestorów na każdym 

etapie prowadzonej działalności 
(od pomocy przy lokowaniu 
firmy aż po pomoc w trakcie 

funkcjonowania firmy). 

I.3. Dbałośd o zapewnienie 
bezpiecznej przestrzeni 

gospodarczej w Niepołomickiej 
Strefie Inwestycyjnej. 

I.4. Włączanie przedsiębiorców 
prowadzących działalnośd na 
terenie Niepołomickiej Strefy 

Inwestycyjnej w życie 
społeczno-gospodarcze Gminy. 

Cel strategiczny II.  

STWORZENIE SPRZYJAJĄCYCH 
WARUNKÓW DLA ROZWOJU 

LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

II.1. System wsparcia 
instytucjonalnego dla nowo 

powstałych i już funkcjonujących 
mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

Zadanie flagowe:Utworzenie Centrum 
Aktywizacji Gospodarczej  (agencja 

przy Urzędzie Miasta i Gminy 
wyposażona w pełną i aktualną 

informację w obszarze oferty 
szkoleniowej, doradczej, dotacyjnej 

dla sektora MŚP, a także świadcząca 
pomoc prawną i finansową). 

II.2.  Zapewnienie wysokiej jakości 
przestrzeni pod rozwój lokalnego 

handlu i usług. 

II.3. Zapewnienie wsparcia dla 
zachowania tradycyjnych form 

gospodarowania w postaci 
rolnictwa. 

Cel strategiczny III.  

WZMACNIANIE MARKI 
GOSPODARCZEJ NIEPOŁOMIC 

III.1. Rozwijanie nowych form 
współpracy pomiędzy samorządem 

gminy a sektorem biznesu. 

Zadanie flagowe:  Utworzenie 
Niepołomickiej Rady Gospodarczej 

składającej się z przedstawicieli 
sektora MŚP funkcjonujących w 

Gminie. 

III.2. Stworzenie mechanizmów 
współpracy 

międzyinstytucjonalnej na rzecz 
usprawniania procesu 

inwestycyjnego na terenie 
Gminy na linii samorząd gminny 

a powiat wielicki, zarządy 
drogowe, zakłady dostarczające 

na teren Gminy media, 
Krakowski Park Technologiczny. 

III.3. Promocja gospodarcza 
Gminy Niepołomice jako 

miejsca przyjaznego 
inwestorom. 

Cel strategiczny IV.  

POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI I 
DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ 

IV.1. Poprawa systemu transportu 
publicznego (zbiorowego) na 

terenie Gminy. 

IV.2. Poprawa infrastruktury 
drogowej pod potrzeby 

transportu towarowego z i do 
NSI. 

IV.3. Rozwój miejsc postojowych 
w Gminie Niepołomice oraz 

przygotowanie gminnego 
systemu zasad korzystania z 

parkingów. 

IV.4. Zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej Krakowskiego Obszaru 

Metropolitarnego.  

Zadania flagowe: 1/Prowadzenie 
kampanii na rzecz utworzenia Szybkiej 

Kolei Aglomeracyjnej obejmującej 
teren Gminy Niepołomice (bilet 

aglomeracyjny). 

2/Koncentracja działao zmierzających 
do ustanowienia lokalizacji węzła 

komunikacyjnego autostrady A4 w 
Podłężu (do 2015). 
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Cel strategiczny I. DALSZY ROZWÓJ NIEPOŁOMICKIEJ STREFY INWESTYCYJNEJ 

Cel strategiczny koncentruje się na prowadzeniu proinwestycyjnej polityki w zakresie Niepołomickiej 

Strefy Inwestycyjnej, stanowiącej bezsprzecznie główne koło zamachowe rozwoju gospodarczego 

Gminy i generowania trwałych miejsc pracy dla swoich mieszkaoców. Kluczowe zatem działania 

oscylują wokół stworzenia atrakcyjnej oferty dla lokowania nowych przedsięwzięd gospodarczych, w 

tym wysokich standardów obsługi inwestorów.  

Dalszy rozwój Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej powinien byd realizowany przy zachowaniu 

wysokiej wrażliwości w zakresie równowagi środowiskowej/ekologicznej w gminie. Jest to szczególnie 

istotne ze względu na niekorzystne nastroje społeczne pojawiające się coraz częściej wokół rozwoju 

terenów inwestycyjnych w gminie w obrębie NSI i jej negatywnego wpływu na środowisko 

przyrodnicze. Kluczową kwestią staje się zatem pozyskiwanie do strefy i lokowanie takich 

przedsięwzięd gospodarczych, które będą bezpieczne dla środowiska. 

 

Cele operacyjne: 

• I.1. Przygotowywanie oferty inwestycyjnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb 

potencjalnych inwestorów. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Uzbrajanie terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod rozwój strefy inwestycyjnej zapisanych w 
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie 
Niepołomickiej Strefy Przemysłowej. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Planowania Przestrzennego, Referat 
Inwestycji Drogowych w UMiG Niepołomice 

7.000.000 zł (dokooczenie 
rozpoczętych inwestycji 

drogowych) 
2012 

 

• I.2. Prowadzenie profesjonalnej obsługi inwestorów na każdym etapie prowadzonej 

działalności (od pomocy przy lokowaniu firmy aż po pomoc w trakcie funkcjonowania firmy). 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Przeprowadzenie corocznej analizy rynku pracy i dostępnych zasobów kadrowych pod potrzeby 
przedsiębiorstw z NSI dokonywana we współpracy z powiatowymi i regionalnymi instytucjami 
publicznymi (m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 
S.A., Małopolskie Obserwatoria Rozwoju Regionalnego, placówki oświatowe i inne instytucje rynku 
pracy).   

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Punkt Aktywizacji Gospodarczej działający w 
ramach UMiG Niepołomice przy Referacie 

Ewidencji Podmiotów Gospodarczych 
25.000 zł rocznie 2013 
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• I.3. Dbałośd o zapewnienie bezpiecznej przestrzeni gospodarczej w Niepołomickiej Strefie 

Inwestycyjnej. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Wdrożenie efektywnej polityki informacyjnej mieszkaoców w odniesieniu do rozwoju i 
funkcjonowania strefy przemysłowej obejmującej: prezentację planów rozwojowych NSI oraz 
warunków lokowania nowych przedsięwzięd, a także zawierających informacje dotyczące systemu 
monitorowania środowiskowego firm funkcjonujących w NSI funkcjonującego w oparciu o wspólne 
działanie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Straży Pożarnej, 
Straży Miejskiej oraz służb środowiskowych - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Ochrony Środowiska UMiG 
Niepołomice 

10.000 zł rocznie od 2012 

 

• I.4. Włączanie przedsiębiorców prowadzących działalnośd na terenie Niepołomickiej Strefy 

Inwestycyjnej w życie społeczno-gospodarcze Gminy. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Rozpropagowanie kompleksowej oferty sponsorskiej dla firm funkcjonujących w NSI. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Promocji UMiG Niepołomice 
5 000 zł koszty druku ofert 

sponsorskich 
od 2012 

 

Nazwa zadania: 

Ufundowanie Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice pn. „Firma Wspierająca Rozwój 
Społeczności Lokalnej”. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Promocji UMiG Niepołomice 
15.000 zł (koszt statuetki 

oraz koszt ceremonii 
wręczenia statuetek) 

od 2013 

 

Cel strategiczny II. STWORZENIE SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Ważnym elementem w sferze gospodarczej jest zapewnienia zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego w Gminie zmierzającego do niwelowania znaczących różnic w poziomie 

przedsiębiorczości jakie występują obecnie pomiędzy miastem Niepołomice a resztą gminy. Położenie 

większego nacisku na tworzenie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na terenie 

całej gminy pozwoli na rozwijanie lokalnej gospodarki nie tylko w oparciu o NSI, ale także o lokalną 

przedsiębiorczośd. Przygotowanie i wdrożenie  całościowego systemu wsparcia dla rozpoczynających 

działalnośd i już istniejących MŚP oraz zapewnienie przestrzeni do rozwoju sektora usług i handlu 

staną się głównym kierunkami działao w ramach tego celu strategicznego. 
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Cele operacyjne: 

• II.1. System wsparcia instytucjonalnego dla nowo powstałych i już funkcjonujących mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Utworzenie Punktu Aktywizacji Gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice wyposażonego 
w pełną i aktualną informację w obszarze oferty szkoleniowej, doradczej, dotacyjnej dla sektora 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Wydział Rozwoju Gospodarczego UMiG 
Niepołomice, Ewidencja Przedsiębiorstw. 

35.000  - 40.000 zł od 2013 

 

• II.2.  Zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni pod rozwój lokalnego handlu i usług. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Poprawa infrastruktury handlowej na placu targowym w Niepołomicach wraz z rewitalizacją i 
uporządkowaniem tej przestrzeni. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Referat 
Przygotowania i Realizacji Inwestycji w UMiG 

Niepołomice 
2.000.000 zł 2012 - 2013 

 

• II.3. Zapewnienie wsparcia dla zachowania tradycyjnych form gospodarowania w oparciu  

o rolnictwo. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Budowanie pozytywnego wizerunku rolnika, jako aktywnego mieszkaoca prowadzącego działalnośd 
zarobkową w oparciu o rolnictwo prowadzone zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej i z 
poszanowaniem tradycji. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Stanowisko ds. Rolnictwa we współpracy z 
Referatem Promocji w UMiG Niepołomice 

5.000 zł rocznie od 2013 

 

Nazwa zadania: 

Upowszechnianie możliwości rozwoju działalności gospodarczej opartej na rolnictwie w zakresie 
m.in.: eko upraw i agroturystyki. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Stanowisko ds. Rolnictwa we współpracy z 
Referatem Promocji w UMiG Niepołomice 

5.000 zł rocznie od 2013 
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Cel strategiczny III. WZMACNIANIE MARKI GOSPODARCZEJ NIEPOŁOMIC 

Niewątpliwym atutem Gminy jest silna marka gospodarcza Niepołomic i jej rozpoznawalnośd  

w skali kraju jako lider w pozyskiwaniu i realizacji przedsięwzięd gospodarczych. Cel strategiczny  

zakłada wykorzystanie tego atutu na rzecz efektywnego stymulowania rozwoju gospodarczego 

przede wszystkim w zakresie podejmowania działao przyczyniających się do harmonizacji rozwoju 

gospodarczego, aktywnej promocji gospodarczej Gminy, a także inicjowanie i rozwój płaszczyzn 

współpracy pomiędzy sektorem biznesu a samorządem gminnym, w celu maksymalizacji korzyści dla 

Gminy z funkcjonującego systemu gospodarczego.  

Cele operacyjne: 

• III.1. Rozwijanie nowych form współpracy pomiędzy samorządem gminy a sektorem biznesu. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Utworzenie Niepołomickiej Rady Gospodarczej składającej się z przedstawicieli mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Gminy Niepołomice. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Referat 
Promocji w UMiG Niepołomice 

8.000 zł (utworzenie 
Rady), 5.000 zł rocznie 
(koszt funkcjonowania 

Rady) 

od 2012 

 

• III.2. Stworzenie mechanizmów współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz usprawniania 

procesu inwestycyjnego na terenie Gminy na linii samorząd gminny a powiat wielicki, zarządy 

drogowe, zakłady dostarczające na teren Gminy media, Krakowski Park Technologiczny. 

 

• III.3. Promocja gospodarcza Gminy Niepołomice jako miejsca przyjaznego inwestorom. 

 

Cel strategiczny IV. POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ 

Cel strategiczny służy zapewnieniu infrastruktury komunikacyjnej służącej z jednej strony 

wzmocnieniu konkurencyjności gospodarczej Gminy a z drugiej zapewniające jej spójnośd 

terytorialną. W Analizie pola Sił bardzo wyraźnie zarysowało się kilka istotnych kwestii w tym 

obszarze. Po pierwsze - nieodpowiednia organizacja transportu publicznego na trasie Niepołomice – 

Kraków oraz wewnątrz Gminy, po drugie – brak wyprowadzenia ciężkiego transportu 

samochodowego z centrum miasta i sołectw, po trzecie – zwiększenie dostępności do Krakowa  

i Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. Powyższe wskazania pozwoliły na określenie kluczowych 

kierunków działao koncentrujących się na usprawnieniu systemu komunikacyjnego wewnątrz gminy 

(głównie na linii Niepołomice – sołectwa) oraz gminy z otoczeniem (głównie KOM). 
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Cele operacyjne: 

• IV.1. Poprawa systemu transportu publicznego (zbiorowego) na terenie Gminy. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Cykliczne przeprowadzanie badania potrzeb i natężenia ruchu pasażerskiego w Gminie oraz 
dostosowanie rozkładów komunikacji publicznej. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Inwestycji Drogowych w UMiG 
Niepołomice 

20.000 zł rocznie od 2012 

 

Nazwa zadania: 

Stworzenie spójnego systemu komunikacji publicznej po całym terenie Gminy (zintegrowanie 
rozkładów jazdy autobusów lokalnych z rozkładem jazdy autobusów dojeżdżających do Krakowa). 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Inwestycji Drogowych w UMiG 
Niepołomice 

zadanie bezkosztowe od 2012 

 

Nazwa zadania: 

Promowanie wśród mieszkaoców Gminy korzystania z komunikacji publicznej aglomeracyjnej i 
lokalnej (kampanie i akcje społeczne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy Niepołomice). 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Promocji we współpracy z Referatem 
Inwestycji Drogowych w UMiG Niepołomice 

10.000 zł rocznie od 2013 

 

 

• IV.2. Poprawa infrastruktury drogowej pod potrzeby transportu towarowego z i do NSI. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Budowa północno-zachodniej obwodnicy Podłęża – połączenie komunikacyjne Niepołomickiej Strefy 
Inwestycyjnej z drogą wojewódzką nr 964 (lub opcjonalnie z planowanym węzłem autostrady A4). 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Referat 
Inwestycji Drogowych w UMiG Niepołomice 

60.000.000 zł (niezbędne 
dofinansowanie) 

2015 - 2020 

 

• IV.3. Rozwój miejsc postojowych w Gminie Niepołomice oraz przygotowanie gminnego 

systemu zasad korzystania z parkingów. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Gminy Niepołomice w następujących 
lokalizacjach: 

― w centrum miasta Niepołomice; 
― w centrach pozostałych sołectw; 
― przy stacjach kolejowych w Staniątkach i Podłężu (parking typu Park&Ride); 
― przy lokalnych centrach usługowych – Podłęże, Wola Batorska, Staniątki. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Inwestycji Drogowych w UMiG 
Niepołomice 

2.200.000 zł 2012 - 2020 
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IV.4. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. 
Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Prowadzenie kampanii na rzecz utworzenia Szybkiej Kolejki Aglomeracyjnej na trasie Kraków – 
Niepołomice z lokalizacją przystanków w Podłężu, Staniątkach i Podegrodziu. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zadanie bezkosztowe od 2012 

 

Nazwa zadania: 

Koncentracja działao zmierzających do ustanowienia lokalizacji węzła komunikacyjnego autostrady 
A4 w Podłężu. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice 

20.000.000 zł 
(partycypacja kosztowa w 

opracowaniu 
dokumentacji technicznej 
oraz realizacji inwestycji) 

od 2012, budowa 
zjazdu do 2015 

 

  



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Opracowanie:   

        Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004, 
                  Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl  e-mail: cds@cds.krakow.pl 

 
 

28 

Zadania flagowe dla Domeny 1. Stabilna gospodarka oparta o Niepołomicką Strefę Inwestycyjną i 

lokalny potencjał gospodarczy 

KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 

Utworzenie Punktu Aktywizacji Gospodarczej w Urzędzie Miasta  
i Gminy Niepołomice wyposażonego w pełną i aktualną informację w obszarze oferty szkoleniowej, 

doradczej, dotacyjnej dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

2. Nazwa domeny strategicznej której dotyczy zadanie: 

Domena 1. Stabilna gospodarka oparta o Niepołomicką Strefę Inwestycyjną i lokalny potencjał 
gospodarczy. 
Cel strategiczny II. Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

3. Problem na jaki odpowiada zadanie:  

Na terenie Gminy Niepołomice nie funkcjonuje stały punkt świadczący pomoc doradczą  
i informacyjną dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy poszukujący 
informacji mogących wspomóc ich w prowadzeniu własnych działalności gospodarczych zmuszeni są 
do korzystania z oferty tego rodzaju instytucji zlokalizowanych poza terenem Gminy Niepołomice, 
głównie w Krakowie.  

4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):  

Celem zadania jest wzmocnienie sektora lokalnych przedsiębiorców, którzy zgodnie z przyjętymi w 
dokumencie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice założeniami dla prowadzenia polityki 
rozwoju gospodarczego, stanowią istotny filar dla gospodarki Gminy. Zapewnienie sprzyjających 
warunków dla prowadzenia, rozwoju ale i powstawania lokalnych podmiotów gospodarczych 
pozwoli na zapewnienie zrównoważenia rozwoju gospodarczego w stosunku do NSI.   

5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 

Punkt Aktywizacji Gospodarczej dostępny będzie dla przedstawicieli mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw prowadzących działalnośd na terenie Gminy Niepołomice ok. 2.000 podmiotów oraz 
osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. 

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 

Począwszy od 2013 r. Zadanie ciągłe.  

7. Typy działao, fazy realizacji zadania: 

1. Przeprowadzenie analizy potrzeb informacyjnych, doradczych wśród przedstawicieli lokalnego 
biznesu. 

2. Opracowanie struktury i zakresu informacji agregowanych na potrzeby Punktu wraz z procedurą 
ich aktualizacji i upowszechniania. 

3. Opracowanie zasad funkcjonowania Punktu – godzin otwarcia, sposobów świadczenia usług 
informacyjno-doradczych, zasad sprawozdawczości i monitorowania działalności Punktu i in. 

4. Wprowadzenie dodatkowych kompetencji dla Referatu Ewidencji Przedsiębiorstw obejmujących 
zakres usług świadczonych przez Punkt. 

5. Przygotowanie kompleksowej oferty Punktu w zakresie informacji i doradztwa dla 
przedsiębiorców. 

6. Przeprowadzenie szerokiej akcji promującej nowopowstały Punkt Aktywizacji Gospodarczej 
wśród lokalnych przedsiębiorców (ogłoszenia w prasie lokalnej, na stronie internetowej, 
rozwieszenie plakatów informacyjnych w każdym sołectwie Gminy i in.). 

8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów)   

Wskaźniki produktów i rezultatów (w skali roku): 

 liczba wykonanych usług doradczych dla lokalnych przedsiębiorców; 

 liczba zorganizowanych spotkao informacyjnych dla lokalnych przedsiębiorców;  
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 liczba przedsiębiorców korzystających z oferty Punktu Aktywizacji Gospodarczej; 

 udział nowopowstałych działalności gospodarczych w ogólniej liczbie zarejestrowanych 
podmiotów; 

9. Odpowiedzialnośd za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 

Wydział Rozwoju Gospodarczego UMiG Niepołomice, Referat Ewidencja Przedsiębiorstw 

10. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i źródła jego finansowania: 

Roczne koszty funkcjonowania Punktu Aktywizacji Gospodarczej będą oscylowały na poziomie 
35.000 - 40.000 zł i obejmowad będą m. in.: koszt zatrudnienia osoby prowadzącej Punkt, koszty 
organizacji spotkao informacyjnych dla przedsiębiorców, koszty przygotowania i powielania 
materiałów informacyjnych będących w zasobach Punktu, koszty administracyjne.  

 

KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 

Poprawa infrastruktury handlowej na placu targowym w Niepołomicach  
wraz z rewitalizacją i uporządkowaniem tej przestrzeni. 

2. Nazwa domeny strategicznej której dotyczy zadanie: 

Domena 1. Stabilna gospodarka oparta o Niepołomicką Strefę Inwestycyjną i lokalny potencjał 
gospodarczy. 
Cel strategiczny II. Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 

3. Problem na jaki odpowiada zadanie:  

Projekt charakteryzuje wysoka pilnośd jego realizacji. Wynika to z faktu, iż obecnie ta przestrzeo 
zlokalizowana w centrum miasta Niepołomice jest zaniedbana, nieuporządkowana a dodatkowo 
problem związany z parkowaniem samochodów coraz bardziej się nasila. Obecny stan tej przestrzeni 
publicznej powoduje, iż lokalni kupcy korzystają z placu targowego bez uwzględnienia jakichkolwiek  
standardów dotyczących zachowania porządku i czystości zajmowanego przez siebie stoiska 
handlowego. 
Projekt jest zgodny z obecnie zauważalnymi tendencjami w odniesieniu do zachowao 
konsumenckich. Następuje widoczny wzrost zakupów (głównie produktów spożywczych, 
garmażeryjnych) dokonywanych na lokalnych targach, gdzie dostępne są produkty lokalne 
(tradycyjnie wytworzone, w opinii konsumentów - zdrowsze, ekologiczne) niż oferowane w dużych 
sklepach  czy galeriach handlowych.  

4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):  

Docelowo projekt przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni w centrum miasta oraz polepszenia 
warunków dla rozwoju drobnego handlu i usług. Zapewnienie dobrze przygotowanej infrastruktury 
gospodarczej (jaką stanie się zrewitalizowany plac targowy) jest kluczowe dla pobudzania  na terenie 
miasta lokalnej przedsiębiorczości. 
Realizacja projektu pozwoli na podniesienie funkcjonalności tego obszaru miasta, poprzez możliwośd 
wprowadzenia dodatkowych funkcji społecznych i gospodarczych. Dodatkowym efektem będzie 
rozwiązanie obecnie występujących problemów związanych z parkowaniem samochodów w centrum 
miasta. 

5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 

Z placu targowego korzysta obecnie ponad 100 kupców, a ok. 30% gospodarstw domowych w gminie 
dokonuje tam zakupów. Po zrealizowaniu inwestycji potencjalna grupa odbiorców i użytkowników 
tej przestrzeni publicznej może ulec zwiększeniu. 

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 

Projekt może zostad zrealizowany na przestrzeni lat 2012 – 2013 
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7. Typy działao, fazy realizacji zadania: 

1. Opracowanie koncepcji rewitalizacji terenu placu targowego w Niepołomicach; 
2. Poprawa estetyki handlowej placu targowego – ustawienie nowych stoisk handlowych; 
3. Wykonanie nowej nawierzchni w obrębie placu; 
4. Wyznaczenie  miejsc parkingowych; 
5. Dokonanie wyraźnego rozgraniczenia funkcji w przestrzeni (np. poprzez nasadzenia); 
6. Uporządkowanie terenu wraz z ustaleniem zasad korzystania przez kupców z infrastruktury 

handlowej oraz zasad dbałości o czystośd tej przestrzeni. 
Ponadto wraz z pracami rewitalizacyjnymi konieczne będzie podejmowanie działao na rzecz 
wypromowania tego miejsca jako atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni społeczno-gospodarczej   
w Niepołomicach. 

8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów)   

Zrealizowanie projektu pozwoli na utrzymanie efektów w perspektywie wieloletniej 
(długoterminowej) i będą to efekty widoczne zarówno w sferze gospodarczej (wyższa jakośd handlu), 
jak i społecznej (zadbana przestrzeo publiczna o wielu funkcjach społecznych). 
Wskaźniki produktów i rezultatów: 

 liczba lokalnych kupców korzystających z nowej infrastruktury handlowej; 

 liczba osób korzystających z placu targowego; 

 wzrost wpływów do budżetu Gminy z tytułu opłat targowych i parkingowych. 

9. Odpowiedzialnośd za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 

Wydział Rozwoju Gospodarczego UMiG w Niepołomicach 

10. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i źródła jego finansowania: 

Szacowany koszt projektu wyniesie ok. 2 mln zł. Możliwe jest uzyskanie zewnętrznego 
dofinansowania do 50% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013  
Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie zwiększonego poziomu wpływów do budżetu miasta  
z tytułu opłat targowych oraz opłat za parkowanie. 

 

KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 

Utworzenie Niepołomickiej Rady Gospodarczej składającej się z przedstawicieli mikro, małych  

i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Gminy Niepołomice. 

2. Nazwa domeny strategicznej której dotyczy zadanie: 

Domena 1. Stabilna gospodarka oparta o Niepołomicką Strefę Inwestycyjną i lokalny potencjał 
gospodarczy. 
Cel strategiczny III. Wzmacnianie marki gospodarczej Niepołomic. 

3. Problem na jaki odpowiada zadanie:  

 Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa istotną rolę w Gminie Niepołomice, jeśli 
chodzi o rozwój gospodarczy i sytuację lokalnego rynku pracy. Funkcjonuje tu prawie 2,5 tys.  
podmiotów z tego sektora i ok. 1,8 tys. osób fizycznych prowadzących działalnośd gospodarczą. 
Specyfika lokalnej przedsiębiorczości w Gminie polega dziś na tym, że jej kondycja w dużej mierze 
zależy od kondycji firm ulokowanych w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. Jednakże w Gminie 
Niepołomicach nie podejmuje się obecnie żadnych działao ukierunkowanych na konsolidację 
rozproszonego środowiska lokalnych przedsiębiorców, którzy stanowią istotny bufor zatrudnieniowy 
dla lokalnej społeczności. Brak płaszczyzny wymiany informacji i współpracy lokalnych 
przedsiębiorstw i władz samorządowych powoduje, że przedsiębiorcy nie mają szansy na realny 
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wpływ  w kreowaniu polityki pro przedsiębiorczej w Gminie Niepołomice. Problem ten zauważalny 
jest zarówno przez Urząd Miasta i Gminy Niepołomice jak i samych przedsiębiorców. 

4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):  

Zasadniczym celem jest stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeo i spójnej reprezentacji 
przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Gminy 
Niepołomice w kontaktach z Urzędem Miasta i Gminy, pozwalającej na aktywne włączenie się 
przedsiębiorców w kreowanie lokalnej polityki gospodarczej. 

5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 

Rada będzie miała formułę otwartą, minimalna zakładana liczba członków - 25 podmiotów 
(stanowiących reprezentację całego sektora). Członkiem Niepołomickiej Rady  Gospodarczej będą 
mogli zostad przede wszystkim przedstawiciele rodzimych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  
funkcjonujących w Gminie Niepołomice. 

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 

Począwszy od 2012 roku. Zadanie ciągłe. 

7. Typy działao, fazy realizacji zadania: 

1. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej na temat podejmowanych działao służących 
utworzeniu Niepołomickiej Rady Gospodarczej: 

a. organizacja spotkania otwierającego z udziałem lokalnych przedsiębiorców; 
b. informacja w prasie lokalnej; 
c. informacja na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, newsletter; 

2. Wypracowanie zasad funkcjonowania Rady (regulamin, statut). 
3. Powołanie członków i uroczyste zawiązanie Niepołomickiej Rady Gospodarczej. 

8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów)   

Wskaźniki produktów i rezultatów: 

 liczba przedsiębiorców będących członkami Niepołomickiej Rady Gospodarczej; 

 liczba spotkao konsultacyjnych przeprowadzonych pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy 
Niepołomice a Niepołomicką Radą Gospodarczą. 

9. Odpowiedzialnośd za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Referat Promocji w UMiG Niepołomice  

10. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i źródła jego finansowania: 

Powołanie Niepołomickiej Rady Gospodarczej wiązad się będzie z koniecznością poniesienia 
wydatków na rozpowszechnienie informacji o tworzonej Radzie oraz organizacji spotkao, podczas 
których wypracowane zostaną zasady funkcjonowania i współpracy Rady z Urzędem Miasta i Gminy 
Niepołomice. Wartośd tych wydatków wyniesie ok. 8.000 zł. 
Natomiast roczne koszty funkcjonowania Niepołomickiej Rady Gospodarczej związane będą z 
kosztami organizacji spotkao członków Rady. Ich koszt w skali roku można oszacowad na poziomie 
ok. 5.000 zł. (zakładając co najmniej 2 gremialne spotkania w roku). Pozostałe działania dotyczące 
stałego informowania czy konsultowania z członkami Rady propozycji przedsięwzięd 
podejmowanych przez Urząd Miasta i Gminy Niepołomice w sferze gospodarczej nie będą wiązały się 
z dodatkowymi kosztami. 
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III.2. Plan działao dla Domeny 2. Zorganizowana wspólnota – aktywni, zdrowi i wszechstronnie rozwijający się mieszkaocy 
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Cel strategiczny I. NOWOCZESNA EDUKACJA ODPOWIADAJĄCA NA WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI, DOSTĘPNA NA 

KAŻDYM ETAPIE ŻYCIA 

Cel strategiczny koncentruje się na wysokiej jakości edukacji, którą charakteryzują trzy główne 

wyróżniki. Jest to edukacja nowoczesna, oparta o nowatorskie metody nauczania, czerpiąca  

z doświadczeo europejskich i światowych, integrująca różne dziedziny i korzystająca z rozwiniętej 

bazy infrastrukturalno – dydaktycznej. Z drugiej strony edukacja, będąca procesem opartym o ideę 

uczenia się przez całe życie, uwzględniającym ofertę dla różnych grup wiekowych, tak w formach 

tradycyjnych (szkolnych) jak i pozaszkolnych (edukacja nieformalna). Trzecim wyróżnikiem jest  

natomiast adekwatnośd edukacji do zmieniających się potrzeb (w tym przede wszystkim potrzeb 

rynku pracy), jej elastycznośd i wykorzystywanie profesjonalnych mechanizmów zarządzania.  

 

Cele operacyjne: 

• I.1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym  

w Gminie Niepołomice. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Przygotowanie Programu rozwoju edukacji w Mieście i Gminie Niepołomice wraz z kompleksową 
diagnozą (uwzględniającą jakośd nauczania, koszty utrzymania placówek, inwentaryzację posiadanych 
zasobów), analizą możliwości specjalizacji i podziału kompetencji pomiędzy placówkami, planami 
szczegółowych działao. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Wydział Edukacji UMiG Niepołomice we 
współpracy z dyrektorami szkół z terenu 

Gminy Niepołomice 
30.000 zł 2013 

 

Nazwa zadania: 

Przygotowanie i wdrożenie Gminnego Programu Wsparcia Talentów opartego o stypendia gminne 
oraz działanie Stypendialnego Funduszu Lokalnego. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

   

 

Nazwa zadania: 

Uruchomienie Dziecięcego Uniwersytetu na Zamku w Niepołomicach. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Wydział Edukacji UMiG Niepołomice 
30.000 zł (rocznie, przy 

założeniu organizacji zajęd 
dla 100 dzieci) 

od 2012 

 

Nazwa zadania: 

Uruchomienie stałego programu doradztwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej z terenu Gminy w oparciu o Młodzieżowe Centrum Karier 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Wydział Edukacji UMiG Niepołomice we 
współpracy z Młodzieżowym Centrum Karier 

150.000-250.000 zł rocznie 
(w zależności od zakresu 
programu i ilości zajęd) 

od 2012 

 

Nazwa zadania: 

Organizacja corocznego Gminnego Tygodnia Kariery dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy. 
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Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Wydział Edukacji UMiG Niepołomice we 
współpracy z dyrektorami gimnazjów z terenu 

Gminy oraz Młodzieżowym Centrum Karier 
20.000 zł rocznie od 2013 

 

• I.2. Wyspecjalizowane, konkurencyjne szkolnictwo ponadgimnazjalne w Gminie Niepołomice. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Stworzenie planu oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej skierowanej do mieszkaoców Gminy 
mającej na celu zachęcenie młodych mieszkaoców Gminy do kontynuowania edukacji do poziomu 
ponadgimnazjalnego na terenie Gminy. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Wydział Edukacji UMiG Niepołomice 10.000 zł od 2012 

 

Nazwa zadania: 

Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w Gminie poprzez rozwój bazy edukacyjnej na 
potrzeby kształcenia zawodów branży mechanicznej. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w 
Niepołomicach 

800.000 zł 2014-2016 

 

Nazwa zadania: 

Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w Gminie poprzez rozwój bazy edukacyjnej na 
potrzeby kształcenia zawodów branży hotelarsko-turystycznej. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Niepołomicach 

700.000 zł 2014-2016 

 

• I.3. Zapewnienie dostępu do oferty uczenia się przez całe życie tak na terenie Gminy jak i w 

obrębie metropolii krakowskiej. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Rozwój działalności Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Niepołomicach w kierunku 
pełnienia funkcji ośrodka potwierdzania kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w 
Niepołomicach 

zadanie bezkosztowe 2013 

 

Nazwa zadania: 

Zapewnienie doradztwa i koordynacji w zakresie pozyskiwania zewnętrznego wsparcia na rozwój 
oferty edukacyjnej w formach pozaszkolnych kierowanej do mieszkaoców Niepołomic (w tym kursy, 
szkolenia, pogadanki, zajęcia hobbystyczne, itp.). 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Wydział Edukacji we współpracy z Referatem 
Strategii UMiG Niepołomice 

zadanie bezkosztowe 2012 
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Cel strategiczny II. BUDOWA POSTAW I WARUNKÓW DLA ROZWOJU PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W GMINIE 

NIEPOŁOMICE 

Drugi cel strategiczny określony dla domeny: Zorganizowana wspólnota – aktywni, zdrowi  

i wszechstronnie rozwijający się mieszkaocy koncentruje się na wynikających z lokalnych potrzeb 

zagadnieniach dotyczących budowy poczucia wspólnoty i wzrostu integracji społecznej (w tym w 

aspekcie rozwoju patriotyzmu lokalnego i budowy lokalnej tożsamości), a także aktywizowania 

społeczności do uczestnictwa w życiu społecznym i samoorganizacji. Jak wynika z szeregu 

przeprowadzonych analiz oraz rozmów z uczestnikami procesu planowania strategicznego obszar ten 

jest niezwykle istotny z perspektywy rozwoju Gminy Niepołomice. Gmina bowiem z jednej strony 

odznacza się stosunkowo dużą liczbą organizacji pozarządowych, otwartością społeczeostwa 

rozumianą jako gotowośd do włączania się w oddolne inicjatywy, a także otwartością władz gminnych 

na inicjatywy społeczne. Z drugiej jednak zmierzyd się musi z niskim poziomem integracji 

mieszkaoców Gminy (szczególnie na linii mieszkaocy rdzenni a napływowi). Stąd też, propozycje 

celów operacyjnych odnoszą się do dwóch zasadniczych sfer: tworzenia warunków wspierających 

rozwój partycypacji społecznej oraz kształtowania postaw aktywności i współdziałania na rzecz 

realizacji potrzeb własnych oraz wspólnotowych, z uwzględnieniem integracji społecznej i budowy 

poczucia tożsamości lokalnej – wspólnoty mieszkaoców Gminy Niepołomice. 

 

Cele operacyjne: 

• II.1. Kreowanie warunków na rzecz inspirowania aktywności społecznej mieszkaoców Gminy 

Niepołomice. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

W ramach konkursów na granty przekazywane przez samorząd organizacjom pozarządowym 
działającym na terenie Gminy wyodrębnienie tematu partycypacji i integracji społecznej. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Burmistrz Gminy Niepołomice zadanie bezkosztowe od 2013 

 

Nazwa zadania: 

Opracowanie i wdrożenie programu konsultacji społecznych w Gminie Niepołomice 
uwzględniającego m.in. organizację cyklicznych otwartych debat/spotkao dotyczących rozwoju 
Gminy z udziałem mieszkaoców i ekspertów. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Strategii UMiG Niepołomice 15.000 zł od 2012 

 

Nazwa zadania: 

Wdrożenie mechanizmów e-partcypacji w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice (m.in. 
powiadomienia sms/mail, ankieta online, e-petycje). 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Strategii we współpracy ze 
Stanowiskiem do spraw Informatyki UMiG 

Niepołomice 

35.000 zł w 2013 r., w 
kolejnych latach 32.000 zł 

rocznie 
od 2013 

 

Nazwa zadania: 

Stworzenie koncepcji pakietu programów i wydarzeo aktywizujących mieszkaoców Gminy do 
wzajemnej sąsiedzkiej pomocy (w tym: Dzieo Sąsiada, Poznaj swojego sąsiada, okresowe wydarzenia, 
akcje sąsiedzkie itd.) wraz z kosztorysem i harmonogramem. 
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Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Strategii we współpracy z Referatem 
Promocji UMiG Niepołomice oraz Miejsko-
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Niepołomicach 

zadanie bezkosztowe od 2012 

 

Nazwa zadania: 

Przygotowanie i wdrożenie programu wsparcia (szkoleniowego, doradczego itp.) dla liderów 
lokalnych społeczności (m.in. kadry sołeckich ośrodków kultury). 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Centrum Kultury w Niepołomicach we 
współpracy z Lokalną Grupą Działania 

Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej 
Puszczy 

25.000 zł rocznie 2012-2013 

 

• II.2. Integracja społeczności oraz rozwój postaw aktywności społecznej wśród mieszkaoców 

Gminy Niepołomice. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Przygotowanie i wdrożenie pakietu powitalnego dla nowych mieszkaoców Miasta i Gminy 
Niepołomice 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Promocji we współpracy z Ewidencją 
Ludności UMiG Niepołomice 

10.000 zł rocznie od 2012 

 

Nazwa zadania: 

Przygotowanie i przeprowadzenie akcji promującej meldowanie się nowych mieszkaoców 
osiedlających się na terenie Gminy – „Zostao Niepołomiczaninem!”. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Promocji UMiG Niepołomice 7.000 zł 2012 

 

Nazwa zadania: 

Organizacja Nocy Urzędów – dnia w roku, podczas którego Urząd Miasta i inne podlegające mu 
placówki  otwierają swoje podwoje w godzinach wieczorno-nocnych (na wzór Nocy Muzeów). 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Strategii UMiG Niepołomice 5.000 zł rocznie  od 2013 
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Cel strategiczny III. NOWE PODEJŚCIE DO ŚWIADCZENIA USŁUG SPOŁECZNYCH – POPULARYZACJA IDEI AKTYWNOŚCI 

I WSPÓŁPRACY 

Nowe podejście do świadczenia usług społecznych opiera się o ideę funkcjonalnej społeczności,  

a zatem społeczności, która realizuje swoje potrzeby i tam gdzie tylko jest to możliwe jest zdolna do 

samodzielnego rozwiązywania dotykających ją problemów. Społeczności, w której wspiera się 

działania wzmacniające sprawnośd organizacji i aktywnośd obywateli oraz współdziałanie z innymi 

partnerami społecznymi i administracją publiczną. Społeczeostwo funkcjonalne stanowi przeciwwagę 

dla idei paostwa opiekuoczego. U jego podstaw leży najpełniej pojęta subsydiarnośd, a wartością jest 

w nim działanie, samoorganizacja i aktywnośd na różnych poziomach – począwszy od indywidualnej, 

poprzez rodzinę aż po wspólnoty sąsiedzkie i inicjatywy oraz organizacje społeczne. Zakres celu 

strategicznego stanowi odpowiedź na pojawiającą się coraz wyraźniej potrzebę reorientacji polityki 

społecznej w kierunku  zwiększenia efektywności działania podmiotów polityki społecznej, rozwoju 

współdziałania instytucji świadczących usługi społeczne oraz wdrażania innowacyjnych form i metod 

pracy bazujących na aktywności człowieka jako odbiorcy usług społecznych. 

 

Cele operacyjne: 

• III.1. Profesjonalizacja i wzrost efektywności funkcjonowania podmiotów polityki społecznej. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej Gminy Niepołomice (mapa problemów społecznych) wraz 
z analizą efektywności i jakości funkcjonowania oraz współpracy podmiotów działających w tej 
sferze. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Niepołomicach 

20.000 zł (zadanie zlecone 
podmiotowi 

zewnętrznemu) 
2013 

 

Nazwa zadania: 

Rozwój oferty wczesnego wsparcia rodziny z wykorzystaniem innowacyjnych form pracy na rzecz 
rozwiązywania problemów społecznych (warsztaty rozwojowe, terapia pedagogiczna, asystent 
rodzinny, itp.). 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Niepołomicach we współpracy z Publiczną 

Ponadgminną Placówką Opiekuoczo-
Wychowawczą Wsparcia Dziennego w 

Niepołomicach 

45.000 zł rocznie od 2013 

 

Nazwa zadania: 

Promowanie mechanizmów kontraktacji usług publicznych w sferze polityki społecznej. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Niepołomicach we współpracy z Publiczną 

Ponadgminną Placówką Opiekuoczo-
Wychowawczą Wsparcia Dziennego w 

Niepołomicach 

15.000 zł od 2012 
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• III.2. Budowa płaszczyzny współpracy i koordynacji działao podejmowanych w sferze polityki 

społecznej w Gminie Niepołomice. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Stworzenie systemu współpracy i koordynacji działao podmiotów polityki społecznej w Gminie 
Niepołomice (rozgraniczenie kompetencji, usprawnienie działania zespołów roboczych szybkiego 
reagowania w sytuacjach problemowych, określenie priorytetów, wskazanie sposobów weryfikacji 
jakości i efektywności pracy). 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Pełnomocnik Burmistrza Gminy Niepołomice 
ds. społecznych 

15.000 zł 2013 

 

Cel strategiczny IV. BEZPIECZNE ŚRODOWISKO DLA ŻYCIA I ROZWOJU MIESZKAOCÓW GMINY NIEPOŁOMICE 

Osią dla sformułowania czwartego celu strategicznego stała się kwestia stworzenia mieszkaocom 

Gminy Niepołomice warunków sprzyjających dla rozwoju, aktywności i korzystania z usług pro-

aktywnej polityki społecznej określonych w pozostałych, opisanych wyżej celach strategicznych. 

Koniecznośd zapewnienia bezpiecznego środowiska życia stanowi bowiem, zgodnie z koncepcją 

piramidy potrzeb Abrahama Maslowa, drugi po potrzebach fizjologicznych, podstawowy poziom 

potrzeb człowieka. Bez ich zaspokojenia nie jest możliwa realizacja potrzeb wyższego rzędu takich jak 

potrzeby szacunku i uznania (m.in. kompetencja, poczucie własnej wartości) oraz samorealizacji 

(m.in. wykorzystywania swojego potencjału, rozwoju w sferze indywidualnej i społecznej). W 

kontekście określonych w procesie planowania strategicznego potrzeb i problemów mieszkaoców 

Gminy Niepołomice założenia celu strategicznego skoncentrowano na trzech sferach bezpieczeostwa: 

bezpieczeostwie zdrowotnym, drogowym oraz przeciwpowodziowym. 

Cele operacyjne: 

• IV.1. Zapewnienie bezpieczeostwa zdrowotnego dla mieszkaoców Gminy Niepołomice, w tym 

rozwój profilaktyki zdrowotnej i profilaktyki uzależnieo 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Organizacja zajęd edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dotyczących 
profilaktyki zdrowotnej oraz zagrożeo związanych z korzystaniem z używek i uzależnieniami. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Wydział Edukacji UMiG Niepołomice we 
współpracy z dyrektorami szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. 
30.000 zł rocznie od 2013 

 

Nazwa zadania: 

Organizacja gminnych kampanii społecznych dotyczących profilaktyki zdrowotnej skierowanej do 
mieszkaoców Gminy Niepołomice. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Niepołomicach 

10.000 zł rocznie od 2012 
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• IV.2. Wysoki poziom bezpieczeostwa drogowego na terenie Gminy Niepołomice. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Zapewnienie bezpiecznej sieci komunikacji rowerowej na terenie Gminy Niepołomice oraz na trasie 
Niepołomice – Kraków.  
Zestaw działao preinwestycyjnych zrealizowany w celu przystosowania obszaru Gminy Niepołomice 
do bezpiecznego korzystania z transportu rowerowego: 

― zaprojektowanie systemu tras rowerowych przebiegających po terenie Gminy Niepołomice (w 
tym również wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych) umożliwiającego swobodną 
komunikację rowerową; 

― opracowanie propozycji tras rowerowych przebiegających po terenie Gminy Niepołomice i 
przystosowanie ich do aplikacji GPS. 

Działania inwestycyjne: 
― wytyczenie tras rowerowych w terenie (idea – łączenie siecią tras komunikacji rowerowej 

wszystkich sołectw); 
― ścieżka rowerowa Niepołomice – Kraków  przebiegająca przez wały wiślane (podzadanie 

realizowane we współpracy z miastem Kraków i gminą Wieliczka). 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Inwestycji Drogowych UMiG 
Niepołomice 

10.000.000 zł 

Działania 
preinwestycyjne: 2012–

2013 
Działania inwestycyjne: 

2013–2020. 

 

Nazwa zadania: 

Zapewnienie bezpieczeostwa uczestników ruchu pieszego – budowa chodników i przejśd dla pieszych 
w newralgicznych miejscach na terenie Gminy. Zmiany organizacji ruchu oraz poprawa oznakowania i 
malowania dróg. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Inwestycji Drogowych w UMiG 
Niepołomice 

15.000.000 zł 2012-2020 

 

• IV.3. Rozwój systemu ochrony przeciwpowodziowej w Gminie Niepołomice. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Uregulowanie stosunków wodnych na terenie Gminy Niepołomice – odtworzenie i przywrócenie 
małej retencji wodnej. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

 Niepołomicka Spółka Wodna we współpracy 
z Referatem Inwestycji Drogowych UMiG w 

Niepołomicach 
10.000.000 zł  2012-2016 
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Zadania flagowe dla Domeny 2. Zorganizowana wspólnota – aktywni, zdrowi i wszechstronnie 

rozwijający się mieszkaocy: 

 

KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 

Przygotowanie i wdrożenie Gminnego Programu Wsparcia Talentów opartego o stypendia gminne 
oraz działanie Stypendialnego Funduszu Lokalnego 

2. Nazwa domeny strategicznej której dotyczy zadanie: 

Domena 2. Zorganizowana wspólnota – aktywni, zdrowi i wszechstronnie rozwijający się mieszkaocy. 
Cel strategiczny I. Nowoczesna edukacja odpowiadająca na wyzwania przyszłości, dostępna na 
każdym etapie życia. 

3. Problem na jaki odpowiada zadanie:  

Brak programów wsparcia dla uzdolnionej młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz 
studentów mieszkających w Gminie Niepołomice. Nie wykorzystany potencjał filantropijny (firm i 
osób indywidualnych) ukierunkowany na wspomaganie lokalnych talentów. Koniecznośd 
podtrzymywanie marki Gminy  Niepołomice jako nowoczesnej, szczególnie dbającej o rozwój 
edukacyjny młodzieży.     

4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):  

Dla dynamicznego rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy Niepołomice niewystarczające będą 
proste rezerwy zasobowe (tereny, siła robocza) i dostępnośd komunikacyjna. Coraz więcej znaczyła 
będzie natomiast jakośd czynnika ludzkiego. Przed Gminą stoi koniecznośd budowania kapitału 
ludzkiego najwyższej jakości. Jest to ważne w obliczu wyzwao stających przed Gminą chcącą 
utrzymad wysoki prestiż modernizacyjny i rangę lidera nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy 
(GOW). Budowanie Stypendialnego Funduszu Lokalnego ma też byd szansą na otwarcie możliwości 
współdziałania firm, instytucji publicznych i grup obywateli – budowanie więzi, która umożliwi 
większe zakorzenienie firm funkcjonujących  NSI poprzez realizację polityki społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Dodatkowym argumentem jest potrzeba wyrównywania szans 
edukacyjnych oraz motywowanie do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez 
wsparcie utalentowanych uczniów i studentów z Gminy Niepołomice.  

5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 

Utalentowana młodzież gimnazjalna i ponadgimnazalna, studenci z Gminy Niepołomice. 
Stowarzyszenia edukacyjne, rady rodziców szkół, szkoły, władze Gminy/Wydział Edukacji UMiG 
Niepołomice, autorytety lokalne, lokalny biznes i indywidualni donatorzy.  

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 

Faza pierwsza (2012/2013): Wdrożenie  Gminnego programu stypendialnego dla utalentowanej 
niezamożnej młodzieży z terenu Gminy Niepołomice.  
Faza druga (2012/2013): Utworzenie lokalnego porozumienia/partnerstwa edukacyjnego 
przygotowującego program i warunki funkcjonowania instytucji zajmującej się pozyskiwaniem 
środków na stypendia dla utalentowanej młodzieży z Niepołomic. Ustalenie priorytetów oraz 
wybranie formuły  stypendialnej.  
Faza trzecia (2013-2015): Stworzenie Stypendialnego Funduszu Lokalnego, utworzenie/zebranie  
kapitału żelaznego, przyjęcie i wdrożenie procedur przyznawania stypendiów.  

7. Typy działao, fazy realizacji zadania: 

Faza pierwsza: Gminny program stypendialny dla niezamożnej utalentowanej młodzieży:  
― przygotowanie procedur przyznawania stypendiów dla niezamożnej utalentowanej młodzieży z 

Gminy Niepołomice (wniosek zgłaszający ucznia/studenta, ustalenie kryteriów niezamożności, 
utalentowania); 



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Opracowanie:   

        Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004, 
                  Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl  e-mail: cds@cds.krakow.pl 

 
 

41 

― ustalenie wysokości stypendiów i ich ilości, określenie i przyjęcie przez Władze Gminy i Radę 
Miejską wysokości funduszu stypendialnego w danym roku budżetowym; 

― ustalenie i przyjęcie trybu weryfikacji wniosków o przyznanie stypendiów; 
― przygotowanie działao informacyjnych na rzecz upowszechnienia Gminnego programu 

stypendialnego; 
― zbieranie wniosków i ich weryfikacja, ocena; 
― zorganizowanie uroczystego przekazania stypendiów dla młodzieży i studentów. 

Faza druga: Lokalne porozumienie/partnerstwo edukacyjne: 
― zainicjowanie lokalnego porozumienia edukacyjnego;  
― identyfikacja i zaproszenie do współdziałania lokalnych organizacji edukacyjnych  

i prorozwojowych, rad rodziców przy poszczególnych szkołach, lokalnych autorytetów oraz  
przedstawicieli  Gminy (Wydział Edukacji); 

― ukonstytuowanie się gremium, przygotowanie programu prac;  
― zapoznanie się z podobnymi doświadczeniami w Polsce – nawiązanie kontaktu z Akademią 

Rozwoju Filantropi oraz  Federacją Funduszy Lokalnych w Polsce oraz wizyty studyjne; 
― przygotowanie programu prac zmierzających do utworzenia Stypendialnego Funduszu 

Lokalnego (organizowanie szkoleo z zakresu: pozyskiwania środków finansowych, tworzenia 
strategii fundraisingowych, aspektów prawnych, współpracy pracy z samorządem lokalnym, 
promocji, współpracy z mediami itp.). 

Faza trzecia: Stworzenie Stypendialnego Funduszu Lokalnego: 
― utworzenie stypendialnego funduszu lokalnego  i jego rejestracja w formule stowarzyszenia lub 

fundacji; 
― zbieranie funduszy tworzących kapitał żelazny - pozyskiwanie środków finałowych od osób 

indywidualnych, firm i z funduszy zewnętrznych;  
― ustalenie i przyjęcie programu działania (kryteria przyznawania stypendiów); 
― rozpoczęcie przyznawania stypendiów dla utalentowanej młodzieży Niepołomickiej; 
― zarządzenie stypendiami fundowanymi przez Gminę dla utalentowanej niezamożnej młodzieży z 

Niepołomic oraz stypendiami fundowanymi przez osoby/firmy prywatne.    

8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów)   

Objęcie maksymalnie dużej grupy utalentowanej młodzieży programem wsparcia materialnego: 
– Kilkadziesiąt (ok.30) stypendiów rocznie dla niezamożnych gimnazjalistów finansowanych 

przez UG Niepołomice; 
– Kilkadziesiąt (ok.20) stypendiów rocznie dla niezamożnych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych finansowanych przez UG Niepołomice;     
– Dziesięd stypendiów rocznie dla niezamożnych studentów finansowanych przez UG 

Niepołomice.    
Zintegrowanie środowiska instytucji i grup zaangażowanych w program wsparcia utalentowanej 
młodzieży z Niepołomic. 
Utworzenie instytucji – stowarzyszenia lub fundacji pozyskującej środki na stypendia dla 
utalentowanej młodzieży i zarządzającej nimi. 
Utworzenie kapitału żelaznego  w wielkości minimum miliona zł w ciągu 5 lat.  
Zbudowanie klimatu sprzyjającego wsparciu funduszu stypendialnego przez firmy ulokowane  
w Niepołomicach (Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu) i indywidualną filantropię.  

9. Odpowiedzialnośd za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 

Faza pierwsza: UMiG Niepołomice (Wydział Edukacji).  
Faza druga: Lokalne partnerstwo edukacyjne (UG, edukacyjne i prorozwojowe NGO z terenu Gminy, 
rady rodziców i szkoły).  
Faza trzecia: Stypendialny Fundusz Lokalny ( Fundacja lub Stowarzyszenie).    

10. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i źródła jego finansowania: 
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Faza pierwsza: 80.000 – 150.000 zł (źródło: budżet Gminy)  
Faza druga: stypendia jak wyżej + koszty organizacji i wsparcia  partnerstwa edukacyjnego (20.000 zł) 
Faza trzecia: stypendia jak wyżej + zebrane i stale pozyskiwane środki Stypendialnego Funduszu 
Lokalnego.   

 

 

KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 

Przygotowanie i wdrożenie pakietu powitalnego dla nowych mieszkaoców Miasta i Gminy 
Niepołomice. 

2. Nazwa domeny i celu strategicznego których dotyczy zadanie: 

Domena 2. Zorganizowana wspólnota – aktywni, zdrowi i wszechstronnie rozwijający się mieszkaocy 
Cel strategiczny II. Budowa postaw i warunków dla rozwoju partycypacji społecznej w gminie 
Niepołomice 

3. Problem na jaki odpowiada zadanie:  

Ze względu na dużą, rosnącą w ostatnich latach liczbę nowych mieszkaoców osiedlających się na 
terenie Gminy Niepołomice, znaczenia nabiera potrzeba oddziaływania na proces integracji 
społecznej mieszkaoców Gminy. Nowi mieszkaocy to często osoby, które życie zawodowe prowadzą 
w Krakowie, podczas gdy Gminę Niepołomice wybrali jako miejsce zamieszkiwania ze względu na jej 
walory naturalne, klimat małego miasteczka, ale i bliskośd aglomeracji (wpisując się w trendy 
suburbanizacyjne). W związku z prowadzonym trybem życia (praca poza terenem Gminy) nowi 
mieszkaocy często nie włączają się w życie społeczno-kulturalne Gminy, nie znają dostępnej na jej 
terenie oferty, a tym samym ich poczucie przynależności do gminnej społeczności jest dosyd 
ograniczone. Przekłada się to na poziom zaangażowania społecznego, a w długookresowej 
perspektywie może to powodowad atomizację i dezintegrację społeczną środowisk zamieszkujących 
Gminę Niepołomice. 

4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):  

Zadanie wpisuje się bezpośrednio w założenia dla realizacji działao w ramach domeny strategicznej 
„Zorganizowana wspólnota – aktywni, zdrowi i wszechstronnie rozwijający się mieszkaocy”,a stopieo 
akceptacji społecznej dla zaplanowanych w jego ramach działao określid można jako wysoki.  
W związku z tym zadanie, chod nie wymagane prawem, jest przedsięwzięciem pilnym, którego 
wdrożenie będzie przynosiło niewymierne pożytki związane z szybszą asymilacją mieszkaoców 
napływowych (cel główny) i wzrostem spójności społ. Gminy w perspektywie długoterminowej. 
Zadanie jest również zgodne z tendencjami dotyczącymi zwiększania zaangażowania i poczucia 
wspólnoty w lokalnych społecznościach.  

5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 

Z rezultatów projektu korzystad będą bezpośrednio wszyscy nowi mieszkaocy Gminy, a pośrednio 
również wszyscy mieszkaocy Niepołomic. 

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 

Zadanie wdrażane w sposób ciągły począwszy od 2012 roku. 

7. Typy działao, fazy realizacji zadania: 

Zadanie obejmuje następujące etapy prac:  
I. Przygotowanie zestawu informacyjno-promocyjnego dla nowych mieszkaoców Gminy 

Niepołomice (foldery gminne, dane kontaktowe do gminnych inst., w tym sołtysów, 
dzielnicowych, informacja o ofercie kulturalnej dostępnej na terenie Gminy wraz z 
karnetem rodzinnym na bezpłatny seans filmowy w kinie Małopolskiego Centrum 
Dźwięku i Słowa w Niepołomicach itp.). 
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II. Wyposażenie Ewidencji Ludności UMiG Niepołomice w zestawy informacyjno-
promocyjne, które rozdawane są nowomeldującym się na terenie Gminy mieszkaocom. 

III. Zaplanowanie i organizacja cyklicznej (dorocznej) imprezy powitalnej dla nowych 
mieszkaoców Gminy Niepołomice (w formie uroczystego „pasowania na mieszkaoca”), 
podczas której jest możliwośd poznania i rozmowy z przedstawicielami gminnych  
i sołeckich/dzielnicowych władz („uściśnięcia ręki sołtysa”). 

8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów)   

Docelowo zadanie przyczyni się do integracji nowych mieszkaoców Gminy.  
Wskaźniki produktów i rezultatów: 

― liczba wydanych pakietów powitalnych dla nowych mieszkaoców Gminy; 
― liczba zorganizowanych imprez powitalnych. 
― liczba nowych mieszkaoców uczestniczących w imprezie powitalnej; 
― liczba osób, które skorzystały z darmowych karnetów na bezpłatny seans filmowy w kinie 

Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach. 

9. Odpowiedzialnośd za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 

Zadanie będzie realizowane poprzez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (Referat 
Promocji we współpracy z Ewidencją Ludności). 

10. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i źródła jego finansowania: 

Projekt nie przyniesie dochodów, niemniej koszty jego realizacji będą niskie i dotyczyły będą jedynie 
wydruku/przygotowania materiałów informacyjno-promocyjnych, wartości darmowych biletów 
oferowanych nowym mieszkaocom oraz organizacji imprezy powitalnej. Tym samym szacunkowy 
roczny koszt realizacji przedsięwzięcia nie powinien przekroczyd kwoty 10 000 zł (środki budżetu 
Gminy Niepołomice). 
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III.3. Plan działao dla Domeny 3. Zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego. 
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Cel strategiczny I. STAŁE DOSKONALENIE OFERTY CZASU WOLNEGO W GMINIE NIEPOŁOMICE. 

Cel strategiczny koncentruje się wokół potrzeby stałego doskonalenia produktów czasu wolnego 

jakimi są w gminie Niepołomice przede wszystkim liczne imprezy o charakterze masowym, 

charakteryzujące się bardzo często wysokim poziomem specjalizacji oraz siłą oddziaływania (imprezy 

rangi regionalnej czy szerszej) oraz kreowania nowych ofert zgodnych z aktualnymi potrzebami / 

trendami. Cel strategiczny realizuje ponadto potrzebę stałego rozwoju sfery infrastrukturalnej 

wzbogacającej ofertę czasu wolnego zwłaszcza o propozycje sportowe bądź zorganizowane formy 

wypoczynku rodzinnego. Tym samym I cel strategiczny to (w uproszczeniu) PRODUKT. 

 

Cele operacyjne: 

• I.1. Tworzenie i wdrażanie produktów czasu wolnego. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Gmina Niepołomice - całoroczny kalejdoskop imprez kulturalno – rekreacyjnych - poszerzenie 
cyklicznych, istniejących imprez kulturalno – rekreacyjnych o nowe elementy: 

― Bal seniora – bal na Zamku w Niepołomicach. Czas realizacji: styczeo / luty; skala imprezy: 
mieszkaocy. 

― Dni Niepołomic (3 dni) – czas realizacji: maj; skala imprezy: regionalna.  
― W pogoni za żubrem – maraton. Czas imprezy: czerwiec; skala imprezy: ogólnopolska. 
― Ballady Europy – poezja śpiewana na Zamku w Niepołomicach. Czas realizacji: lipiec; skala 

imprezy: ogólnopolska. 
― Kabareton – przegląd kabaretów (lokalne grupy kabaretowe, szkolne grupy kabaretowe + 

gwiazda imprezy – kabaret o renomie ogólnokrajowej). Czas realizacji: sierpieo; skala imprezy: 
mieszkaocy, Bochnia, Wieliczka.  

― Niepołomicki rajd samochodowy. Czas realizacji: sierpieo; skala imprezy: mieszkaocy, Bochnia, 
Wieliczka, Kraków (lub region). Impreza realizowana we współpracy z Automobilklub Krakowski. 

― Pola chwały (gry planszowe, rekonstrukcje wydarzeo historycznych, etc.) – czas realizacji: 
wrzesieo; skala imprezy: ogólnokrajowa.  

― Uwolnid marzenia. Czas realizacji: 11 listopada, skala imprezy: mieszkaocy. 
― Spotkania z Mikołajem (cały dzieo z Mikołajem w Gminie Niepołomice) – impreza rozpoczynająca 

się wspólnym pisaniem listów przez Świętego Mikołaja, kolejno przejazdem Św. Mikołaja po 
sołectwach gminy, z zapowiedzią spotkania wieczornego na Zamku w Niepołomicach (Św. Mikołaj 
jest przewożony pojazdem możliwie wprost lub pośrednio przypominającym pojazd Św. Mikołaja, 
towarzyszą mu pomocnicy, etc., podczas objazdu gminy m.in. z megafonu rozbrzmiewa 
informacja o przybyciu Św. Mikołaja do gminy Niepołomice). Czas realizacji: grudzieo; zakres 
imprezy: mieszkaocy. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Promocji UMiG Niepołomice  600.000 zł 

corocznie  
- zgodnie z 

kalendarzem realizacji 
poszczególnej imprezy 

 

Nazwa zadania: 

Gmina Niepołomice - całoroczny kalejdoskop imprez kulturalno – rekreacyjnych – wzbogacenie ofert 
cyklicznych imprez kulturalno – rekreacyjnych o nowe wydarzenia: 
― Gra miejska (uwzględniająca m.in. Zamek, ogrody pod zamkiem, Rynek, MCDiS, ujeżdżalnię / 

parkur pod Zamkiem, Kopiec, Błonia Niepołomickie) – jako oferta możliwa do realizacji 
wariantowo np. na czas 1,5 godziny i 3 godzin. Czas realizacji: cały rok; skala imprezy: mieszkaocy, 
wszyscy odwiedzający gminę. Oferta na aktywne spędzenie czasu wolnego oraz oferta dla szkół – 
zakres lekcji w niepołomickich szkołach.  

― Letni festiwal filmu amatorskiego (tygodniowy). Oś przewodnia festiwalu: film amatorski 
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wykonany przy użyciu nie tylko tradycyjnej kamery ale też np. telefonu komórkowego, etc. 
Przeglądowi filmów towarzyszą: warsztaty filmowe, warsztaty fotograficzne, warsztaty reżyserii, 
warsztaty scenariuszowe prowadzone przez specjalistów. Podczas festiwalu odbywają się 
spotkania z gwiazdami świata filmu (reżyserzy, aktorzy, scenarzyści, montażyści, dźwiękowcy, 
etc.)- czas realizacji: sierpieo; skala imprezy: mieszkaocy, Kraków, Bochnia, Wieliczka.  

― Święto Organizacji Pozarządowych i Dni Wolontariatu w Niepołomicach. Targi, prezentacje, 
imprezy plenerowe. Czas realizacji: wrzesieo, skala imprezy: mieszkaocy.  

― Andrzejkowy Bal Seniora. Czas realizacji: 29 listopada, skala imprezy: mieszkaocy. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Promocji UMiG Niepołomice  100.000 zł 

od 2012 (corocznie  
- zgodnie z 

kalendarzem realizacji 
poszczególnej 

imprezy) 

 

Nazwa zadania: 

Klasztor w Staniątkach – zintegrowana promocja miejsca w aspekcie przestrzeni kulturalno – 
muzycznej (koncerty). 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Promocji UMiG Niepołomice  50.000 zł od 2012 (corocznie)  

 

• I.1. Tworzenie i wdrażanie produktów czasu wolnego. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Niepołomickie Centrum Sportu i Rekreacji - kompleks sportowo – rekreacyjny w Niepołomicach. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Wydział Rozwoju Gospodarczego UMiG 
Niepołomice  

20.000.000 zł 2015-2018  

 

Nazwa zadania: 

Polska tradycja - Rodzinny Park Rozrywki w Niepołomicach.  
Przedsięwzięcie w ramach którego m.in.: zrealizowane jest Niepołomickie ZOO prezentujące nie tylko 
żubra, ale również inne zwierzęta charakterystyczne dla Puszczy Niepołomickiej a także Park Bajki 
Polskiej – park czerpiący z motywów polskiej literatury dziecięcej oraz Muzeum Zabawek.  
Zasięg obszarowy projektu: ok. 6 – 8 ha 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Wydział Rozwoju Gospodarczego UMiG 
Niepołomice we współpracy z Nadleśnictwem 

Niepołomice  
7.000.000 zł 2015-2020  

 

Nazwa zadania: 

Zagospodarowanie Błoni pod Zamkiem w Niepołomicach w postaci ogrodów podzamkowych - 
opracowanie i wytyczenie systemu ścieżek spacerowych z towarzyszącą małą architekturą. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Wydział Rozwoju Gospodarczego UMiG 
Niepołomice we współpracy z Nadleśnictwem 

Niepołomice (właściciel terenu)  
3.000.000 zł 2015-2016  

 

 



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Opracowanie:   

        Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004, 
                  Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl  e-mail: cds@cds.krakow.pl 

 
 

47 

Cel strategiczny II. SPÓJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA OFERTĄ CZASU WOLNEGO W GMINIE – SKUTECZNA INFORMACJA 

I KOORDYNACJA DZIAŁAO. 

Cel strategiczny koncentruje się wokół dwóch zagadnieo: po pierwsze - skutecznej, pełnej 

INFORMACJI oraz po drugie: profesjonalnej KOORDYNACJI wszelkich działao podejmowanych  

w obszarze oferty czasu wolego w gminie Niepołomice. Skutecznośd informacji, polegająca na 

zapewnieniu możliwie jak najpowszechniejszego dotarcie z nią do mieszkaoców Gminy, ale też 

potencjalnych odwiedzających, realizowana jest dzięki precyzyjnemu jej zaplanowaniu, 

przeprowadzeniu oraz doborowi różnorodnych form przekazu. Natomiast koordynacja następuje 

poprzez skuteczne zarządzanie ofertą i informacją na podstawie wyznaczonych, przyjętych  

i obowiązujących jasnych reguł i zasad w oparciu o nowoczesne narzędzia wspomagające proces 

zarządzania. 

 

Cele operacyjne: 

• II.1. Skuteczna informacja. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Opracowanie i wdrożenie systemu procedur obiegu informacji: 
― Schematu A: Urząd Miasta i Gminy – Dyrektorzy szkół – nauczyciele – uczniowie – rodzice 

(mieszkaocy);  
― Schematu B: Urząd Miasta i Gminy – Proboszczowie – Księża – ogłoszenia parafialne podczas 

nabożeostw religijnych;  
― Schematu C: Urząd Miasta i Gminy – Sołtysi – mieszkaocy;  
― Schematu D: Urząd Miasta i Gminy – Radni – mieszkaocy/wyborcy. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Promocji UMiG Niepołomice zadanie bezkosztowe 2012  

 

Nazwa zadania: 

Wykorzystywanie Internetu jako nośnika informacji. Działania do podjęcia: 
― uruchomienie i zarządzanie portalem internetowym Visit Niepołomice (od I kwartału 2012 r.); 
― uruchomienie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice rocznego kalendarium 

imprez. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Promocji UMiG Niepołomice zadanie bezkosztowe 2012  

 

Nazwa zadania: 

Informowanie poprzez materiały drukowane - Kalendarium imprez – plakat  oraz dodatkowy plakat 
informujący o imprezach w sezonie wakacyjnym (opracowanie i wydanie oraz dystrybucja / 
rozwieszanie w m.in. na tablicach ogłoszeniowych, w punktach handlowych na terenie gminy 
Niepołomice). 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Promocji UMiG Niepołomice 3.000 zł 2012  

 

Nazwa zadania: 

Wykorzystanie mediów jako nośnika informacji - Telewizja Niepołomicka – opracowanie koncepcji 
działania w gminie Niepołomice lokalnej telewizji (bazując na Internecie) – emisja programów o 
tematyce lokalnej. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Promocji UMiG Niepołomice we 
współpracy z Małopolskim Centrum Dźwięku i 

Słowa 

Roczny koszt produkcji 
materiałów filmowych ok. 

30.000,00 zł 
od 2012  
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Koszt oprogramowania 
komputerowego: 

10.000,00 zł 
Sprzęt techniczny (kamery, 
etc.) – w oparciu o zasoby 

MCDiS 

 

Nazwa zadania: 

Rozpoznawalny, czytelny, zintegrowany system informacji wizualnej wkomponowany w przestrzeo 
Gminy (element tzw. małej architektury Gminy): 
― Oznakowanie obiektów gminnych (wejścia do obiektów, pylony z logo Gminy, nazwą obiektu) 
― Oznakowanie punktów / obiektów wchodzących w skład „Gry miejskiej”. 
― Opracowanie i wykonanie zewnętrznych tablic informacyjnych umieszczonych w każdym 

sołectwie (mapa Gminy z oznaczonym sołectwem, opisane atrakcje oraz przestrzeo do 
zawieszania ogłoszeo tzw. gminnych typu plakat – kalendarium imprez w gminie Niepołomice). 

― Umieszczenie lekkich tablic informacyjnych (wewnętrznych) w punktach handlowych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Niepołomice oraz centrach kultury  – cel: informacje typu 
kalendarium imprez, etc. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Referat 
Promocji UMiG Niepołomice  

120.000 zł 2012 – 2014 

 

• II.2. Koordynacja działao. 

Propozycje zadao: 

Nazwa zadania: 

Niepołomicki Portal Informacyjny. 

Odpowiedzialnośd: Szacunkowy koszt: Termin realizacji: 

Referat Promocji UMiG Niepołomice  25.000 zł od 2012 
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Zadania flagowe dla Domeny 3. Zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego. 

 

KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 

Niepołomickie Centrum Sportu i Rekreacji 

2. Nazwa domeny oraz celu strategicznego którego dotyczy zadanie: 

Domena 3: Zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego. 
Cel strategiczny I: Stałe doskonalenie oferty czasu wolnego w Gminie Niepołomice. 

3. Problem na jaki odpowiada zadanie:  

Jedna z grup problemów / kwestii kluczowych jakie stoją u podstaw decyzji o realizacji zadania to: 
― zwiększająca się rok rocznie ilośd mieszkaoców Gminy Niepołomice (potencjalny klient); 
― bliskośd milionowego miasta i obserwowalny trend weekendowych odwiedzin Gminy przez 

Krakowian (potencjalny klient); 
― wzrost ogólnej świadomości mieszkaoców / odwiedzających co do potrzeb spędzania czasu 

wolnego w sposób aktywny, ciekawy, w pewien sposób zorganizowany / przygotowany,  
― moda na zdrowy styl życia. 

Kolejne to podnoszenie się poziomu jakości życia które pociąga za sobą oczekiwanie mieszkaoców / 
odwiedzających do korzystania z profesjonalnych, nowoczesnych obiektów sportowo rekreacyjnych. 
Ponadto Gmina Niepołomice nie dysponuje nowoczesnym, wielodyscyplinarnym kompleksem 
sportowo – rekreacyjnym spełniającym funkcje miejsca gdzie aktywnie i ciekawie można spędzid 
blisko cały dzieo w towarzystwie znajomych, rodziny, etc.   

4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):  

Wykonanie zadania pozwoli na realizację celu operacyjnego strategii rozwoju pn. „Rozwój 
infrastruktury wspierającej ofertę czasu wolnego w gminie Niepołomice”. 
Wykonanie zadania w sposób zasadniczy wzmocni pozycję Gminy jako atrakcyjnego miejsca 
spędzania czasu wolnego (zarówno dla mieszkaoców jak i odwiedzających) oferującego wielośd 
atrakcji sportowo – rekreacyjnych na najwyższym, europejskim poziomie. 
Wykorzystanie zasobów wód geotermalnych, zlokalizowanych na głębokości 700 – 1800 m  
i posiadających temperaturę 30 – 50 stopni C,  jako wody kąpielowe w basenach (czy dodatkowo 
jako źródło ciepła wspomagające ogrzewanie kompleksu) pozwoli na utworzenie wysoce 
atrakcyjnego centrum wodnego – atrakcji w bezpośredniej bliskości Krakowa –milionowego miasta 
cierpiącego na brak wystarczającej ilości zagospodarowanych kąpielisk7. 
Doświadczenia innych centrów rekreacji wodnej, opartych na złożach wód geotermalnych  
i uruchomionych na przestrzeni ostatnich 10 lat w Polsce czy np. na Słowacji, świadczą, iż są to 
obiekty cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem klientów. Najbliższe baseny z wodą 
geotermalną zlokalizowane są w Białce i Bukowinie Tatrzaoskiej (odległośd: ok. 80 km od Krakowa). 

5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 

Mieszkaocy Gminy Niepołomice. 
Odwiedzający (turyści / rekreacji) z Krakowa oraz gmin ościennych m.in. Wieliczka, Bochnia. 

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 

2015 – 2018 r. 

                                                           
7
 Właściwości wód geotermalnych i możliwości ich wykorzystania zostały potwierdzone w opracowaniu 

Instytutu Gospodarki Surowcami i Energią PAN Zakład Energii Odnawialnej z sierpnia 2008 r. pt. „Warunki 
występowania oraz możliwości zagospodarowania wód geotermalnych w m. Niepołomice …”. Wg. autorów 
opracowania wody geotermalne można wykorzystad nie tylko do celów rekreacyjnych (baseny kąpielowe / 
baseny termalne – dodatkowo wody te są wysoko zmineralizowane ) ale również jako samoistne źródło ciepła, 
ciepło wspomagające pompy ciepła lub kotłownie konwencjonalne. 



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Opracowanie:   

        Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004, 
                  Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl  e-mail: cds@cds.krakow.pl 

 
 

50 

7. Typy działao, fazy realizacji zadania: 

Faza I – okres realizacji: 2015 – 2016 r. 
Zakres prac:  

― boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej,  
― boisko treningowe do piłki nożnej,  
― wielofunkcyjna hala sportowa,  
― skate park,  
― ścianka wspinaczkowa. 

 
Faza II – okres realizacji: 2017 – 2018 r. 
Zakres realizacji:  

― 2 – 3 korty tenisowe,  
― strzelnica sportowa,  
― zespół odkrytych basenów pływackich (możliwe, że bazujących na złożach wód 

geotermalnych),  
― wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci uwzględniający potrzeby dzieci najmłodszych, dzieci w 

wieku przedszkolnym oraz dzieci w wieku wczesnoszkolnym z towarzyszącym mu muzeum 
zabawek, 

― muzeum starych samochodów.  

8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów)   

― Uruchomienie na terenie gminy Niepołomice wielofunkcyjnego centrum sportowo – 
rekreacyjnego (zakres inwestycji wg. specyfikacji z pkt. 7). 

― Wskaźnik korzystających z obiektów sportowych: liczba korzystających / rok – minimum 
zgodnie z przewidywanymi wartościami zaprezentowanymi w szczegółowej koncepcji 
projektu (biznes plan inwestycji). 

9. Odpowiedzialnośd za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice. 

10. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i źródła jego finansowania: 

20.000.000 zł (budżet Gminy oraz środki zewnętrzne) 

 

 

KARTA ZADANIA FLAGOWEGO 

1. Tytuł zadania: 

Niepołomicki Portal Informacyjny 

2. Nazwa domeny oraz celu strategicznego którego dotyczy zadanie: 

Domena 3: Zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego. 
Cel strategiczny II. Spójny system zarządzania ofertą czasu wolnego w Gminie – skuteczna informacja 
i koordynacja działao. 

3. Problem na jaki odpowiada zadanie:  

Założenie wyjściowe: koordynacja działao w obszarze „zintegrowanej i atrakcyjnej oferty czasu 
wolego” w Gminie Niepołomice, powinna byd realizowana poprzez skuteczne zarządzanie ofertą i 
informacją na podstawie jasnych reguł / zasad obowiązujących i przyjętych w gminie Niepołomice. 
Obecnie takie mechanizmy nie działają skutecznie. 
Ponadto występuje potrzeba łatwości i powszechności oraz kompleksowośd generowanych 
informacji dotyczących szeroko rozumianej oferty czasu wolego oferowanej na terenie Gminy 
Niepołomice. Potrzeba taka artykułowana jest nie tylko bezpośrednio przez mieszkaoców Gminy 
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(potencjalnych klientów) ale również przez podmioty oferujące usługi czasu wolnego (potencjalnych 
dostawców / oferentów). 

4. Uzasadnienie zadania (cele zadania, wpływ na rozwój lokalny/regionalny):  

Realizacja Domeny 3 pn. „Zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego” generalnie koncentruje 
się wokół trzech kwestii zasadniczych: produkt, informacja i koordynacja. Istotnym jest jednak fakt, iż 
zaangażowanie realizacyjne na rzecz każdej z nich (zgodnie z opiniami uczestników warsztatów 
strategicznych – mieszkaoców Gminy Niepołomice) nie rozkłada się proporcjonalnie. Kwestia 
zasadnicza pn. koordynacja koncentruje 40% aktywności, informacja – 25% a produkt – 35%. Tym 
samym zagadnienia koordynacyjno – informacyjne są zasadnicze dla realizacji Domeny 3. 

5. Odbiorcy/beneficjenci zadania: 

Mieszkaocy Gminy Niepołomice oraz odwiedzający (turyści / poszukujący rekreacji). 
Instytucje, organizacje, firmy oferujące szeroko rozumiane usługi czasu wolnego (realizowane na 
terenie Gminy Niepołomice). 

6. Proponowany okres realizacji zadania (w latach): 

Czas realizacji projektu: I – II kw. 2012 r., czas trwania efektów projektu: od połowy 2012 r. i dalej. 

7. Typy działao, fazy realizacji zadania: 

Faza I. Opracowanie architektury portalu zawierającej m.in.: 
― działy – np. aktualne imprezy w gminie Niepołomice, kalendarz imprez, propozycje 

opisanych „Niepołomickich produktów turystycznych”, i inne; 
― wyszukiwarka i zasady jej działania (dzięki której w sposób szybki i prosty będzie można 

odnaleźd informacje, spełniające wskazane przez użytkownika kryteria); 
― bazy danych (typy / zakresy informacji) wraz z ich strukturą, np. baza linków do wszystkich 

instytucji oraz organizacji działających w szeroko rozumianej ofercie czasu wolnego w Gminie 
Niepołomice, kolejno mechanizm umożliwiający zamieszczanie na portalu przez instytucje / 
organizacje / osoby aktualnych ofert (propozycji imprez, etc.); 

―  ankieta on–line pozwalająca na analizę funkcjonowania portalu, a następnie prowadzenie 
dalszych prac mających za zadanie usprawnianie funkcjonowania portalu; 

― możliwośd zamieszczania przez użytkowników komentarzy / opinii na temat konkretnych 
usług których byli odbiorcami; 

― typy operacji; 
― i inne. 

Faza II. Zaplanowanie i przeprowadzenie działao informacyjno – promocyjnych portalu: 
- w związku z charakterem projektu, o sukcesie którego stanowid będzie rozpoznawalnośd  
i stopieo upowszechnienia wspomnianego narzędzia, na całośd zagadnieo związanych  
z promocją Niepołomickiego Portalu Informacyjnego położony zostanie bardzo duży nacisk. 
Działania o charakterze informacyjno – promocyjnym zostały dostosowane do potrzeb 
głównych adresatów projektu, a więc instytucji, organizacji, osób zgłaszających swoje imprezy / 
usługi do portalu. Zakłada się wykorzystanie z szeregu różnorodnych środków przekazu oraz 
metod dotarcia do wskazanej grupy m.in. poprzez dystrybucję ulotek i plakatów projektowych, 
reklamę w prasie lokalnej (Gazeta Niepołomicka), promocję portalu podczas lokalnych 
wydarzeo i imprez kulturalnych jak również poprzez bezpośrednie wizyty w siedzibach instytucji 
czy organizacji podczas których następowad będzie demonstracja funkcjonalności Portalu oraz 
instruktarz jak z niego korzystad.  

 
Zasada działania Portalu:  
wszystkie instytucje / organizacje / osoby podejmujące się organizacji imprez / wydarzeo / atrakcji 
na terenie Gminy Niepołomice, korzystające z jakiejkolwiek wysokości lub formy finansowania  
z budżetu Gminy, są zobowiązane do zgłoszenia niniejszego wydarzenia na portalu (w określonym 
czasie wg formatki zamieszczonej na portalu). Wszyscy inni mogą to zrobid dobrowolnie, bez 
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ograniczeo zyskując tym samym darmową promocję wydarzenia. 
Dodatkowo portal będzie uzupełniany o inne treści informacyjne (np. opisy produktów 
turystycznych, propozycje spędzenia aktywnego dnia w Niepołomicach, etc.) przez Referat Promocji 
Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice. Referat ten będzie też pełnid rolę administratora portalu. 
Gwarancję łatwego dostępu do poszukiwanych przez użytkowników portalu informacji stanowid 
będzie zastosowanie wyszukiwarki, która w bazie instytucji  / organizacji / osób lub proponowanych 
przez nie usług pozwoli w sposób szybki i prosty odnaleźd informacje, spełniające wskazane przez 
użytkownika kryteria. Ponadto portal zawierad będzie dział przedstawiający aktualności związane  
z szeroko rozumianą ofertą czasu wolnego, w tym m.in. wydarzeniami, imprezami jakie były, są lub 
będą na terenie gminy Niepołomice. Dodatkowy element stanowid będzie sekcja skupiająca zbiór 
informacji, propozycji wycieczek po gminie i wskazówek odnoszących się do zagadnienia czasu 
wolego. 
Portal będzie narzędziem interaktywnym, pozwalającym na bezpośredni kontakt z odwiedzającymi 
stronę projektu przez ankietę on–line pozwalającą na analizę funkcjonowania, a następnie 
usprawnianie portalu. 

8. Oczekiwane efekty (w tym wskaźniki produktów i rezultatów)   

Efektem realizacji projektu będzie narzędzie informatyczne w formie ogólnodostępnego, gminnego 
portalu internetowego, przedstawiające w przystępnej formie informacje dotyczące lokalnych usług 
(imprez, wydarzeo, atrakcji) w obszarze czasu wolnego (oferowanych na terenie Gminy)  
i oferujących je instytucji / organizacji / osób.  Portal ma za zadanie: 

― byd narzędziem pozwalającym na szeroką informację o ofertach, atrakcjach „dziejących się” 
na terenie Gminy,  

― byd narzędziem pozwalającym na koordynację działao / ofert realizowanych na terenie 
Gminy. 

Wskaźnik produktu:  
― działający portal informacyjny ze wszystkimi zaplanowanymi funkcjonalnościami. 

Wskaźnik rezultatu:  
― ilośd odwiedzin / wejśd na stronę;  
― procent imprez / atrakcji jakie w skali roku znajdują się na portalu w stosunku do wszystkich 

realizowanych na terenie Gminy Niepołomice. 

9. Odpowiedzialnośd za realizację zadania (instytucja/podmiot odpowiedzialny): 

Referat Promocji Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice. 

10. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia i źródła jego finansowania: 

25.000 zł 

 

 

III.4. Schemat podsumowujący budowę Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice 

Poniżej przedstawiono schemat uwzględniający całośd planu strategicznego (misja i domeny rozwoju 

Gminy Niepołomice) wraz planem operacyjnym (plany działao skupiające cele strategiczne  

i operacyjne dla poszczególnych domen). 
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CZĘŚD IV SYSTEM WDRAŻANIA I MONITOROWANIA STRATEGII 

 

IV.1.Założenia wyjściowe oraz uczestnicy procesu wdrażania i monitorowania Strategii 

Wdrożenie „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice” odbywad będzie się w oparciu o dwie 

ścieżki realizacyjne. Pierwsza z ich obejmuje zadania, w tym zadania flagowe, których realizacja 

oparta będzie o instrumenty finansowe w postaci środków publicznych pozostających w gestii 

samorządu gminnego. Druga opiera się na zadaniach, za które odpowiedzialnośd przekazana jest 

innym podmiotom lub instytucjom i bazuje na środkach budżetu Gminy oraz środkach zewnętrznych. 

W ramach pierwszej ścieżki, która obejmuje gros zadao strategicznych, kluczowymi instrumentami 

zapewniającymi środki na wdrażanie zaplanowanych w Strategii przedsięwzięd jest coroczny budżet 

Gminy Niepołomice oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niepołomice na lata 2011-2019.  

W obu wskazanych rodzajach dokumentów uwzględnione zostaną zadania zapisane w niniejszej 

Strategii.  

Proces  wdrażania  i monitorowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice”  oparty  będzie 

na następujących zasadach, zgodnych z przyjętą misją rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice8:  

― transparentności życia publicznego,  

― zarządzania partycypacyjnego,  

― wieloletniego  planowania oraz  

― partnerskiej współpracy instytucji i środowisk gminnych oraz współodpowiedzialności za 

realizację podejmowanych działao.  

Strategia będzie wdrażana i monitorowana przez wyznaczone do tego podmioty przy 

wykorzystywaniu dostępnych narzędzi i procedur. Określenie precyzyjnych mechanizmów weryfikacji 

i oceny postępów w zakresie realizacji założonych działao oraz osiągania postawionych celów ma 

szczególne znaczenie w kontekście założenia partnerskiej realizacji części ujętych w dokumencie 

zamierzeo strategicznych. Podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania, monitorowania i oceny 

„Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice” oraz pełniącymi określone w nim role będą: 

I. Rada Miejska  

II. Strażnik Strategii - Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice; 

III. Referat Strategii Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice; 

IV. Opiekunowie Domen: 

―  Opiekun Domeny 1. Stabilna gospodarka oparta o Niepołomicką Strefę Inwestycyjną  

i lokalny potencjał gospodarczy – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Niepołomice; 

― Opiekun Domeny 2. Zorganizowana wspólnota – aktywni, zdrowi i wszechstronnie 

rozwijający się mieszkaocy – Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice ds. 

społecznych; 

― Opiekun Domeny 3. Zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego – Kierownik 

Referatu Promocji Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice; 

                                                           
8
 Patrz str.8 Strategii. 
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V. Partnerzy – przedstawiciele podmiotów i instytucji zaangażowanych w proces realizacji zadao 

w ramach poszczególnych domen strategicznych: 

― w ramach Domeny 1. Stabilna gospodarka oparta o Niepołomicką Strefę Inwestycyjną  

i lokalny potencjał gospodarczy będą to m.in.: kierownicy poszczególnych Referatów 

UMiG Niepołomice realizujących określone dla domeny cele (w tym Referatu 

Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Referatu Promocji, Referatu Inwestycji Drogowych, 

Referatu Rolnictwa, Wydziału Rozwoju Gospodarczego) oraz kierownicy gminnych 

jednostek organizacyjnych, lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele zakładów 

zlokalizowanych w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej, Starostwo Powiatowe, filia 

Powiatowego Urzędu Pracy, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Krakowski Park 

Technologiczny; 

― w ramach Domeny 2 Zorganizowana wspólnota – aktywni, zdrowi i wszechstronnie 

rozwijający się mieszkaocy będą to m.in.: sołtysi, Straż miejska, Policja, Młodzieżowe 

Centrum Karier, OHP w Niepołomicach, Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji, domy 

kultury, szkoły z terenu Gminy, Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa, Fundacja Zamek 

Królewski, Centrum Kultury, Referat Promocji UMiG Niepołomice, Wydział Edukacji 

UMiG Niepołomice, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Lokalna Grupa 

Działania Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy, Publiczna Ponadgminna 

Placówka Opiekuoczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Niepołomicach; 

― w ramach Domeny 3. Zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego będą to m.in.: 

Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji; Centrum Kultury, Małopolskie Centrum Dźwięku  

i Słowa, Fundacja Zamek Królewski,  Muzeum Niepołomickie, szkoły, domy 

kultury, biblioteki, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, organizacje turystyczne, 

podmioty branży gastronomiczno-hotelarskiej, Nadleśnictwo Niepołomice, Opactwo 

ss.Benedyktynek w Staniątkach, TV Niepołomicka, Referat Promocji UMiG Niepołomice. 

Dodatkowo, Strażnik Strategii wraz z Referatem Strategii oraz Opiekunami Domen współtworzą 

Zespół ds. wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice. 

Struktura podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania i monitorowania „Strategii Rozwoju 

miasta i Gminy Niepołomice” przedstawia się następująco: 
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Wyżej wymienieni uczestnicy będą w ramach procesu monitorowania i oceny realizowad następujące 

funkcje: 

I. Rada Miejska: 

― zapewnia finansowanie dla planowanych przedsięwzięd strategicznych; 

― odbiera od Strażnika Strategii wyniki monitoringu Strategii i rekomendacje dot. 

wdrażania Strategii; 

― podejmuje decyzje o przystąpieniu do procesu przeglądu strategicznego (aktualizacji 

Strategii). 

 

II. Strażnik Strategii: 

― inicjuje i koordynuje proces wdrażania i monitoringu; 

― koordynuje pracę Opiekunów Domen i pełni funkcję koordynatora tworzonego wspólnie 

z Opiekunami oraz Referatem Strategii Zespołu ds. wdrażania i monitoringu Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice; 

― określa standardy bieżącego monitorowania wdrażania Strategii (wprowadza niezbędne 

zmiany do procedury monitoringu); 

― przedstawia wyniki monitoringu i rekomendacje Radzie Miejskiej; 

― zabiega o zapewnienie finansowania dla planowanych przedsięwzięd strategicznych; 

― mobilizuje zasoby na rzecz realizacji działao zapisanych w Strategii; 

― odpowiada za aktualizację zapisów Strategii, jest inicjatorem przeglądu strategicznego. 
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III. Referat Strategii Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice: 

― pełni funkcję jednostki wykonawczej Strażnika Strategii; 

― odpowiada za przygotowanie i organizację pracy Zespołu ds. wdrażania i monitoringu 

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice; 

― realizuje politykę informacyjną Strategii (odpowiada za upowszechnianie planów oraz 

efektów działao strategicznych); 

― scala i opracowuje uzyskane od Opiekunów domen informacje oraz przygotowuje 

rekomendacje dotyczące wdrażania Strategii wraz z harmonogramem rzeczowo-

finansowym na kolejny rok budżetowy; 

― utrzymuje stały, bieżący kontakt z Opiekunami Domen oraz Partnerami - prowadzi, we 

współpracy z Opiekunami Domen, bieżący monitoring postępów we wdrażaniu zapisów 

Strategii; 

― wspiera Opiekunów Domen w działaniach na rzecz angażowania Partnerów do realizacji 

założeo poszczególnych domen. 

 

IV. Opiekunowie Domen: 

― koordynują realizację zadao strategicznych w ramach domeny; 

― w sposób stały monitorują realizację zadao i stopieo osiągania celów w ramach 

poszczególnych domen; 

― pozyskują i agregują informacje i dane mające służyd monitoringowi danej domeny na 

potrzeby analizy wskaźników produktów i rezultatów; 

― formułują rekomendacje dotyczące wdrażania zapisów poszczególnych domen; 

― przygotowują i przekazują Strażnikowi Strategii (poprzez Referat Strategii UMiG 

Niepołomice) cykliczną informację dotyczącą stanu realizacji celów zapisanych w ramach 

domeny; 

― pod przewodnictwem Strażnika Strategii wchodzą wraz z Referatem Strategii UMiG 

Niepołomice w skład Zespołu ds. wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i 

Gminy Niepołomice; 

― podejmują działania na rzecz angażowania partnerów do realizacji założeo 

poszczególnych domen. 

 

V. Partnerzy: 

― aktywnie, zgodnie z posiadanymi kompetencjami włączają się w realizację zadao 

określonych dla poszczególnych domen; 

― przekazują Opiekunom Domen informacje nt. realizowanych zadao wpisujących się w 

założenia poszczególnych domen oraz statystyki i dane pomocne w procesie 

monitorowania wskaźników rezultatu dla domen; 

― zgłaszają Opiekunom Domen pojawienie się trudności lub dodatkowe potrzeby związane 

z wdrażanymi zadaniami uwzględnionymi w Strategii.  
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IV.2. Wskaźniki  monitorowania realizacji Strategii 

System monitorowania powinien zapewnid ocenę skuteczności działao, które będą podjęte dla 

realizacji kierunków wyznaczonych przez „Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice”. 

Monitoring realizacji Strategii odbywad się będzie na dwóch zasadniczych poziomach: 

A. wskaźników produktów i rezultatów mających swoje źródło w efektach poszczególnych 

realizowanych zadao strategicznych (monitoring w oparciu o karty projektów); 

B. zbiorczych wskaźników produktów i rezultatów oraz wskaźników oddziaływania 

analizowanych w oparciu o wąski, określony w niniejszym dokumencie zakres podstawowych 

wskaźników, przyjętych dla poszczególnych celów strategicznych ukonstytuowanych  

w ramach domen strategicznego rozwoju Gminy Niepołomice. W celu stworzenia 

odpowiedniego tła wartości wskaźników powinny byd umiejscowione w szerszym kontekście 

(powiatowym, regionalnym, krajowym), dlatego w miarę dostępności danych informacje na 

temat wartości wskaźników będą prezentowane:  

― w liczbach bezwzględnych (lub procentowo), 

― w porównaniu do średniej powiatu i średniej wojewódzkiej, 

― w ujęciu zmiany od roku bazowego oraz ostatniego badania (dynamika). 

Wskaźniki służące monitorowaniu realizacji Strategii, odnoszące się do poszczególnych jej domen 

strategicznych i celów (poziom B) przedstawiono poniżej. 

 

Domena 1. Stabilna gospodarka oparta o Niepołomicką Strefę Inwestycyjną i lokalny potencjał 

gospodarczy – wskaźniki: 

 

Cel strategiczny 1. Dalszy rozwój Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

Źródło 

Liczba podmiotów działających w 
Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej  

sztuk 
Referat Ewidencji Przedsiębiorców  

w UMiG Niepołomice  

Powierzchnia zagospodarowanych 
terenów inwestycyjnych w Gminie 
Niepołomice 

ha 
Referat Planowania Przestrzennego 

w UMiG Niepołomice  

Liczba zatrudnionych w firmach 
działających w ramach Niepołomickiej 
Strefy Inwestycyjnej  

osoby Urząd Statystyczny w Krakowie 

 

Cel strategiczny 2. Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

Źródło 

Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych  według REGON  

sztuk Urząd Statystyczny w Krakowie 

Liczba podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych  w systemie REGON na 
1000 mieszkaoców  

sztuk Urząd Statystyczny w Krakowie 

Liczba osób pracujących na 1000 
mieszkaoców 

osoby Urząd Statystyczny w Krakowie 

Liczba podmiotów gospodarczych sztuk Referat Ewidencji  
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zarejestrowanych na terenach wiejskich 
Gminy Niepołomice 

Przedsiębiorców w UMiG 
Niepołomice 

 

Cel strategiczny III. Wzmacnianie marki gospodarczej Niepołomic 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

Źródło 

Liczba pozyskanych przez Gminę 
Niepołomice nowych inwestorów  

sztuk Referat  Planowania 
Przestrzennego w UMiG 

Niepołomice 

Liczba przyznanych Gminie Niepołomice 
nagród, tytułów, wyróżnieo w rankingach 

sztuk Referat Promocji w UMiG 
Niepołomice 

Liczba spotkao konsultacyjnych 
przeprowadzonych pomiędzy Urzędem 
Miasta i Gminy Niepołomice a Niepołomicką 
Radą Gospodarczą 

sztuk 
Wydział Rozwoju Gospodarczego 

UMiG Niepołomice 

 

Cel strategiczny IV. Poprawa funkcjonalności i dostępności komunikacyjnej 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

Źródło 

Długośd nowo wybudowanych dróg na 
terenie Gminy 

km Referat Inwestycji Drogowych w 
UMiG Niepołomice 

Ilośd miejsc parkingowych i postojowych w 
Gminie Niepołomice 

sztuk Referat Inwestycji Drogowych w 
UMiG Niepołomice 

Liczba osób korzystających z komunikacji 
publicznej funkcjonującej na terenie Gminy 
Niepołomice. 

osoby  
Referat Inwestycji Drogowych w 

UMiG Niepołomice 

Liczba osób korzystających z komunikacji 
publicznej na trasie Niepołomice -  Kraków. 

osoby Referat Inwestycji Drogowych w 
UmiG Niepołomice 

Zmniejszenie liczby wypadków drogowych  % Policja, Straż Miejska  

 

 

Domena 2. Zorganizowana wspólnota – aktywni, zdrowi i wszechstronnie rozwijający się 

mieszkaocy – wskaźniki: 

 

Cel strategiczny I. Nowoczesna edukacja odpowiadająca na wyzwania przyszłości, dostępna na 
każdym etapie życia 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

Źródło 

Poziom uczestnictwa mieszkaoców w 
kształceniu przez całe życie  

% WUP w Krakowie 

Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych 
średnia liczba 

punktów 
OKE w Krakowie 

Średnie wyniki egzaminów po szkole 
podstawowej 

średnia liczba 
punktów 

OKE w Krakowie 

Liczba uczniów gimnazjów i szkół 
gimnazjalnych korzystających z doradztwa 
zawodowego 

os. 
Wydział Edukacji UMiG Niepołomice 

oraz Młodzieżowe Centrum Karier 
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Stosunek liczby uczniów niepołomickich 
szkół ponadgimnazjalnych oraz liczebności 
populacji młodzieży w adekwatnej grupie 
wiekowej (wskaźnik skolaryzacji brutto) 

% Główny Urząd Statystyczny 

 
Cel strategiczny II. Budowa postaw i warunków dla rozwoju partycypacji społecznej w Gminie 
Niepołomice 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

Źródło 

Liczba aktywnych organizacji 
pozarządowych / 1000 mieszkaoców 

szt. Urząd Statystyczny w Krakowie 

Liczba zgłoszeo dot. tematu partycypacji i 
integracji społecznej w ramach konkursów 
na granty przekazywane przez samorząd 
organizacjom pozarządowym działającym 
na terenie Gminy9 

szt. UMiG Niepołomice 

Frekwencja wyborcza % PKW 

Liczba osób korzystających z 
mechanizmów e-partycypacji  

os. 
Stanowisko ds. informatyki UMiG 
Niepołomice (statystyki systemu 
powiadomieo sms i strony www) 

 
Cel strategiczny III. Nowe podejście do świadczenia usług społecznych – popularyzacja idei 
aktywności i współpracy 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

Źródło 

Liczba klientów ośrodków pomocy 
społecznej/1000 mieszkaoców 

os. GUS 

Liczba osób korzystających z usług 
wczesnego wsparcia rodziny 

os. 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Niepołomicach 

 
Cel strategiczny IV. Bezpieczne środowisko dla życia i rozwoju mieszkaoców Gminy Niepołomice 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
pomiaru 

Źródło 

Liczba osób objętych programami 
profilaktyki zdrowotnej / 10 000 
mieszkaoców 

os. 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Niepołomicach  

Liczba wypadków w ruchu drogowych szt. 
Komisariat Policji w Niepołomicach 

Straż Miejska 

 
Liczba przestępstw i wykroczeo 

szt. 
Komisariat Policji w Niepołomicach 

Straż Miejska 

Liczba dewastacji, zniszczeo mienia 
publicznego 

szt. 
Komisariat Policji w Niepołomicach 

Straż Miejska 

 

                                                           
9
 Źródło danych dla wskaźnika: Program Współpracy Gminy Niepołomice z Organizacjami Pozarządowymi. 
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Domena 3. Zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego – wskaźniki: 

 

Cel strategiczny I. Stałe doskonalenie oferty czasu wolnego w Gminie Niepołomice 

Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło 

Liczba osób biorących udział w imprezach 
organizowanych w ramach całorocznego 
kalendarza imprez  kulturalno – 
rekreacyjnych10 . 

szt. 
 

UMiG Niepołomice 
Referat Promocji 

Liczba osób korzystających z 
poszczególnych obiektów sportowych i 
kulturalnych w gminie Niepołomice (w 
podziale na obiekty / na rok)11 . 

szt. 
UMiG Niepołomice 
Referat Promocji 

Poziom zadowolenia klientów – 
mieszkaoców Gminy Niepołomice, z oferty 
czasu wolnego (coroczne badania 
satysfakcji klientów – badania wywołane). 

% 
UMiG Niepołomice 
Referat Promocji 

Poziom zadowolenia klientów – 
odwiedzających, z oferty czasu wolnego  
(coroczne badania satysfakcji klientów – 
badania wywołane). 

% 
UMiG Niepołomice 
Referat Promocji 

Liczba turystów odwiedzających gminę 
Niepołomice (badanie ruchu 
turystycznego). 

szt. 
UMiG Niepołomice 
Referat Promocji 

 
Cel strategiczny II. Spójny system zarządzania ofertą czasu wolnego w Gminie – skuteczna 

informacja i koordynacja działao 

Nazwa wskaźnika Jednostka pomiaru Źródło 

Liczba odsłon strony (ruch internautów na 
stronie visit Niepołomice) 

szt. 
UMiG Niepołomice 
Referat Promocji 

Liczba odsłon strony (ruch internautów na 
Niepołomickim Portalu Informacyjnym). 

szt. 
UMiG Niepołomice 
Referat Promocji 

Liczba wydarzeo/imprez zamieszczonych 
na Niepołomickim Portalu Informacyjnym. 

szt. 
UMiG Niepołomice 
Referat Promocji 

Liczba podmiotów (oferujących usługi 
czasu wolnego) zalogowanych na 
Niepołomickim Portalu Informacyjnym. 

szt. 
UMiG Niepołomice 
Referat Promocji 

Liczba turystów odwiedzających gminę 
Niepołomice (badanie ruchu 
turystycznego). 

szt. 
UMiG Niepołomice 
Referat Promocji 

 

                                                           
10

 Uwaga: wprowadzenie procedury – jeśli impreza / wydarzenie korzysta ze wsparcia Gminy (w formie 
pieniężnej, rzeczowej np. użyczona sala, czy też innej jeszcze formie wsparcia), ma obowiązek złożyd raport z 
imprezy zawierający m.in. ilośd uczestników. 
11

 Uwaga: wprowadzenie procedury pomiaru (liczenia) korzystających z obiektów sportowo – rekreacyjnych i 
kulturalnych przez zarządców obiegów. Kolejno przekazywanie danych do Referatu Promocji Urzędu Miasta i 
Gminy Niepołomice. 
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IV.4.Procedury wdrażania i monitorowania Strategii 

W procesie wdrażania oraz weryfikacji i oceny stopnia realizacji zamierzeo strategicznych 

przewidziano trzy podstawowe procedury postępowania. Są to: 

I. Procedura przepływu informacji, gromadzenia danych i sprawozdawczości 

Sprawozdania z postępów w realizacji zadao uwzględnionych w Strategii przygotowywane są 

dwa razy w roku i obejmują sprawozdanie śródroczne i sprawozdanie koocoworoczne. W tym 

celu podejmowane są następujące działania: 

a) Opiekunowie Domen pozyskują od Partnerów informacje na temat zadao 

strategicznych zrealizowanych/będących w realizacji/planowanych do realizacji w 

danym roku kalendarzowym. Dane zbierane są w oparciu o karty zadao obejmujące 

informacje takie jak m.in.: harmonogram i budżet realizacji, osiągnięte efekty 

(wskaźniki produktów i rezultatów), napotkane/potencjalne trudności i problemy, 

niezbędne dla zrealizowania zadania zasoby. 

W przypadku sprawozdania śródrocznego dane gromadzone są do: 1 kwietnia. 

W przypadku sprawozdania koocoworocznego dane gromadzone są do: 15 września. 

b) Opiekunowie Domen agregują pozyskane informacje i w oparciu o nie opracowują 

cząstkowe sprawozdanie dotyczące domeny. Sprawozdanie zawiera: opis stanu 

wdrażania zapisów domeny oraz rekomendacje dotyczące wdrażania zapisów 

poszczególnych domen w kolejnym okresie sprawozdawczym (sprawozdanie 

koocoworoczne uwzględnia również listę zadao planowanych do realizacji  ramach 

domeny na kolejny rok budżetowy, w tym nowych propozycji zadao). Sprawozdania 

Opiekunowie domen przekazują do Referatu Strategii. 

W przypadku sprawozdania śródrocznego sprawozdania cząstkowe przekazywane są 

do: 15 kwietnia. 

W przypadku sprawozdania koocoworocznego sprawozdania cząstkowe 

przekazywane są do: 1 października. 

c) Referat Strategii w oparciu o sprawozdania cząstkowe Opiekunów Domen 

przygotowuje sprawozdanie całościowe i przekazuje je Strażnikowi Strategii. 

W przypadku sprawozdania śródrocznego sprawozdanie przekazywane jest 

Strażnikowi Strategii do:  30 kwietnia. 

W przypadku sprawozdania koocoworocznego sprawozdanie przekazywane jest 

Strażnikowi Strategii do:  10 października. 

d) W ciągu 10 dni od otrzymania sprawozdania Strażnik zwołuje spotkanie Zespołu ds. 

wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice, podczas 

którego konsultuje ujęte w sprawozdaniu wyniki monitoringu, rekomendacje,  

a w przypadku sprawozdania koocoworocznego listę zadao planowanych do realizacji  

w kolejnym roku budżetowym. 

e) Na kolejnej, następującej po spotkaniu  Zespołu ds. wdrażania i monitoringu Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice, sesji Rady Miejskiej Strażnik Strategii 

przedstawia wyniki sprawozdania z realizacji zamierzeo strategicznych (w przypadku 

sprawozdania koocoworocznego przedstawia także listę zadao proponowanych do 

uwzględnienia w budżecie Gminy Niepołomice na kolejny rok). Informacje z systemu 
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monitorowania służą zarządzającym realizacją „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Niepołomice” do sprawowania bieżącego nadzoru nad postępami.  

II. Procedura prowadzenia polityki informacyjnej Strategii 

Upowszechnianie wśród mieszkaoców Gminy Niepołomice informacji o realizowanych  

i zrealizowanych zamierzeniach strategicznych stanowi istotny element budowy klimatu 

sprzyjającego wdrażanym przedsięwzięciom. Jest także bezpośrednim efektem postawionej 

przed systemem wdrażania i monitorowania Strategii zasady transparentności życia 

publicznego. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie polityki informacyjnej w ramach 

„Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice” jest Referat Strategii UMiG Niepołomice we 

współpracy ze Strażnikiem Strategii oraz Opiekunami Domen. 

a) Referat Strategii UMiG Niepołomice w oparciu o ujęte w sprawozdaniach informacje 

oraz w drodze bieżących kontaktów z Opiekunami Domen oraz Partnerami prowadzi 

wystandaryzowaną bazę danych dot. postępów w realizacji zamierzeo strategicznych 

(opartą m.in. o informacje zawarte w kartach zadao, wskaźnikach monitoringu  

z poziomu B i sprawozdaniach cząstkowych). 

b) Przynajmniej raz na kwartał Referat Strategii UMiG Niepołomice przygotowuje 

notatkę medialną dotyczącą postępów w realizacji przedsięwzięd strategicznych oraz 

planowanych do realizacji zadaniach. Notatka przekazywana jest wszystkim 

Partnerom Strategii, publikowana w Gazecie Niepołomickiej, na stronie internetowej 

UMiG oraz przekazywana do mediów funkcjonujących w obrębie Gminy i Powiatu. 

III. Procedura uruchamiania przeglądu strategicznego 

Przegląd i aktualizacja dokumentu „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice” odbywad 

będzie się co 3 lata od momentu przyjęcia Strategii przez Radę Miejską. Poszczególne kroki 

uruchomienia tego procesu wskazano niżej i są to: 

a) Strażnik Strategii na sesji Rady Miejskiej przedstawia wniosek o rozpoczęcie procesu 

przeglądu strategicznego. 

b) W oparciu o decyzję Rady Miejskiej Referat Strategii UMiG Niepołomice we 

współpracy z Opiekunami Domen określa sposób przeprowadzenia (w oparciu o 

własne zasoby czy z udziałem konsultantów zewnętrznych) oraz przygotowuje 

harmonogram procesu aktualizacji Strategii. Plan przeglądu strategicznego 

przedstawia Strażnikowi Strategii. 

c) Strażnik Strategii weryfikuje i zatwierdza plan przeglądu strategicznego uruchamiając 

tym samym proces aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice”. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Niepołomice. 

Poniższe opracowanie ma na celu ocenę wewnętrznego potencjału Gminy Niepołomice patrząc na 

nią przez pryzmat trzech sfer: przestrzennej, społecznej, gospodarczej. Całośd analizy została 

przygotowana w oparciu o informacje zawarte w : 

— Dwadzieścia lat doświadczeo w pozyskiwaniu inwestorów do gminy Niepołomice  1990-2010  

– wnioski dla polskich miast; Praca zbiorowa pod redakcją: Wojciecha Jarczewskiego, Macieja 

Huculaka; Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010. 

— Potencjał społeczno ekonomiczny gminy i miasta Niepołomice; Urząd Statystyczny  

w Krakowie, Kraków 2010. 

— Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Niepołomice. Cz. I  uwarunkowania rozwoju przestrzennego/cz. II Kierunki rozwoju 

przestrzennego; Kwiecieo 2010. 

— Województwo Małopolskie 2010 - Podregiony, Powiaty, Gminy. Urząd Statystyczny  

w Krakowie, 2010. 

— www.niepolomice.eu 

— www.stat.gov.pl 

— Strategia Rozwoju Powiatu Wielickiego 2008-2013. 

— Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013. 
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SFERA PRZESTRZENNA 

Położenie  

Miasto i Gmina Niepołomice leżą w powiecie wielickim, na terenie województwa małopolskiego, na 

południowy-wschód od Krakowa i zajmują powierzchnię 95,1 km2. Oprócz miasta Niepołomice w 

gminie znajduje się 12 innych miejscowości: Chobot, Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, 

Suchoraba, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheoski, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów. 

Większa częśd obszaru gminy położona jest na równinnym dnie doliny Wisły, należącym do Niziny 

Nadwiślaoskiej. Jest to zachodnia częśd rozległego zapadliska przedkarpackiego, zwanego Kotliną 

Sandomierską. Południowa częśd gminy obejmuje fragmenty Podgórza Bocheoskiego. W części 

wschodniej, rozciąga się Puszcza Niepołomicka, podgórze ma tam charakter równinnego płaskowyżu, 

wyniesionego nieznacznie ponad doliny Raby i Wisły. Od strony północnej terytorium gminy 

Niepołomice ogranicza Wisła.  

Tereny miasta i gminy Niepołomice posiadają rozbudowaną sied hydrograficzną. Największą rzeką 

przepływającą przez teren gminy jest Wisła, w jej dorzeczu leży całośd gminy. Rzeka na całej długości 

jest uregulowana. 

Klimat 

Średnia temperatura roczna dla Niepołomic wynosi 8,1oC, temperatura lipca 17,3oC, a stycznia -2,5oC. 

Jest ona nieco niższa niż średnia Kotlin Podkarpackich, która wynosi 8,8oC. Niższe warunki termiczne 

mają źródło w położeniu gminy w dolinie Wisły i w związku z tym często występuje tu inwersja 

termiczna (wpływają na to zakłady przemysłowe zlokalizowane we wschodniej części Krakowa)  

i mgły. Średnia ilośd dni bezprzymrozkowych wynosi 169, z przymrozkami 196. Przymrozki występują 

późną wiosną i wczesną jesienią, skracając okres wegetacji. Ilośd dni z mgłą wynosi 100 – 120, co 

stanowi niekorzystny element klimatu zwłaszcza dla najniżej położonych terenów. Największa ilośd 

dni z opadami w lipcu wyniosła 12 dni (123,3 mm), najsuchszy jest luty 10 dni i 23,7 mm opadu. 

Średnia roczna suma opadów to 700  – 750 mm. Średnia liczba dni pogodnych 40 – 50, dni z pokrywą 

śnieżną 80  – 100 a dni gorących 35 – 40. Największe zachmurzenie przypada na miesiące styczeo – 

marzec, najmniejsze w miesiącach sierpieo, wrzesieo. Klimat w obszarze miasta i gminy Niepołomice 

posiada podobnie jak w sąsiednich gminach korzystne warunki klimatyczne dla sadownictwa  

i leśnictwa z uwagi na wysoka sumę opadów i wysoką średnio roczną temperaturę powietrza.  

Flora 

Lasy i grunty leśne stanowią łącznie 1460 ha, tj. 15,1 % całego obszaru gminy. Największe kompleksy 

leśne występują w części centralnej gminy i są związane z Puszczą Niepołomicką. Lasy w gminie 

Niepołomice spełniają rolę wodochronną.  Na obszarze gminy występują zbiorowiska roślinne  

o różnej genezie powstania i różnym stopniu przekształcenia. Szata roślinna okolic Niepołomic 

najbogatsza jest na terenie Puszczy. Na terenach wilgotniejszych zachowały się fragmenty grądów, 

pierwotnie stanowiących typ lasu dominujący w sandomierskich puszczach. Przeważają tam dęby, 

lipy drobnolistne i graby, w przeszłości licznie występowały jesiony i wiązy. Na glebach piaszczystych 

rosną ubogie bory sosnowe, które zajmują obecnie około 80% kompleksu głównej części Puszczy. 

Prócz sosny w borach rosną także brzozy, dęby i olchy czarne. Poza wspomnianymi grądami i borami 

sosnowymi w niektórych częściach puszczy, zaobserwowad można buczyny z ubogim podszytem. Na 

terenach podmokłych zachowały się olsy, a także fragmenty nadrzecznych łęgów.  
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W zachodniej części Puszczy znajduje się interesujące miejsce zwane Wielkie Błoto. Jest to w głównej 

mierze torfowisko otoczone ze wszystkich stron lasami. Występuje tu najdalej na południe Polski 

wysunięta reliktowa brzoza niska – ślad po ostatnim zlodowaceniu. Na miejscu można zobaczyd też 

wiele innych gatunków roślin torfowiskowych i bagiennych. 

Prócz lasów na terenie gminy Niepołomice znajdują się rozległe obszary wilgotnych łąk i pastwisk. 

Duże otwarte tereny łąkowe rozciągają się w dolinie Drwinki, a także wzdłuż Wisły w obrębie wałów. 

W południowej części gminy, na wzgórzach i w dolinach Podgórza Bocheoskiego, dominują pola 

uprawne i sady. 

Takie bogactwo świata roślinnego, często o unikatowym charakterze sprzyja rozwojowi turystyki  

i rekreacji na terenie Gminy. Jest bodźcem ściągającym na tereny mieszkaoców pobliskiej aglomeracji 

krakowskiej stęsknionych świeżego powietrza i obcowania z naturą z dala od zgiełku wielkiego 

miasta. 

Fauna 

Liczba gatunków ptaków na terenie gminy (głównie Puszcza Niepołomicka) sięga około 175. 

Najciekawsze z nich to orlik krzykliwy i grubodzioby, błotniak zbożowy i popielaty, pustułeczka, 

kobuz, bocian czarny. Do zanikających w skali europejskiej gatunków ptaków, a tu mających swoją 

ostoję lęgową, należą jeszcze: brodziec samotny, sowa błotna, puszczyk uralski, remiz, czapla 

czerwona, rybołów, ślepowron, dudek. Spośród dużych ssaków w Puszczy można spotkad sarny, 

jelenie, dziki i wilki. W Poszynie istnieje izolowany od otoczenia Ośrodek Hodowli Żubrów. Gady są 

reprezentowane przez padalce zwyczajne, kilka innych gatunków jaszczurek oraz węże: zaskrooce  

i żmije zygzakowate. Z płazów spotykad można ropuchy: szarą i zieloną, rzekotkę drzewną i wiele 

gatunków większych żab, oraz jaszczurkę traszkę zwyczajną.  

Szeroki wachlarz gatunków zwierząt zamieszkujących analizowane tereny świadczy o wyjątkowości 

miejsca, którym należy się szczycid, ale który trzeba także chronid i zachowad dla przyszłych pokoleo. 

Obszary chronione  

Struktura przyrodnicza gminy jest złożona i obejmuje zróżnicowane siedliska o wysokim potencjale 

bioróżnorodności. Efektem tego jest włączenie terenów gminy Niepołomice do obszaru Natura 2000 - 

obszar specjalnej ochrony ptaków oraz specjalny obszar ochrony siedlisk.: 

― Puszcza – wraz z lasami Grobla i Grobelczyk, a także łąkami w dolinie Drwinki między dwiema 

częściami Puszczy oraz pasem łąk między uroczyskiem Grobelczyk a lasem Grobla. Powodem 

utworzenia obszaru „Puszcza Niepołomicka” o powierzchni 11 762 ha (w ramach dyrektywy 

ptasiej) jest występowanie tu muchołówki białoszyjej i puszczyka uralskiego.  

― Ponadto utworzono obszary „Lipówka” (obejmujący rezerwat o tej samej nazwie) oraz „Koło 

Grobli” – zajmujący 599,63 ha w północno-zachodniej części lasu Grobla oraz cały las Koło. 

Oba powstały w ramach dyrektywy siedliskowej.  

Duże znaczenie w strukturze przyrodniczej gminy mają istniejące i projektowane  rezerwaty przyrody 

obejmujące obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje  

i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody 

nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi 

lub walorami krajobrazowymi a także inne obszary cenne przyrodniczo, w tym wskazane do ochrony 

jako użytki ekologiczne. W południowo-wschodniej części puszczy rozciąga się na 12,66 ha rezerwat 
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„Dębina” z zachowanym starodrzewiem dębowym. W okolic Stanisławic cały oddział leśny tworzy 

rezerwat „Długosz Królewski” (24,14 ha), utworzony ze względu na licznie występujący tu rzadki 

gatunek paproci – długosza królewskiego. Koło leśniczówki Poszynka wąski i wydłużony pas terenu 

zajmuje „Gibiel” (29,79 ha), największy z puszczaoskich rezerwatów, obejmujący fragmenty 

pierwotnych lasów grądowych z wiązem i łęgów z bogatą i zróżnicowaną szatą roślinną oraz 

stanowiący ostoję zwierząt, m.in. bociana czarnego i orlika krzykliwego. W lesie Grobla jego 

najcenniejszy fragment chroni rezerwat „Lipówka” (25,73 ha; 200-letnie drzewostany grądowe  

i łęgowe), a w północnej części zarastające wiślane starorzecze objęto ochroną jako rezerwat 

„Wiślisko Kobyle” (6,67 ha). Również w lesie Koło powstał rezerwat „Koło” – tu na 3,49 ha chroni się 

starodrzew grabowy ze sporym udziałem lipy drobnolistnej. Na etapie prac projektowych jest 

inicjatywa utworzenia Niepołomickiego Parku Krajobrazowego.  

Z jednej strony ilośd terenów chronionych może imponowad, jednak z polskich doświadczeo wynika, 

że ochrona przyrody niesie za sobą różne, często niewygodne dla mieszkaoców, samorządów, biznesu 

konsekwencje. Dlatego Gmina musi znaleźd sposób na pogodzenie priorytetowych działao na rzecz 

ochrony zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleo z koniecznością dynamicznego rozwoju 

gospodarczego i zaspokajania potrzeb miejscowej ludności. Póki co taka koegzystencja w Gminie 

Niepołomice się udaje. 

Turystyka 

W dokumencie Kierunki Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego na lata 2008 – 2013  

w kilku miejscach wspomniana jest gmina Niepołomice, w szczególności w kontekście rozwoju 

obszaru turystyki miejskiej i kulturowej, turystyki aktywnej, rekreacyjnej i specjalistycznej oraz 

turystyki biznesowej. Uwzględnienie w regionalnym dokumencie Niepołomic ma swoje źródło w 

dużym potencjale przyciągania turystów. Jak magnes na odwiedzających działają głównie zabytki  

i atrakcje miasta: 

― Zamek Królewski w Niepołomicach – gotycki zamek królewski z połowy XIV wieku 

przebudowany w stylu renesansowym znajdujący się w centrum Niepołomic. 

― Kościół Dziesięciu Tysięcy Męczenników − gotycki murowany kościół parafialny z połowy 

XIV wieku, zbudowany z donacji Kazimierza Wielkiego w ówczesnej wsi królewskiej 

Niepołomice. Znacznie przebudowany w stylu barokowym dzięki fundacji Lubomirskich, 

jest najstarszym istniejącym budynkiem w miejscowości. 

― Ratusz w Niepołomicach - niepołomicki ratusz jest budowlą neogotycką wybudowaną w 

1903 według projektu architekta Jana Sas Zubrzyckiego jako siedziba władz miejskich.  

― Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne im. Kazimierza Kordylewskiego  

w Niepołomicach (MOA) – unikatowa placówka tego rodzaju w Polsce, jej głównym 

celem jest popularyzacja i dydaktyka astronomii. 

Niemniej poza siedzibą gminy także można natrafid na ciekawe zabytki m.in. Kościół i Klasztor Sióstr 

Benedyktynek w Staniątkach z XIII wieku. 

Oprócz zabytków kultury materialnej, gmina przyciąga także pięknem natury. Puszcza Niepołomicka 

jest doskonałą przestrzenią do uprawiania turystyki pieszej czy rowerowej, umożliwiają to wytyczone 

szlaki, utwardzone drogi leśne niedostępne dla ruchu samochodowego. Puszcza obok 

niepołomickiego zamku została uznana za mocną stronę powiatu wielickiego, który w swej Strategii 

Rozwoju Powiatu Wielickiego na lata 2008-2013 wskazał te atrakcje jako bazę do promowania 

potencjału powiatu na równie z wielicką kopalnią soli. Dzikośd natury jest tutaj chroniona w sześciu 
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rezerwatach oraz w specjalnym Ośrodku Hodowli Żubrów, niedostępnym jednak dla przeciętnego 

turysty.  

W obrębie miasta i gminy Niepołomice oraz na terenie Puszczy Niepołomickiej znajduje się kilka 

znakowanych szlaków pieszych. Prowadzą one głównie przez lasy, przede wszystkim w zachodniej 

części puszczy: 

― Czarny szlak pieszy - przebieg trasy: Sitowiec - Błoto - stacja PKP Szarów (4km). Jest to 

najkrótszy ze szlaków pieszych w Puszczy Niepołomickiej, przecinający jej zachodnią częśd  

z północy na południe zachodnim skrajem polany Wielkie Błoto.  

― Czerwony szlak pieszy - przebieg trasy: Sitowiec - Błoto - Gradowiedz - stacja PKP Kłaj (7km). 

To krótki szlak łącznikowy przecinający zachodnią częśd Puszczy Niepołomickiej z północy na 

południe i prowadzący przez polanę Wielkie Błoto.  

― Niebieski szlak pieszy - przebieg trasy: zamek niepołomicki - Kozie Górki - Podlas - stacja PKP 

Staniątki (5km).  

― Zielony szlak pieszy - przebieg trasy: zamek niepołomicki - parking przy szosie nr 75 - Sitowiec 

- leśniczówka Przyborów- Kobyla Głowa - uroczysko Osikówka - rezerwat "Długosz Królewski" 

- Stanisławice (18km). Szlak prowadzi w większości drogami asfaltowymi, w tym długimi 

odcinkami dostępnymi dla ruchu samochodowego.  

Okolice Niepołomic wraz z Puszczą Niepołomicką to dogodny teren na przejażdżki rowerowe. Ze 

względu na brak trudnych podjazdów i trasy w większości zamknięte dla ruchu samochodowego 

cieszą się popularnością szczególnie wśród rowerzystów szukającym spokoju w otoczeniu dzikiej 

przyrody w trakcie rodzinnych wypraw za miasto. Rosnąca popularnośd turystyki konnej sprawiła, że 

w Puszczy Niepołomickiej wyznaczono specjalny 8-kilometrowy szlak konny.  

Atrakcyjnośd gminy przekłada się na stały rozwój infrastruktury turystycznej, w latach 2007-2009 

liczba miejsc noclegowych zwiększyła się blisko dwukrotnie (2009 r. – 216; BDL GUS). W 2009 roku na 

terenie gminy udzielono noclegi 15732 Polakom, oraz 3367 obcokrajowcom (BDL GUS). Oznacza to 

ponad 40% wzrost obywateli polskich, którzy zatrzymali się na noc na terenie gminy, i ponad 

dwukrotny wzrost odpowiedniego wskaźnika liczonego dla obywateli innych paostw. 

Kultura 

Niepołomice mogą poszczycid się bogatym życiem kulturalnym. Instytucje Kultury w Niepołomicach 

zajmują się organizacją koncertów, przedstawieo teatralnych, operetkowych, Zamkowych Spotkao  

z Poezją oraz współorganizują coroczne Dni Niepołomic i Europejski Festiwal Ballady.  

Działalnośd muzealną prowadzi Muzeum Niepołomickie, znajdujące się w komnatach zamkowych 

muzeum, organizuje wystawy kolekcji dzieł zarówno znanych mistrzów jak i mniej znanych twórców. 

Najważniejszą obecnie ekspozycją jest wystawa Europejskie Skarby Muzeum Narodowego z Muzeum 

Czartoryskich w Krakowie. Muzeum prowadzi zaawansowane prace nad uruchomieniem unikatowej 

na skale kraju Centrum Dźwięku i Słowa, czyli wystawy ukazującej ewolucje systemów nagrywania  

i odtwarzania dźwięku od zarania dziejów po dziś dzieo. Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 

– jedyny taki dom kultury w Polsce, organizuje nocne pokazy nieba i Zamkowe Spotkania  

z Astronomią. 

Ambitne podejście do tematu kultury zaspokaja nie tylko potrzeby mieszkaoców Gminy, ale także 

przyciąga koneserów sztuki i wydarzeo kulturalnych z wyższej pułki z naszpikowanego instytucjami 

kultury Krakowa, Małopolski, kraju a nawet z zagranicy.  
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Na terenie gminy Niepołomice działa Biblioteka Publiczna. Jej główna siedziba mieści się  

w Niepołomicach, jednak posiada ona cztery dobrze wyposażone filie w Podłężu, Staniątkach, Woli 

Batorskiej i Zabierzowie Bocheoskim. W zbiorach Biblioteki znajduje się niemal 70 tysięcy książek,  

a rocznie korzysta z jej usług 5395 osób. 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Pod względem struktury użytkowania gminnych terenów dominują grunty rolne zajmujące  blisko 

63% powierzchni gminy. Tereny lasów zajmują 15% powierzchni stanowiąc drugą co do wielkości 

kategorię użytkowania. Wśród terenów zabudowanych przeważa zabudowa mieszkaniowa, oraz 

mieszkaniowo-usługowa zajmująca około 9% powierzchni. Tereny przemysłowe i przemysłowo-

usługowe,  nie wliczając w to terenów przemysłu wydobywczego,  stanowią około 1,7% powierzchni. 

Natomiast tereny usługowe, wraz z obiektami kościołów i klasztorów zajmują nieznacznie mniejszą 

powierzchnię niż tereny przemysłu. Udział terenów rolnych najniższy jest w mieście Niepołomice - 

47,5% powierzchni. Relatywnie wysokim stopniem zurbanizowania wyrażonym niższym niż średnia 

dla  całego obszaru udziale  terenów rolnych charakteryzują się też Wola Batorska i Staniątki. 

Natomiast najbardziej rolniczy charakter mają Chobot, Zagórze i Słomiróg. W tych wsiach udział 

terenów rolnych przekracza 80%. Struktura ta pokazuje, że im bliżej granic administracyjnych 

Krakowa tym bardziej zauważalne procesy suburbanizacji, skutkujące malejącą ilością gruntów 

rolnych.  

Komunikacja 

Miasto i Gmina Niepołomice są położone w bezpośredniej bliskości miasta Krakowa, co umożliwia 

korzystanie z dogodnych połączeo komunikacyjnych, zarówno w zakresie transportu drogowego, jak  

i kolejowego oraz lotniczego. Przez teren gminy przebiegają równoleżnikowo jedne z najważniejszych 

szlaków komunikacyjnych kraju takie jak autostrada A4, droga krajowa nr 4 (E40), czy linia kolejowa 

Zgorzelec-Medyka. Wymienione szlaki tworzą kluczową dla rozwoju południowej Polski siatkę 

połączeo krajowych i europejskich. Biorąc pod uwagę kryteria jakimi kierują się inwestorzy w doborze 

lokalizacji średnich i dużych firm, aspekt przebiegania przez gminę autostrady A4 ma kluczowe 

znaczenie (korytarz transportowy do zachodniej Europy. Trzon drogowej infrastruktury transportowej 

gminy Niepołomice stanowią dwie drogi: droga krajowa nr 75, łącząca Bochnię z krakowską Nową 

Hutą oraz droga wojewódzka nr 965 z Wieliczki w kierunku Szczurowej. Obie mają istotne znaczenie, 

pierwsza zapewnie dogodne połączenie z węzłem Szarów (A4) druga pozwala na dotarcie do siedziby 

instytucji powiatowych w Wieliczce. 

Na rozwój Niepołomic w dalszym ciągu mały wpływ ma infrastruktura kolejowa. Co prawda przez 

teren gminy przechodzą dwie linie kolejowe: nr 91 Kraków – Medyka oraz 95 Kraków-Mydlniki-

Podłęże, ale linie te mają obecnie marginalne znaczenie w zakresie ruchu pasażerskiego, jak  

i towarowego, gdyż pełnią jedynie funkcję korytarzy transportowych dla ruchu tranzytowego. 

Wstępne studium wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Aglomeracji Krakowskiej z 2007 

roku, zakłada możliwośd reaktywacji linii kolejowej do Niepołomic pod warunkiem opłacalności 

ekonomicznej przedsięwzięcia. Szczególnie uciążliwe jest rosnące, w wyniku rozwoju firm 

zlokalizowanych w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej (NSI), natężenie ruchu samochodowego,  

w tym w szczególności związanego z pojazdami ciężarowymi na drodze wojewódzkiej 964.  

Priorytetowy charakter dla gminy będzie miało połączenie Niepołomic z A4 poprzez nowy 

węzełautostradowy . Droga ta będzie wyprowadzad ruch towarowy związany z funkcjonowaniem NSI, 

położonej na zachód od Niepołomic. Położenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z punktu widzenia 
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dostępności do portu lotniczego Kraków-Balice jest korzystne, a czas dojazdu do lotniska wynosi 

obecnie około 35 minut.  

Sied wodociągowa i kanalizacyjna 

Na obszarze miasta i gminy Niepołomice występują dwa podstawowe poziomy wodonośne, 

czwartorzędowe i trzeciorzędowe. Wody utworów czwartorzędowych bez zabiegów uzdatniania nie 

nadają się do celów pitnych i gospodarczych. Związane jest to przede wszystkim ze złym stanem 

Wisły. Wody poziomu trzeciorzędowego w związku z budową geologiczną, są izolowane od 

zewnętrznych czynników antropogenicznych, a tym samym chronione przed zanieczyszczeniami. Na 

terenie miasta i gminy Niepołomice omawiany poziom trzeciorzędowy związany z piaskami 

bogucickimi tworzy Główny Zbiornik Wód Podziemnych, źródło zaopatrzenia w wodę nie tylko dla 

gminy Niepołomice ale także dla aglomeracji krakowskiej. Ujęcia wody są eksploatowane przez 

Wodociągi Niepołomice sp. z o.o.  

Miejska oczyszczalnia ścieków w Niepołomicach została rozbudowana i zmodernizowana w latach 

2005 - 2006. Wykonanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni utworzyło warunki do optymalnego 

oczyszczania ścieków z miasta łącznie z przemysłem, gwarantując dotrzymanie warunków 

określonych przez przepisy ustawy o Prawie wodnym i Prawie ochrony środowiska. W latach 2007-

2009 powstały dwie nowoczesne oczyszczalnie ścieków w Zabierzowie Bocheoskim oraz Woli 

Zabierzowskiej, a także 26 przepompowni. 

Sied gazowa 

System gazociągów wysokoprężnych przebiegających przez teren Gminy Niepołomice stanowi 

podstawę do zaopatrzenia w gaz miasta i gminy Niepołomice. Mieszkaocy gminy mogą w pełni 

korzystad z istniejących urządzeo sieci gazowej średnioprężnej, zaspokajającej w pełni potrzeby 

mieszkaoców. W wypadku wzrostu zapotrzebowania na dostawy gazy, istnieje możliwośd rozbudowy 

i modernizacji istniejących urządzeo gazowych, czego przykładem jest chociażby rozbudowa sieci 

gazowniczej na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej. 

Sied energetyczna 

Miasto i Gmina Niepołomice, jak również przyległe tereny sąsiednich gmin, są zaopatrywane w 

energię elektryczną w oparciu o stację redukcyjną 110/SN. Dostęp do sieci elektroenergetycznej dla 

poszczególnych odbiorców odbywa się przez układ rozdzielniczy średniego napięcia zasilający 

poszczególne stacje transformatorowe. Teren miasta zaopatrywany jest w energię elektryczną 

kablową siecią niskiego napięcia. Dalej od miasta, linie kablowe przechodzą w system napowietrzny. 

Funkcjonujący układ zaopatrzenia gminy w energię elektryczną jest w pełni wystarczający a w miarę 

narastania potrzeb, istnieje możliwośd rozbudowy. Specjalnie na potrzeby Niepołomickiej Strefy 

Przemysłowej, zakład energetyczny kosztem około 6 milionów złotych zlokalizował na jej terenie 

Główny Punkt Zasilania, obsługujący klientów przemysłowych w tym obszarze. 

Dostęp do Internetu i łącznośd telekomunikacyjna 

Dostęp do sieci Internet w Gminie Niepołomice jest powszechny, każdy mieszkaniec ma możliwośd 

podłączenia się do sieci szerokopasmowej lub radiowej. Na terenie Gminy działa dwóch operatorów 

oferujących łącznośd szerokopasmową: TP S.A. oraz ZETO. Obaj operatorzy mają dobrze 

rozbudowaną sied i większośd mieszkaoców może uzyskad połączenie szerokopasmowe. Dodatkowo 

firmy takie jak: Netia, Tele2, GTS Energic oferują szerokopasmowy dostęp do Internetu na łączach TP 

S.A. Bardzo popularnym dostępem do Internetu w Gminie Niepołomice jest dostęp radiowy. Na 
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terenie Gminy takie łącze oferuje około 12 podmiotów, zapewniając Internet około 800 

gospodarstwom. Na terenie gminy funkcjonują kafejki internetowe, ponadto w bibliotece publicznej 

w Niepołomicach jest około 10 komputerów z dostępem do Internetu, z których każdy mieszkaniec 

może skorzystad, dodatkowo na terenie Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice i Zamku Królewskiego w 

Niepołomicach są zainstalowane Infomaty. W 2007 r. na rynku w Niepołomicach został uruchomiony 

tzw. Hot-Spot. Tak więc teraz każdy mieszkaniec lub turysta posiadający laptopa z kartą Wi-Fi może 

usiąśd sobie na ławeczce w rynku i połączyd się ze światem. 

Łącznośd telefoniczna należy do bardzo mocnych stron gminy. Obsługa abonentów telefonicznych na 

terenie gminy zapewniona jest przez centralę telefoniczną w Niepołomicach oraz przez dwie centrale 

we współpracujących z nią wsiach Wola Batorska i Zabierzów Bocheoski. Niemal całośd sieci 

magistralnej i abonenckiej na terenie miasta wykonana w systemie kablowym podziemnym, 

natomiast na terenach wiejskich sied ta rozciągnięta jest napowietrznie. W odosobnionych 

przypadkach, sied telefoniczna działa na zasadzie fal radiowych. Istniejące centrale telefoniczne mogą 

byd w dowolnym momencie rozbudowywane do lokalnych potrzeb bez inwestycji kubaturowych. 
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Wnioski dla strefy przestrzennej 

— Większa częśd obszaru gminy Niepołomice położona jest na terenie Kotliny Sandomierskiej. 

Południowa częśd gminy obejmuje fragmenty Podgórza Bocheoskiego. W części wschodniej, 

rozciąga się Puszcza Niepołomicka, podgórze ma tam charakter równinnego płaskowyżu, 

wyniesionego nieznacznie ponad doliny Raby i Wisły. Od strony północnej terytorium gminy 

Niepołomice ogranicza Wisła.  

— Klimat w obszarze miasta i gminy Niepołomice posiada podobnie jak w sąsiednich gminach 

korzystne warunki klimatyczne dla sadownictwa i leśnictwa z uwagi na wysoka sumę opadów 

i wysoką średnio roczną temperaturę powietrza. 

— Teren gminy Niepołomice ze względu na bogactwo fauny i flory odznacza się wysokim 

potencjałem turystycznym. Do największych atrakcji należą obszary leśne Puszczy 

Niepołomickiej i atrakcyjne krajobrazowo tereny nadwiślaoskie. Mnogośd terenów zielonych 

sprawia, że są one nazywane zielonymi płucami dla aglomeracji krakowskiej. Sporym 

zagrożeniem są jednak zanieczyszczenia, które pojawiają się wraz z wiatrami wiejącymi  

z kierunku Krakowa, a szczególnie Nowej Huty. Niekorzystny wpływ na stan środowiska 

naturalnego ma również fakt powstawania wielu nowych inwestycji na terenie gminy. 

— Gmina Niepołomice dysponuje ciekawą ofertą związaną z kulturą materialną przyciągającą 

turystów do takich atrakcji jak Zamek Królewski i kościół parafialny w Niepołomicach czy 

klasztor Benedyktynek w Staniątkach. Oferuje ponadto cykliczne wydarzenia kulturalne  

i wystawiennicze na bardzo wysokim poziomie. Działania te przekładają się na wzrost 

odwiedzających, którzy pozostają na ternie gminy przynajmniej jedna noc. 

— Na terenie gminy dominują grunty rolne zajmujące blisko 63% powierzchni. Tereny lasów 

zajmują 15% powierzchni stanowiąc drugą co do wielkości kategorię użytkowania.  Tereny 

przemysłowe i przemysłowo-usługowe stanowią około 1,7% powierzchni.  

— Niepołomice położone są 25 km od Krakowa, posiadają dobrze rozwiniętą infrastrukturę 

komunikacyjną. Przez teren gminy przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie nr 4, nr 75, nr 

964. Ponadto w budowie znajduje się też autostrada A4, której gotowy węzeł znajduje się  

w Szarowie. Linia kolejowa przebiegająca przez obszar gminy, ma stacje w Szarowie  

i Podłężu. Atutem Niepołomic jest też bliskośd portu lotniczego Kraków Balice, który znajduje 

się w odległości 41 km, 30 min jazdy samochodem.  

— Infrastruktura techniczna i komunalna gminy zaspokaja potrzeby mieszkaoców Niepołomic, 

oraz przemysłu. Infrastruktura ta jest przygotowana do rozbudowy w razie zaistnienia takich 

potrzeb w zakresie budowy sieci gazowej czy energetycznej. 
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STREFA SPOŁECZNA 

Demografia 

Na terenie gminy Niepołomice na koniec 2009 roku zamieszkiwało 23491 osób. Liczba mieszkaoców 

systematycznie wzrasta od 2002 roku. Na przestrzeni lat 2002-2009 liczba mieszkaoców wzrosła  

o ponad 9%, to drugi wynik spośród gmin powiatu wielickiego – w gminie Wieliczka wzrost wyniósł 

11%, w gminach Biskupice i Gdów wzrost był na poziomie 6%, natomiast w sąsiedniej gminie Kłaj 

zanotowano ponad 8% spadek liczby mieszkaoców. Współczynnik feminizacji jest dośd wysoki  

i wynosi 107 kobiet na 100 mężczyzn, jest on nieco wyższy niż analogiczny wskaźnik dla powiatu 

wielickiego i Małopolski.  

Wykres 1. Liczba mieszkaoców gminy Niepołomice na przestrzeni lat 2002-2009. 

 
Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Średnia gęstośd zaludnienia dla gminy wynosi 244 os/km2. Biorąc pod uwagę zainicjowane 

współcześnie procesy rozwojowe na terenie gminy, można przypuszczad, iż w gminie Niepołomice 

nadal będzie występowała wzrostowa tendencja przemian demograficzno-społecznych. Najwięcej, 

ponad 38%, mieszkaoców gminy mieszka w samych Niepołomicach. Miasto ma także największy 

procentowy udział w powierzchni gminy (28,4%).  Tak duży procent mieszkaoców  wynika 

niewątpliwie z faktu, iż Niepołomice pełnią funkcję centrum administracyjnego i kulturalnego gminy. 

Na drugim miejscu, zarówno pod względem liczby mieszkaoców, jak i powierzchni, znajduje się 

miejscowośd Wola Batorska, którą dodatkowo cechuje najniższa gęstośd zaludnienia w gminie. 

Najmniejszy odsetek mieszkaoców gminy zamieszkuje wieś Chobot. Widoczne jest wyraźnie duże 

zróżnicowanie liczby ludności na terenie gminy. Jedynie 5 miejscowości, spośród 13 jakie wchodzą  

w skład gminy Niepołomice, przekracza liczbę 1000 mieszkaoców. Chobot, Suchorabę, Słomiróg oraz 

Zakrzowiec zamieszkuje poniżej 500 osób. Wysoka gęstośd zaludnienia charakteryzuje miejscowości 

położone w zachodniej i południowo-zachodniej części gminy. Przyczyną takiego rozmieszczenia 

niewątpliwie jest dobra dostępnośd komunikacyjna tej części gminy oraz bliskośd Krakowa. Gmina 

Niepołomice, z uwagi na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Kraków, objęta jest 

zjawiskiem suburbanizacji.  
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Wykres 2. Przyrost naturalny 

 
Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Na liczbę ludności gminy oraz, co za tym idzie, również gęstośd zaludnienia istotny wpływ mają dwa 

podstawowe czynniki – przyrost naturalny oraz saldo migracji. W ostatnich latach nie można mówid 

w przypadku gminy Niepołomice o jakichś stałych trendach. W 2009 roku przyrost naturalny  

w gminie był ujemny podczas gdy rok wcześniej osiągnął wartośd najwyższą w analizowanym okresie. 

W 2009 roku wskaźnik ten w gminie Niepołomice był najniższy ze wszystkich gmin powiatu 

wielickiego i jako jedyny osiągnął wartości ujemne. 

Wykres 3. Saldo migracji 

 
Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Saldo migracji w ruchu wewnętrznym (krajowym) kształtuje się w Gminie z roku na rok na coraz 

wyższym poziomie (tendencja ta wyhamowała jedynie w 2008 r.). Obserwowana od roku 2002 

tendencja wzrostowa pozwala domniemywad, iż Gmina Niepołomice postrzegana jest jako atrakcyjna 

przestrzeo do zamieszkania. W roku 2009 (stan na 31.XII.2009) saldo migracji wyniosło 359 i wynikało 

z różnicy pomiędzy liczbą 502 zameldowao w stosunku do 143 wymeldowao. Oznacza to, że w roku 

2009 w drodze ruchów migracyjnych przybyło w Gminie per saldo 359 nowych mieszkaoców i był to 

drugi wynik od 2000 roku. 

Za sygnał pozytywny, biorąc pod rozwagę trendy demograficzne występujące na obszarze Gminy, 

odczytywany może byd również stopniowy wzrost liczby zawieranych małżeostw. Wskaźnik mierzony 

liczbą nowo-zawartych związków małżeoskich przypadających na 1000 mieszkaoców wyniósł w 2009 

r. 6 i w porównaniu z danymi uzyskanymi w roku 2002 obserwowalny jest w tym zakresie wzrost  

o ponad 1/3. Jest to wskaźnik o tyle interesujący, iż bywa on odczytywany jako miernik skłonności 

mieszkaoców do dalszego pobytu w miejscu dotychczasowego zamieszkania i przekłada się 

bezpośrednio na zapotrzebowanie w zakresie zasobów mieszkaniowych. 
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Wykres 4. Struktura wiekowa mieszkaoców Gminy wg ekonomicznych grup wiekowych w 2009 r. 

 
Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

W aspekcie struktury wiekowej wg ekonomicznych kategorii wieku, w opisywanej Gminie na 

przestrzeni lat widoczny jest niekorzystny trend wzrostowy w zakresie liczby osób w wieku 

produkcyjnym, przy równoczesnym spadku liczby mieszkaoców najmłodszych, będących w wieku 

przedprodukcyjnym (z ¼ ogółu mieszkaoców Gminy w 2002 do 1/5 w 2009). Według informacji z roku 

2009 65,2% ogółu lokalnej społeczności to osoby w wieku produkcyjnym, osób w wieku 

przedprodukcyjnym jest 20,5%, a w poprodukcyjnym 14,3% ogółu. Nie ma większych różnic  

w rozkładzie proporcji pomiędzy poszczególnymi kategoriami ekonomicznymi w porównaniu Gminy  

z powiatem wielickim i województwem małopolskim.  

Obserwacja zachodzących zmian w obszarze demografii pozwala zauważyd negatywne procesy, 

wpisujące się w ogólnopolską tendencję starzenia się społeczeostwa. W Gminie Niepołomice 

szczególnie widoczne jest to na podstawie wskaźników obciążenia demograficznego, które z roku na 

rok osiągają wyższe, a zatem coraz mniej korzystne, wartości. Przykładowo - liczba ludności w wieku 

poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym na przestrzeni lat 2002 – 

2009 wzrosła aż o 11 osób. Należy jednak zaznaczyd, że chod jest to niewątpliwie zjawisko mogące 

rodzid uzasadnione obawy, to jednak na tle innych jednostek, analizowana Gmina nie wypada pod 

tym względem najgorzej. W tym samym czasie w powiecie wielickim odnotowano bowiem podobny 

wzrost ww. wskaźnika, a w województwie małopolskim wzrost ten był jeszcze o 8 wyższy. 
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Wykres 5. Ludnośd w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym w Gminie, 

Powiecie i województwie. 

 
Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Rynek pracy 

Gmina Niepołomice słynie z prężnie rozwijających się stref ekonomicznych, w których ulokowały się 

przedsiębiorstwa z różnych branż. Firmy te generują miejsca pracy, z których oprócz mieszkaoców 

gminy korzystają również osoby z terenu powiatu wielickiego, Krakowa, a nawet ze Śląska. Według 

stanu w dniu 31 XII 2009 roku liczba pracujących (bez podmiotów o liczbie pracujących do 9 osób)  

w gminie Niepołomice wyniosła 6087 osób i zmniejszyła się w ujęciu rocznym o niespełna 2%, ale  

w odniesieniu do roku 2005 wzrosła o ponad 40%. Wśród ogółu pracujących 2267 osób to kobiety, 

których w skali roku przybyło 11%, a w porównaniu z 2005 rokiem 24%.  

W sektorze prywatnym pracowało 5,1 tys. osób, tj. 83,9% ogółu pracujących. W ujęciu rocznym 

wskaźnik ten wzrósł o 1,2 pkt proc. W podmiotach sektora publicznego pracowało 1,0 tys. osób, czyli 

16,1% omawianej zbiorowości. Z roku na rok zmieniają się proporcje pomiędzy pracującymi  

w sektorze publicznym i prywatnym. Wzrost udziału sektora prywatnego nabiera tempa począwszy 

od 2006 roku i utrzymuje się na poziomie około 2 pkt proc. w skali roku. Należy jednak podkreślid, że 

pomimo spadającego udziału rośnie liczba pracujących w sektorze publicznym. W 2004 roku  

w sektorze tym pracowało 927 osób i w ciągu pięciu lat ich liczba wzrosła do 983, tj. o 6%.  

W strukturze według sektorów ekonomicznych dominują pracujący w przemyśle i budownictwie.  

W 2009 roku osób tych było 4,3 tys., co stanowiło 71% ogółu pracujących. Drugą pod względem 

liczebności grupę stanowiły osoby pracujące w sektorze usług nierynkowych – 0,96 tys. osób, tj. 

15,7% ogółu. W sektorze usług rynkowych pracowało 0,7 tys. osób, czyli 12% osób pracujących  

w gminie Niepołomice. Najmniej liczną grupę stanowiły osoby pracujące w rolnictwie. W omawianym 

okresie było ich 0,05 tys., tj. 0,9% ogółu pracujących. 

Powiat wielicki, do którego należy gmina Niepołomice charakteryzuje się na tle województwa 

małopolskiego stosunkowo niskim bezrobociem. Stopa bezrobocia według stanu w koocu grudnia 

2010 roku wynosiła 10,4%, co plasowało powiat wielicki na ósmym miejscu wśród 22 powiatów 
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ziemskich i grodzkich w województwie. Wysoką pozycję w skali województwa powiat wielicki 

zawdzięcza, bez wątpienia, gminie Niepołomice. Trzy strefy przemysłowe, wśród nich dwie Specjalne 

Strefy Ekonomiczne, ulgi podatkowe oraz dopłaty do tworzonych miejsc pracy zaowocowały 

spadkiem bezrobocia. 

Na koniec grudnia 2009 roku na terenie gminy Niepołomice jako bezrobotne zarejestrowanych było 

617 osób, w tym 327 kobiet. Było to o 74% więcej niż rok wcześniej, ale o 30% mniej niż w roku 2005. 

Liczba bezrobotnych kobiet w ciągu roku wzrosła ponad dwukrotnie, ale patrząc z szerszej 

perspektywy, w porównaniu do roku 2005 spadła o prawie ¼. W 2009 roku po raz pierwszy od 5 lat 

nastąpił wzrost osób rejestrujących się jako bezrobotne w Gminie Niepołomice, było to za pewne 

skutkiem kryzysu gospodarczego, który odbił się na kondycji lokalnej gospodarki oraz sprawił, że 

wiele migrantów powróciło z krajów dużo bardziej dotkniętych kryzysem niż Polska. 

Wykres 6. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 

Gminie Niepołomice w 2009 roku. 

 
Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Załamanie stałej tendencji spadku bezrobocia odzwierciedla także wskaźnik udziału bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. W 2009 roku wzrósł on o 1,6 pkt 

procentowego w porównaniu do roku poprzedniego. O prawie 2 punkty procentowe nastąpił wzrost 

wśród mężczyzn, nieco mniejszy był wśród kobiet.  

Edukacja 

Wychowaniem przedszkolnym objęto łącznie 723 dzieci, tj. więcej o 106 dzieci w porównaniu  

z poprzednim rokiem i o 156 w zestawieniu z 2004 rokiem. W ciągu roku zwiększyła się liczba miejsc 

w przedszkolach o 93. Wskaźnik obłożenia miejsc w przedszkolach wynosił 95 dzieci na 100 miejsc 

(rok wcześniej był taki sam). Oznacza to, że Gmina w pełni zaspokaja zapotrzebowanie społeczne  

w tej kwestii. 

Spośród 10 szkół podstawowych 2 szkoły znajdowały się w Niepołomicach, a 8 pozostałych  

w sołectwach. Na terenie miasta funkcjonowało również 1 gimnazjum podporządkowane 

samorządowi gminnemu, a 4 pozostałe były prowadzone przez stowarzyszenia na wsiach, ale 

opłacane z budżetu gminy. Liczba uczniów w szkołach podstawowych spadła w porównaniu z 2008 

rokiem o 31 (nieco ponad 1%), liczba uczniów gimnazjów zmniejszyła się praktycznie o taką samą 

wartośd. Jest to związane z malejącą liczbą dzieci z roczników na tych poziomach kształcenia. Na 

terenie Gminy funkcjonują jeszcze jednostki ponadgimnazjalne: Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana 
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Pawła II  (liceum ogólnokształcące – 5 klas: matematyczno-informatyczna, matematyczno-językowa, 

administracyjno-prawna, administracyjna, policyjna; technikum o profilu: informatycznym, 

handlowym, hotelarskim, obsługi ruchu turystycznego, ekonomiczna; 3/2-letnie liceum dla dorosłych, 

3-letnie technikum uzupełniające dla dorosłych) i Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Niepołomicach. 

Szkoła ta przysposabia do różnych, potrzebnych na lokalnym rynku pracy zadao. Kształci m.in. 

renomowane fryzjerki i jednych z najlepszych w okolicy kucharzy. Ze szkołą współpracuje Szczep 

Ochotniczych Hufców Pracy. Warto zwrócid uwagę, że organem prowadzącym tych szkół jest Gmina 

Niepołomice a nie powiat wielicki, co wskazuje na dużą aktywnośd omawianej jednostki na polu 

edukacji. Zgodnie z przepisami o JST prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych jest zadaniem własnym 

samorządów powiatowych a nie gminnych. 

Opieka zdrowotna i społeczna 

Na terenie Miasta i Gminy Niepołomice funkcjonuje osiem zakładów opieki zdrowotnej – pięd 

niepublicznych i trzy prywatne. Podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną prowadzi 

Niepołomickie Centrum Medyczne w Niepołomicach Sp. z o.o., w skład którego wchodzą:  

― Przychodnia Rejonowa w Niepołomicach  

― Przychodnia w Podłężu  

― Przychodnia w Staniątkach  

― Przychodnia w Zabierzowie Bocheoskim  

― Przychodnia w niepołomickiej dzielnicy Podgrabie 

Niepołomickie Centrum Medyczne w Niepołomicach rozpoczęło prace z dniem 1 lipca 2009 roku, jako 

niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Oprócz tego, w Niepołomicach funkcjonuje gabinet medycyny 

pracy. Na terenie miasta, działają trzy prywatne praktyki lekarskie, a na terenie wiejskim gminy 

Niepołomice – cztery prywatne praktyki. W Ośrodkach Zdrowia w Niepołomicach i Podłężu 

funkcjonują bardzo dobrze wyposażone gabinety rehabilitacji, obsługujące zarówno rehabilitację 

osób starszych, leczenie powypadkowe jak i rehabilitację sportową.  

Doraźną pomoc lekarską zapewnia mieszkaocom pogotowie ratunkowe. Rejon obsługi pogotowia 

ratunkowego obejmuje dodatkowo sąsiadującą gminę Kłaj. Łącznie, liczbą osób obsługiwanych przez 

niepołomickie pogotowie wynosi około 31500 osób, w tym ponad 22 tysiące mieszkaoców Gminy 

Niepołomice Na jedną karetkę pogotowia przypada około 15 750 ludności rejonu obsługi. 

Uzupełniającą rolę pełnią w gminie prywatne, ogólne i specjalistyczne gabinety lekarskie. 

Wprowadzenie działalności komercyjnej w tej dziedzinie usług w znacznym stopniu polepszyło opiekę 

zdrowotna mieszkaoców. 

W obszarze gminy zlokalizowana jest jedna prywatna placówka opiekuocza dla osób ociemniałych  

i lekko upośledzonych umysłowo w Niepołomicach. Placówka wzięła pod swoje skrzydła 10 

podopiecznych. 

W roku 2009, wg danych GUS, w ww. zakładach udzielono łącznie 95 566 porad. Mając z kolei na 

uwadze kwestię dostępności punktów aptecznych i aptek dla mieszkaoców Gminy – sytuacja na 

analizowanym obszarze przedstawia się dobrze – na 1 aptekę przypada bowiem 3 915 mieszkaoców. 

W powiecie wielickim jest to 4600 mieszkaoców przypadających na 1 aptekę, Niepołomice spośród 

wszystkich gmin powiatu osiągnęły najbardziej korzystną wartośd tego wskaźnika. Łącznie w Gminie 

w 2009 roku funkcjonowało sześd aptek – o dwie mniej niż rok wcześniej i wg informacji GUS 

zatrudnionych było w nich 14 magistrów farmacji. 
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W ramach opieki społecznej i działao z nią związanych, na terenie gminy Niepołomice znajdują się 

następujące placówki: 

― Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  

― Środowiskowy Dom Samopomocy, 

― NZOZ Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze, 

― Filia CK – Niepołomice Jazy, Dom dla Niewidomych Mężczyzn. 

26 maja 2011 roku nastąpiło otwarcie Ośrodka Ostoja, Rehabilitacyjno-Edukacyjnej placówki 

przeznaczonej m.in. dla chorych na stwardnienie rozsiane. Placówki te świadczą różnoraką pomoc 

osobom, które jej potrzebują. 

Aktywnośd społeczna 

Na terenie Miasta i Gminy Niepołomice działają liczne organizacje pozarządowe. Organizacje te 

zajmują się bardzo różnymi przedsięwzięciami zaspokajając szeroki wachlarz potrzeb mieszkaoców. 

Są wśród nich straże pożarne, organizacje kulturalne, kluby sportowe, stowarzyszenia miłośników 

historii czy organizacje niosące pomoc społeczną. Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach oraz 

Organizacje Pozarządowe ściśle współpracują przy realizacji zadao pożytku publicznego. Do 

wyróżniających się podmiotów można zaliczyd m.in: 

Edukacja: 

― Stowarzyszenie Propagujące Idee Kazimierzowskie - stowarzyszenie organizuje  

i dofinansowuje zajęcia dla uczniów zdolnych, pomaga dzieciom niepełnosprawnym oraz tym 

w trudnej sytuacji, organizuje czas wolny dzieciom w czasie ferii  

i wakacji, udziela wszechstronnej pomocy Szkole Podstawowej w Niepołomicach. 

― Klub Rodziców, Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Gimnazjum im. Króla Władysława 

Jagiełły w Niepołomicach - stowarzyszenie udziela wszechstronnej pomocy Gimnazjum w 

Niepołomicach – zwłaszcza przy doposażeniu szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne, udziela 

pomocy rzeczowej lub finansowej uczniom potrzebującym, organizuje i pomaga przy 

uroczystościach i imprezach szkolnych. 

― Stowarzyszenie Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Niepublicznego  

w Staniątkach - stowarzyszenie udziela wszechstronnej pomocy Szkole Podstawowej  

w Staniątkach, jest organem prowadzącym Niepubliczne Gimnazjum w Staniątkach, dba  

o doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

― Stowarzyszenie Społecznego Gimnazjum im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej - 

stowarzyszenie jest organem prowadzącym Społeczne Gimnazjum im. Lady Sue Ryder w Woli 

Batorskiej, zapewnia wszechstronną pomoc gimnazjum. 

― Stowarzyszenie Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  

w Zabierzowie Bocheoskim - stowarzyszenie jest organem prowadzącym Gimnazjum 

Niepubliczne w Zabierzowie Bocheoskim oraz Technikum Agroturystycznego, zapewnia 

wszechstronną pomoc gimnazjum i technikum, dba o doposażenie szkół w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne. 

― Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” - stowarzyszenie jest organem prowadzącym Gimnazjum 

Niepubliczne w Podłężu. 
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― Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego 

„Galaktyka” - celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju 

przedsięwzięciach edukacyjno – naukowych, mających na celu rozwój nauki, edukacji, 

oświaty i wychowania, z poszanowaniem prawa do wypoczynku dzieci i młodzieży, 

realizowanych przez MOA w Niepołomicach w zakresie popularyzacji astronomii oraz 

pokrewnych nauk ścisłych. Wydawanie książek, broszur, czasopism, materiałów 

multimedialnych, promocyjnych i reklamowych związanych z celami Stowarzyszenia. 

― Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej - stowarzyszenie prowadzi Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w Niepołomicach, organizuje odczyty i prelekcje na temat historii ziemi 

Niepołomickiej, pielęgnuje zdobycze kulturalne Miasta i Gminy Niepołomice, prowadzi 

działalnośd wydawniczą, liczy 181 członków. 

Sport 

― Klub Jazdy Konnej Pod Żubrem  

― Stowarzyszenie Szwadron Niepołomice w Barwach 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa 

Poniatowskiego 

― Młodzieżowa Niepołomicka Liga Koszykówki 

― Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR 

― Miejski Klub Sportowy Puszcza 

― Ludowy Klub Sportowy Wisła Niepołomice 

― Ludowy Klub Sportowy Naprzód Ochmanów 

― Klub Sportowy Iskra Zakrzów 

― Ludowy Klub Sportowy Promieo Zakrzowiec 

― Klub Sportowy Piłkarz Podłęże 

― Ludowy Klub Sportowy Czarni Staniątki 

― Ludowy Klub Sportowy Tęcza Słomiróg 

― Klub Sportowy Batory Wola Batorska 

― Klub Sportowy Dąb Zabierzów Bocheoski 

― Stowarzyszenie Szkoła Futbolu Staniątki 

― Klub Sportowy „Fala” 

Kultura 

― Miejski Chór Cantata – Towarzystwo Śpiewacze w Niepołomicach 

― Towarzystwo Miłośników Muzyki i Śpiewu im. Stanisława Moniuszki w Niepołomicach 

― Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „INSPIRO” 

― Niepołomickie Bractwo Rycerskie 

Pomoc społeczna 

― Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia” - 

stowarzyszenie prowadzi zajęcia rehabilitacyjne i usprawniające (hipoterapia, rehabilitacja  

i masaże), organizuje i bierze udział w szkoleniach i kursach rehabilitacji, wychowania  

i kształcenia dzieci niepełnosprawnych, współpracuje z instytucjami zajmującymi się pomocą 

osobom niepełnosprawnym, organizuje spotkania, wycieczki, obozy letnie i zimowe, 

konkursy, gry i zabawy, podejmuje inicjatywy mające na celu integrację osób 

niepełnosprawnych ze zdrowymi. 
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― Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin „Nadzieja” - zajmuje się poprawą warunków życia 

dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności tych, które znajdują się w trudnej sytuacji 

życiowej, osób niepełnosprawnych, tworzy możliwości ich pełnego rozwoju emocjonalnego, 

intelektualnego, kulturalnego i fizycznego. 

― Stowarzyszenie Rodziny Bł. A. Kolpinga - zajmuje się działalnością charytatywną pomaga 

ubogim, ułatwia znalezienie pracy, udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym, 

współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizując dożywianie 

uczniów oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Niepołomice. 

― Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” - stowarzyszenie udziela pomocy rzeczowej i finansowej 

osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, organizuje dożywianie, niesie pomoc 

osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, stowarzyszenie współpracuje z Bankiem 

Żywności regularnie przekazując produkty żywnościowe potrzebującym w porozumieniu  

z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

― Klub Abstynenta Niepołomni. 

Straże pożarne 

― Ochotnicza Straż Pożarna Niepołomice 

― Ochotnicza Straż Pożarna Podgrabie 

― Ochotnicza Straż Pożarna Zakrzów 

― Ochotnicza Straż Pożarna Zakrzowiec 

― Ochotnicza Straż Pożarna Podłęże 

― Ochotnicza Straż Pożarna Staniątki 

― Ochotnicza Straż Pożarna Zagórze 

― Ochotnicza Straż Pożarna Słomiróg 

― Ochotnicza Straż Pożarna Wola Batorska 

― Ochotnicza Straż Pożarna w Zabierzowie Bocheoskim 

― Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zabierzowskiej 

 

Zasoby mieszkaniowe  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2009 liczba mieszkao zidentyfikowanych na 

terenie Gminy Niepołomice wyniosła 7 304. W porównaniu z rokiem 2008 zwiększyła się ona o 162 

obiekty (1,02%), podczas gdy liczba izb wzrosła o 889 nowych pomieszczeo (1,02%), a powierzchnia 

użytkowa mieszkao o ponad 22,8 tys. m2 (1,03%). Zdecydowana liczba nowych mieszkao to 

inwestycje prywatne/indywidualne. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania usytuowanego na terenie Gminy Niepołomice wynosi 

98,9 m2, co pozwala oszacowad, iż na 1 osobę przypadają średnio około 30,8 m2. Porównując te dane 

z informacjami charakterystycznymi dla innych jednostek terytorialnych widad, że wartości uzyskane 

w Gminie w stosunku do powiatu wielickiego są nieco wyższe (w powiecie wielickim średnia 

powierzchnia 1 mieszkania to 90,2 m2, a na 1 osobę przypada ponad 28,4 m2). Gmina Niepołomice 

osiągnęła najkorzystniejsze wartości tego wskaźnika spośród wszystkich JST wchodzących w skład 

powiatu wielickiego. Przeciętna liczba izb w mieszkaniu w Gminie Niepołomice była jedną  

z najwyższych po Gminie Kłaj w powiecie i wyniosła 4,63. W 2009 roku na jedno mieszkanie 

przypadało przeciętnie 3,22 osoby, a na jedną izbę niespełna 0,7. 
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Zasoby mieszkaniowe na terenie Niepołomic tworzy przede wszystkim zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna dominująca zarówno w centrum miasta, jak i na obszarze wiejskim. Miasto 

charakteryzuje większe zróżnicowanie. Występują tu zarówno zespoły zabudowy wielorodzinnej, jak  

i szeregowej. Rozpatrując zasoby mieszkaniowe według stosunków własnościowych, najwięcej 

mieszkao należało do osób fizycznych oraz zakładów pracy. W 2007 roku liczba mieszkao będących 

własnością osób fizycznych, w budynkach stanowiących ich własnośd oraz w budynkach 

wielomieszkaniowych, objętych wspólnotą mieszkaniową wzrosła w stosunku do 2004 roku o 3,3%. 

Finanse publiczne 

Dochody gminy, podobnie jak dochody budżetu paostwa, w znacznej mierze zależą od koniunktury 

gospodarczej, która kształtuje rentownośd przedsiębiorstw, zatrudnienie i wynagrodzenia, obroty 

handlowe, a tym samym określa wpływy podatkowe. Dochody gminy dzielą się na dochody własne 

(pochodzące m.in. z podatków, opłat, dochodów z majątku gminy i różnych wpływów, które są 

wymienione w przepisach prawnych jako dochody gminy) oraz dochody pozyskane z zewnątrz (np.  

z budżetu paostwa w postaci dotacji, subwencji; z budżetu Unii Europejskiej). W 2009 roku dochody 

gminy Niepołomice wyniosły 91311,5 tys. zł., przy czym dochody własne stanowiły 69%, dotacje 10% 

a subwencje ogólne 21%. Analizując dochody gminy ze względu na źródła ich pozyskania można 

zauważyd, że w ostatnich sześciu latach systematycznie wzrastał udział dochodów własnych gminy  

z 55,4% w 2004 roku do 69% w 2009 roku. Przeciętnie w województwie w 2009 roku udział ten 

kształtował się na poziomie 40%. Gminy o dobrze rozwiniętej infrastrukturze technicznej 

charakteryzują się większym udziałem dochodów własnych w budżecie niż gminy słabsze 

ekonomicznie. Specyficznym elementem dla gmin zamożnych jest niski udział w dochodach gminy 

dotacji celowej z budżetu paostwa (finansującej głównie świadczenia socjalne), gdyż mniej osób 

spełnia kryteria uprawniające do pomocy społecznej. W 2009 roku w gminach województwa 

małopolskiego udział ten kształtował się na poziomie 18%, a w gminie Niepołomice wyniósł tylko 9%. 

Dochody gminy Niepołomice w 2009 roku przeliczeniu na jednego mieszkaoca były najwyższe wśród 

gmin Małopolski. W ostatnich latach systematycznie rosły, od 1869 zł w 2004 roku do 3887 zł w 2009 

roku. W relacji do wskaźnika dla województwa wynoszącego 1758 zł w 2008 roku są one ponad 

dwukrotnie wyższe. Jeżeli dochody Niepołomic per capita były w 2004 roku o 360 zł wyższe niż w 

województwie, to w 2009 roku ta różnica wynosiła już 2128 zł.  

Gmina Niepołomice pozyskała także najwięcej środków z budżetu Unii Europejskiej w województwie 

w przeliczeniu na jednego mieszkaoca w 2009 – 635,3 zł.  

Z budżetu gminy Niepołomice w 2009 roku wydano łącznie 117640,7 tys. zł, tj. ponad dwa razy więcej 

niż w 2004 roku. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadao własnych gminy oraz zadao 

należących do kompetencji paostwa a zleconych do wykonania gminie. Na wykonanie zadao 

zleconych gmina otrzymała dotacje celowe. W strukturze rodzajowej wydatków dominowały wydatki 

bieżące (57%) przeznaczone głównie na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i usług. Wydatki 

majątkowe gminy stanowiły 43% i praktycznie w całości były przeznaczone na inwestycje służące 

poprawie infrastruktury gminnej. Udział wydatków inwestycyjnych na przestrzeni ostatnich lat 

zwiększył się z 18,4% w 2004 roku do 42% w roku 2009. Gminy w Małopolsce przeznaczały 

przeciętnie na inwestycje ok. 20% ogółu wydatków. Niepołomice należą do gmin najwięcej 

inwestujących. Wydatki na jednego mieszkaoca wyniosły 5007 zł i były najwyższe ze wszystkich gmin 

Małopolski (średnia dla gmin województwa to 1898 zł w przeliczeniu na jedną osobę). 
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Wnioski dla sfery społecznej 

— W gminie Niepołomice na koniec roku 2009 zamieszkiwało 23491 osób. Od 2002 roku liczba 

mieszkaoców systematycznie wzrasta. W tym czasie wzrost wyniósł 9% i był to drugi rezultat 

w powiecie wielickim. Na wzrost liczby mieszkaoców wpływ ma przede wszystkim napływ 

ludności do gminy – saldo migracji w 2009 roku wyniosło 359, co może oznaczad, że Gmina 

postrzegana jest jako atrakcyjna przestrzeo do osiedlenia się. Może oznaczad także, że tereny 

Gminy objął proces suburbanizacji – napływ ludności z metropolitarnego Krakowa.  

— Struktura wiekowa mieszkaoców Gminy wpisuje się w ogólnopolską tendencje starzenia się 

społeczeostwa. Począwszy od 2002 roku odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym skurczył 

się z 25% do 20% ogółu mieszkaoców. Powoduje to wzrost wskaźnika obciążenie 

demograficznego w ciągu 7 lat aż o 11 osób (70 osób w wieku poprodukcyjnym przypadało 

na 100 w wieku przedprodukcyjnym). 

— 6087 mieszkaoców Gminy Niepołomice w 2009 roku pracowało w podmiotach 

zatrudniających ponad 9 osób. W zdecydowanej większości pracowali oni w sektorze 

prywatnym, który sukcesywnie umacnia swoją przewagę nad sektorem publicznym. Na 

koniec 2009 roku w Gminie było zarejestrowanych 617 bezrobotnych to aż o 74% więcej niż 

rok wcześniej. Sytuacja taka była za pewne spowodowana skutkami globalnego kryzysu 

gospodarczego i ogólnopolskiego załamania na rynku pracy. 

— Gmina prowadzi aktywną politykę edukacyjną. Systematycznie zwiększa liczbę miejsc w 

przedszkolach, które w pełni odpowiadają na miejscowe zapotrzebowanie. Realizuje także 

innowacyjna politykę zarządzania edukacją (finansowanie szkół prowadzonych przez 

stowarzyszenia). Dostęp mieszkaoców gminy do placówek edukacyjnych uznad należy za 

zadowalający. Dzięki własnemu zasobowi szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych a także bliskości akademickiego Krakowa gmina Niepołomice ma 

dodatkowy, ogromny atut umożliwiający niepołomickiej młodzieży relatywnie łatwy dostęp 

do jednostek edukacyjnych na każdym poziomie. 

— Lokalna społecznośd Gminy Niepołomice wykazuje się dośd dużą aktywnością obywatelską. 

Przejawia się ona sporą ilością różnego typu organizacji pozarządowych operujących w 

różnych dziedzinach życia społecznego zaspokajając w ten sposób potrzeby mieszkaoców w 

zakresie m.in. edukacji, kultury, sportu, dziedzictwa historycznego, pomocy społecznej  

i bezpieczeostwa.  

— Gmina Niepołomice ze względu na prowadzoną politykę budżetową plasuje się na pozycji 

lidera w Małopolsce. Struktura dochodów Gminy jest charakterystyczna dla jednostek dobrze 

rozwiniętych – dochody własne wyniosły 69%. Dochody i wydatki Gminy w przeliczeniu na 

jednego mieszkaoca były najwyższe w województwie, także Gmina wykazała się największą 

zaradnością w pozyskiwaniu środków europejskich przez co również w tej kategorii lideruje  

w Małopolsce (środki europejskie/jednego mieszkaoca). 
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SFERA GOSPODARCZA 

Charakterystyka podmiotów lokalnej gospodarki 

Gmina Niepołomice znana jest głównie z prężnie rozwijających się stref przemysłowych. Tworzą one 

miejsca pracy nie tylko dla mieszkaoców gminy, ale także ludności napływowej z terenów sąsiednich. 

Na terenie Gminy Niepołomice w dniu 31.XII.2009 roku zarejestrowane były 2221 podmioty 

gospodarki narodowej. Warto jednak podkreślid, że 46 spośród nich to podmioty działające  

w sektorze publicznym, a w ramach 2175 podmiotów prywatnych 80 to stowarzyszenia lub fundacje. 

Samych zatem prywatnych przedsiębiorstw zarejestrowanych na terenie Gminy w grudniu 2009 r. 

było, wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, 2095, z czego aż 1743 podmioty (78% ogółu) 

stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą (więcej w stosunku do 2004 roku o 

22,9%). W efekcie, pozwala to oszacowad wskaźnik aktywności gospodarczej (obrazujący liczbę 

prywatnych podmiotów gospodarki narodowej przypadających na tysiąc mieszkaoców) na 94,5. Jest 

to wynik bardzo dobry, wyróżniający Gminę Niepołomice zarówno na tle średnich wartości dla 

województwa, powiatu wielickiego, jak i w porównaniu do większości gmin ościennych. Geograficzny 

rozkład podmiotów wskazuje, że jest ich więcej na terenach zurbanizowanych, dysponujących lepszą 

infrastrukturą i wyższym poziomem kapitału ludzkiego sprzyjającemu rozwojowi przedsiębiorczości. 

Na przestrzeni ostatnich sześciu lat wskaźnik przedsiębiorczości na terenie miasta wyniósł średnio 

117,6, podczas gdy na obszarze wiejskim kształtował się on na poziomie 67,0. 

W 2009 roku zarejestrowano 216 nowych podmiotów gospodarczych i wszystkie były osobami 

fizycznymi prowadzącymi działalnośd gospodarczą. Przedsiębiorcy, decydując się na utworzenie 

nowej firmy, podejmują najczęściej działalnośd niewymagającą dużych nakładów finansowych na jej 

rozpoczęcie i taką, z której można osiągnąd w krótkim czasie jak najwyższy zysk. Dlatego najczęściej 

nową działalnośd rozpoczynano w zakresie handlu. W sekcji tej zarejestrowano 65 podmiotów (30,1% 

ogółu nowozarejestrowanych). W dalszej kolejności najwięcej podmiotów, w omawianym okresie, 

zarejestrowano w sekcjach charakteryzujących się dużą rotacją, tj.: obsługa nieruchomości i firm - 35 

(16,2%) oraz przetwórstwo przemysłowe - 27 (12,5%). 

Gospodarka gminy Niepołomice rozwija się przede wszystkim dzięki obecności mikro przedsiębiorstw 

działających w sferze usług, drobnego handlu i rzemiosła. Niemniej istotną rolę odgrywają 

usytuowane na terenie gminy spółki prawa handlowego – są one największymi pracodawcami  

i decydują o bardzo wysokim poziomie atrakcyjności lokalnego rynku pracy. 

Większośd dużych i średnich pracodawców to firmy produkcyjne, preferujące na pewien wycinek 

stanowisk mężczyzn, co powoduje, że w gminie bezrobocie wśród kobiet jest stale wyższe niż 

bezrobocie wśród mężczyzn.   

Niepołomicka Strefa Inwestycyjna 

Oprócz małego biznesu na terenie gminy funkcjonują także duże podmioty gospodarcze, które 

najczęściej lokują swoją działalnośd w specjalnie wyznaczonej Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. 

Na jej terenie ulokowało się około 45 nowych zakładów, w których zatrudnienie znalazło 4,6 tys. 

osób, a wartośd nakładów inwestycyjnych przekroczyła 470 mln USD. Wynagrodzenia pracowników 

niepołomickich firm są dosyd mocno zróżnicowane, w zależności od stanowiska i firmy. Generalnie 

oscylują one na poziomie zbliżonym do stawek krakowskich. Kilka tysięcy nowych miejsc pracy 

utworzonych w niepołomickich zakładach, a także kilkaset kolejnych miejsc pracy, które powstały  

w gminie jako skutek efektów mnożnikowych przyczyniły się do marginalizacji problemów bezrobocia 
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w Niepołomicach. Na każdych 100 pracujących w firmach działających w NSI przypada 68 

dodatkowych miejsc pracy w Polsce (krajowy efekt mnożnikowy) i 46 na obszarze Małopolski 

(regionalny  efekt mnożnikowy). W sumie zakłady zlokalizowane w NSI są  źródłem dodatkowych 

3151 miejsc pracy w Polsce i 2149 w województwie małopolskim.  Skala efektów mnożnikowych jest 

w analizowanym przypadku wyższa niż obliczona dla przemysłu samochodowego w województwie 

śląskim oraz dla firm działających SSE w Mielcu. 

Znaczny odsetek spośród 4,6 tys. miejsc pracy powstałych w niepołomickich firmach zajmują osoby 

dojeżdżające do pracy spoza terenu gminy. Jest to proces naturalny i pożądany ze względu na 

koniecznośd rozwoju lokalnych firm w obliczu stosunkowo płytkiego, lokalnego rynku pracy. 

Statystyki GUS pokazują, że miasto Niepołomice stało się znaczącym ośrodkiem zatrudnienia dla 

pracowników spoza terenu gminy. Do przedsiębiorstw w niej usytuowanych przyjeżdża ponad 40% 

więcej pracowników niż wyjeżdża z niej do pracy w miejscowościach ościennych. 

Na poziomie województwa tak intensywny napływ inwestycji, patrząc pod kątem wartości nakładów 

jak i ilości firm, w odniesieniu do powierzchni i liczby ludności gminy jest zjawiskiem nie mającym 

precedensu. Wg autorów publikacji „Dwadzieścia lat doświadczeo…” inwestowanie firm  

w Niepołomicach można podzielid na trzy okresy.   

— Lata 1990-1993. Okres upadku wielu paostwowych przedsiębiorstw, rozwoju pojedynczych, 

niewielkich prywatnych firm produkcyjnych i szybkiego wzrostu bezrobocia w gminie. Ten 

okres zamyka  jednak otwarcie pierwszej dużej i bardzo prestiżowej inwestycji  –  zakładu 

produkcji Coca-Coli.  

— Lata 1994-1999. Okres napływu do gminy nowych inwestorów, którzy lokalizowali się prawie 

wyłącznie na terenach poprzemysłowych (brownfield), znajdujących się w większości  

w zasobach gminy. W tym okresie w gminie lokowały się prawie wyłącznie firmy produkcyjne, 

chod ten etap w rozwoju Niepołomic zamyka rozpoczęcie działalności w 1999 roku przez klub 

golfowy.  

— Lata 2000-2010. Wzmożony napływ nowych inwestorów na nowe  tereny inwestycyjne 

(greenfield). Od 2001 roku gmina przygotowywała się do przyjęcia nowej wielkiej inwestycji. 

Starania te zakooczyły się decyzją firmy MAN Trucks o budowie w Niepołomicach zakładu 

montażu samochodów ciężarowych w 2005r. Wraz z tą inwestycją działania proinwestycyjne 

w gminie zaczęły byd wspierane przez SSE Krakowski Park Technologiczny oraz Małopolskie 

Parki Przemysłowe - spółkę samorządu regionalnego. W tym okresie w gminie lokowało się  

i rozwijało coraz więcej firm prowadzących, przynajmniej częściowo, działalnośd  

o charakterze usługowym. 

Przyjęta przez władze Niepołomic strategia pobudzania rozwoju lokalnej gospodarki realizowana była 

w sposób aktywny i zapoczątkowała wyraźnie widoczny proces modernizacji struktury społeczno-

ekonomicznej gminy. Jednym z głównych narzędzi zastosowanych do osiągnięcia tego celu stało się 

utworzenie Niepołomickiej Strefy  Inwestycyjnej, wykorzystującej istniejącą infrastrukturę techniczną 

po przechodzących proces restrukturyzacji zakładach, jako ważnego elementu polityki 

proinwestycyjnej. Rozwój Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, w zakresie nowo utworzonych miejsc 

pracy odbywał się w głównej mierze poprzez nasilenie zmian siedzib przedsiębiorstw i usytuowanie 

ich w Niepołomicach. Zmiany te miały najczęściej miejsce w ramach Krakowskiego Okręgu 

Metropolitalnego, przede wszystkim relokowali się przedsiębiorcy z Krakowa. Ponad połowa 
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utworzonych miejsc pracy została utworzona przez firmy, które przeniosły swoją działalnośd na teren 

strefy NSI.  

Analizując swoisty dobrobyt, którego udziałem jest powstanie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej 

trzeba zwrócid uwagę na potencjalne zagrożenia związane z lokalizacją na terenie gminy dużych 

inwestycji dających miejsca pracy. Globalne tendencja nakazują rozwagę w związku z wysokimi 

skłonnościami koncernów międzynarodowych do relokacji swych oddziałów filialnych,  

w szczególności gdy decyzja o inwestowaniu w danym miejscu wynikała głównie z analiz kosztów 

pracy. Gmina Niepołomice jest w dośd szczęśliwej sytuacji, gdyż na jej terenie nie wytworzyła się 

monokultura przemysłowa, nie można mówid o jednej branży dominującej, czy wytworzeniu się 

klastra koncentrującego przedsiębiorców w jednej dziedzinie. Wewnętrzna dywersyfikacja 

przedsiębiorstw sprawia, że gmina jest bardziej odporna na skutki załamania gospodarczego w jednej 

konkretnej branży, przez co jest mniej narażona na masową utratę miejsc pracy na jej terenie.  

Z przeprowadzonych analiz wynika (Dwadzieścia lata doświadczeo…), że największe firmy, generujące 

największe zatrudnienie są stosunkowo silnie zakorzenione na terenie Gminy Niepołomice, co 

sprawia że nawet likwidacja kilku mniejszych podmiotów, głównie podwykonawców dużych 

koncernów, nie wpłynie na zachwianie kondycji lokalnej gospodarki.  

Dobrze oceniana współpraca władz samorządowych ze sferą biznesu na terenie Gminy przejawia się 

zwiększeniem obszaru działalności funkcjonujących na miejscu firm. Gmina pomaga w dokupywaniu 

gruntów, wspiera także w negocjacjach z dostawcami mediów. Takie działania znajdują uznanie w 

oczach inwestorów. Byd może taka postawa władz samorządowych będzie niezbędna przy okazji 

potencjalnego zagrożenia wynikającego z wycofania się z lokalnego rynku najbardziej 

spektakularnego zagranicznego inwestora ostatnich firmy MAN Trucks. Jej możliwa relokacja może 

spowodowad bezpośrednią stratę ok. 500 miejsc pracy w gminie, wliczając w to podwykonawców 

oraz firmy świadczące na rzecz zakładu szereg usług. Dlatego konieczne wydają się działania władz 

samorządowych zachęcające inwestorów spoza branży motoryzacyjnej do ulokowania kapitału na 

terenie gminy. 

Analizując NSI warto odwoład się do jej potencjalnego wpływu na środowisko naturalne, szczególnie 

ma to znaczenie w kontekście bogatych zasobów przyrodniczych znajdujących się na terenie gminy. 

Koncentracja przemysłu nie wpływa zbytnio niekorzystnie na kondycje lokalnego środowiska. Należy 

zwrócid uwagę, że nowoczesne zakłady powstawały w oparciu o rygorystyczne normy wypracowane 

przez odpowiednie służby i władze samorządowe oraz co istotniejsze, że powstawały na miejscu dużo 

bardziej szkodliwych zakładów pamiętających czasy PRL. Na minus należy zaliczyd ograniczenie 

powierzchni biologicznie czynnej i zabudowę terenów zielonych co powoduje zmniejszenie żerowisk 

dla miejscowej zwierzyny, a także przyczynia się do szybszego spływu wód powierzchniowych. 

Negatywnym zjawiskiem jest także zwiększenie ruchu samochodowego, który szczególnie na 

terenach chronionych powoduje wiele kolizji z żyjącymi tam zwierzętami. Lokalizacja zakładów na 

terenie Gminy Niepołomice nie ma wpływu na jakośd powietrza, głównym źródłem zanieczyszczeo 

jak wspomniano we wcześniejszej części opracowania są nowohuckie zakłady przemysłowe.  

Wizerunek Gminy atrakcyjnej dla inwestorów 

Działalnośd władz Gminy Niepołomice przyczyniła się do budowy wizerunku gminy otwartej na 

inwestycje, gotowej i przygotowanej do przyjęcia inwestorów, odważnej w podejmowaniu 

innowacyjnych przedsięwzięd. Wizerunek Niepołomic jest wynikiem całego szeregu działao i inicjatyw 

zrealizowanych w okresie ostatnich 20 lat. Gospodarzom tej przestrzeni udało się stworzyd swoistą 
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markę Niepołomic o wymiernej wartości. Pozytywny przekaz wzmacniany był poprzez inne działania  

i wydarzenia związane z rozwojem gminy. W tym miejscu koniecznie trzeba przywoład postad 

wieloletniego burmistrza Niepołomic – Stanisława Kracika, który stał się w Polsce powszechnie 

rozpoznawalnym lokalnym włodarzem dzięki niekonwencjonalnym metodom zarządzania rozwojem 

gminy, gotowością do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięd i sukcesom w pozyskiwaniu 

dużych inwestorów. Skupiając się na wizerunku Niepołomic wydaje się słusznym odwołanie się do 

promocji pośredniej jako skutecznego narzędzia promocji wykorzystywanego przy wsparciu takich 

podmiotów jak: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Regionalne Centrum Obsługi 

Inwestora, SSE Krakowski Park Technologiczny oraz Małopolskie Parki Przemysłowe. Niebagatelną 

rolę w popularyzacji stref inwestycyjnych w Niepołomicach odegrali działający na miejscu inwestorzy. 

Obecnośd Coca-Coli – najbardziej rozpoznawanej marki na świecie – pociągnęła za sobą kolejne 

biznesowe decyzje o ulokowaniu się w analizowanej Gminie. Do wytworzenia pozytywnego 

wizerunku Niepołomic przyczyniają się także wysokie miejsca uzyskiwane przez Gminę w różnego 

typu rankingach publikowanych przez media masowe. W ostatnim roku Niepołomice zostały 

wyróżnione tytułem Najlepszej Gminy  w Małopolsce (FRDL Małopolski Instytut Samorządu 

Terytorialnego i Administracji). Przyjęcie odważnego modelu zarządzania miastem i gminą w sferze 

społecznej chodby poprzez aktywizowanie lokalnych społeczności i przekazywanie im elementów 

systemu edukacji czy wspieranie repatryjantów stało się pretekstem do wielu publikacji 

dziennikarskich dzięki, którym o Gminie robiło się coraz głośniej także poza regionem.  
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Wnioski dla sfery gospodarczej 

— W Gminie Niepołomice na koniec 2009 roku funkcjonowało 2221 podmiotów gospodarczych. 

W Gminie dominują prywatne firmy, dzięki czemu wskaźnik aktywności gospodarczej jest 

jednym z najlepszych w regionie i wynosi 94,5.  

— Na kondycję lokalnej gospodarki mają wpływ przede wszystkim mikro przedsiębiorcy oraz 

duże spółki prawa handlowego, z udziałem kapitału zagranicznego działałające w NSI. 

— Lokalizacja inwestycji w NSI przyczyniła się do marginalizacji zjawiska bezrobocia na terenie 

Gminy Niepołomice oraz poprzez efekty mnożnikowe ograniczyła to zjawisko w regionie  

i kraju. 

— NSI przyciąga swą atrakcyjnością inwestorów decydujących się na relokacje swych zakładów. 

W tym względzie dominują firmy przeniesione z Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. 

— Firmy zatrudniające największą ilośd pracowników są stosunkowo silnie zakorzenione  

w lokalnej gospodarce, jednak władze samorządowe powinny cały czas zabiegad o nowych 

inwestorów, by nie doprowadzid do zaniku różnorodności branż funkcjonujących na terenie 

strefy, a tym samym nie narażad się na efekty nagłego załamania na rynku danego sektora. 

— NSI ma znikomy wpływ na jakośd środowiska naturalnego gminy. Nie ingeruje za bardzo  

w ekosystem i nie powoduje większych szkód. Zagrożeniem dla terenów chronionych na 

terenie gminy są przede wszystkim zakłady ulokowane poza jej terytorium. 

— Gmina Niepołomice dzięki aktywnej, innowacyjnej i odważnej postawie swych włodarzy 

zyskała uznanie w środowisku biznesowym, samorządowym i dziennikarskim. Dzięki temu 

utrzymuje wizerunek Gminy podchodzącej w nowoczesny sposób do zarządzania różnymi 

sferami życia społecznego i gospodarczego, podejmującej w sposób wizjonerski wyzwania 

teraźniejszości i stale rozwijającej się, co obrazują liczne rankingi, w których gmina zdobywa 

czołowe pozycje. 
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Załącznik nr 2. Raport z badania opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice 

 

Raport 

z badania opinii mieszkaoców 

Miasta i Gminy Niepołomice 

w ramach przeglądu strategicznego 

dla Miasta i Gminy Niepołomice 

 

 

 

 

Kraków, lipiec 2011 
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Wstęp 

Badanie opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice, przeprowadzone w okresie od maja do 

lipca 2011 roku, stanowiło jeden z elementów przeglądu strategicznego dla Miasta i Gminy 

Niepołomice, zrealizowanego przez Centrum Doradztwa Strategicznego. Badanie zostało 

przeprowadzone przez konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego wspólnie z młodzieżą  

z Miasta i Gminy Niepołomice – 30-osobową grupą uczniów: Gimnazjum  

w Niepołomicach, Gimnazjum w Podłężu, Gimnazjum w Staniątkach, Gimnazjum w Zabierzowie 

Bocheoskim oraz Liceum w Niepołomicach. Stanowiło ono jeden z dwóch elementów młodzieżowego 

procesu strategicznego, prowadzonego równolegle do prac z dorosłymi – w jego ramach opracowana 

została również Młodzieżowa Off-Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice.    

Włączanie młodzieży w proces planowania strategicznego jest podejściem innowacyjnym, jak jednak 

pokazują doświadczenia Centrum Doradztwa Strategicznego (m.in. z innych podkrakowskich gmin – 

Jerzmanowice-Przeginia12 i Mogilany13), przynosi znakomite efekty. Pozwala poznad opinie młodych 

mieszkaoców gminy, angażuje ich w kreowanie wizji rozwoju gminy, czyni ich 

współodpowiedzialnymi za jej przyszłośd. Umożliwia także dialog pokoleniowy na temat priorytetów 

rozwoju gminy i przyczynia się do wzrostu zainteresowania działaniami na rzecz lokalnej społeczności. 

1.1 Przebieg procesu badawczego angażującego młodzież 

Przebieg procesu badawczego angażującego młodzież prezentuje poniższy schemat. 

Schemat 1. Przebieg procesu badawczego angażującego młodzież 

 

                                                           
12

 Strategia Rozwoju Gminy Jerzmanowice – Przeginia, opracowanie: Centrum Doradztwa Strategicznego, 
marzec 2009. 
13

 Strategia Rozwoju w zakresie kultury, rekreacji, sportu i turystyki na terenie Gminy Mogilany, opracowanie: 
Centrum Doradztwa Strategicznego, czerwiec 2009. 

I spotkanie (20.05.2011) 
„Co będziemy badad?” 

Opracowanie kwestionariusza wywiadu  
przez CDS (23-25.05.2011) 

Realizacja badania przez młodzież  
(27.05-3.06.2011) 

Analiza danych przez CDS (06-13.06.2011) 

II spotkanie (26.05.2011)  
„Jak prowadzid badanie?” 

III spotkanie (14.06.2011)  
„Jak czytad i prezentowad wyniki?” 

Przygotowanie prezentacji przez młodzież  
oraz raportu przez CDS (15.06-15.07.2011) 

 



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Opracowanie:   

        Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004, 
                  Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl  e-mail: cds@cds.krakow.pl 

 
 

91 

Pracom badawczym towarzyszył cykl spotkao młodych mieszkaoców gminy z konsultantami Centrum 

Doradztwa Strategicznego, które odbywały się w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa  

w Niepołomicach. Podczas pierwszego z nich uczniowie dowiedzieli się w skrócie, czym jest i na czym 

polega planowanie strategiczne rozwoju gminy. Spotkanie rozpoczęło się sesją kreatywną, podczas 

której uczniowie mieli za zadanie wcielid się w właścicieli marki „Gmina Niepołomice”. W grupach 

przeprowadzali  analizę mocnych i słabych stron gminy. Następnie wybierali to, co ich zdaniem warto 

promowad, w co warto by zainwestowad, co może stad się wyróżnikiem gminy – tworzyli jej 

koncepcję marketingową. Na podstawie swojej koncepcji tworzyli plakat reklamowy gminy.  

W dalszej części spotkania młodzież pracowała nad zagadnieniami badawczymi – również w formie 

warsztatowej. Uczniowie mieli wyobrazid sobie, że spotykają osobę, która sporo już wie o gminie ze 

źródeł zewnętrznych, ale nie wie, jak się w gminie żyje, jakie problemy napotykają jej mieszkaocy. 

Następnie, mieli zapisad, o czym by takiej osobie opowiedzieli, na co by zwrócili uwagę, jakie tematy 

by poruszyli. Grupy wymieniały się spisanymi zagadnieniami i pracowały nad nimi. Na zakooczenie, 

uczniowie dowiedzieli się, że używając języka badao społecznych, tematy, które zapisali, to 

zagadnienia badawcze, które zostaną przełożone na pytania badawcze, które złożą się na 

kwestionariusz, na podstawie którego będą realizowad badanie. Kwestionariusz ten został następnie 

opracowany przez konsultantów CDS14. Pierwsze spotkanie zatem, oprócz zagadnieo związanych 

bezpośrednio z planowaniem strategicznym rozwoju gminy, ogniskowało się wokół kwestii „co 

badad”. 

Rysunek 1. Spotkanie z uczniami  

 

                                                           
14

 Kwestionariusz badania stanowi załącznik do niniejszego raportu.  
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Drugie spotkanie miało charakter szkolenia ankieterskiego – jego celem było przygotowanie 

młodzieży do prowadzenia badao w terenie. Uczniowie zostali poinformowani o ogólnych zasadach 

realizacji wywiadów kwestionariuszowych i prześledzili pytania zawarte w kwestionariuszu.  

W podgrupach przeprowadzili również symulacje wywiadu, mierząc się z najczęściej pojawiającymi 

się w takiej sytuacji problemami. Gimnazjaliści i licealiści uzyskali zatem wiedzę na temat tego „jak 

prowadzid badanie”. 

Badanie – przeprowadzone metodą wywiadu kwestionariuszowego – realizowane było na przełomie 

maja i czerwca 2011 roku. Przebiegało bez większych problemów, ankieterzy spotkali się  

z życzliwością mieszkaoców, którzy chętnie dzielili się swoimi cennymi uwagami.  

Rysunek 2. Szkolenie ankieterskie dla uczniów 

 

Celem trzeciego spotkania było pokazanie młodym uczestnikom „jak czytad i prezentowad wyniki 

badao”. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi zasadami czytania i interpretowania wyników 

badao socjologicznych, a także odczytywania informacji ujętych w tabelach. Zobaczyli również, jak 

można prezentowad wyniki – od form najprostszych (wykresy różnego typu) po bardziej 

skomplikowane i wymagające kreatywności (infografiki15). Następnie, młodzież w podgrupach 

zapoznała się z wybranymi wynikami przeprowadzonego przez siebie badania mieszkaoców  

i zaplanowała formę ich prezentacji. 

                                                           
15

 Infografika (grafika informacyjna) - kategoria sztuki ilustracyjnej, która ma na celu wizualne prezentowanie 
danych lub informacji; wykorzystuje diagramy, mapki, wykresy itp. w celu uwidocznienia skali i struktury 
określonych zjawisk. 
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Rysunek 3. Uczniowie podczas pracy grupowej 

 

1.2 Cele badania 

Badanie opinii mieszkaoców miało trzy zasadnicze cele. Dwa z nich wiążą się z rolą badania  

w kontekście przeglądu strategicznego dla Miasta i Gminy Niepołomice, trzeci związany jest 

bezpośrednio z funkcją diagnostyczną badania 

Pierwszym z dwóch głównych celów przeprowadzenia badania było włączenie młodzieży w proces 

myślenia o rozwoju gminy, rozbudzanie w niej postaw obywatelskich oraz wytworzenie poczucia 

wpływu na otaczającą ją rzeczywistośd. Drugim celem było natomiast stworzenie możliwości dialogu 

z mieszkaocami gminy na temat zadowolenia z jej stanu obecnego oraz oczekiwao i propozycji na 

przyszłośd.  

Bezpośrednim celem badawczym było natomiast poznanie opinii mieszkaoców na temat jakości życia 

w gminie – badanie miało przy tym przynieśd odpowiedzi na następujące pytania szczegółowe: 

— Czy gmina Niepołomice to dobre miejsce do życia? 

— Jaka jest opinia mieszkaoców na temat ich miejscowości (sołectw)?  

— Jakie są najważniejsze mocne strony gminy? 

— Jakie są najważniejsze słabe strony gminy? 

— Jak mieszkaocy oceniają gminę w obszarach takich jak:  

 oferta: sportowa, rekreacyjna, czasu wolnego, edukacyjna, handlowa 

 komunikacja 

 infrastruktura techniczna (m.in. drogowa, kanalizacyjna) 

 funkcjonowanie strefy ekonomicznej 

 poczucie bezpieczeostwa 
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 działalnośd władz 

— Jakie propozycje zmian, nowych rozwiązao, inwestycji przedstawiają mieszkaocy gminy? 

— Czy obecni mieszkaocy planują nadal mieszkad na terenie gminy? 
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Główne wnioski  

— badani mieszkaocy gminy Niepołomice bardzo pozytywnie oceniają swoją gminę – aż 9 na 10 

ankietowanych  stwierdziło, że jest ona dobrym miejscem do życia; 

— trzy najważniejsze mocne strony gminy Niepołomice to zdaniem ankietowanych 

mieszkaoców: Puszcza Niepołomicka, Zamek Królewski w Niepołomicach oraz bliskośd 

Krakowa; 

— wśród słabych stron najczęściej wskazywano: zbyt małą ilośd miejsc, gdzie młodzież mogłaby 

spędzad czas, przeciekające wały oraz problemy z komunikacją między miejscowościami  

w gminie; 

— oceniając poszczególne obszary działalności gminy, badani mieszkaocy wystawili stosunkowo 

najwyższe noty następującym dziedzinom: komunikacji gminy z Krakowem, ofercie sportowej 

i rekreacyjnej oraz ofercie sklepów w gminie; stosunkowo najniżej ocenione zostały: stan 

dróg i chodników, komunikacja między miejscowościami w gminie oraz oferta spędzania 

czasu wolnego; 

— wśród propozycji zmian, nowych rozwiązao, pożądanych inwestycji zgłaszanych przez 

ankietowanych mieszkaoców gminy wskazad można następujące obszary: 

 rozbudowa oferty rozrywkowej i czasu wolnego (ze szczególnym naciskiem na ofertę 

dla dzieci i młodzieży), a także oferty handlowej; 

 poprawa infrastruktury technicznej (w szczególności drogowej  

i przeciwpowodziowej); 

 usprawnienie komunikacji na terenie gminie oraz między gminą a Krakowem; 

 rozbudowa infrastruktury sportowej; 

 poprawa dostępu do służby zdrowia. 
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Charakterystyka próby 

3.1 Dobór próby do badania 

Ponieważ głównymi celami realizacji badania było włączenie młodzieży w proces aktualizacji strategii 

oraz nawiązanie dialogu ze społecznością, ważniejsze niż dążenie do uzyskania próby 

reprezentatywnej w sensie statystycznym było jak najpełniejsze zaangażowanie w pracę wszystkich 

uczestniczących w projekcie uczniów z gminy Niepołomice. Uzyskanych wyników nie można więc  

w bezpośredni sposób uogólniad na wszystkich mieszkaoców gminy. Podczas szkolenia ankieterskiego 

zwrócono jednak uwagę młodych badaczy, by respondentów do badania poszukiwali starając się  

o możliwie jak największe ich zróżnicowanie pod kątem takich kryteriów jak wiek czy miejsce 

zamieszkania. Miało to na celu dotarcie do możliwie jak najszerszego spektrum opinii mieszkaoców.  

3.2 Charakterystyka zrealizowanej próby  

Wśród mieszkaoców gminy Niepołomice przeprowadzono w sumie 248 ankiet. Respondenci 

pochodzili z 12 miejscowości (sołectw) położonych na terenie gminy, co oznacza, że w próbie nie 

znalazły się jedynie osoby zamieszkałe w sołectwie Suchoraba. Największy odsetek stanowili 

mieszkaocy miasta Niepołomice (32%), znaczny udział mieli też mieszkaocy sołectw Podłęże (19%)  

i Zabierzów Bocheoski (14%). Wśród ankietowanych najmniej było osób zamieszkałych w Chobocie  

(1 osoba), Ochmanowie (2 osoby) oraz Zakrzowcu (4 osoby) (Tabela 1).  

Tabela 1. Respondenci według miejsca zamieszkania 

Miejscowośd  

(kolejnośd alfabetyczna) 

Ilośd zrealizowanych 
ankiet 

Udział mieszkaoców 
danej miejscowości 

m. Niepołomice 78 32% 

Chobot 1 0,5% 

Ochmanów 2 1% 

Podłęże 46 19% 

Słomiróg 9 4% 

Staniątki 23 9% 

Wola Batorska 17 7% 

Wola Zabierzowska 15 6% 

Zabierzów Bocheoski 35 14% 

Zagórze 11 4% 

Zakrzowiec 4 1,5% 

Zakrzów 6 2% 

Ogółem 247
16

 100% 

Źródło: Badanie opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice. 

                                                           
16

 Liczebnośd 247 wynika z faktu, że jeden z ankietowanych nie odpowiedział na pytanie o miejsce 
zamieszkania. 



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Opracowanie:   

        Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004, 
                  Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl  e-mail: cds@cds.krakow.pl 

 
 

97 

Wśród ankietowanych przeważały kobiety (61%). Jeśli natomiast chodzi o strukturę wiekową 

badanych, stosunkowo wysoki był odsetek osób bardzo młodych – do 16 roku życia (22%) oraz 

między 17 a 19 rokiem życia (14%) – co  wiąże się z  faktem, że ankieterzy stosunkowo często 

przeprowadzali wywiady ze swoimi rówieśnikami. Przy interpretacji wyników badania należy zatem 

mied na względzie, że relatywnie mocny jest w nich głos najmłodszego pokolenia mieszkaoców 

gminy17 – co może stanowid zarówno pewną ich słabośd, jak i zaletę badania. Odsetek osób 

należących do pozostałych grup wiekowych rozłożony był dośd równomiernie (Wykres 1).  

Wykres 1. Struktura wiekowa respondentów 

 

Źródło: Badanie opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice. 

Jeśli chodzi o strukturę wykształcenia, największy odsetek stanowiły osoby z wykształceniem 

podstawowym i gimnazjalnym (35%) – co wiąże się ze wspomnianym wyżej stosunkowo wysokim 

udziałem w badaniu przedstawicieli niepołomickiej młodzieży. Nieco mniej było osób  

z wykształceniem średnim (28%), odsetek badanych z wykształceniem zawodowym i wyższym 

kształtował się na podobnym poziomie (19% i 18%) (Wykres 2). 

 

Wykres 2. Struktura wykształcenia respondentów 

 
 

Źródło: Badanie opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice. 

                                                           
17

 Osoby poniżej 19 roku życia stanowiły 36% próby, podczas gdy wśród mieszkaoców gminy stanowią one 23% 
(Bank Danych Lokalnych GUS, stan na 2010 r.) 



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Opracowanie:   

        Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004, 
                  Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl  e-mail: cds@cds.krakow.pl 

 
 

98 

W momencie badania 51% respondentów pracowało zarobkowo. Dla większości pracujących 

miejscem zatrudnienia jest teren gminy Niepołomice (52%), a znaczna częśd mieszkaoców dojeżdża 

do pracy do Krakowa (36%). Dla pozostałych pracujących zarobkowo miejsce pracy znajduje się  

w innej miejscowości (12%). Naukę pobierało natomiast 44% badanych mieszkaoców gminy, spośród 

których 67% uczyło się na terenie gminy, miejscem nauki dla 28% był Kraków, a dla 5% – inna 

miejscowośd. (Wykres 3). 

Wykres 3. Miejsce nauki i pracy respondentów 

 

Źródło: Badanie opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice. 

Biorąc pod uwagę długośd zamieszkania na terenie gminy, największy odsetek stanowią osoby 

mieszkające na jej obszarze od urodzenia (75%). Wśród osób napływowych dominowały natomiast 

osoby mieszkające w gminie od 11 do 20 lat (11%) (Wykres 4). 

 

Wykres 4. Respondenci według długości okresu zamieszkania w gminie 

 

Źródło: Badanie opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice. 
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Wyniki badania 

4.1 Jakośd życia w gminie Niepołomice i poszczególnych sołectwach  

Badani mieszkaocy zostali poproszeni o podzielenie się opinią, czy ich zdaniem gmina Niepołomice 

jest dobrym miejscem do życia. Na tak postawione pytanie mogli udzielid jednej z następujących 

odpowiedzi: „zdecydowanie tak”, „raczej tak”, „ani tak, ani nie”, „raczej nie”, „zdecydowanie nie”. 

Wyniki wskazują na wysoki poziom zadowolenia respondentów – aż 9 na 10 stwierdziło, że gmina 

Niepołomice jest dobrym miejscem do życia (przy czym 36% wybrało odpowiedź „zdecydowanie 

tak”), a tylko 2% było przeciwnego zdania (w tym dwie osoby udzieliły odpowiedzi „zdecydowanie 

nie”). Pozostałe 8% nie miało na ten temat zdania. Warto przy tym zaznaczyd, że swoją gminę jako 

dobre miejsce do życia nieco częściej wskazują osoby mieszkające w niej od urodzenia – 93% opinii 

pozytywnych w porównaniu z aż 83% wśród osób napływowych (Wykres 5). 

Wykres 5. Czy uważa Pan(i), że gmina, w której Pan(i) mieszka to dobre miejsce do życia? 

 
Źródło: Badanie opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice. 

 

Jeszcze bardziej pozytywne są opinie ankietowanych na temat miejscowości (sołectw), w których 

mieszkają. Na pytanie, czy lubią swoją miejscowośd, 92% respondentów odpowiedziało pozytywnie  

(z czego ponad połowa 52% to odpowiedzi „zdecydowanie tak”) 5% było niezdecydowanych, a 3% 

stwierdziło, że raczej jej nie lubi. Na uwagę zasługuje fakt, że żaden z badanych mieszkaoców gminy 

nie odpowiedział, że zdecydowanie nie lubi swojej miejscowości.  

Poziom zadowolenia zanalizowano również dla poszczególnych miejscowości18. Szczególnie wysoki 

był on w Staniątkach (gdzie wszyscy badani mieszkaocy lubią swoją miejscowośd) oraz w Podłężu 

(98% opinii pozytywnych). Relatywnie najmniej osób stwierdzających, że lubią swoją miejscowośd 

było natomiast w mieście Niepołomice (87%) (Wykres 6).  

                                                           
18

 Ograniczając się do sołectw reprezentowanych przez co najmniej 20 respondentów – w przypadku 
mniejszych liczebności wyniki zbyt mocno zależały od odpowiedzi pojedynczych osób.  
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Wykres 6. Czy lubi Pan(i) miejscowośd, w której Pan(i) mieszka? 

 
Źródło: Badanie opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice. 

 

Pozytywne opinie mieszkaoców na temat gminy, jakie ujawniły się w badaniu, znalazły potwierdzenie 

w pracach młodzieży współrealizującej badanie, powstałych podczas sesji kreatywnej na pierwszym 

spotkaniu, której rezultatem miał byd plakat promujący gminę19. Jedna z grup opatrzyła swoje dzieło 

hasłem: „Niepołomice tutaj miło płynie czas” (Rysunek 4.) 

 

Rysunek 4. Plakat reklamujący gminę, autorstwa uczniów zaangażowanych w proces badawczy (I) 

 

 

                                                           
19

 Zakres tematyczny i przebieg spotkao z młodzieżą opisano we Wstępie do niniejszego raportu.  
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4.2 Mocne i słabe strony gminy Niepołomice 

Chcąc uzyskad bardziej pogłębione opinie na temat gminy, badanych mieszkaoców poproszono  

o wskazanie jej najistotniejszych mocnych i słabych stron. W obu przypadkach respondenci 

dokonywali wyboru maksymalnie trzech odpowiedzi z listy możliwości, opracowanej m.in. na 

podstawie wypowiedzi uczniów podczas pierwszego spotkania. Mogli również dodawad własne 

propozycje.  

 

Mocne strony gminy Niepołomice 

Listę najważniejszych mocnych stron gminy Niepołomice zestawia poniższy wykres.  

Wykres 7. Najważniejsze mocne strony gminy Niepołomice 

 

Źródło: Badanie opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice. 
Uwaga: Odsetki nie sumują się do 100 gdyż badani mogli wybrad więcej niż jedną odpowiedź. 

 

Najczęściej wybieraną mocną stroną gminy – jedyną, która została wskazana przez większośd 

badanych – okazała się Puszcza Niepołomicka (wybrało ją 6 na 10 respondentów). Bujna natura  

i dziewicze tereny stosunkowo częściej wskazywane były przez osoby z wyższym wykształceniem 

(72%) oraz ankietowanych, którzy na terenie gminy nie mieszkają od urodzenia (68%). Warto 

podkreślid, że motyw Puszczy znalazł się również na jednym z plakatów promujących gminę, 

przygotowanych przez uczestniczących w projekcie uczniów (Rysunek 5). Wydaje się zatem, że 

Puszcza Niepołomicka to niekwestionowany kluczowy atut gminy. 

Innymi mocnymi stronami gminy, na które najczęściej zwracali uwagę respondenci, były: 

niepołomicki Zamek Królewski oraz bliskośd Krakowa, które były wskazywane przez prawie połowę 

ankietowanych (odpowiednio 45% i 44%). Zarówno Zamek Królewski, jak i bliskośd Krakowa jako 

mocne strony gminy były przy tym częściej wskazywana przez kobiety niż mężczyzn (odpowiednio 

49% wobec 40% i 47% wobec 39%). Ponadto, Zamek Królewski doceniany jest przede wszystkim 
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przez osoby starsze (wskazało go 73% respondentów powyżej 60 roku życia i 62% badanych w wieku 

46-59 lat).  

 

Rysunek 5. Plakat reklamujący gminę, autorstwa uczniów zaangażowanych w proces badawczy (II) 

 

Spory odsetek odpowiedzi dotyczący mocnych stron gminy dotyczył rekreacji i spędzania czasu 

wolnego w Niepołomicach – ponad jedna trzecia przebadanych (36%) osób doceniło liczne obiekty 

sportowe i rekreacyjne, takie jak basen, stadnina koni, boisko, trasy rowerowe itp. Ponad jedna 

czwarta mieszkaoców biorących udział w badaniu (27 %) wskazało jako walor gminy odbywające się 

na jej terenie ciekawe imprezy (np. Dni Niepołomic).  

Najmniej docenionymi przez mieszkaoców walorami gminy Niepołomice okazały się natomiast: 

Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa, Park Miejski w Niepołomicach oraz Młodzieżowe 

Obserwatorium Astronomiczne – wszystkie wskazywane przez co dziesiątego respondenta 

(odpowiednio 11%, 10% i 9%). W przypadku Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa należy przy tym 

mied na względzie, że jest to obiekt nowo otwarty, w przypadku którego nawet taki wynik uznad 

można za sukces i przykład kredytu zaufania udzielonego przez mieszkaoców instytucji, z której oferty 

nie mieli jeszcze zapewne sposobności skorzystad.  Zdecydowanie najmniej pozytywnych reakcji 

badanych budzi fakt, że przez teren gminy przepływa rzeka Wisła (4% wskazao) – wynik taki może 

stanowid pokłosie ubiegłorocznej powodzi, kiedy rzeka pokazała mieszkaocom gminy swoje najmniej 

przyjazne oblicze.  

Warto zaznaczyd, że kolejnośd najczęściej wskazywanych mocnych stron gminy była nieco inna wśród 

najmłodszych respondentów – w wieku lat 19 i mniej (a więc uczniów gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych). Co prawda również i oni najczęściej wybierali Puszczę Niepołomicką (59%), 
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natomiast na drugim miejscu w ich hierarchii znalazły się obiekty sportowe i rekreacyjne (45%), zaś 

na trzecim – imprezy organizowane w gminie (np. Dni Niepołomic), które otrzymały 43% odpowiedzi. 

Wynik taki odzwierciedla sposoby spędzania czasu wolnego przez niepołomicką młodzież. Te same 

mocne strony znalazły się w pracach uczniów współrealizujących badanie – w postaci boiska i basenu, 

widocznych na jednym z prezentowanych powyżej plakatów (zob. Rysunek 4) czy też hasła 

promującego gminę: „Dni Niepołomic raz do roku mamy, wszystkich na nie chętnie zapraszamy”.  

 

Słabe strony gminy Niepołomice  

Zestawienie wskazao najistotniejszych słabych stron gminy prezentuje poniższy wykres. 

Wykres 8. Najistotniejsze słabe strony gminy Niepołomice 

 

Źródło: Badanie opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice. 
Uwaga: Odsetki nie sumują się do 100 gdyż badani mogli wybrad więcej niż jedną odpowiedź. 

 

Największą słabością gminy Niepołomice, wyłaniającą się z analizy wyników przeprowadzonego 

badania, jest zbyt uboga oferta czasu wolnego, zwłaszcza w zakresie rozrywki – zarówno dla 

młodzieży, jak i dorosłych mieszkaoców. Ponad połowa badanych (56%) wskazała, że na terenie 

gminy jest za mało miejsc, w których młodzież mogłaby spędzad wolny czas. Nie dziwi przy tym, że tę 

słabą stronę dostrzegają przede wszystkim najmłodsi respondenci: 83% osób do 16 roku życia i 65% 

osób w wieku 17-19 lat. Ponadto, co piąty ankietowany mieszkaniec gminy Niepołomice (19%) 

uważa, że jej istotną słabością jest zbyt mała liczba miejsc spotkao dla dorosłych. W opinii co 

trzeciego respondenta (30%), niewystarczająca jest również ilośd organizowanych w gminie imprez, 

koncertów itp. Pamiętając, że gminne imprezy zostały wskazane jako jedna z głównych mocnych 

stron gminy, z wypowiedzi mieszkaoców wyłania się postulat zwiększenia częstotliwości imprez 

kulturalnych, które niepołomiczanie traktują jako atrakcyjną rozrywkę i których jakośd sobie cenią.  
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Istotnym problemem dotykającym badanych mieszkaoców są przeciekające wały, które zostały 

wskazane jako słaba strona gminy przez 43% respondentów. Jest ona istotna przede wszystkim dla 

mieszkaoców Woli Batorskiej (77% wskazao na tę słabą stronę), Woli Zabierzowskiej (73%)  

i Zabierzowa Bocheoskiego (69%) – sołectw położonych wzdłuż Wisły, którym rzeka dała się we znaki 

podczas zeszłorocznej powodzi. 

Trzecią pod względem ilości wskazao słabą stroną gminy Niepołomice są problemy z komunikacją 

między miejscowościami w gminie – odpowiedź tę wybrało 38% badanych. Na problemy te częściej 

wskazywali mieszkaocy napływowi – 49% w stosunku do 34% odpowiedzi rdzennych mieszkaoców, 

byd może przyzwyczajonych do obecnego stanu rzeczy. Stosunkowo mniejszy odsetek respondentów 

(20%) zauważa trudności z dojazdem do Krakowa, jednak i taka wartośd budzi pewien niepokój, 

biorąc pod uwagę, że bliskośd Krakowa została uznana przez mieszkaoców za jedną z najmocniejszych 

stron gminy Niepołomice.  

Prawie co trzeci badany mieszkaniec gminy (29%) za jej ważną słabą stronę uważa negatywne skutki 

funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej, np. opary pochodzące z fabryk. Gdy zestawi się to  

z faktem, że 16% badanych wskazało strefę jako istotną mocną stronę gminy, widoczna staje się 

ambiwalencja postaw mieszkaoców wobec niej, z przewagą ocen negatywnych.   

W przypadku słabych stron gminy, co dziesiąty respondent (11%) miał własną propozycję (co nie 

zdarzało się przy mocnych stronach). Wśród odpowiedzi „inne” pojawiły się: 

— zbyt mało miejsc parkingowych, za drogi parking; 

— zły stan dróg w gminie, brak chodników; 

— dzikie wysypiska w lesie, na wałach; 

— zła jakośd wody pitnej; 

— zbyt mało przedszkoli; 

— słaba opieka zdrowotna.  

 

4.3 Ocena gminy 

Celem badania opinii mieszkaoców gminy Niepołomice było również przekonanie się, jak oceniają 

gminę w kilku ważnych dla siebie obszarach. Obszary te wyznaczone zostały na podstawie pracy  

i wypowiedzi uczniów podczas I spotkania, a znalazły się wśród nich: 

— komunikacja z Krakowem; 

— komunikacja między miejscowościami w gminie; 

— oferta sportowa i rekreacyjna; 

— oferta spędzania czasu wolnego (imprezy, koncerty, restauracje, kluby, puby, kina itp.); 

— funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej; 

— stan dróg i chodników; 

— oferta edukacyjna dla młodzieży kooczącej gimnazjum ; 

— poczucie bezpieczeostwa; 

— oferta sklepów w gminie; 

— działalnośd władz gminy. 

Każdy z wyżej wymienionych obszarów poddano ocenie badanych, na szkolnej skali od 1 (ocena 

najniższa) do 5 (ocena najwyższa). Średnie oceny, jakie respondenci wystawili poszczególnym 
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obszarom, zestawione zostały na poniższym wykresie (Wykres 9). Szczegółowe zestawienie ocen, 

wraz z częstotliwościami dla poszczególnych not, znajduje się w Aneksie.  

Warto zwrócid uwagę na położenie poszczególnych średnich wartości względem linii odpowiadającej 

ocenie 3 (zaznaczonej na wykresie). Wyznacza ona środkową, przeciętną notę, jaką mógł uzyskad 

każdy z obszarów – odpowiadającą opinii, że nie jest on oceniany ani dobrze, ani źle. Obszary, które 

uzyskały średnią powyżej 3, są zatem przez mieszkaoców oceniane stosunkowo pozytywnie, 

natomiast te o średniej poniżej 3 – stosunkowo negatywnie(przy czym oczywiście o sile pozytywnego 

lub negatywnego ładunku oceny świadczy jej bezwzględna wartośd).  

Wykres 9. Średnie oceny gminy w poszczególnych obszarach 

 

Źródło: Badanie opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice. 
 

Relatywnie najlepiej ocenionym obszarem okazała się komunikacja z Krakowem (średnia 3,60), 

natomiast jedną z najniższych not otrzymała komunikacja między miejscowościami w gminie (2,69). 

Widoczny jest zatem rozdźwięk między stosunkowo pozytywną opinią badanych mieszkaoców na 

temat możliwości dojazdu do Krakowa (58% ocen pozytywnych – 4 lub 5) a negatywną oceną 

sposobów komunikacji między poszczególnymi sołectwami w gminie (41% ocen negatywnych – 1 lub 

2, z czego aż 20% to ocena 1) (Tabela 2). Warto przy tym przypomnied, że podobne spostrzeżenie 

wyłania się z analizy opinii respondentów na temat słabych stron gminy. Problemy z komunikacją 

między miejscowościami w gminie wydają się zatem jedną z głównych bolączek gminy Niepołomice, 

podkreślaną zwłaszcza przez mieszkaoców Słomirogu (wszyscy z 9 badanych ocenili ten obszar na 1) 

oraz Zagórza (ocenę 1 wystawiło 10 z 11 ankietowanych). 

Tabela 2. Porównanie ocen komunikacji z Krakowem i komunikacji między miejscowościami w gminie 

Komunikacja z Krakowem Komunikacja między miejscowościami w gminie 

Ocena Procent odpowiedzi Ocena Procent odpowiedzi 

negatywna (1 i 2) 15% negatywna (1 i 2) 41% 

przeciętna (3) 27% przeciętna (3) 33% 

pozytywna (4 i 5) 58% pozytywna (4 i 5) 26% 
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Średnia ocen: 3,60 Średnia ocen: 2,69 

Źródło: Badanie opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice. 

Stosunkowo dobrze oceniona została również oferta sportowa i rekreacyjna w gminie (średnia 3,51, 

ponad połowa – 54% – ocen pozytywnych). Ją z kolei warto zestawid z oceną oferty spędzania czasu 

wolnego, która znalazła się w grupie obszarów ocenionych najniżej (średnia 2,78, 37% ocen 

negatywnych) (Tabela 3). Także w tym wypadku w opiniach badanych zauważyd można konsekwencję 

– pamiętając, że obiekty sportowe i rekreacyjne znalazły się wysoko na liście najważniejszych 

mocnych stron gminy, natomiast za największą bolączkę uznano zbyt ubogą ofertę czasu wolnego, 

zwłaszcza w zakresie rozrywki. Nie dziwi, że brak imprez, koncertów, klubów, pubów, restauracji itp. 

doskwiera w szczególności osobom młodym – wśród badanych w wieku 20-25 lat średnia ocena tego 

obszaru wyniosła jedynie 2,24.  

Tabela 3. Porównanie ocen oferty sportowej i rekreacyjnej oraz oferty spędzania czasu wolnego 

Oferta sportowa i rekreacyjna Oferta spędzania czasu wolnego  

Ocena Procent odpowiedzi Ocena Procent odpowiedzi 

negatywna (1 i 2) 16% negatywna (1 i 2) 37% 

przeciętna (3) 30% przeciętna (3) 37% 

pozytywna (4 i 5) 54% pozytywna (4 i 5) 26% 

Średnia ocen: 3,51 Średnia ocen: 2,78 
Źródło: Badanie opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice. 

 

Na uwagę zasługuje także obszar, który uzyskał stosunkowo najgorszą ocenę – stan dróg i chodników 

(średnia 2,48). Negatywną notę wystawiło mu aż 56% badanych, z czego prawie jedna czwarta (23%) 

przyznała ocenę najniższą – 1 (Wykres 10).   

Wykres 10. Rozkład ocen dla obszaru: stan dróg i chodników 

 

Źródło: Badanie opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice.
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Złego zdania na temat infrastruktury drogowej byli zwłaszcza mieszkaocy Podłęża (średnia 2,11)  

i Staniątek(średnia 2,19), niskie oceny pojawiły się także w słabiej reprezentowanych w badaniu 

miejscowościach: Słomirogu (średnia 1,89; 9 badanych), Zakrzowie (średnia 2,00; 6 badanych) oraz 

Zakrzowcu (średnia 1,50; 4 badanych).  

 

4.4 Propozycje i oczekiwania mieszkaoców 

Celem badania mieszkaoców gminy Niepołomice było nie tylko poznanie ich opinii na temat obecnego 

funkcjonowania gminy, ale i rozpoczęcie rozmowy o jej przyszłości. Badanych zachęcono do dzielenia 

się propozycjami zmian, nowych rozwiązao, pożądanych inwestycji w gminie, zadając im trzy pytania  

o charakterze otwartym: 

— „Gdyby był(a) Pan(i) burmistrzem gminy Niepołomice, czym w pierwszej kolejności 

zają(ę)ł(a)by się Pan(i)?” 

— „Czy jest jakieś rozwiązanie (obiekt, usługa, oferta itp.), które zaobserwował(a) Pan(i) poza 

Niepołomicami (np. w sąsiednich gminach, w Krakowie, za granicą), i które chciał(a)by Pan(i) 

przenieśd do swojej gminy?” 

— „Gdyby gmina miała możliwośd skorzystania z bezzwrotnej dotacji na rozwój oferty spędzania 

wolnego czasu, na co, Pana(i) zdaniem, powinna przeznaczyd te pieniądze?” 

Wstępna analiza wypowiedzi respondentów pokazała, że zestawy odpowiedzi uzyskanych na powyższe 

pytania były zbieżne – badani często wypowiadali się trzykrotnie na temat tej samej kwestii –  

w związku z tym zanalizowano je łącznie. W ten sposób powstał katalog propozycji i oczekiwao 

mieszkaoców gminy Niepołomice, odzwierciedlający ich najważniejsze potrzeby – podsumowuje go 

poniższy schemat (Schemat 3).  
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Schemat 2. Propozycje i oczekiwania badanych mieszkaoców 

 

Źródło: Badanie opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice. 

 

Poszczególne obszary powyższego schematu wymagają bardziej szczegółowej prezentacji, 

przedstawionej poniżej.   

Czas wolny, rozrywka 

Pamiętając, że zbyt uboga oferta czasu wolnego w zakresie rozrywki to w opinii badanych 

mieszkaoców jedna z największych słabości gminy Niepołomice, warto przyjrzed się, czego konkretnie 

im brakuje. Najczęściej pojawiającym się postulatem ankietowanych mieszkaoców było uruchomienie 

na terenie gminy kina (69 wskazao, co odpowiada 28% respondentów, przy czym w części odpowiedzi 

pojawiał się również teatr). W tym kontekście słuszną decyzją było uwzględnienie sali kinowej  

w projekcie Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa, otwartego w kwietniu br. Pozostaje jeszcze 

dotrzed z informacją o nowo otwartym kinie do wszystkich potencjalnie zainteresowanych 

mieszkaoców.  

W wypowiedziach respondentów pojawiał się również wątek zwiększenia liczby imprez kulturalnych na 

terenie gminy. Padały przede wszystkich propozycje koncertów, w tym plenerowych (z czym wiąże się 

propozycja zbudowania muszli koncertowej) oraz organizacji festiwalów muzycznych i filmowych. 

Mieszkaocy z radością powitaliby także nowe obiekty gastronomiczne i rozrywkowe, których brak 

zwłaszcza w poszczególnych sołectwach – wymieniano tu: klub muzyczny, dyskotekę, bary, puby, 

restauracje, kawiarnie, sieciowe fast-foody (Mcdonald’s, KFC), kręgielnię, herbaciarnię, pijalnię 



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Opracowanie:   

        Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004, 
                  Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl  e-mail: cds@cds.krakow.pl 

 
 

109 

czekolady, browar, cukiernie, lodziarnie i pizzerie.  Cenionym miejscem spędzania czasu wolnego  

w gminie Niepołomice są parki – przy czym respondenci postulują rozbudowę istniejących (wraz  

z wyposażeniem w ławki) i tworzenie nowych na terenie sołectw (np. w Podłężu).  

Oferta dla dzieci i młodzieży 

W odpowiedzi na słabą stronę gminy, jaką jest zbyt mało miejsc, gdzie młodzież – i dzieci – mogłyby 

spędzad czas, badani mieszkaocy proponują takie obiekty jak: 

— Młodzieżowe Centrum Kultury, w którym powinna znaleźd się np. sala, gdzie młodzieżowe 

zespoły mogłyby odbywad próby20; 

— domy kultury, które powinny znajdowad się w każdej z większych miejscowości w gminie (przy 

czym mogłyby kierowad swoją ofertę również dla dorosłych); 

— bar-pub, w którym nie byłby sprzedawany alkohol; 

— park rozrywki – przy czym tu pojawiały się zarówno propozycje sprofilowane pod kątem 

młodzieży i dorosłych (leśny park linowy, lunapark), jak i najmłodszych (kulkoland, „bzikoland”, 

kraina zabaw dziecięcych inspirowana postaciami z bajek); 

— place zabaw, budowane zgodnie z najnowszymi standardami w tej dziedzinie; 

— skatepark; 

— szkoła taoca; 

— mini zoo w Puszczy Niepołomickiej. 

 

Infrastruktura sportowa  

Młodzież byłaby zapewne również jedną z grup użytkowników nowej, rozbudowanej infrastruktury 

sportowej, która stanowi kolejny postulat badanych mieszkaoców. Warto w tym miejscu przytoczyd 

opinię jednego z respondentów: 

 „*ważny jest+ rozwój infrastruktury sportowej i rozwój systemu szkolenia od najmłodszych lat, 

ponieważ sport oprócz walorów zdrowotnych niesie również walory wychowawcze, utylitarne, 

estetyczne, hedonistyczne i agonistyczne21 (…) *potrzebne jest+ wybudowanie ośrodka 

sportowego z centrum odnowy biologicznej, z tanimi miejscami noclegowymi, wybudowanie 

Orlika przy każdej szkole w gminie, organizacja zajęd sportowych dla najmłodszych dzieci z 

wszystkich dyscyplin sportowych” 

                                                           
20

 Wydaje się, że rolę taką może pełnid Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa. 
21

 Agonistyczny – związany z walką lub rywalizacją (Słownik języka polskiego PWN, 
http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2549061, data dostępu 10.07.2011). 

http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2549061
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Rysunek 6. Fragment plakatu autorstwa uczniów zaangażowanych w proces badawczy (III) - skatepark 

 

 

Lista obiektów sportowych, z których badani chcieliby korzystad na terenie gminy, jest obszerna  

i obejmuje: nowe boiska do piłki nożnej (np. w Woli Zabierzowskiej i Zabierzowie Bocheoskim), boiska 

do siatkówki, koszykówki i tenisa, halę gimnastyczna, sztuczne lodowisko, otwarte kąpielisko, 

aquapark, ściankę wspinaczkową, siłownię, strzelnicę, bieżnię, tor wyścigowy i pole golfowe. Zapewne 

częśd z nich mogłaby wejśd w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego, również proponowanego 

przez respondentów. Ponadto, zdaniem badanych mieszkaoców warto byłoby wyznaczyd na terenie 

gminy trasy sportowe, w tym: nowe ścieżki rowerowe (szczególnie często pojawiająca się propozycja), 

trasy spacerowe i nordic walking w Puszczy Niepołomickiej oraz trasy dla biegówek, quadów i rowerów 

crossowych. Pod kątem sportu i rekreacji można również zagospodarowad brzegi Wisły (ścieżka 

rowerowa na wałach, umożliwienie żeglugi, wypożyczalnia rowerów wodnych, udogodnienia dla 

wędkarzy). 



Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
Opracowanie:   

        Centrum Doradztwa Strategicznego, 31 – 153 Kraków ul. Szlak 65 biuro 1004, 
                  Tel. (12) 623 77 40, fax (12) 623 77 85, www.cds.krakow.pl  e-mail: cds@cds.krakow.pl 

 
 

111 

Rysunek 7. Fragment plakatu autorstwa uczniów zaangażowanych w proces badawczy (IV) – łyżwiarz na 
lodowisku 

 

 

Infrastruktura drogowa i przeciwpowodziowa 

W świetle niskiej oceny gminy w obszarze stanu dróg i chodników oraz wskazania przeciekających 

wałów jako jednej z najważniejszych słabych stron gminy nie dziwi, że poprawa infrastruktury 

drogowej i przeciwpowodziowej była jednym z najczęściej zgłaszanych przez badanych postulatów. 

Wśród konkretnych oczekiwao znalazły się: 

— budowa obwodnicy Niepołomic i wjazdu na autostradę (centrum bez ciężarówek);  

— budowa chodnika z Podłęża do Zakrzowa; 

— poprawa nawierzchni ul. Okrężnej, ul. Droga Królewska; 

— asfalt na przysiółku Sołtysie; 

— budowa chodnika z Zabierzowa do Chobotu; 

— budowa chodnika w Staniątkach, szczególnie w okolicy szkoły; 

— budowa obwodnicy Podłęża; 

— oznakowanie i oświetlenie dróg, budowa rond; 

— dokooczenie budowy kanalizacji we wszystkich wsiach. 

 

 Komunikacja 

Jeśli chodzi o komunikację, badani mieszkaocy oczekują przede wszystkim poprawy możliwości 

dojazdów między miejscowościami w gminie, co wiąże się z omawianymi wcześniej negatywnymi 

ocenami tego obszaru funkcjonowania gminy (konkretne potrzeby, jakie wymieniali, to linia 

autobusowa na Sołtysie oraz połączenie między Niepołomicami a Słomirogiem). Częśd propozycji 

dotyczyła również komunikacji między gminą a Krakowem – pojawiły się tu: zwiększenie liczby 

połączeo MPK Kraków do Niepołomic, wprowadzenie komunikacji nocnej oraz wydłużenie planowanej 

trasy krakowskiej kolei aglomeracyjnej do Niepołomic. Całości sfery komunikacji dotyczą natomiast 
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postulaty zwiększenia liczby przewoźników oraz dostępu do aktualnych rozkładów jazdy na 

przystankach i w Internecie.  

Oferta handlowa  

Co prawda oferta handlowa w gminie oceniona została przez badanych stosunkowo wysoko (średnia 

ocen 3,43), jednak i w tym obszarze nie zabrakło propozycji poprawy istniejącego stanu rzeczy. 

Znalazła się wśród nich nieduża galeria handlowa, ze sklepami najpopularniejszych sieci  

(w szczególności odzieżowych) oraz Empikiem i salonem RTV/AGD. Badani zgłaszali również 

zapotrzebowanie na specjalistyczne sklepy i usługi: sklep sportowy, wędkarski, z żywnością 

ekologiczną, zakład szewski i krawiecki. Sklepy na terenie gminy bywają otwarte zbyt krótko, brakuje 

całodobowych punktów handlowych.  

 

Służba zdrowia 

Analiza wypowiedzi mieszkaoców wskazała, że w gminie Niepołomice występuje pewna trudnośd  

w dostępie do specjalistycznej opieki zdrowotnej (wskazał na nią prawie co dziesiąty respondent). 

Badani postulują więc zwiększenie dostępności lekarzy-specjalistów (wśród specjalizacji wymieniono 

okulistów i neurologów), usytuowanie w gminie ośrodka rehabilitacyjnego oraz dostęp do stomatologa 

w szkołach. 

Inne 

Wśród pozostałych, rzadziej pojawiających się propozycji, oczekiwao i postulatów badanych 

mieszkaoców znalazły się: 

— poprawa jakości i dostępności edukacji (nowe licea i technika, poprawa jakości nauczania, 

szczególnie w gimnazjach, zwiększenie liczby przedszkoli, żłobków i szkół językowych); 

— poprawa poziomu bezpieczeostwa w gminie (poprawa działania policji i Straży Miejskiej, 

zwiększenie liczby patroli, monitoring, dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej); 

— większa troska o środowisko naturalne, lepsze zagospodarowanie śmieci; 

— rozbudowa oferty dla osób starszych: kursy (np. komputerowe), oferta sportowa i rekreacyjna 

dostosowana do potrzeb,  klub seniora, świetlica; 

— zwrócenie większej uwagi na pomoc biednym i potrzebującym, w tym zapewnienie możliwości 

uczestnictwa w wycieczkach krajoznawczych, koloniach najuboższym dzieciom  

z terenu gminy. 

 

4.5 Zamiar dalszego zamieszkania w gminie  

Badanych mieszkaoców zapytano również o ich plany dalszego zamieszkania na terenie gminy 

Niepołomice. Zdecydowana większośd respondentów (83%) uważa, że za 5 lat nadal będzie tu 

mieszkad, a tylko 7% stwierdziło, że w ciągu najbliższych 5 lat planuje się przeprowadzid. Co dziesiąty 

badany (10%) był niezdecydowany (Wykres 11). 

Zamiar dalszego zamieszkania zależy przy tym od wieku badanych – spośród osób do 25 roku życia 

deklaruje go 69%, wśród starszych – już 96%. Wiąże się to ze statusem ucznia/studenta – osoby 

pobierające naukę częściej myślą o wyprowadzce z gminy Niepołomice (69% wobec 94% osób, które 
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zakooczyły naukę). Otwarte pozostaje pytanie, czy migracja ta będzie miała charakter tymczasowy, 

edukacyjny (np. wyjazd na studia), po czym osoby te wrócą do gminy, czy też wyjadą na stałe. 

Stosunkowo duży odsetek osób, które nie zamierzają mieszkad w gminie za 5 lat, znajduje się wśród 

objętych badaniem nowych mieszkaoców gminy (mieszkających tu 5 lat lub krócej) – 23%  

w porównaniu z 7% dla ogółu respondentów. Wśród tych osób znajdują się zapewne specjaliści 

zatrudnieni w dużych firmach ulokowanych w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej, dla których 

Niepołomice stanowią kolejny przystanek na drodze kariery zawodowej.  

 

Wykres 71.  Czy sądzi Pan(i), że za 5 lat nadal będzie mieszkad na terenie gminy? 

 

Źródło: Badanie opinii mieszkaoców Miasta i Gminy Niepołomice. 
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Aneks. Szczegółowe zestawienie ocen gminy. 

Komunikacja z Krakowem 

Ocena Procent odpowiedzi 

1 4% 

2 11% 

3 27% 

4 38% 

5 20% 

Średnia ocen: 3,60 

Komunikacja między miejscowościami w gminie 

Ocena Procent odpowiedzi 

1 20% 

2 21% 

3 33% 

4 21% 

5 5% 

Średnia ocen: 2,69 

Oferta sportowa i rekreacyjna 

Ocena Procent odpowiedzi 

1 3% 

2 13% 

3 30% 

4 39% 

5 15% 

Średnia ocen: 3,51 

Oferta spędzania czasu wolnego  

Ocena Procent odpowiedzi 

1 14% 

2 23% 

3 37% 

4 22% 

5 4% 

Średnia ocen: 2,78 

Funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej 

Ocena Procent odpowiedzi 

1 8% 

2 14% 

3 29% 

4 39% 

5 10% 

Średnia ocen: 3,29 

Stan dróg i chodników 

Ocena Procent odpowiedzi 

1 23% 

2 33% 

3 22% 

4 16% 

5 6% 

Średnia ocen: 2,48 

Oferta edukacyjna dla młodzieży kooczącej 

gimnazjum 

Ocena Procent odpowiedzi 

1 10% 

2 21% 

3 36% 

4 27% 

5 6% 

Średnia ocen: 2,98 

Poczucie bezpieczeostwa 

Ocena Procent odpowiedzi 

1 4% 

2 18% 

3 37% 

4 33% 

5 8% 

Średnia ocen: 3,23 

Oferta sklepów w gminie 

Ocena Procent odpowiedzi 

1 3% 

2 15% 

3 33% 

4 34% 

5 15% 

Średnia ocen: 3,43 

Działalnośd władz gminy 

Ocena Procent odpowiedzi 

1 9% 

2 15% 

3 33% 

4 35% 

5 8% 

Średnia ocen: 3,17 
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Załącznik. Kwestionariusz badania. 

 

Badania wspierające proces aktualizacji  
„Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice” 

 
Uczniowie gimnazjów i liceum z terenu gminy Niepołomice realizują wraz z Centrum Doradztwa 
Strategicznego badanie, które ma wesprzed proces aktualizacji strategii rozwoju dla gminy. Chcemy 
porozmawiad z mieszkaocami o tym, jakie są dobre i złe strony bycia mieszkaocem gminy Niepołomice, 
jaki kierunek rozwoju powinna przyjąd gmina oraz jak może wykorzystad swój potencjał. Bardzo 
chciał(a)bym poznad Pana(i) opinie na te tematy. Oczywiście wszystkie odpowiedzi pozostaną 
anonimowe i będą przedstawiane tylko w postaci zbiorczych zestawieo. Bardzo proszę o szczere i 
wyczerpujące wypowiedzi. Rozmowa ze mną zajmie Panu(i) ok. 10 minut.  
 

1. Czy lubi Pan(i) miejscowośd, w której Pan(i) mieszka? 

 1. zdecydowanie tak 

 2. raczej tak 

 3. ani tak ani nie 

 4. raczej nie 

 5. zdecydowanie nie 

 

2. Czy uważa Pan(i), że gmina, w której Pan(i) mieszka to dobre miejsce do życia? 

 1. zdecydowanie tak 

 2. raczej tak 

 3. ani tak ani nie 

 4. raczej nie 

 5. zdecydowanie nie 

 

3. Przeczytam Panu(i) teraz listę możliwych mocnych stron gminy Niepołomice. Proszę wybrad z nich 
maksymalnie trzy, które są dla Pana(i) najistotniejsze.  

 1. Puszcza Niepołomicka 

 2. Zamek Królewski w Niepołomicach 

 3. Obiekty sportowe i rekreacyjne: basen, stadnina koni, boisko, trasy rowerowe itp. 

 4. Ciekawe imprezy na terenie gminy, np. Dni Niepołomic 

 5. Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa 

 6. Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne 

 7. Bliskośd Krakowa 

 8. Specjalna strefa ekonomiczna (z zakładami takich firm jak Coca-Cola, MAN) 

 9. Dobre zarządzanie gminą 

 10. Przez teren gminy przepływa Wisła 

 11. Park Miejski w Niepołomicach 

 12. Zabytkowe obiekty sakralne: kościół, klasztor 
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 13. Brak mocnych stron 

 14. Inne. Jakie?................................................................................................................................ 

 
 

4. Przeczytam Panu(i) teraz listę możliwych słabych stron gminy Niepołomice. Proszę wybrad z nich 
maksymalnie trzy, które są dla Pana(i) najbardziej dotkliwe.  

 1. Negatywne skutki istnienia specjalnej strefy ekonomicznej (m.in. opary z fabryk) 

 2. Zbyt mało miejsc, gdzie młodzież mogłaby spędzad czas 

 3. Zbyt mało miejsc spotkao dla dorosłych 

 4. Problemy z komunikacją między miejscowościami w gminie  

 5. Problemy z dojazdem do Krakowa 

 6. Uboga oferta sklepów, niezaspokajająca potrzeb mieszkaoców 

 7. Zbyt mało imprez, koncertów itp.  

 8. Przeciekające wały 

 9. Inne. Jakie?............................................................................................................................... 

 

5. Proszę ocenid gminę Niepołomice w kilku ważnych dla mieszkaoców obszarach, na szkolnej skali od 
1 (najniższa ocena) do 5 (najwyższa ocena). 

Obszar 
Ocena 

1 2 3 4 5 

Komunikacja z Krakowem  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Komunikacja między miejscowościami w gminie  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Oferta sportowa i rekreacyjna      

Oferta spędzania czasu wolnego (imprezy, koncerty, 
restauracje, kluby, puby, kina itp.) 

     

Funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej      

Stan dróg i chodników  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Oferta edukacyjna dla młodzieży kooczącej gimnazjum   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Poczucie bezpieczeostwa      

Oferta sklepów w gminie      

Działalnośd władz gminy      

 

6. Gdyby był(a) Pan(i) burmistrzem gminy Niepołomice, czym w pierwszej kolejności zają(ę)ł(a)by się 
Pan(i)? Proszę uzasadnid dlaczego. 

*uwaga dla ankietera+ Odpowiedź 2 czytamy dopiero wtedy, jeśli respondent(ka) nie jest w stanie nic 
wymyślid. 

 1. (miejsce na wpisanie odpowiedzi i uzasadnienia) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. Nie wiem/nie zastanawiałem(am) się nad tym 
 

7. Czy jest jakieś rozwiązanie (obiekt, usługa, oferta itp.), które zaobserwował(a) Pan(i) poza 
Niepołomicami (np. w sąsiednich gminach, w Krakowie, za granicą), i które chciał(a)by Pan(i) 
przenieśd do swojej gminy?  

*uwaga dla ankietera+ Odpowiedź 2 czytamy dopiero wtedy, jeśli respondent(ka) nie jest w stanie nic 
wymyśled. 

 1. Tak – jakie? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2. Nie/nie wiem. 
 

8. Proszę pomyśled o gminie Niepołomice w przyszłości. Przeczytam Panu(i) teraz trzy propozycje na 
to, co powinno byd ważne dla gminy. Jak dużo uwagi władze gminy powinny poświęcad każdej z 
nich? Proszę wyobrazid sobie, że dysponuje Pan(i) 100 punktami, po ile punktów powinno 
przypadad na każdą propozycję? Najwięcej punktów proszę przyznad propozycji, którą uważa Pan(i) 
za najbardziej istotną.   

 1. Silna gospodarka, której podstawą jest zarówno strefa ekonomiczna, 
jak i lokalni przedsiębiorcy 

 2. Nowoczesna edukacja dostępna w każdym wieku 

 3. Atrakcyjna oferta czasu wolnego 

punktów 

punktów 

punktów 

 

9. Gdyby gmina miała możliwośd skorzystania z bezzwrotnej dotacji na rozwój oferty spędzania 
wolnego czasu, na co, Pana(i) zdaniem, powinna przeznaczyd te pieniądze? 

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

10. Czy sądzi Pan(i), że za 5 lat nadal będzie mieszkad na terenie gminy? 
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 1. zdecydowanie tak 

 2. raczej tak 

 3. ani tak ani nie 

 4. raczej nie 

 5. zdecydowanie nie 

 

Na koniec prosimy o odpowiedź na kilka pytao o sobie.  

 

M1. W którym roku się Pan(i) urodził(a)?  
      ……………… 
M2. Płed      

    1. Kobieta   2. Mężczyzna 
M3. Jakie posiada Pan(i) wykształcenie?     

    1. Podstawowe        
                        2. Zawodowe 
    3. Średnie   
    4. Wyższe 
 
M4. Czy obecnie pracuje Pan(i) zarobkowo?      

    1. Tak    2. Nie  

M5. Czy uczy się Pan/Pani obecnie (w tym studia wyższe)? 

   1. Tak    2. Nie  

M6. Miejsce pracy 

 1. teren gminy Niepołomice             2. Kraków  

 3. inna miejscowośd   4. Nie dotyczy 
 
M7. Miejsce nauki 

 1. teren gminy Niepołomice             2. Kraków  

 3. inna miejscowośd   4. Nie dotyczy 

M6. Miejsce zamieszkania 

  1. m.Niepołomice   2. Chobot   3. Ochmanów   4.  Podłęże   5. Słomiróg 

  6. Staniątki     7. Suchoraba  8. Wola Batorska   9. Wola Zabierzowska  

 10. Zabierzów Boch. 11. Zagórze    12. Zakrzowiec 13.Zakrzów 

M7. Jak długo mieszka Pan(i) na terenie gminy?      

 1. Od urodzenia             2.   ….. lat 

 

Dziękujemy za poświęcony czas! 
 

 


