STRATEGIA ROZWOJU
GMINY RZEZAWA
2015 – 2022

Spis treści
I.
II.
III.
III.1
III.2
III.3
III.3.1
III.3.2
III.3.3
III.3.4
III.3.5
III.3.6
III.3.7
III.3.8
III.3.8.1
III.3.8.2
III.3.8.3
III.3.8.4
III.3.8.5
III.3.8.6
III.3.8.7
III.3.8.8
III.4
III.4.1
III.4.2
III.4.3
III.5
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

WPROWADZENIE ...................................................................................................................
ZAŁOŻENIA STRATEGII …………………………………………………………………………...
DIAGNOZA - POŁOŻENIE, OBSZAR, SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODRCZA –
WNIOSKI ………………………………………………………………………………………………
Położenie geograficzne i administracyjne ………………………………………………………
Atrakcyjność przyrodnicza i turystyczna ……………………………………………………….
Warunki i jakość życia mieszkańców …………………………………………………………….
Stan ludności i demografia ………………………………………………………………………..
Ochrona zdrowia …………………………………………………………………………………….
Pomoc społeczna ……………………………………………………………………………………
Oświata ………………………………………………………………………………………………..
Sport …………………………………………………………………………………………………..
Kultura/Czytelnictwo ………………………………………………………………………………..
Bezpieczeństwo ……………………………………………………………………………………...
Infrastruktura techniczna …………………………………………………………………………..
Infrastruktura drogowa ……………………………………………………………………………..
Zaopatrzenie w ciepło ………………………………………………………………………………
Zaopatrzenie w gaz ………………………………………………………………………………….
Wodociąg i kanalizacja sanitarna …………………………………………………………………
Sieć elektroenergetyczna …………………………………………………………………………..
Telekomunikacja …………………………………………………………………………………….
Mieszkalnictwo ………………………………………………………………………………………
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy
Rzezawa ……………………………………………………………………………………………….
Potencjał gospodarczy ……………………………………………………………………………..
Rynek pracy …………………………………………………………………………………………..
Przedsiębiorczość …………………………………………………………………………………..
Rolnictwo i gospodarka leśna …………………………………………………………………….
Zarządzanie publiczne ……………………………………………………………………………...
ANALIZA SWOT ……………………………………………………………………………………...
DOTYCHCZASOWA REALIZACJA STRATEGII WIELOFUNKCYJNEGO ROWOJU
GMINY RZEZAWA – WNIOSKI ……………………………………………………………………..
OKREŚLENIE WIZJI I MISJI GMINY RZEZAWA 2022 ROKU …………………………………
OKREŚLENIE OBSZARÓW PRIORYTETOWYCH ORAZ KIERUNKÓW INTERWENCJI
/CELÓW OPERACYJNYCH/………………………………………………………………………...
OCENA ZGODNOŚCI STRATEGII Z DOKUMENTAMI ZEWNĘTRZNYMI ……………………
MONITORING I EWAULACJA ……………………………………………………………………...
WYKAZ DOKUMENTÓW GMINY O ZNACZENIU STRATEGICZNYM ………………………

Strategia Rozwoju Gminy Rzezawa na lata 2015 - 2022

3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
7
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
11
12
12
12
12
13
14
16
16
17
26
40
40

2

I. WPROWADZENIE
Strategia Rozwoju jednostki terytorialnej jest dokumentem określającym najważniejsze przedsięwzięcia
rozwojowe zarówno społeczne, gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe. W swej treści zawiera kierunki
zarządzania gminą, które to w możliwie najlepszy sposób powinny przyczynić się do realizacji pożądanej
wizji rozwoju- w myśl ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
art.4. – „(…)Politykę rozwoju prowadzi się na podstawie strategii rozwoju”. Strategia Rozwoju Gminy
Rzezawa jest zatem dokumentem kierunkowym, swoistą mapą drogową, stanowiącą podstawę
do podejmowania skoordynowanych działań przez wszystkich partnerów społecznych gminy, bowiem
w swym założeniu ma ona uwzględnić potrzeby i oczekiwania całej wspólnoty gminnej .
W obliczu pojawienia się szans wynikających z instrumentów finansowych, jakie niesie ze sobą nowa
perspektywa 2014-2020 pojawiła się również konieczność stworzenia dokumentu będącego diagnozą
społeczną i gospodarczą, przeglądem słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń, a w końcowym
efekcie przedstawiającym kierunki interwencji prowadzące do jasno określonego celu.
Niniejszy dokument stanowi wynik dyskusji podjętej przez reprezentantów zarówno środowiska
społeczno – gospodarczego jak i sektora publicznego nad strategicznymi kierunkami rozwoju gminy
Rzezawa na najbliższe lata. Przed uczestnikami szeroko zakrojonych prac strategicznych postawiono
kluczowe pytania:
 w jakim kierunku zmierzać, by stworzyć optymalne warunki dla rozwoju gminy Rzezawa?
 co zrobić, by osiągnąć założone cele oraz lepiej wykorzystać zasoby gminy Rzezawa?
Na podstawie tych prac powstał dokument, który w swoim założeniu ma nie tylko porządkować
i upowszechniać plany rozwojowe gminy, ale ma przede wszystkim służyć za praktyczny instrument
zarządzania lokalnym rozwojem. Przyjmując takie, założenie Strategia pozwala na określenie i wybór
optymalnych metod realizacji założonych celów. Dodatkowym dokumentem, które został opracowany
wraz ze strategią jest Diagnoza i ocena sytuacji społeczno- gospodarczej. Mając na uwadze fakt, jak ważną
rolą jest proces uspołecznienia strategii wystosowano do mieszkańców ankietę w celu rozeznania potrzeb
i oczekiwań oraz słabych i mocnych stron, a także szans i zagrożeń charakterystycznych dla danego
obszaru. Dzięki temu Strategia Rozwoju Gminy Rzezawa stanowi instrument zarządzania polityką rozwoju
lokalnego będący wynikiem przemyślanych i świadomych wyborów, opinii oraz rozwiązań.

II. ZAŁOŻENIA STRATEGII
Założenia

stanowią

punkt

wyjściowy

prac

nad

strategią

rozwoju

danego

obszaru.

Prawidłowe ich sformułowanie na początku jej powstawania bardzo często decyduje o jej zadawalającym
końcowym efekcie.
Założenia:
1. Strategia ma wskazywać, jak zarządzać strategicznie Gminą w długim przedziale czasowym.
2. Strategia ma wskazywać, jak zarządzać strategicznie Gminą w każdej sferze jej funkcjonowania.
3. Strategia (jej treść) ma służyć mieszkańcom Gminy i uwzględniać ich potrzeby.
4. Planowa perspektywa obejmuje lata 2015-2022.
5. Strategia to dokument spójny z zewnętrznymi dokumentami planistycznymi.
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6. Strategia to dokument utworzony przy udziale przedstawicieli różnych grup społecznych.
7. Konsekwentna realizacja uwzględnionych w strategii inwestycji celu publicznego, powoli na rozwój
i aktywizacją gospodarczą gminy oraz poprawę warunków życia mieszkańców.
8. Strategia zapewnia ciągłość i spójność z wcześniej prowadzoną polityką rozwoju lokalnego.
9. Realizacja strategii leży w gestii i kompetencji władz Gminy.
Zgodnie z powyższymi założeniami na proces budowy Strategii Rozwoju składają się następujące etapy:
1. Diagnoza – położenie, obszar, sytuacja społeczno-gospodarcza - wnioski.
2. Analiza SWOT.
3. Dotychczasowa realizacja Strategii Wielofunkcyjnego Rozwoju Gminy Rzezawa - wnioski.
4. Określenie wizji i misji Gminy Rzezawa roku 2022.
5. Określenie obszarów priorytetowych oraz kierunków interwencji /celów operacyjnych/ .
6. Ocena zgodności strategii z dokumentami zewnętrznymi.
7. Monitoring i ewaluacja.
8. Wykaz dokumentów Gminy o znaczeniu strategicznym.

III. DIAGNOZA - POŁOŻENIE, OBSZAR, SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODRCZA
– WNIOSKI
Diagnoza społeczno - gospodarcza stanowi wielopłaszczyznowe badanie statystyczne procesów
zachodzących w Gminie Rzezawa. Poniżej zamieszczone zostało streszczenie najważniejszych wniosków
płynących z analizy diagnostycznej gminy:
III.1 Położenie geograficzne i administracyjne
Wnioski:
Korzystne położenie oraz dostępność komunikacyjna:
korzystne położenie na tle układu osadniczego województwa małopolskiego – gmina zlokalizowana
jest pomiędzy dwoma dużymi aglomeracjami miejski takimi jak: Kraków i Tarnów

i dwoma

mniejszymi takimi jak Bochnia i Brzesko;
korzystne położenie na tle systemu transportowego województwa małopolskiego;
położenie na przebiegu drogi krajowej

nr 4 (bezpłatna alternatywa dla autostrady A4);

- położenie na przebiegu magistrali kolejowej E30 (Zgorzelec – Medyka);
relatywnie bliskie położenie gminy Rzezawa w stosunku do Międzynarodowego Portu Lotniczego
im. Jana Pawła II Kraków – Balice;
przez obszar gminy przebiega ponadto autostrada A4, wraz ze zjazdem w miejscowości Krzeczów;
bardzo dobra dostępność komunikacyjna do Krakowa, Tarnowa, Bochni i Brzeska, zarówno
w transporcie drogowym, jak również kolejowym – funkcjonowanie licznych powiązań komunikacji
publicznej w tym nocnej (kolejowej), łączących obszar gminy ze stolicą regionu;
III.2 Atrakcyjność przyrodnicza i turystyczna
Wnioski:
1) Do najistotniejszych uwarunkowań dla rozwoju funkcji turystycznej w gm. Rzezawa zaliczyć można:
różnorodność i bogactwo przyrodnicze, urozmaicony krajobraz, kompleksy leśne, obszary chronionego
krajobrazu, Natura 200, rzekę Gróbkę, stawy, pomniki przyrody, liczne zabytki oraz sąsiedztwo miast
Strategia Rozwoju Gminy Rzezawa na lata 2015 - 2022
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Bochnia, Brzesko i Kraków ośrodków o dużym zapotrzebowaniu na usługi turystyki rodzinnej
i weekendowej.
2) Konieczność rozbudowy infrastruktury turystycznej boisk, placów zabaw, ścieżek rowerowych,
co umożliwia aktywne zwiedzanie.
3) Na obszarze gminy występuje odpowiednia baza noclegowa. Ograniczenia to brak pól namiotowych.
4) Z roku na rok wzrasta liczba osób zainteresowanych wypoczynkiem w środowisku leśnym.
5) Z uwagi na występowanie obszarów chronionego krajobrazu oraz Natura 2000 wszelka działalność
turystyczno-rekreacyjna musi być podporządkowana zachowaniu walorów i wartości środowiska
naturalnego.
6) Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej gminy wymaga podjęcia następujących działań:
rozbudowy infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej, jak obiektów sportowo - rekreacyjnych,
gastronomicznych,

usługowych

wzbogacających

ofertę

wypoczynkową

dla

mieszkańców

i przyjezdnych,
dbania o zachowanie dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji,
dbania o stan zabytków znajdujących się na obszarze gminy,
dbania o czystość środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej,
likwidacji dzikich wysypisk.
III.3 Warunki i jakość życia mieszkańców
III.3.1 Stan ludności i demografia
Wnioski:
1) W latach 2008 - 2014 w gminie Rzezawa nastąpił wzrost ludności- w stosunku do roku 2008 liczba
mieszkańców zwiększyła się o blisko 5%. Na terenie gminy w roku 2014 zamieszkiwało 11 128 osób,
2

co wynosiła 129 osób na 1 km .
2) Przyrost naturalny na przestrzeni lat 2008 - 2014 w gminie Rzezawa był dodatni, stale utrzymywało się
dodatnie saldo ruchu naturalnego, prognozuje się jego dalszy wzrost jako echo ostatniego wyżu
demograficznego z lat 80 i początku 90 XX wieku. Przez co można przyjąć, że w perspektywie
kolejnych lat liczba ludności gminy będzie się powiększała. Podobnie sytuacja ta kształtuje
się całościowo w powiecie oraz województwie.
3) Saldo migracji w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2008 przybrało wartość ujemną(-6),
co oznacza nieznaczny odpływ ludności. Struktura ludności napływającej do gminy w roku 2014 to:
ludność ze wsi 30%, z miast 68.22%, z zagranicy 1,78%. Z obszaru gminy odpływ ludności kierował
się na tereny: miejskie 54,87%, wiejskie 27,43% oraz zagranica 17,7%. Saldo migracji dla powiatu
oraz województwa kształtuje się na poziomie dodatnim. Jednakże, dla każdego obszaru w 2014 roku
saldo migracji zagranicznych na 1000 osób w porównaniu rokiem 2008 przybrało wartość ujemną.
Oznacza to tendencję odpływu ludności poza granicę naszego kraju w poszukiwaniu lepszych
pespektyw rozwoju, pracy i życia. Wynika zatem po raz kolejny potrzeba stworzenia odpowiednich
warunków do osiedlania się, życia oraz zakładania rodziny.
4) Struktura ludności wg podstawowych grup wieku wskazuje na dominację populacji wieku
produkcyjnego (najwięcej osób w wieku między 20 a 29 rokiem życia), którym należy stworzyć warunki
do osiedlania się, życia oraz zakładania rodziny, np. stworzenie odpowiedniej infrastruktury dziecięcej.

Strategia Rozwoju Gminy Rzezawa na lata 2015 - 2022

5

Strukturę tą na przełomie lat 2008-2014 charakteryzuje:
spadek udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym o 4,7%,
wzrost udziału ludności w wieku produkcyjnym o 5,8%,
wzrost populacji w wieku poprodukcyjnym o 6,3%.
Powyższa struktura wpływa na wartość wskaźnika obciążenia

ekonomicznego. Współczynnik

ten określa liczbę osób wieku nieprodukcyjnego przypadającą na 100 osób w wieku produkcyjnym.
Wartość tego wskaźnika w gminie w 2014 r. wyniosła 46,03, natomiast analogiczne wielkości
dla powiatu bocheńskiego i województwa małopolskiego: 50,68 i 51,32.
Udział populacji wieku przedprodukcyjnego zmniejszył się na rzecz populacji wieku produkcyjnego
i poprodukcyjnego. Z uwagi jednak na wyż demograficzny („wyż rodzi wyż”) należy w najbliższych latach
spodziewać się ograniczonego wzrostu populacji ludności „najstarszej”.
III.3.2 Ochrona zdrowia
Wnioski:
1) Gmina charakteryzuje się wysoką dostępnością do usług podstawowej opieki zdrowotnej. Wysoka jest
również liczba porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej POZ, nieznacznie mniejsza od średniej
powiatowej i wojewódzkiej.
2) Wśród społeczeństwa istnieje potrzeba zwiększenia dostępności oraz zakresu usług rehabilitacyjnych
– konieczność utworzenia nowoczesnej poradni rehabilitacyjnej.
3) Niski poziom dostępności do usług aptecznych (bardzo duża liczba ludności przypadająca
na 3 apteki ogólnodostępne).
III.3.3 Pomoc społeczna
Wnioski:
1) Stosunkowo

wysoki

odsetek

osób

korzystających

ze

środowiskowej

pomocy

społecznej

w przeciągu 5 lat uległ zwiększeniu o blisko 15%. Średnio co 13 mieszkaniec gminy korzysta z takiej
formy pomocy.
2) Zdiagnozowano następujące potrzeby:
utworzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
utworzenie mieszkań chronionych,
zwiększenie liczby mieszkań socjalnych,
uruchomienie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy wraz ze świetlicą terapeutyczną,
zmiana warunków lokalowych siedziby GOPS.
III.3.4 Oświata
Wnioski:
1) Wysoki

wskaźnik

wykorzystania

miejsc

w

przedszkolach

-

99%.

Od

2010

r.

do 2015 r. liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli wzrosła o 21%.
2) Konieczność doposażenia przedszkoli w

małą architekturę,

meble oraz sprzęt i materiały

dydaktyczne zwiększające skuteczność rozwoju psychofizycznego dziecka, a także stworzenie
warunków dla opieki nad dziećmi do lat 3 oraz dodatkowych zajęć i opieki nad dziećmi w wydłużonym
wymiarze czasu.
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3) Dobra dostępność szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, ale konieczność
rozbudowy i modernizacji infrastruktury oświatowej wraz z infrastrukturę komunikacyjną zapewniającą
bezpieczeństwo, tj. chodniki, parkingi, drogi pożarowe.
4) Największe potrzeby to: poprawa efektywności energetycznej szkoły w Dąbrówce, rozbudowa
istniejących szkół o sale gimnastyczne lub sale widowiskowo-sportowe, budowa, przebudowa lub
rozbudowa obiektów sportowych przy szkołach, zakup materiałów dydaktycznych zwiększających
skuteczność kształtowania dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz wyrównujących poziom
dostępu do nowoczesnych technik kształcenia. Występuje też konieczność doposażenia w sprzęt
meblowy

i

wymiany

sprzętu

komputerowego

w

pracowniach

komputerowych,

stworzenia

profesjonalnych sal dydaktycznych do nauki języków obcych i nauk przyrodniczych, informatycznych
i matematycznych w celu zwiększenia zakresu i atrakcyjności prowadzonych zajęć oraz zwiększenie
oferty zajęć pozalekcyjnych.
5) Mimo niżu demograficznego odnotowanego przez ogólnopolskie statystyki liczba uczących
się dzieci w gminie Rzezawa w latach 2010-2015 utrzymuje się na stałym poziomie. Akcentowany

problem

to

konieczność

rozwijania

opieki

przedszkolnej

oraz

opieki

nad

dziećmi

w żłobkach oraz innych form opieki, organizowanie i utrzymywanie świetlic szkolnych sprawujących
opiekę nad dziećmi w wydłużonym wymiarze czasu (po zakończeniu zajęć przedszkolnych
i szkolnych). Konieczność zapewnienie

dzieciom i młodzieży

w każdej szkole opiekę lekarską,

stomatologiczną oraz psychologiczną i pedagogiczną.
6) Konieczność wymiany sprzętu komputerowego, którego stan techniczny w miarę upływu czasu uległ
pogorszeniu i nie odpowiada obecnym standardom.
7) Na terenie gminy Rzezawa są 2 sale gimnastyczne, jedna przy PG i PSP w Rzezawie, druga przy
Zespole Szkół w Dąbrówce. Niestety, w pozostałych szkołach lekcje wychowania fizycznego,
spotkania, prelekcje, akademie i inne uroczystości odbywają się w pomieszczeniach zastępczych.
Na 1063 uczniów tylko 527 uczniów ma dostęp do sali gimnastycznej, stanowi to 50% całej populacji
uczących się na terenie gminy. W tych pozostałych placówkach (Łazy, Krzeczów, Jodłówka, Okulice)
istnieje więc konieczność rozbudowy istniejących placówek o sale gimnastyczne lub sale
widowiskowo-sportowe.
8) Prowadzenie remontów szkół podstawowych oraz gimnazjów wynikających z bieżących potrzeb.

III.3.5 Sport
Wnioski:
1) Obiekty sportowe w: Rzezawie, Krzeczowie, Ostrowie Królewskim, Łazach, Jodłówce, Dąbrówka
wymagają gruntownego remontu. Konieczna jest ich przebudowa, modernizacja lub rozbudowa .
2) Akcentowany problem to: brak nowoczesnych obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych, ścieżek
rowerowych, stadionów lekkoatletycznych, boisk do gry, siłowni plenerowych, kortów tenisowych,
miasteczka komunikacyjnego, miejsc wypoczynku, skate park, skate tor, itp. Wniosek: Konieczność
budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia wspomnianych obiektów.
3) Konieczność zagospodarowania istniejącego kompleksu sportowego GOSiR w Rzezawie
trawiaste,

(boisko,

trybuny, plac zabaw, zielona siłownia, bieżnia, boisko do koszykówki i siatkówki,

kort tenisowy, itp.) wraz z remontem i modernizacją budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Rzezawie.
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III.3.6 Kultura/Czytelnictwo
Wnioski:
1) Najważniejsze potrzeby to: doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt i urządzenia umożliwiające
prowadzenie atrakcyjnych zajęć, zagospodarowanie terenu wokół Wiejskich Domów Kultury.
2) Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku wiejskiego w Okulicach oraz Ostrowie Królewskim
celem stworzenia odpowiednich warunków lokalowych i tym samym zaspokojenia potrzeb
społeczno-kulturowych mieszkańców wspomnianych miejscowości.
3) Akcentowany problem: mało atrakcyjna oferta kulturowa dla mieszkańców gminy oraz działań
integrujących. Wniosek: konieczność wzrostu atrakcyjności oferty kulturalnej poprze organizację
imprez, warsztatów, turniejów, itp.
4) Wyraźny spadek

zaangażowania mieszkańców w działalność kół, zespołów artystycznych.

Konieczność aktywizacji mieszkańców, rewitalizacja zapomnianych tradycji i kultury oraz stworzenia
odpowiedniej zachęcającej infrastruktury kulturalnej.
5) Akcentowana przez społeczność lokalną istotna potrzeba to: konieczność poprawy dostępności
do usług bibliotecznych oraz brak nowoczesnego centrum bibliotecznego.
6) Konieczność utworzenia atrakcyjnych i funkcjonalnych centrów wsi oraz poprawa estetyki budynków
użyteczności publicznej.
III.3.7 Bezpieczeństwo
Wnioski:
1) Akcentowanym przez mieszkańców problemem w zakresie zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa
drogowego jest koniczność wybudowania ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż głównych szlaków
drogowych oraz zminimalizować negatywne skutki wzrastającego natężenia ruchu drogowego
na drogach gminy.
2) OSP jest jedyną służbą bezpośredniego reagowania jaką dysponuje Gmina Rzezawa. Istnieje
konieczność ciągłego doposażenia jednostek OSP, w szczególności:- zamontowanie w jednostkach
OSP systemu selektywnego wywołania;- wyposażenie jednostek OSP w nowszej generacji samochody
i sprzęt przeciwpożarowy:
wyposażenie strażaków - ochotników w atestowane wyposażenie indywidualne,
remont, przebudowę i modernizację budynków OSP w celu zwiększenia gotowości bojowej
jednostek oraz dostosowania remiz do powszechnie obowiązujących norm związanych
z funkcjonalnością tego typu obiektów.
3) Aby zapobiec i zniwelować skutki powodzi i potopień

oraz

ruchów masowych należy podjąć

następujące kroki:
uporządkowanie

i oczyszczenie koryta rzeki

Gróbki dla zapewnienia swobodnego przepływu

wody,
umocnienie skarp brzegowych rzeki, w celu zabezpieczenia przed osuwaniem się zboczy koryta,
blokujących przepływ i zagrażających stabilizacji położonych w pobliżu budynków,
poprawę stanu koryt rowów przydrożnych, potoków, rowów melioracyjnych w środkowej
i północnej części gminy,
odtworzenie zasypanych rowów.
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III.3.8 Infrastruktura techniczna
III.3.8.1 Infrastruktura drogowa
Wnioski:
1) Stan techniczny dróg powiatowych i gminnych nie jest zadowalający, istnieje problem z ograniczoną
przepustowością oraz złą nawierzchnią dróg, brakiem chodników oraz oświetlenia. Konieczna jest ich
modernizacja, przebudowa

i rozbudowa w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa oraz

dogodnego dotarcia do ośrodków zdrowia, kultury, oświaty i innych instytucji.
2) W

ramach

rozbudowy

systemów

komunikacji

oraz

zarządzania

infrastrukturą

techniczną

i społeczną należy dołożyć starań do budowy drogi łączącej miejscowość Rzezawa i Jodłówka
(przedłużenie drogi Zielonej). Działanie to, bezpośrednio będzie przekładać się na podniesieniu
standardu życia społeczności lokalnej oraz niwelowania barier infrastrukturalnych.
3) Ukierunkowanie

na

tworzenie

nowych

powiązań

komunikacyjnych,

podejmowanie

działań

uzupełniających układ komunikacyjny gminy, usprawnienie infrastruktury drogowej w zakresie obsługi
terenów

zabudowy,

wyznaczeniu

i

budowy

ścieżek

rowerowych

i

spacerowych

oraz innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu np. zatok autobusowych, budowę miejsc parkingowych
i postojowych, likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych.
III.3.8.2 Zaopatrzenie w ciepło
Wnioski:
Istnieje

konieczność

uwrażliwienia

mieszkańców

na

potrzebę

ochrony

powietrza

i zaktywizowanie ich w kierunku wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz stosowania
technologii zapewniających minimalne wskaźniki gazów i pyłów do powietrza.

III.3.8.3 Zaopatrzenie w gaz
Wnioski:
1) Sieć

gazowa

średniego

ciśnienia

doprowadzona

jest

do

wszystkich

miejscowości

gminy,

a przepustowość istniejących stacji redukcyjno – pomiarowych nie limitują możliwości podłączania
nowych odbiorców.
2) System

zaopatrzenia

gminy

w

gaz

należy

uznać

za

wystarczający.

Wymagana

jest modernizacja i niewielka rozbudowa.
III.3.8.4 Wodociąg i kanalizacja sanitarna
Wnioski:
1) Na kanalizację czeka dalsza część Buczkowa, Dębina, Dąbrówka, dalsza część Bratucic.
W miejscowościach tych ścieki z indywidualnych gospodarstw

odprowadzane są do zbiorników

bezodpływowych (szamb), skąd wywożone są do oczyszczani w Borku lub w sposób niekontrolowany
do rowów, cieków lub do ziemi. Stąd inwestycja w dalszą rozbudowę kanalizacji przybiera ważny
charakter zwłaszcza, że północna część

gminy jest w znacznym stopniu pokryta Bratucickim

Obszarem Chronionego Krajobrazu oraz obszarem Natura 2000.
2) Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Borku jest w bardzo złym stanie technicznym i konieczne jest jej
wyremontowanie jak również ewentualna przebudowa i rozbudowa z dostosowaniem do istniejących
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standardów. Jej stan jest tak zły, że nie podjęcie działań w tym kierunku grozi lokalną katastrofą
ekologiczną.
3) Budowa
na

nowej

oczyszczalni

odprowadzenie

ścieków

ścieków

z

(planowo

w

miejscowości

miejscowości

południowych

Krzeczów)

do

własnej

pozwoliłaby
oczyszczalni,

a nie do oczyszczalni ścieków w Bochni. Z wstępnie przeprowadzonej analizy wynika, że koszt rocznej
opłaty za korzystanie z bocheńskiej oczyszczalni jest dużo większy, niż koszt utrzymania własnej
oczyszczalni. Chodzi tutaj nie tylko o aspekt ekonomiczny, ale również ekologiczny. Własna
oczyszczalnia powoduje brak zależności w systemie ochrony środowiska. W miejscowościach,
które wchodzą w skład aglomeracji Bochnia Miasto określonej w

Rozporządzeniu Wojewody

Małopolskiego nr 21/06 z 2006 roku tj., Rzezawa, Łazy, Krzeczów i Jodłówka ma miejsce znaczna
rozbudowa mieszkaniowa, a także rozwój sektora gospodarczego. W świetle takich uwarunkowań
niezbędnym

wydaje się budowa

własnej

oczyszczalni ścieków

w miejscowości Krzeczów

zapewniającej odbiór ścieków bytowych teraźniejszych oraz przyszłych mieszkańców.
4) Konieczne

jest

sieci

budowa

wodociągowej

w

miejscowości

Dąbrówka,

jak

również

w miejscowości Buczków.
5) Rozbudowa sieci wodociągowej jest bardzo istotna dla gminy z uwagi na zmianę klimatu
i występujące susze oraz szybko rozrastają się infrastrukturę mieszkaniową.
6) Dostarczenie wody indywidualnym użytkownikom jest jednym z priorytetowych celów do spełnienia
przez gminę.
III.3.8.5 Sieć elektroenergetyczna
Wnioski:
Gmina

Rzezawa

dysponuje

dobrze

rozwiniętą,

lecz

nie

do

końca

zmodernizowaną

siecią

z możliwością pełnego zasilenia odbiorców. Istnieje zatem konieczność drobnej modernizacji.

III.3.8.6 Telekomunikacja
Wnioski:
Na terenie gminy działają liczne podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne. W ostatnich latach
znacznie wzrosła ilość gospodarstw domowych mających dostęp do Internetu. Mieszkańcy mogą
korzystać

z

usług

internetowych

świadczonych

przez

kilku

dostawców

drogą

przewodową

i bezprzewodową. Jednakże do pełnego zaspokojenia potrzeb na usługi łączności przyszłych odbiorców
konieczna jest rozbudowa infrastruktura telekomunikacyjnej, zwłaszcza internetu szerokopasmowego.

III.3.8.7 Mieszkalnictwo
Wnioski:
1) Gmina Rzezawa odznacza się dużym poziomem atrakcyjności rezydencjonalnej (osiedleńczej) –
obszar gminy jest jednym z kierunków docelowych osób migrujących z Krakowa i osiedlających się
w jego strefie funkcjonalnej (suburbanizacja). W latach 2011 – 2014 w gminie Rzezawa
zaobserwowano wyraźny przyrost liczby nowych budynków mieszkalnych.
2) W związku z budową coraz to większej liczby budynków mieszkalnych, a przez to rozbudową
miejscowości o nowe tereny jeszcze niezamieszkane niezwykle ważnym staje się rozbudowa sieci
infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, wodociągowej.
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III.3.8.8 Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Rzezawa
Energia wiatru.
Wnioski:
1) Konieczność przeprowadzenia profesjonalnych i specjalistycznych analiz dotyczących siły wiatru
oraz analizę opłacalności takiego przedsięwzięcia.
2) Uregulowanie kwestii prawnych co do własności

gruntów na których odbędzie się ewentualne

posadowienie turbiny wiatrowej.
3) Konieczność przeprowadzenia

wśród mieszkańców działań uświadamiających i edukacyjnych

w zakresie wykorzystania energii wiatru na własne potrzeby.
Energia słońca
Wnioski:
1) Na obszarze gminy Rzezawa potencjał techniczny energii słonecznej mieści

się średnich

wartościach w porównaniu do całego kraju. W takim przypadku w praktyce możliwe są dwa
rozwiązania wykorzystania energii słońca na potrzeby podgrzewania ciepłej wody oraz produkcji
energii elektrycznej.
2) Konieczność przeprowadzenia wśród mieszkańców działań uświadamiających i edukacyjnych
w zakresie wykorzystania energii słońca na własne potrzeby.
3) Ukierunkowanie działań samorządu na wspomaganie indywidualnych gospodarstw domowych
w uzyskaniu dofinansowania na zakup instalacji.
4) Wykorzystywanie energii słonecznej w budynkach użyteczności publicznej.

Energia geotermalna
Wnioski:
1) Podsumowując na obszarze gminy

występują dobre warunki dla wykorzystania energii

geotermalnej.
2) Oczywiście koniecznym staje się przeprowadzenie dodatkowych kosztownych

badań

geologicznych, które pozwoliłyby na wskazanie optymalnych lokalizacji dla inwestycji tego typu,
a następnie uregulowanie kwestii własności danego gruntu na którym prowadzone byłyby
odwierty.
3)

Posiadanie odpowiednich opracowań mogłoby zainteresować potencjalnych inwestorów
zewnętrznych, ponieważ należy przyjąć, że takiego typu

inwestycje

wymagają sporych

nakładów. W następstwie zastosowania odpowiednich procesów technologicznych wody
te mogłyby zostać wykorzystane w systemie ciepłowniczym. Instalowanie pomp ciepła pomimo
wysokich kosztów inwestycji posiada szereg zalet m.in. w postaci niskich kosztów eksploatacji.
Za zastosowaniem energii geotermalnej przemawia również fakt uzyskania znacznego efektu
ekologicznego, a także oszczędności paliw pierwotnych.
Energia wody
Wnioski:
1) Konieczność zgromadzenia wielu szczegółowych informacji dotyczących charakterystyki rzeki,
a także projektów rozwiązań technicznych dostosowanych do specyfiki danego miejsca,
co generuje określone koszty.
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2) Energia wody w porównaniu z innymi źródłami, stanowi potencjał, który wymaga bardzo
specyficznych warunków – rzeka z odpowiednim parametrem przepływu i spadku, przez co jest
potencjałem rzadko wykorzystywanym. Instalacja taka jest droga, a wytworzony prąd z reguły
odsprzedawany jest do zakładów energetycznych. Z tego powodu inwestycje związane
z energetyką wodną stanowią typowo komercyjne przedsięwzięcia.
3) Posiadanie odpowiednich opracowań mogłoby zainteresować potencjalnych inwestorów
zewnętrznych, ponieważ należy przyjąć, że takiego typu

inwestycje

wymagają sporych

działań

uświadamiających

nakładów.

Energia Biomasy
Wnioski:
1) Konieczność

przeprowadzenia

wśród

mieszkańców

i edukacyjnych w zakresie wykorzystania energii biomasy na własne potrzeby.
III.4 Potencjał gospodarczy
III.4.1 Rynek pracy
Wnioski:
1) Relatywnie niski wskaźnik bezrobocia, niemniej jednak należy odnotować wzrost bezrobocia
w latach 2012-2013, które należy powiązać z globalnym kryzysem gospodarczym.
2) Rozwój przedsiębiorczości oraz szeroko pojętych usług jest niezbędny dla aktywizacji gminy
i zagospodarowania dużej liczby osób będących w wieku produkcyjnym i mobilnym.
3) Potrzeba aktywizacji zawodowej kobiet z terenu gminy Rzezawa.
III.4.2 Przedsiębiorczość
Wnioski:
1) Wskaźnik przedsiębiorczości wynoszący 59 wskazuje na średnią kondycję gospodarczą gminy.
2) W gminie Rzezawa z roku na rok przybywa zarejestrowanych podmiotów gospodarczych – dogodne
położenie gminy w układzie komunikacyjnym.
3) Konieczność stworzenia i promocji odpowiedniego klimatu inwestycyjnego, tj.: efektywnego
wykorzystania potencjalnych terenów inwestycyjnych np. utworzenie strefy aktywności gospodarczej.
4) Rozwój przedsiębiorczości oraz szeroko pojętych usług – niezbędny dla aktywizacji gminy
i zagospodarowania dużej liczby osób będących w wieku produkcyjnym i mobilnym - uwarunkowany
jest:
opracowaniem ofert lokalizacyjnych dla inwestorów;
poszukiwaniem i pozyskiwanie inwestorów z zewnątrz;
wspieraniem inicjatyw tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze usług i wytwórczości m.in. poprzez
przygotowanie oferty uzbrojonych terenów;
III.4.3 Rolnictwo i gospodarka leśna
Wnioski:
1) Biorąc pod uwagę jakość gleb, agroklimat, rzeźbę terenu i warunki wodne, a więc czynniki, które
przesądzają o przyrodniczych możliwościach rozwoju rolnictwa, gmina posiada warunki dla rolnictwa
na poziomie przeciętnym w kraju.
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2) Podstawowym kierunkiem produkcji roślinnej gospodarstw są zboża (69,3%) oraz ziemniaki (21,5%).
Pozostałe uprawy są wynikiem gospodarki nastawionej na zabezpieczenie produktów na własne
potrzeby.
3)

W produkcji zwierzęcej prowadzony jest głównie chów bydła i trzody chlewnej (rejon zachodni
i północny) oraz drobiu (cały obszar). Słaba opłacalność produkcji roślinnej i zwierzęcej, duże
rozdrobnienie gospodarstw (przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie wynosi 2,1 ha
przy 3,8 ha dla województwa małopolskiego) sprawia: redukcję pogłowia, ograniczenie prowadzenia
gospodarstwa rolnego tylko na własne potrzeby lub całkowitą z niego rezygnację. Dochód
z prowadzonej działalności rolnej jest znikomy. Głównym źródłem utrzymania gospodarstw domowych
stanowi praca najemna oraz renty i emerytury.

4) Konieczność nakierowania społeczności na wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych
w celu utworzenia alternatywnych źródeł dochodu, np. rozwój agroturystyki.
5) Rozpowszechnienie produkcji rolnej, ekologicznej – produkcja żywności wysokiej jakości.
6) Rozwój bazy przetwórstwa produktów rolnych oraz utworzenie grup producenckich.
III.5 Zarządzanie publiczne
Wnioski:
1) W celu udoskonalenia zarządzania publicznego, a także zwiększenia dostępności urzędu
dla petentów przed włodarzami gminy stoją następujące wyzwania:
cyfryzacja i rozwój e-administracji,
współdziałanie międzygminne i międzysektorowe,
poprawa estetyki zewnętrznej budynku Urzędu Gminy.
utworzenie centrum obsługi administracyjnej
nawiązanie współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz podmiotami sektora
prywatnego, a także naukowego na różnych polach współpracy np. ożywienie gospodarcze
i społeczne, kultura, folklor, wymiana doświadczeń, dobre praktyki, twórczość ludowa, kuchnia
regionalna itp.
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IV. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji.
Jako uniwersalne

narzędzie bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego.

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji na cztery grupy
(cztery kategorie czynników strategicznych):
S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,
W

(Weaknesses)

–

słabe

strony:

wszystko

to,

co

stanowi

słabość,

barierę,

wadę

analizowanego obiektu,
O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej
zmiany,
T

(Threats)

–

zagrożenia:

wszystko

to,

co

stwarza

dla

analizowanego

obiektu

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

CZYNNIKI
WSPIERAJĄCE
ROZWÓJ

CZYNNIKI
WEWNĘTRZNE

CZYNNIKI
ZEWNĘTRZNE

CZYNNIKI
HAMUJACE
ROZWÓJ

SILNE STRONY

SŁABE STRONY

Wykorzystaj, buduj
na nich!

Ogranicz, wyeliminuj!

SZANSE

ZAGROŻENIA

Wykorzystaj,
uwzględnij w swoich
planach!

Obserwuj, unikaj,
uwzględnij w swoich
planach!

Mając na uwadze powyższy schemat, mocne strony i słabe strony, to czynniki wewnętrzne, szanse
i zagrożenia — to czynniki zewnętrzne. W innej interpretacji: czynniki pozytywne, to silne strony
i szanse oraz czynniki negatywne to: słabe strony i zagrożenia. Inny podział mówi, że mocne strony i słabe
strony to czynniki zależne od nas (te, na które mamy wpływ planistyczny i zarządczy), a szanse
i zagrożenia, to czynniki obiektywne, na które nie mamy bezpośredniego wpływu sprawczego.
Poniższy schemat prezentuje wyniki analizy SWOT przeprowadzonej dla gminy Rzezawa.
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SŁABE STRONY:

MOCNE STRONY:
1.

Korzystne położenie oraz dostępność komunikacyjna:
korzystne położenie na tle układu osadniczego województwa małopolskiego –
gmina zlokalizowana jest pomiędzy dwoma dużymi aglomeracjami miejski
takimi jak: Kraków i Tarnów i dwoma mniejszymi takimi jak Bochnia i Brzesko,
korzystne położenie na tle systemu transportowego województwa
małopolskiego,
położenie na przebiegu drogi krajowej nr 4 (bezpłatna alternatywa dla
autostrady A4),
położenie na przebiegu magistrali kolejowej E30 (Zgorzelec – Medyka),
relatywnie bliskie położenie gminy Rzezawa w stosunku do Międzynarodowego
Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice,
przez obszar gminy przebiega ponadto autostrada A4, wraz ze zjazdem
w miejscowości Krzeczów,
bardzo dobra dostępność komunikacyjna do Krakowa, Tarnowa, Bochni
i Brzeska, zarówno w transporcie drogowym, jak również kolejowym –
funkcjonowanie licznych powiązań.

1.

Brak odpowiedniego klimatu inwestycyjnego
odpowiednich terenów dla inwestorów.

2.

Dezintegracja i postępujący zanik tożsamości kulturalnej.

3.

Brak odpowiedniej, nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej (boiska,
place zabaw, sale gimnastyczne, siłowni plenerowych itp.).

4.

Niewystarczająco doposażone jednostki ochotniczy straży pożarnych.

5.

Niezadawalający poziom bezpieczeństwa
w zakresie możliwości rehabilitacji.

6.

Zły stan dróg , brak ścieżek rowerowych, parkingów, duże natężenie
ruchu (objazd drogi krajowej E4) – niszczenie infrastruktury drogowej,
niebezpieczeństwa drogowe.

7.

Mała aktywność społeczna oraz mało atrakcyjna oferta kulturalna.

8.

Brak zadawalającej infrastruktury kulturalnej.

Przeważająca liczba ludzi młodych i w wieku produkcyjnym.

9.

Brak zadawalającej bazy turystycznej.

Wysoka aktywność. ochotniczych straży pożarnych.

10.

Odpływ młodych ludzi za granicę.

5.

Wysoka aktywność sportowa mieszkańców (wielość klubów sportowych).

11.

Brak uporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej zwłaszcza
w północnej części gminy.

6.

Sprawne i efektywne zarządzanie publiczne.

12.

7.

Walory przyrodniczo-krajobrazowe (Natura 2000, Bratucicki Obszar
Chronionego Krajobrazu, Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza
Wiśnickiego).

Niewystarczające wyposażanie wiejskich domów kultury ,świetlic
i bibliotek oraz niewystarczające zagospodarowanie terenu bezpośrednio
do nich przylegających.

13.

Niezadawalający stan budynków użyteczności publicznej.

8.

Bogate dziedzictwo kulturowe gminy, tradycja i patriotyzm.

14.

Brak odpowiedniego wyposażenia jednostek oświaty.

9.

Promocja gminy poprzez działalność Koła Gospodyń Wiejskich - lokalny
produkt kulinarny wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych – „Boczek
duszony w piwie”

15.

Znikoma cyfryzacja urzędu.

16.

Zaniechanie współpracy międzygminnej i międzysektorowej.

Wysoki poziom zaawansowania procesów planowania przestrzennego
(całość terenu gminy objęta została obowiązującymi miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego.

17.

Rozdrobniona struktura agrarna – brak opłacalności prowadzenia
gospodarstw rolnych.

2.
3.
4.

10.

Wysoka atrakcyjność inwestycyjna,
dostępności komunikacyjnej.

wynikająca

m.in.

z

wysokiej

i

przygotowania

zdrowotnego

zwłaszcza

GMINA
RZEZAWA
ZAGROŻENIA:

SZANSE:
1.

Możliwość pozyskania funduszy z UE.

2.

Rozwój turystyki rodzinnej sobotnio-niedzielnej.

3.

Tworzenie i rozwój agroturystyki.

4.

Wzrost poziomu wykształcenia i przedsiębiorczości mieszkańców gminy.

5.

Rozwój

współpracy

terytorialnej,

międzysektorowej

i międzyorganizacyjnej.
6.

Zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy.

7.

Rozwój terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą (SAG).

8.

Zainteresowanie inwestorów.

9.

Przedsięwzięcia

rewitalizacyjne

i

rekultywacyjne

(zwiększenie

1.

Niski przyrost naturalny.

2.

Klęski żywiołowe (anomalie pogodowe).

3.

Konkurencyjność turystyczna i gospodarcza sąsiednich gmin.

4.

Niepewna sytuacja gospodarcza kraju i państw Unii Europejskiej
(globalny kryzys gospodarczy).

5.

Biurokracja - zniechęcanie przedsiębiorców.

6.

Napływ uchodźców.

7.

Zły stan zabezpieczeń przed klęskami .

8.

Zaniechanie prowadzenia gospodarstw rolnych.

atrakcyjności turystyczno- sportowo-rekreacyjnej).
10.

Współpraca z Lokalną Grupą Działania.

11.

Usprawnienie

i

zintegrowanie

działań

w

ramach

zarządzania

kryzysowego.
12.

Zwiększenie dbałości o środowisko naturalne.

13.

Przedsięwzięcia

zwiększające

estetykę

miejscowości

i

budynków

użyteczności publicznej.
14.

Przedsięwzięcia stwarzające warunki do życia, założenia rodziny, pracy

15.

Przemyślane zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

oraz spędzenia starości.
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Analizując mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia przeprowadzonej analizy SWOT dla gminy
Rzezawa, jako główne elementy, mogące wpłynąć na rozwój gminy należy wymienić:
rozwój przedsiębiorczości,
rozwój turystyki weekendowej – opartej głównie na naturalnych zasobach i walorach przyrodniczych
gminy, skierowanych głównie do odbiorców z pobliskich dużych aglomeracji,
poprawa infrastruktury drogowej, zdrowotnej, komunalnej oraz funkcjonalne zagospodarowanie
przestrzeni publicznej,
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
utworzenie oraz zmodernizowanie istniejącej bazy sportowo - rekreacyjnej, turystycznej, kulturalnej
oraz oświatowej.

V. DOTYCHCZASOWA REALIZACJA STRATEGII WIELOFUNKCYJNEGO ROWOJU GMINY
RZEZAWA – WNIOSKI
Realizacja dotychczasowego strategicznego dokumentu jednostki samorządu terytorialnego opierała
się

głównie

o

możliwości

uzyskania

dofinansowania

w

okresie

programowym

obejmującym

lata 2007-2013. Część zadań o znaczeniu strategicznym udało się zrealizować, niektóre udało
się rozpocząć, ale nie całkowicie sfinalizować. Chodzi tu, głównie o uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzezawa. Mając na uwadze potrzeby mieszkańców oraz określone
szanse rozwoje, w nowej strategii obok zadań zupełnie nowych, zostały zawarte zadania, których nie udało
się w latach poprzednich w pełni zrealizować, a wiec dalszy rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Tym
samym dokument ten spełnia jedno z założeń wcześniej postawionych, tj. określa zarządzanie strategiczne
w długim okresie czasu, ale także zapewnia ciągłość i spójność z wcześniej prowadzoną polityką rozwoju
lokalnego.

VI. OKREŚLENIE WIZJI I MISJI GMINY RZEZAWA 2022 ROKU

GMINA RZEZAWA 2022 – WIZJA
Gmina Rzezawa przyciąga inwestorów, turystów wykorzystując swoje położenie, zasoby
przyrodnicze i środowiskowe oraz dąży do rozwoju infrastruktury kulturalnej, turystycznej
i sportowo- rekreacyjnej. Gmina Rzezawa dba o rozwój i doskonalenie infrastruktury technicznej
wraz z usługami publicznymi w celu wzrostu jakości życia mieszkańców oraz stymulacji
nowego osiedlania się ludności na obszarze gminy.
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GMINA RZEZAWA 2022– MISJA
Rzezawa to gmina dbająca o poprawę środowiska przyrodniczego i rozwój kultury.
Gmina wykorzystująca walory krajobrazowe terenu w kierunku świadczenia usług sportowych
rekreacyjnych i turystycznych.
Rzezawa to gmina dbająca o wzrost innowacyjności i konkurencyjności lokalnej
gospodarki w tym małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych.
Rzezawa to gmina przyszłości, przyjazna mieszkańcom o uporządkowanej zabudowie
jednorodzinnej, dbająca o umocnienie solidarności i więzów międzyludzkich, oraz o poprawę
stanu zdrowia, oświaty oraz bezpieczeństwa socjalnego i publicznego.

Misja

gminy

koncentruje

się

na

jej

istotnych

problemach,

dostosowując

kierunki

działań

do długoterminowych celów, pełniąc równocześnie funkcje motywacyjne i promocyjne. Z opracowanej misji
wynika, iż jej realizacja nie będzie możliwa bez tworzenia odpowiedniej infrastruktury techniczno –
instytucjonalnej.

GMINA RZEZAWA 2022 – HASŁO PROMUJĄCE GMINĘ
„Rzezawa – gminą przyszłości, przyjazną mieszkańcom, turystom i przedsiębiorczości”

VII. OKREŚLENIE OBSZARÓW PRIORYTETOWYCH ORAZ KIERUNKÓW INTERWENCJI
/CELÓW OPERACYJNYCH/
W przedmiotowym dokumencie określono pięć zasadniczych obszarów, które wspólnie stanowią integralną
całość.

I.

OBSZAR SPOŁECZNY

II. OBSZAR PRZESTRZENNY
III. OBSZAR ZASOBÓW
IV. OBSZAR GOSPODARCZY
V. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE
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Powyższe obszary obejmują cele strategiczne, jako priorytety przyszłych działań. Do każdego z celów
strategicznych zostały przypisane cele operacyjne, jako określone działania, których realizacja przyczyni
się do osiągnięcia celu nadrzędnego /strategicznego/, a w konsekwencji nastąpi urzeczywistnienie
wizji i misji gminy.

Cele te zostały określone na podstawie wniosków z przeprowadzonej analizy

diagnostycznej oraz na podstawie ankiet i kart informacyjnych zebranych od lokalnej społeczności
oraz przedsiębiorców.
Schemat 1. Drzewo celów

OBSZAR SPOŁECZNY
Cele strategiczne
1.
2.
3.
I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców
gminy Rzezawa

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

II. Kapitał ludzki
gminy Rzezawa

2.
3.
4.

Cele operacyjne
Poprawa warunków życia mieszkańców, aktywizacja i integracja
społeczności lokalnej.
Zapewnienie opieki i integracji osób starszych, niepełnosprawnych.
Zapewniona pomocy osobom/ grupom zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz cyfrowym
Zwiększenie dostępności i jakości do usług medycznych,
rehabilitacyjnych oraz pomocy społecznej.
Stworzenie warunków dla dodatkowych zajęć i opieki nad dziećmi.
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Rzezawa.
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych oraz gimnazjalnych.
Zapewnienie możliwości uprawiania sportu, rekreacji, turystyki oraz
ciekawej i atrakcyjnej oferty kulturalnej na terenie gminy Rzezawa.
Stworzenie warunków do zorganizowanego handlu produktami lokalnymi
na terenie gminy Rzezawa.
Poprawa poziomu dostosowania wykształcenia i kwalifikacji do potrzeb
rynku pracy.
Budowa społeczeństwa obywatelskiego.
Ograniczenie niekorzystnych zjawisk demograficznych i społecznych.
Przeciwdziałanie wszelkim patologicznym zachowaniom.

OBSZAR PRZSTRZENNY
Cele strategiczne
1.
2.
3.
III. Zrównoważony
rozwój gminy Rzezawa

4.
5.
6.
7.
8.
9.

IV. Odnowa
wsi i harmonijne
kształtowanie
przestrzeni publicznej

1.
2.

Cele operacyjne
Rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
Rozwój i modernizacja infrastruktury zdrowotnej.
Rozwój i modernizacja infrastruktury w zakresie świadczenia pomocy
społecznej.
Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej.
Wysoki poziom zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
Sprawne i dobrze wyposażone jednostki OSP.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej
oraz szerokopasmowej.
Rozwój i modernizacja infrastruktury kulturalnej gminy.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej oraz gminy
Poprawa stanu i estetyki obiektów użyteczności publicznej.
Zapewnienie estetyki i ładu przestrzennego oraz funkcjonalnych
i atrakcyjnych centrów miejscowości.

OBSZAR ZASOBÓW
Cele strategiczne
V. Ochrona, promocja
i rozwój dziedzictwa
kulturowego
oraz historycznego
obszaru

Cele operacyjne
Opieka nad zabytkowymi obiektami.
Zachowanie tradycji, folkloru i sztuki ludowej.
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.
Inwestycje w poprawę infrastruktury związanej z dziedzictwem
kulturowym i historycznym.
5. Tworzenie i rozwój produktów lokalnych.
6. Wykorzystanie walorów kulturalnych i historycznych regionu dla rozwoju
turystyki i rekreacji.
1.
2.
3.
4.
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VI. Ochrona, promocja
i wykorzystanie zasobów
przyrodniczych

1. Ochrona powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń
i ukierunkowanie na energooszczędność.
2. Unormowanie systemu gospodarki odpadami poprzez działania
aktywizujące, uświadamiające oraz propagujące zdrowy styl życia.
3. Ochrona, promocja i racjonalne udostępnienie zasobów przyrodniczych
obszaru.
4. Wykorzystanie walorów przyrodniczych regionu dla rozwoju turystyki
i rekreacji.
5. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii OZE

OBSZAR GOSPODARCZY
Cele strategiczne
1.

VII. Gmina aktywna
gospodarczo

2.
3.

Cele operacyjne
Zwiększenie dostępności do kompleksowo przygotowanych terenów
inwestycyjnych.
Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.
Konkurencyjny sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE
Cele strategiczne

VIII. Funkcjonalny,
partnerski
i interaktywny urząd

Cele operacyjne
1. Cyfryzacja i rozwój e-administracji.
2. Współdziałanie międzygminne i międzysektorowe.
3. Utworzenie funkcjonalnego centrum administracyjnego gminy.

Schemat 2. Propozycje przedsięwzięć wykonawczych

OBSZAR SPOŁECZNY
I. Podwyższenie jakości i standardu życia mieszkańców gminy Rzezawa
Propozycje przedsięwzięć wykonawczych

Cele operacyjne
1.

Poprawa warunków
życia mieszkańców,
aktywizacja
i integracja
społeczności lokalnej

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.

3.

Zapewniona opieka
i integracja osób
starszych,
niepełnosprawnych,

1.
2.

Zapewniona pomocy
osobom/ grupom
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym oraz
cyfrowym

1.

3.

2.
3.
4.

5.
4.

Zwiększona
dostępność i jakość do
usług medycznych,
rehabilitacyjnych
oraz pomocy
społecznej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poprawa stopnia integracji pomiędzy poszczególnymi miejscowościami
np. organizacja turniejów sołeckich, wspólnych spotkań, warsztatów, itd.
Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych na terenie gminy.
Realizacja imprez integrujących różne środowiska.
Podejmowanie innowacyjnych działań przyczyniających się do wzrostu integracji
i aktywności społecznej.
Zapewnienie warunków do integracji mieszkańców i rozwoju kulturalnego
oraz sportowego
Podejmowanie działań, projektów i akcji w celu wzrostu tożsamości
i przywiązania do miejsca zamieszkania. itp…...
Wspieranie wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej.
Dysponowanie ofertą opieki dziennej nad osobami w podeszłym wieku orz nad
osobami potrzebującymi pomocy.
Realizacja działań i projektów zapewniających aktywizację osób starszych
i niepełnosprawnych.
itp…..
Podejmowanie działań mających na celu organizację i współpracę w zakresie
szkoleń umożliwiających podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.
Współpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz zwiększenia możliwości
zatrudnienia.
Wspieranie działań służących dostosowania infrastruktury publicznej do potrzeb
osób niepełnosprawnych (dysfunkcja ruchu, słuch, wzroku).
Podejmowanie działań mających na celu organizację i współpracę w zakresie
szkoleń umożliwiających podnoszenie lub nabycie kwalifikacji związanych z
poruszaniem się w sieci.
Ułatwienie dostępu do sprzętu komputerowego .
itp…...
Poszerzenie zakresu świadczonych specjalistycznych usług rehabilitacyjnych.
Uruchomienie specjalistycznego centrum nowoczesnej rehabilitacji.
Zwiększenie dostępności do usług rehabilitacyjnych i opieki medycznej.
Utworzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej
Utworzenie mieszkań chronionych.
Zwiększenie liczby mieszkań socjalnych.
Uruchomienie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy wraz ze świetlicą
terapeutyczną.
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OBSZAR SPOŁECZNY
I. Podwyższenie jakości i standardu życia mieszkańców gminy Rzezawa
Propozycje przedsięwzięć wykonawczych

Cele operacyjne
8.
9.
10.
11.
12.
13.

5.

Stworzenie warunków
dla dodatkowych zajęć
i opieki nad dziećmi

1.
2.
3.
4.

6.

Zapewnienie
bezpieczeństwa
mieszkańcom gminy
Rzezawa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7.

Zapewnienie wysokiej
jakości kształcenia
dzieci i młodzieży
ze szkół
podstawowych oraz
gimnazjalnych.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8.

9.

Zapewniona
możliwość uprawiania
sportu, rekreacji,
turystyki oraz ciekawej
i atrakcyjnej oferty
kulturalnej
na terenie gminy
Rzezawa
Stworzenie warunków
do zorganizowanego
handlu produktami
lokalnymi na terenie
gminy Rzezawa

1.
2.
3.
4.

Poprawa warunków lokalowych siedziby GOPS.
Zapewniona pomoc i opieka osobom będący w trudnej sytuacji życiowej.
Organizacja pomocy żywieniowej dla dzieci i osób dorosłych.
Poprawa stanu technicznego i wyposażenia placówek zdrowia.
Tworzenie warunków do uruchamiania specjalistycznych poradni.
Tworzenie platformy e-usługi ułatwiającej dostęp do usług i informacji w zakresie
świadczenia usług i ochrony zdrowia.
itp…...
Rozwijanie opieki przedszkolnej oraz opieki nad dziećmi w żłobkach oraz innych
form opieki.
Organizowanie i utrzymywanie świetlic szkolnych sprawujących opiekę nad
dziećmi w wydłużonym wymiarze czasu (po zakończeniu zajęć szkolnych)
Zapewnienie dzieciom i młodzieży w każdej szkole opiekę lekarską i stomatologiczną.
Zapewnienie dzieciom i młodzieży w każdej szkole opiekę psychologiczną oraz
pedagogiczną.
itp…...
Współpraca z Policją .
Instalacja monitoringu w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie
gminy.
Poprawa infrastruktury drogowej.
Budowa miasteczka komunikacyjnego i podejmowanie na nim działań z zakresu
edukacji dzieci o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego.
Systematyczne doposażenie jednostek OSP.
Podejmowanie akcji uświadamiających i uwrażliwiających na ofiary przemocy.
Podejmowanie akcji uświadamiających i edukacyjnych o sposobie reagowania
w różnych sytuacja zagrożenia życia, zdrowia i mienia.
itp…...
Wzrost jakości edukacji przedszkolnej, szkolnej i gimnazjalnej.
Zapewnienie bogatej i nowoczesnej oferty edukacyjnej zgodnie z duchem czasu.
Upowszechnienia nauczania języków obcych oraz postaw przedsiębiorczości
wśród dzieci i młodzieży.
Wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny.
Stworzenie nowoczesnych sal do nauki języków obcych oraz przedmiotów
przyrodniczych
Systematyczne unowocześnianie procesu edukacji.
Nawiązywanie partnerstw z innym instytucjami oświatowymi.
Zagospodarowanie terenów przyszkolnych w obiekty i urządzenia wpływające
na rozwój psychofizyczny dziecka.
Zapewnienie dodatkowych zajęć pozaszkolnych wyrównawczych, rozwijających
osobowość młodego pokolenia oraz rozwój talentów, pasji.
itp…...
Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
Tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Wspieranie działalności klubów sportowych.
Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych w oparciu o lokalne
walory.
itp…...

1. Utworzenie nowoczesnego targowiska.
itp…...
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OBSZAR SPOŁECZNY
II. Kapitał ludzki gminy Rzezawa
Propozycje przedsięwzięć wykonawczych

Cele operacyjne

1. Poprawa poziomu
dostosowania
wykształcenia i
kwalifikacji do potrzeb
rynku pracy

1.
2.
3.
4.
5.

2. Budowa
społeczeństwa
obywatelskiego
3. Ograniczenie
niekorzystnych zjawisk
demograficznych
i społecznych

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

4. Przeciwdziałanie
wszelkim
patologicznym
zachowaniom

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Bochni PUP.
Poradnictwo zawodowe.
Podejmowanie działań, akcji związanych z podnoszeniem lub zmiana swoich
kwalifikacji zawodowych.
Zapewnienie absolwentom kwalifikacji odpowiadających potrzebom
przedsiębiorców.
Stałe konsultacje ze środowiskiem pracodawców.
itp…..
Prowadzenie polityki wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
itp…..
Zatrzymanie odpływu młodych i wykształconych osób.
Budowa infrastruktury rodzinnej np. żłobki, place zabaw, zielone siłownie, boiska
wielofunkcyjne.
Zwiększenie dostępności do opieki dzieci do lat 3 oraz opieki przedszkolnej
dla pracujących rodziców.
Współpraca z PUP.
Poradnictwo zawodowe.
itp…..
Zapewnienie dzieciom i młodzieży miejsc aktywnego wypoczynku na terenie
gminy np. skatepark, skatetor, miasteczko komunikacyjne, place zabaw, boiska,
zielone siłownie.
Systematyczne zagospodarowanie infrastruktury służącej zaspokojeniu potrzeb
dzieci i młodzieży w zakresie aktywnego wypoczynku i rozwijanie swoich
zainteresowań i pasji.
Zwiększenie atrakcyjności działań prowadzonych przez wiejskie świetlice.
Podejmowanie działań aktywizujących dzieci i młodzież .
Prowadzenie akcji uświadamiających i uwrażliwiających mieszkańców odnośnie
uzależnień.
Pomoc osobom uzależnionym.
itp…..

OBSZAR PRZSTRZENNY
III. Zrównoważony rozwój gminy Rzezawa
Propozycje przedsięwzięć wykonawczych

Cele operacyjne

1. Rozwój infrastruktury
sportowej, rekreacyjnej
i turystycznej

1.
2.
3.

4.
5.

6.

2. Rozwój i modernizacja
infrastruktury
zdrowotnej

1.

3. Rozwój i modernizacja
infrastruktury w
zakresie świadczenia
pomocy społecznej

1.

2.

2.
3.
4.

Budowa sal gimnastycznych w Łazach, Krzeczowie, Jodłówce, Okulicach.
Remont, modernizacja i przebudowa istniejących boisk.
Budowa, przebudowa, remont, modernizacja i doposażenie istniejących miejsc
aktywnego wypoczynku np. place zabaw, zielone siłownie, pola namiotowe, korty
tenisowe, skate park, boiska wielofunkcyjne, itd.
Budowa ścieżek rowerowych, ścieżek zdrowa - aktywne zwiedzanie.
Rozbudowy infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej, jak obiektów sportoworekreacyjnych, gastronomicznych, usługowych wzbogacających ofertę
wypoczynkową dla mieszkańców i przyjezdnych.
Wspieranie działań służących dostosowaniu infrastruktury publicznej do potrzeb
osób niepełnosprawnych (dysfunkcja ruchu, słuch, wzroku).
itp. …..
Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na nowoczesną
rehabilitację.
Wspieranie działań służących dostosowania infrastruktury publicznej do potrzeb
osób niepełnosprawnych (dysfunkcja ruchu, słuch, wzroku).
itp. …..
Zaadaptowanie istniejącego budynku wraz z otoczeniem na utworzenie
Dziennego Domu Pomocy dla osób starszych i potrzebujących.
Utworzenie mieszkań chronionych, socjalnych.
Uruchomienie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy wraz ze świetlicą
terapeutyczną.
Poprawa warunków lokalowych siedziby GOPS.
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OBSZAR PRZSTRZENNY
III. Zrównoważony rozwój gminy Rzezawa
Propozycje przedsięwzięć wykonawczych

Cele operacyjne
5.

4. Rozwój i modernizacja
infrastruktury
wodno-ściekowej

5. Wysoki poziom
zabezpieczenia
przeciwpowodziowego

6. Sprawne i dobrze
wyposażone jednostki
OSP

7. Rozbudowa
i modernizacja
infrastruktury
komunikacyjnej
oraz szerokopasmowej

1.

Systematyczna rozbudowa zbiorczego systemu kanalizacji na obszarze gminy
Rzezawa.
2. Przebudowa i modernizacja oraz dostosowanie do obowiązujących standardów
oczyszczalnię ścieków w Borku.
3. Budowa niezależnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie odbierającej zrzut ścieków z miejscowości: Łazy, Jodłówka, Krzeczów, Rzezawa.
4. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach nie objętych zbiorczą
kanalizacją.
5. Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na rzecz podniesienia jakości usług
w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę.
itp. …..
1. Rozbudowa i poprawa standardów infrastruktury przeciwpowodziowej
tj. wałów, śluz, przepustów, pompowni.
2. Uporządkowanie i oczyszczenie koryta rzeki Gróbki dla zapewnienia
swobodnego przepływu wody;
3. Umocnienie skarp brzegowych rzeki, w celu zabezpieczenia przez osuwaniem się
zboczy koryta, blokujących przepływ i zagrażających stabilizacji położonych w
pobliżu budynków;
4. Poprawę stanu koryt rowów przydrożnych, potoków, rowów melioracyjnych.
5. Odtworzenie zasypanych rowów.
itp. …..
1. Systematyczne doposażanie jednostek OSP w atestowaną odzież, wyposażenie
i sprzęt ratowniczy oraz nowoczesne urządzenia wykorzystywane do pożarów,
działań przeciwpowodziowych i do innych miejscowych zagrożeń.
2. Zakup selektywnego wywołania dla każdej jednostki zwiększające szybkość
reagowania.
3. Dysponowanie sprzętem wykorzystywanym podczas klęsk żywiołowych np. ruchome zbiorniki na wodę pitną oraz posiadanie magazynu przeciwpowodziowego.
4. Remonty, przebudowa i modernizacja istniejących remiz OSP .
itp…..
1. Podejmowanie działań w celu ograniczenia zjawiska wykluczenia cyfrowego.
2. Wzrost Internetu szerokopasmowego.
3. Budowa, remont, przebudowa i modernizacja dróg gminnych.
4. Współpraca z zarządcami dróg powiatowych i krajowej w celu utrzymania
i podnoszenia ich standardu.
5. Tworzenie nowych powiązań komunikacyjnych.
6. Podejmowanie działań uzupełniających układ komunikacyjny gminy.
7. Usprawnienie infrastruktury drogowej w zakresie obsługi terenów zabudowy,
wyznaczeniu i budowy ścieżek rowerowych i spacerowych oraz innych urządzeń
bezpieczeństwa ruchu np. zatok autobusowych,.
8. Budowa miejsc parkingowych i postojowych, likwidację barier architektonicznych
i komunikacyjnych.
9. Podejmowanie działań w zakresie usprawnienia transportu publicznego na
obszarze gminy i poza nią.
Przebudowa i modernizacja mostów na drogach gminnych.
10. Rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego.
11. Budowa i remont chodników przy drogach gminnych, powiatowych i krajowych.
itp…...
1.

8. Rozwój i modernizacja
infrastruktury
kulturalnej gminy

Wspieranie działań służących dostosowania infrastruktury publicznej do potrzeb
osób niepełnosprawnych (dysfunkcja ruchu, słuch, wzroku).
itp. …..

2.

3.
4.
5.
6.

Doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt i urządzenia umożliwiające prowadzenie
atrakcyjnych zajęć, zagospodarowanie terenu wokół wiejskich domów kultury.
Przebudowa, remont i modernizacja wiejskich domów kultury celem stworzenia
odpowiednich warunków lokalowych i tym samym zaspokojenia potrzeb
społeczno-kulturowych mieszkańców.
Bogata i atrakcyjna oferta kulturalna - organizacja imprez, warsztatów, turniejów,
itd.
Aktywizacja mieszkańców, rewitalizacja zapomnianych tradycji i kultury.
Doposażenie podmiotów działających w sferze kultury /koła gospodyń wiejskich
KGW, orkiestra, koła animacyjne, itd./.
Utworzenie nowoczesnego centrum bibliotecznego.
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OBSZAR PRZSTRZENNY
III. Zrównoważony rozwój gminy Rzezawa
Propozycje przedsięwzięć wykonawczych

Cele operacyjne
7.

Wspieranie działań służących dostosowania infrastruktury publicznej do potrzeb
osób niepełnosprawnych (dysfunkcja ruchu, słuchu, wzroku).
itp…..

OBSZAR PRZSTRZENNY
IV. Odnowa wsi i harmonijne kształtowanie przestrzeni publicznej
Propozycje przedsięwzięć wykonawczych

Cele operacyjne

1. Poprawa stanu
i estetyki obiektów
użyteczności
publicznej

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Zapewnienie estetyki
i ładu przestrzennego
oraz funkcjonalnych
i atrakcyjnych centrów
miejscowości

1.
2.
3.

Prowadzenie remontów, modernizacji, w tym termomodernizacji.
Likwidowanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej.
Zwiększenie dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób
niepełnosprawnych.
Doposażenie podmiotów działających w sferze oświaty, zdrowia i administracji
publicznej.
Adaptacja istniejących budynków na obiekty pełniące funkcje społeczne lub
socjalne.
Dbałość o estetykę zewnętrzną obiektów.
itp. ……
Tworzenie nowych i ulepszenie istniejących zespołów małej architektury w
centrach miejscowości.
Prowadzenie działań z zakresu odnowy wsi we wszystkich miejscowościach.
Wspieranie działań służących dostosowania infrastruktury publicznej do potrzeb
osób niepełnosprawnych (dysfunkcja ruchu, słuch, wzroku).
itp. ……

OBSZAR ZASOBÓW
V. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz historycznego obszaru
Propozycje przedsięwzięć wykonawczych

Cele operacyjne

1. Opieka nad
zabytkowymi obiektami

1.
2.
3.

2. Zachowanie tradycji,
folkloru i sztuki ludowej

1.
2.

3.

3. Promocja lokalnego
dziedzictwa
kulturowego
i historycznego

1.

4. Inwestycje w poprawę
infrastruktury
związanej
z dziedzictwem
kulturowym i
historycznym

1.
2.

2.
3.

3.
4.

Utrzymywanie w dobrym stanie zabytków ruchomych i nieruchomych.
Prowadzenie renowacji, konserwacji i rewitalizacji zabytkowych obiektów.
Ochrona zabytków przed pożarami, kradzieżami i innymi zagrożeniami.
itp. ……
Realizacja działań i projektów upowszechniających tradycję i sztukę ludową wśród
młodego pokolenia np. warsztaty, pogadanki pokoleniowe.
Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie
promocji i prezentacji dziedzictwa kulturowego oraz historycznego szerszemu
gronu odbiorców.
Wspieranie tradycyjnego rzemiosła, sztuki ludowej, KGW oraz zespołów
artystycznych prezentujących lokalną muzyczną twórczość ludową.
itp. ……
Podjęcie działań promocyjnych i rozpowszechniających lokalną kulturę i historię
np. publikacje, portale, filmy, konkursy o powiązanej z celem tematyce.
Digitalizacja zasobów
Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie
promocji i prezentacji dziedzictwa kulturowego oraz historycznego szerszemu
gronu odbiorców.
itp. ……
Wyeksponowanie zabytków do celów turystycznych i społecznych.
Rozwój infrastruktury służącej organizacji imprez kulturalnych nawiązujących
do dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru.
Dysponowanie zapleczem do gromadzenia i dokumentowania dziedzictwa
kulturowego i historycznego, np. muzea, izby pamięci.
Poprawa zagospodarowania terenu w odniesieniu o obiekty małej architektury
umożliwiające prezentacje lokalnego dziedzictwa np. altany ze sceną, podesty
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OBSZAR ZASOBÓW
V. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz historycznego obszaru
Propozycje przedsięwzięć wykonawczych

Cele operacyjne
5.

5. Tworzenie i rozwój
produktów lokalnych

1.

6. Wykorzystanie
walorów kulturalnych
i historycznych
regionu dla rozwoju
turystyki i rekreacji

1.

2.

2.
3.

plenerowe.
Stworzenie systemu informacyjnego o posiadanym dziedzictwie np. tablice
pamiątkowe, digitalizacja zasobów.
itp…...
Wykorzystanie tradycji lokalnych, w tym kulinarnych do stworzenia produktu
lokalnego.
Podejmowanie działań i projektów mających na celu odtworzenie zapomnianych
tradycji, obrzędów i zwyczajów.
itp. ……
Dążenie do eksponowania walorów kulturalnych i historycznych do celów rozwoju
oferty kulturalnej, a tym samym również dla rozwoju turystyki i rekreacji.
Utworzenie imprezy wizerunkowej Gminy.
Stworzenie zintegrowanej oferty kulturalnej w oparciu o lokalną tradycję.
itp…...

OBSZAR ZASOBÓW
VI. Ochrona, promocja i wykorzystanie zasobów przyrodniczych
Propozycje przedsięwzięć wykonawczych

Cele operacyjne

Ochrona powietrza
poprzez redukcję
emisji zanieczyszczeń
i ukierunkowanie
na
energooszczędność.

1.

Unormowanie systemu
gospodarki odpadami
poprzez działania
aktywizujące,
uświadamiające oraz
propagujące zdrowy
styl życia.

1.
2.
3.
4.

Ochrona, promocja
i racjonalne
udostępnienie
zasobów
przyrodniczych
obszaru

1.

4. Wykorzystanie
walorów
przyrodniczych regionu
dla rozwoju turystyki
i rekreacji.

1.

5. Wykorzystywanie
odnawialnych źródeł
energii OZE

1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej nastawiona na poprawę
efektywności energetycznej obiektu.
Podejmowanie działań i projektów zwiększających świadomość ekologiczną
mieszkańców.
Prowadzenie działań uświadamiających i edukacyjnych.
Utworzenie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej.
Organizacja konkursów oraz innych akcji związanych z ochroną środowiska.
Promowanie energii odnawialnej.
Wykorzystywanie energii odnawialnej w obiektach publicznych.
Wspieranie działań i inwestycji z zakresu wykorzystywania alternatywnych źródeł
itp. ……

2.

3.

5.
6.

2.
3.

2.
3.

4.

Selektywna zbiórka odpadów.
Likwidacja dzikich wysypisk.
Prowadzenie działań aktywizujących, uświadamiających i edukacyjnych.
Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie
działań proekologicznych i realizacji projektów ukierunkowanych na ochronę
środowiska.
Prowadzenie mobilnych punktów zbiórki odpadów problemowych.
Uregulowana zbiórka azbestu.
itp. ……
Podjęcie działań promocyjnych i rozpowszechniających zasoby przyrodnicze
obszaru, np. publikacje, portale, filmy, konkursy o powiązanej z celem tematyce.
Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie
promocji i prezentacji dóbr przyrodniczych szerszemu gronu odbiorców.
Budowa infrastruktury towarzyszącej w celu odciążenia środowiska naturalnego
i zachowania równowagi pomiędzy wykorzystaniem, a ochroną dóbr
przyrodniczych regionu. np. place rekreacyjne, atrakcyjne centra miejscowości.
itp. ……
Dążenie do eksponowania walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki
i rekreacji.
Utworzenie imprez, warsztatów nawiązujących tematycznie do danego celu
podnoszących atrakcyjność turystyczna.
Budowa infrastruktury ułatwiającej aktywne zwiedzanie, np. ścieżki rowerowe
itp. …..
Promowanie energii odnawialnej.
Wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach publicznych.
Wspieranie działań i inwestycji z zakresu wykorzystywania alternatywnych źródeł
energii.
Prowadzenie działań uświadamiających i edukacyjnych.

OBSZAR GOSPODARCZY
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VII. Gmina aktywna gospodarczo
Propozycje przedsięwzięć wykonawczych

Cele operacyjne

1. Zwiększenie
dostępności do
kompleksowo
przygotowanych
terenów
inwestycyjnych
2. Wspieranie
przedsiębiorczości
i rozwoju
gospodarczego

3. Konkurencyjny sektor
małych i średnich
przedsiębiorstw

1.
2.

Efektywnego wykorzystania potencjalnych terenów inwestycyjnych, np.
pozyskanie i uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej.
Tworzenie nowych i aktualizacja istniejących dokumentów planistycznych
z zakresu zagospodarowania przestrzennego.
itp. ……

Ekonomiczna edukacja mieszkańców.
Współpraca międzygminna i międzysektorowa na rzecz rozwoju gospodarczego.
Promocja atrakcyjności gospodarczej gminy.
Tworzenie optymalnego klimatu inwestycyjnego.
Wspieranie gospodarstw rolnych w zakresie tworzenia pozarolniczych źródeł
dochodu.
6. Promowanie lokalnej produkcji rolniczej.
7. Promowanie produkcji ekologicznej.
8. Wspieranie powstawania grup producenckich.
9. Podejmowanie działań usprawniających obsługę podmiotów gospodarczych.
10. Stosowanie preferencyjnych warunków dla nowopowstałych i rozwijających się
firm.
itp. ……
1. Pozyskiwanie zewnętrznych inwestorów.
2. Tworzenie warunków dla rozwoju sektora MŚP.
3. Nawiązanie współpracy z parkami technologicznymi.
4. Poprawa dostępności do usług doradczych w zakresie tworzenia i rozwoju sektora
małych i średnich przedsiębiorstw MŚP.
5. Wspieranie aktywności gospodarczej podmiotów gospodarczych.
itp. ……
1.
2.
3.
4.
5.

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE
VIII.Funkcjonalny, partnerski
i interaktywny urząd
Propozycje przedsięwzięć wykonawczych

Cele operacyjne
1.

Cyfryzacja i rozwój
e-administracji

2.

Współdziałanie
międzygminne
i międzysektorowe

3.

Utworzenie
funkcjonalnego
centrum
administracyjnego
gminy

Stworzenie zintegrowanych systemów obsługujących urząd i petentów.
Wdrożenie i upowszechnienie e-administracji.
Podjęcie działań dla szeroko rozumianej cyfryzacji.
itp…...
Nawiązanie współpracy z gminami, instytucjami naukowymi, organizacjami
pozarządowymi i sektorem prywatnym w celu wymiany doświadczeń i wspólnej
organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym,
gospodarczym, itd.
itp…...
1. Przebudowa, remont i modernizacja obiektów administracyjnych
2. Wdrażanie funkcji wspólnych usług w jednym budynku.
itp…...
1.
2.
3.

VIII. OCENA ZGODNOŚCI STRATEGII Z DOKUMENTAMI ZEWNĘTRZNYMI
Strategia Rozwoju Gminy Rzezawa na lata 2015 - 2022
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Strategia Europa 2020
W powyższym strategicznym dokumencie określającym ramy działania Unii Europejskiej zwrócono
szczególną uwagę na

potrzebę stosowania ułatwień dla potencjalnych

przedsiębiorców, tworzenie

sprzyjającego klimatu inwestycyjnego, wspieranie przedsiębiorczości zwłaszcza tej innowacyjnej, pomocy
przy zakładaniu działalności gospodarczej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu, walkę z ubóstwem
i dążenie do wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców. Wszystkie działania

mają doprowadzić

do zrównoważonego rozwoju mając na uwadze również ochronę środowiska. Priorytety te znajdują również
swoje odzwierciedlenie w treści Strategii Rozwoju Gminy Rzezawa na lata 2015-2022.
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności
Zapisy Strategii Rozwoju Gminy Rzezawa na lata 2015-2022 korespondują z zapisami wyżej wspomnianego
dokumentu, którego nadrzędnym celem jest ogólny zrównoważony rozwój i poprawa poziomu i jakości życia
mieszkańców kraju. Szczególne miejsce zajmują tam obszary związane z modernizacją gospodarki
i rozwojem kapitału społecznego oraz kulturowego. W dokumencie tym kładzie się nacisk na poprawę
dostępności do edukacji, zwiększenie konkurencyjności,innowacyjności sektora prywatnego, zwiększenie
jakości usług administracyjnych oraz zapewnienie ludności
„Długookresowa

Strategia

Rozwoju

Kraju.

Polska

2030.

jak największej dostępności transportowej.
Trzecia

fala

nowoczesności”

znajduje

swe odzwierciedlenie we wszystkich wydzielonych obszarach uwzględnionych w strategii dla Gminy
Rzezawa.
Strategia Rozwoju Kraju 2020
Strategia Rozwoju Gminy Rzezawa wykazuje również spójność ze Strategią Rozwoju Kraju 2020.
Dokument ten wskazuje na potrzebę usprawnienia administracji poprzez jej uproszczenie i cyfryzację,
wskazuje również konieczność podniesienia jakości usług edukacyjnych, zapewnianie realizacji potrzeb
kulturalnych mieszkańców i budowę społeczeństwa obywatelskiego. Kładzie nacisk na konkurencyjność
gospodarki, wspierania inicjatyw z zakresu innowacji i ułatwiania zakładania firm. Konkurencyjność
gospodarki łączy się z podniesieniem poziomu i jakości czynnika ludzkiego. Inne cele zawarte w „Strategii
Rozwoju Kraju 2020” to także: przeciwdziałanie marginalizacji, aktywizacja zawodowa, kulturalna i społeczna
w celu zwiększenia integracji i spójności terytorialnej.
Strategia Sprawne Państwo 2020
Strategia Rozwoju Gminy Rzezawa w swej treści nawiązuje do Strategii Sprawne Państwo 2020, ponieważ
w obszarze NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE pojawiają się działania ukierunkowane na podniesieniu
jakości i sprawności obsługi interesantów, poprzez większą dostępność do urzędu za pomocą internetu.
Działania te mają realizować cel utworzenia sprawnego i funkcjonalnego urzędu będącego centrum
administracyjnym.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie
Strategia Rozwoju Gminy Rzezawa na lata 2015 - 2022
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Strategia Rozwoju Gminy Rzezawa

w pełni odnosi się do dokumentu „Krajowej Strategii Rozwoju

Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie”. Główny cel strategiczny polityki regionalnej
kraju,określony w tytułowym dokumencie, brzmi: „Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych
i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia
i spójności w horyzoncie długookresowym”. Tak sformułowany cel: - wskazuje jednoznacznie na terytorium
jako podmiot polityki regionalnej, rozumiejąc je w sposób funkcjonalny, a nie jako jednostkę administracyjną
podziału kraju; - przesądza o widzeniu polityki regionalnej jako działania ukierunkowanego na optymalne
wykorzystanie zróżnicowanych przestrzennie potencjałów rozwojowych; - wskazuje na konieczność
integracji zasobów zewnętrznych i wewnętrznych; - przydziela główną rolę rządowi i samorządom
wojewódzkim w tym procesie; - określa cele polityki regionalnej jako kreowanie warunków dla osiągania
głównych celów polityki rozwoju –- wzrostu, zatrudnienia i spójności.
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 i Strategia Rozwoju Ludzkiego 2020
Powyższa strategie za główny cel stawia sobie rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie
potencjałów osób w taki sposób, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym
i ekonomicznym na wszystkich etapach życia. Cele szczegółowe korespondują

z zapisami Strategii

Rozwoju Gminy Rzezawa w następujących zagadnieniach: wzrost zatrudnienia, poprawa sytuacji osób
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności
opieki zdrowotnej oraz opieki nad osobami starszymi, a także podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji
obywateli.
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego
Strategia Województwa Małopolskiego

jest najważniejszym dokumentem określającym zasady polityki

Rozwoju na szczeblu regionalnym. Założenia tego dokumentu przewiduje koncentrację środków
w 7 zasadniczych obszarach, tj.:
„Gospodarka wiedzy i aktywności”

„Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego”

„Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej”

„Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony”

„Rozwój miast i terenów wiejskich”

„Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne”

„Zarządzanie rozwojem województwa”

Strategia Rozwoju Gminy Rzezawa na lata 2015 - 2022
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Zakładane powyżej obszary wsparcia służyć mają do osiągnięcia celu głównego, jaki przyświeca Strategii
Rozwoju Województwa Małopolskiego, czyli: „Efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy
dla rozwoju gospodarczego oraz wzrost spójności przestrzennej Małopolski w wymiarze regionalnym,
krajowym i europejskim.”
Strategia Rozwoju Gminy Rzezawa w pełni odnosi się do dokumentu Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego. Stopień zgodności przedstawiono w poniższej tabeli. Porównanie wykazało duży stopień
integralności celów.
Stopień zgodności Strategia Rozwoju Gminy Rzezawa z Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego.
Cele Strategii Rozwoju Gminy Rzezawa

Cele Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
2011-2020

Cele strategiczne

Cele operacyjne
3. Zapewniona pomocy osobom/
grupom zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz cyfrowym.

GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI

Kierunek polityki rozwoju:
1.1 Rozwój kapitału
intelektualnego

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców
gminy Rzezawa

8. Zapewniona możliwość uprawiania
sportu, rekreacji, turystyk oraz ciekawej
i atrakcyjnej oferty kulturalnej na terenie
gminy Rzezawa.

II. Kapitał ludzki gminy
Rzezawa
Cel 1
Silna pozycja
Małopolski jako
regionu
atrakcyjnego dla
inwestycji,
opartego
na wiedzy,
aktywności
zawodowej i
przedsiębiorczoś
ci mieszkańców

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców
gminy Rzezawa

Kierunek polityki rozwoju:
1.2 Budowa infrastruktury
regionu wiedzy

II. Kapitał ludzki gminy
Rzezawa

IV. Odnowa
wsi i harmonijne
kształtowanie
harmonijnej
przestrzeni publicznej

Kierunek polityki rozwoju:
1.3 Kompleksowe wsparcie nowoczesnych
technologii

5. Stworzenie warunków dla
dodatkowych zajęć i opieki nad
dziećmi.

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców
gminy Rzezawa
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1. Poprawa poziomu dostosowania
wykształcenia i kwalifikacji do potrzeb
rynku pracy.
3. Ograniczenie niekorzystnych
zjawisk demograficznych
i społecznych.
1. Wysoka jakość kształcenia dzieci
i młodzieży gimnazjalnej.
3. Zapewniona pomocy osobom/
grupom zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz cyfrowym.
1. Poprawa poziomu dostosowania
wykształcenia i kwalifikacji do potrzeb
rynku pracy.

1. Poprawa stanu i estetyki obiektów
użyteczności publicznej.

3. Zapewniona pomocy osobom/
grupom zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz cyfrowym.
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Kierunek polityki rozwoju:
1.4 Rozwój kształcenia
zawodowego i wspieranie
zatrudnienia

Kierunek polityki rozwoju:
1.5 Wzmacnianie
i promocja
przedsiębiorczości

VI. Ochrona, promocja
i wykorzystanie
zasobów
przyrodniczych

1. Ochrona powietrza poprzez redukcję
emisji zanieczyszczeń
i ukierunkowanie na
energooszczędność.
2. Unormowanie systemu gospodarki
odpadami poprzez działania
aktywizujące, uświadamiające
oraz propagujące zdrowy styl życia.
4. Wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii OZE

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców
gminy Rzezawa

1. Poprawa warunków życia
mieszkańców, aktywizacja i integracja
społeczności lokalnej.
3. Zapewniona pomocy osobom/
grupom zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz cyfrowym.
.

II. Kapitał ludzki gminy
Rzezawa

VII. Gmina aktywna
gospodarczo

3. Konkurencyjny sektor małych
i średnich przedsiębiorstw.

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców
gminy Rzezawa

1. Poprawa warunków życia
mieszkańców, aktywizacja i integracja
społeczności lokalnej.

II. Kapitał ludzki gminy
Rzezawa

2.Budowa społeczeństwa
obywatelskiego.

V. Ochrona, promocja
i rozwój dziedzictwa
kulturowego
oraz historycznego
obszaru
VI. Ochrona, promocja
i wykorzystanie
zasobów
przyrodniczych

VII. Gmina aktywna
gospodarczo

DZIEDZICTWO CZASU
WOLNEGO

1. Poprawa poziomu dostosowania
wykształcenia i kwalifikacji do potrzeb
rynku pracy.
3. Ograniczenie niekorzystnych
zjawisk demograficznych
i społecznych.

6. Wykorzystanie walorów kulturalnych
i historycznych regionu dla rozwoju
turystyki i rekreacji.
4. Wykorzystanie walorów
przyrodniczych regionu dla rozwoju
turystyki i rekreacji.
1. Zwiększenie dostępności
do kompleksowo przygotowanych
terenów inwestycyjnych.
2. Wspieranie przedsiębiorczości
i rozwoju gospodarczego.
3. Konkurencyjny sektor małych
i średnich przedsiębiorstw.

Cel 2
Wysoka
atrakcyjność
Małopolski
w obszarze
przemysłów
czasu wolnego
dzięki
wykorzystaniu
potencjału

Kierunek polityki rozwoju:
2.1 Ochrona małopolskiej
przestrzeni kulturowej

V. Ochrona, promocja
i rozwój dziedzictwa
kulturowego
oraz historycznego
obszaru
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1. Opieka nad zabytkowymi obiektami.
2. Zachowanie tradycji, folkloru i sztuki
ludowej.
3. Promocja lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego.
4. Inwestycje w poprawę infrastruktury
związanej z dziedzictwem kulturowym
i historycznym
5.Tworzenie i rozwój produktów
lokalnych.
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6. Wykorzystanie walorów kulturalnych
i historycznych regionu dla rozwoju
turystyki i rekreacji.

dziedzictwa
regionalnego
i kultury

Kierunek polityki rozwoju:
2.2 Zrównoważony rozwój
infrastruktury
oraz komercjalizacja
usług czasu wolnego

Kierunek polityki rozwoju:
2.3 Kształcenie kadr
dla rozwoju i obsługi
przemysłów czasu
wolnego

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców
gminy Rzezawa

8. Zapewniona możliwość uprawiania
sportu, rekreacji, turystyki oraz
ciekawej i atrakcyjnej oferty kulturalnej
na terenie gminy Rzezawa.

III. Zrównoważony
rozwój gminy Rzezawa

1. Rozwój infrastruktury sportowej,
rekreacyjnej i turystycznej.
8. Rozwój i modernizacja infrastruktury
kulturalnej gminy.

IV. Odnowa
wsi i harmonijne
kształtowanie
harmonijnej
przestrzeni publicznej

1. Poprawa stanu i estetyki obiektów
użyteczności publicznej.
2. Zapewnienie estetyki i ładu
przestrzennego oraz funkcjonalnych
i atrakcyjnych centrów miejscowości.

V. Ochrona, promocja
i rozwój dziedzictwa
kulturowego
oraz historycznego
obszaru

1. Opieka nad zabytkowymi obiektami.
2. Zachowanie tradycji, folkloru i sztuki
ludowej.
3. Promocja lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego.
4. Inwestycje w poprawę infrastruktury
związanej z dziedzictwem kulturowym
i historycznym
6. Wykorzystanie walorów kulturalnych
i historycznych regionu dla rozwoju
turystyki i rekreacji.

VI. Ochrona, promocja
i wykorzystanie
zasobów
przyrodniczych

3. Ochrona, promocja i racjonalne
udostępnienie zasobów
przyrodniczych obszaru.
4. Wykorzystanie walorów
przyrodniczych regionu dla rozwoju
turystyki i rekreacji.

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców
gminy Rzezawa

8. Zapewniona możliwość uprawiania
sportu, rekreacji, turystyki oraz
ciekawej i atrakcyjnej oferty kulturalnej
na terenie gminy Rzezawa.

III. Zrównoważony
rozwój gminy Rzezawa

V. Ochrona, promocja
i rozwój dziedzictwa
kulturowego
oraz historycznego
obszaru

Strategia Rozwoju Gminy Rzezawa na lata 2015 - 2022

1. Rozwój infrastruktury sportowej,
rekreacyjnej i turystycznej.
8. Rozwój i modernizacja infrastruktury
kulturalnej gminy.
3. Promocja lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego.
4. Inwestycje w poprawę infrastruktury
związanej z dziedzictwem kulturowym
i historycznym.
6. Wykorzystanie walorów kulturalnych
i historycznych regionu dla rozwoju
turystyki i rekreacji.
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VI. Ochrona, promocja
i wykorzystanie
zasobów
przyrodniczych

Kierunek polityki rozwoju:
3.1 Kraków nowoczesnym
węzłem międzynarodowej
sieci transportowej

INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ

Kierunek polityki rozwoju:
3.2 Wykreowanie
subregionalnych węzłów
transportowych

Cel 3
Wysoka
zewnętrzna
i wewnętrzna
dostępność
komunikacyjna
regionu dla
konkurencyjności
gospodarczej
i spójności
przestrzennej

Kierunek polityki rozwoju:
3.3 Zwiększenie
dostępności
transportowej obszarów
o najniższej dostępności
w regionie

Kierunek polityki rozwoju:
3.4 Wsparcie instrumentów zarządzania
zintegrowanymi
systemami transportu

Kierunek polityki rozwoju:
3.5 Rozwój infrastruktury
dla społeczeństwa
informacyjnego

3. Ochrona, promocja i racjonalne
udostępnienie zasobów
przyrodniczych obszaru.
4. Wykorzystanie walorów
przyrodniczych regionu dla rozwoju
turystyki i rekreacji.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców
gminy Rzezawa

3. Zapewniona pomocy osobom/
grupom zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz cyfrowym.
6. Zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom gminy Rzezawa.

III. Zrównoważony
rozwój gminy Rzezawa

7. Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury komunikacyjnej
oraz szerokopasmowej.

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców
gminy Rzezawa

3. Zapewniona pomocy osobom/
grupom zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz cyfrowym
6. Zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom gminy Rzezawa.

III. Zrównoważony
rozwój gminy Rzezawa

7. Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury komunikacyjnej
oraz szerokopasmowej.

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców
gminy Rzezawa

3. Zapewniona pomocy osobom/
grupom zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz cyfrowym
6. Zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom gminy Rzezawa.

III. Zrównoważony
rozwój gminy Rzezawa

7. Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury komunikacyjnej
oraz szerokopasmowej.

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców
gminy Rzezawa

3. Zapewniona pomocy osobom/
grupom zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz cyfrowym.

III. Zrównoważony
rozwój gminy Rzezawa

7. Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury komunikacyjnej
oraz szerokopasmowej .

VIII. Funkcjonalny,
partnerski
i interaktywny urząd

Strategia Rozwoju Gminy Rzezawa na lata 2015 - 2022

1. Cyfryzacja i rozwój e-administracji.
2. Współdziałanie międzygminne
i międzysektorowe.
3. Utworzenie funkcjonalnego centrum
administracyjnego gminy.
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ROZWÓJ MIAST I TERENÓW WIEJSKICH

KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY I INNE SUBREGIONY

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców
gminy Rzezawa

III. Zrównoważony
rozwój gminy Rzezawa

Cel 4
Silna pozycja
konkurencyjna
Krakowskiego
Obszaru
Metropolitalnego
w przestrzeni
europejskiej oraz
wzrost potencjału
ekonomicznego
subregionów
w wymiarze
regionalnym
i krajowym

Kierunek polityki rozwoju:
4.1 Rozwój Krakowskiego
Obszar Metropolitalnego

1. Poprawa stanu obiektów
użyteczności publicznej.
2. Zapewnienie estetyki i ładu
przestrzennego oraz funkcjonalnych
i atrakcyjnych centrów miejscowości.

VI. Ochrona, promocja
i wykorzystanie
zasobów
przyrodniczych

1. Zwiększenie dostępności
do kompleksowo przygotowanych
terenów inwestycyjnych.
2. Wspieranie przedsiębiorczości
i rozwoju gospodarczego.
3. Konkurencyjny sektor małych
i średnich przedsiębiorstw.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Cel 5

Kierunek polityki rozwoju:
5.1 Rozwój funkcji
lokalnych centrów usług
publicznych

7. Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury komunikacyjnej
oraz szerokopasmowej.

IV. Odnowa
wsi i harmonijne
kształtowanie
przestrzeni publicznej

Kierunek polityki rozwoju:
4.2 Rozwój subregionu
tarnowskiego
Kierunek polityki rozwoju:
4.3 Rozwój subregionu
sądeckiego
Kierunek polityki rozwoju:
4.4 Rozwój subregionu
podhalańskiego
Kierunek polityki rozwoju:
4.5 Rozwój Małopolski
Zachodniej

Aktywne ośrodki
usług
publicznych
i gospodarczych
zapewniające
szanse na rozwój
mieszkańców
małych i średnich
miast
oraz terenów
wiejskich

3. Zapewniona pomocy osobom/
grupom zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz cyfrowym.
6. Zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom gminy Rzezawa.

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców
gminy Rzezawa
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2. Zapewniona opieka i integracja osób
starszych, niepełnosprawnych.
3. Zapewniona pomocy osobom/
grupom zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz cyfrowym.
4. Zwiększona dostępność i jakość
do usług medycznych,
rehabilitacyjnych oraz pomocy
społecznej.
5. Stworzenie warunków
dla dodatkowych zajęć i opieki
nad dziećmi.
7. Zapewnienie wysokiej jakości
kształcenia dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych oraz gimnazjalnych.
6. Zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom gminy Rzezawa.
8. Zapewniona możliwość uprawiania
sportu, rekreacji, turystyki oraz
ciekawej i atrakcyjnej oferty kulturalnej
na terenie gminy Rzezawa.
9. Stworzenie warunków do
zorganizowanego handlu produktami
lokalnymi na terenie gminy Rzezawa.
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II. Kapitał ludzkigminy
Rzezawa

III. Zrównoważony
rozwój gminy Rzezawa

IV. Odnowa
wsi i harmonijne
kształtowanie
harmonijnej
przestrzeni publicznej

1. Rozwój infrastruktury sportowej,
rekreacyjnej i turystycznej.
2. Rozwój i modernizacja infrastruktury
zdrowotnej.
3. Rozwój i modernizacja infrastruktury
w zakresie świadczenia pomocy
społecznej.
5. Wysoki poziom zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
6. Sprawne i dobrze wyposażone
jednostki OSP.
7. Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury komunikacyjnej
oraz szerokopasmowej.
8. Rozwój i modernizacja infrastruktury
kulturalnej gminy.
1. Poprawa stanu i estetyki obiektów
użyteczności publicznej.
2. Zapewnienie estetyki i ładu
przestrzennego oraz funkcjonalnych
i atrakcyjnych centrów miejscowości.

V. Ochrona, promocja
i rozwój dziedzictwa
kulturowego
oraz historycznego
obszaru

4. Inwestycje w poprawę infrastruktury
związanej z dziedzictwem kulturowym
i historycznym
5.Tworzenie i rozwój produktów
lokalnych.
6. Wykorzystanie walorów kulturalnych
i historycznych regionu dla rozwoju
turystyki i rekreacji

VI. Ochrona, promocja
i wykorzystanie
zasobów
przyrodniczych

1. Ochrona powietrza poprzez redukcję
emisji zanieczyszczeń
i ukierunkowanie na
energooszczędność.
2. Unormowanie systemu gospodarki
odpadami poprzez działania
aktywizujące, uświadamiające oraz
propagujące zdrowy styl życia.
3. Ochrona, promocja i racjonalne
udostępnienie zasobów
przyrodniczych obszaru.

VII. Gmina aktywna
gospodarczo

1. Zwiększenie dostępności
do kompleksowo przygotowanych
terenów inwestycyjnych.
2. Wspieranie przedsiębiorczości
i rozwoju gospodarczego.
3. Konkurencyjny sektor małych
i średnich przedsiębiorstw.

VIII. Funkcjonalny,
partnerski
i interaktywny urząd

Kierunek polityki rozwoju:

1. Poprawa poziomu dostosowania
wykształcenia i kwalifikacji do potrzeb
rynku pracy.
2.Budowa społeczeństwa
obywatelskiego.
3. Ograniczenie niekorzystnych zjawisk
demograficznych i społecznych.
4. Przeciwdziałanie wszelkim
patologicznym zachowaniom.

1. Cyfryzacja i rozwój e-administracji.
2. Współdziałanie międzygminne
i międzysektorowe.
3. Utworzenie funkcjonalnego centrum
administracyjnego gminy.

I. Podwyższenie jakości
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5.2 Rozwój
gospodarczych małych
i średnich miast
oraz terenów wiejskich

i standardu życia
mieszkańców
gminy Rzezawa

III. Zrównoważony
rozwój gminy Rzezawa

1. Poprawa warunków życia
mieszkańców, aktywizacja i integracja
społeczności lokalnej.
9. Stworzenie warunków do zorganizowanego handlu produktami lokalnymi
na terenie gminy Rzezawa.

1. Rozwój infrastruktury sportowej,
rekreacyjnej i turystycznej.
2. Rozwój i modernizacja infrastruktury
zdrowotnej.
3. Rozwój i modernizacja infrastruktury
w zakresie świadczenia pomocy
społecznej.
4. Rozwój i modernizacja infrastruktury
wodno-ściekowej.
5. Wysoki poziom zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
6. Sprawne i dobrze wyposażone
jednostki OSP.
7. Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury komunikacyjnej
oraz szerokopasmowej.
8. Rozwój i modernizacja infrastruktury
kulturalnej gminy.

IV. Odnowa
wsi i harmonijne
kształtowanie
harmonijnej
przestrzeni publicznej

1. Poprawa stanu i estetyki obiektów
użyteczności publicznej.
2. Zapewnienie estetyki i ładu
przestrzennego oraz funkcjonalnych
i atrakcyjnych centrów miejscowości.

V. Ochrona, promocja
i rozwój dziedzictwa
kulturowego
oraz historycznego
obszaru

4. Inwestycje w poprawę infrastruktury
związanej z dziedzictwem kulturowym
i historycznym
5.Tworzenie i rozwój produktów
lokalnych.
6. Wykorzystanie walorów kulturalnych
i historycznych regionu dla rozwoju
turystyki i rekreacji.

VI. Ochrona, promocja
i wykorzystanie
zasobów
przyrodniczych

1. Ochrona powietrza poprzez redukcję
emisji zanieczyszczeń
i ukierunkowanie na
energooszczędność.
2. Unormowanie systemu gospodarki
odpadami poprzez działania
aktywizujące, uświadamiające
oraz propagujące zdrowy styl życia.
3. Ochrona, promocja i racjonalne
udostępnienie zasobów
przyrodniczych obszaru.
4. Wykorzystanie walorów
przyrodniczych regionu dla rozwoju
turystyki i rekreacji.
5. Wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii OZE

VII. Gmina aktywna
gospodarczo

1. Zwiększenie dostępności
do kompleksowo przygotowanych
terenów inwestycyjnych.
2. Wspieranie przedsiębiorczości
i rozwoju gospodarczego.
3. Konkurencyjny sektor małych
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i średnich przedsiębiorstw.

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców
gminy Rzezawa

2. Zapewniona opieka i integracja osób
starszych, niepełnosprawnych.
3. Zapewniona pomocy osobom/
grupom zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz cyfrowym
4. Zwiększona dostępność i jakość
do usług medycznych,
rehabilitacyjnych oraz pomocy
społecznej.
5. Stworzenie warunków
dla dodatkowych zajęć i opieki
nad dziećmi.
6. Zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom gminy Rzezawa.

7. Zapewnienie wysokiej jakości
kształcenia dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych oraz gimnazjalnych.
8. Zapewniona możliwość uprawiania
sportu, rekreacji, turystyki oraz
ciekawej i atrakcyjnej oferty kulturalnej
na terenie gminy Rzezawa.
9. Stworzenie warunków do
zorganizowanego handlu produktami
lokalnymi na terenie gminy Rzezawa.
Kierunek polityki rozwoju:
5.3 Funkcjonalne
zarządzanie przestrzenią
na poziomie lokalnym

III. Zrównoważony
rozwój gminy Rzezawa

IV. Odnowa
wsi i harmonijne
kształtowanie
harmonijnej
przestrzeni publicznej

VI. Ochrona, promocja
i wykorzystanie
zasobów
przyrodniczych

1. Rozwój infrastruktury sportowej,
rekreacyjnej i turystycznej.
2. Rozwój i modernizacja infrastruktury
zdrowotnej.
3. Rozwój i modernizacja infrastruktury
w zakresie świadczenia pomocy
społecznej.
4. Rozwój i modernizacja infrastruktury
wodno-ściekowej.
5. Wysoki poziom zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
6. Sprawne i dobrze wyposażone
jednostki OSP.
7. Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury komunikacyjnej
oraz szerokopasmowej.
8. Rozwój i modernizacja infrastruktury
kulturalnej gminy.

1. Poprawa stanu i estetyki stanu
obiektów użyteczności publicznej.
2. Zapewnienie estetyki i ładu
przestrzennego oraz funkcjonalnych
i atrakcyjnych centrów miejscowości.

1. Ochrona powietrza poprzez redukcję
emisji zanieczyszczeń
i ukierunkowanie na
energooszczędność.
2. Unormowanie systemu gospodarki
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odpadami poprzez działania
aktywizujące, uświadamiające oraz
propagujące zdrowy styl życia.
4. Ochrona, promocja i racjonalne
udostępnienie zasobów
przyrodniczych obszaru.
5. Wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii OZE

VII. Gmina aktywna
gospodarczo

VIII. Funkcjonalny,
partnerski
i interaktywny urząd

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I

SPOŁECZNE

III. Zrównoważony
rozwój gminy Rzezawa

Cel 6
Wysoki poziom
bezpieczeństwa
mieszkańców
Małopolski
w wymiarze
środowiskowym,
zdrowotnym
i społecznym

IV. Odnowa
wsi i harmonijne
kształtowanie
harmonijnej
przestrzeni publicznej

Kierunek polityki rozwoju:
6.1 Poprawa
Bezpieczeństwa
ekologicznego
oraz wykorzystanie
ekologii dla rozwoju
Małopolski

VI. Ochrona, promocja
i wykorzystanie
zasobów
przyrodniczych

Kierunek polityki rozwoju:
6.2 Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego:
profilaktyka i ochrona
zdrowia

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców
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1.Zwiększenie dostępności
do kompleksowo przygotowanych
terenów inwestycyjnych.
1. Cyfryzacja i rozwój
e-administracji.
2. Współdziałanie międzygminne
i międzysektorowe.
3. Utworzenie funkcjonalnego centrum
administracyjnego gminy.

8. Zapewniona możliwość uprawiania
sportu, rekreacji, turystyki oraz
ciekawej i atrakcyjnej oferty kulturalnej
na terenie gminy Rzezawa.

4. Rozwój i modernizacja infrastruktury
wodno-ściekowej.
5. Wysoki poziom zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
6. Sprawne i dobrze wyposażone
jednostki OSP.
1. Poprawa stanu i estetyki obiektów
użyteczności publicznej.
2. Zapewnienie estetyki i ładu
przestrzennego oraz funkcjonalnych
i atrakcyjnych centrów miejscowości.
1. Ochrona powietrza poprzez redukcję
emisji zanieczyszczeń
i ukierunkowanie na
energooszczędność.
2. Unormowanie systemu gospodarki
odpadami poprzez działania
aktywizujące, uświadamiające oraz
propagujące zdrowy styl życia.
3. Ochrona, promocja i racjonalne
udostępnienie zasobów
przyrodniczych obszaru.
4. Wykorzystanie walorów
przyrodniczych regionu dla rozwoju
turystyki i rekreacji.
5. Wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii OZE
2. Zapewniona opieka i integracja osób
starszych, niepełnosprawnych.
3. Zapewniona pomocy osobom/
grupom zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz cyfrowym
4. Zwiększona dostępność i jakość
do usług medycznych,
rehabilitacyjnych oraz pomocy
społecznej.
8. Zapewniona możliwość uprawiania
sportu, rekreacji, turystyki oraz

36

ciekawej i atrakcyjnej oferty kulturalnej
na terenie gminy Rzezawa.

III. Zrównoważony
rozwój gminy Rzezawa

VI. Ochrona, promocja
i wykorzystanie
zasobów
przyrodniczych

Kierunek polityki rozwoju:
6.3 Poprawa
bezpieczeństwa
społecznego: integrująca
polityka społeczna

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców

II. Kapitał ludzki gminy
Rzezawa

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców
Kierunek polityki rozwoju:
6.4 Wsparcie systemu
zarządzania bezpieczeństwem publicznym

III. Zrównoważony
rozwój gminy Rzezawa

ZARZADZANIE ROZWOJEM WOJEWÓDZTWA

VI. Ochrona, promocja
i wykorzystanie
zasobów
przyrodniczych
Cel 7
Efektywnie
zarządzane
województwo,
którego rozwój
oparty jest na
współpracy
i mobilizowaniu
zasobów

Kierunek polityki rozwoju:
7.1 Sprawny system zarządzania strategicznego
województwem

1. Rozwój infrastruktury sportowej,
rekreacyjnej i turystycznej.
2. Rozwój i modernizacja infrastruktury
zdrowotnej.
3. Rozwój i modernizacja infrastruktury
w zakresie świadczenia pomocy
społecznej.
4. Rozwój i modernizacja infrastruktury
wodno-ściekowej.
1. Ochrona powietrza poprzez redukcję
emisji zanieczyszczeń
i ukierunkowanie na
energooszczędność.
2. Unormowanie systemu gospodarki
odpadami poprzez działania
aktywizujące, uświadamiające oraz
propagujące zdrowy styl życia.
1. Poprawa warunków życia
mieszkańców, aktywizacja i integracja
społeczności lokalnej.
2. Zapewniona opieka i integracja osób
starszych, niepełnosprawnych.
3. Zapewniona pomocy osobom/
grupom zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz cyfrowym.
8. Zapewniona możliwość uprawiania
sportu, rekreacji, turystyki oraz
ciekawej i atrakcyjnej oferty kulturalnej
na terenie gminy Rzezawa.
2.Budowa społeczeństwa
obywatelskiego.
3. Ograniczenie niekorzystnych zjawisk
demograficznych i społecznych.
4. Przeciwdziałanie wszelkim
patologicznym zachowaniom.
6. Zapewnienie bezpieczeństwa
mieszkańcom gminy Rzezawa.
5. Wysoki poziom zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
6. Sprawne i dobrze wyposażone
jednostki OSP.

2. Unormowanie systemu gospodarki
odpadami poprzez działania aktywizujące, uświadamiające oraz propagujące
zdrowy styl życia.

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców

3. Zapewniona pomocy osobom/
grupom zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz cyfrowym.

III. Zrównoważony
rozwój gminy Rzezawa

5. Wysoki poziom zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.
6. Sprawne i dobrze wyposażone
jednostki OSP.
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I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców

Kierunek polityki rozwoju:
7.2 Kształtowanie i rozwój
aktywności obywatelskiej
oraz wzmacnianie kapitału
społecznego

II. Kapitał ludzki gminy
Rzezawa

III. Zrównoważony
rozwój gminy Rzezawa

IV. Odnowa
wsi i harmonijne
kształtowanie
harmonijnej
przestrzeni publicznej

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców

Kierunek polityki rozwoju:
7.3 Rozwój współpracy
terytorialnej

II. Kapitał ludzki gminy
Rzezawa

1. Poprawa warunków życia
mieszkańców, aktywizacja i integracja
społeczności lokalnej.
2. Zapewniona opieka i integracja osób
starszych, niepełnosprawnych.
3. Zapewniona pomocy osobom/
grupom zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz cyfrowym.
4. Zwiększona dostępność i jakość do
usług medycznych, rehabilitacyjnych
oraz pomocy społecznej.
5. Stworzenie warunków dla
dodatkowych zajęć i opieki nad
dziećmi.
8. Zapewniona możliwość uprawiania
sportu, rekreacji, turystyki oraz
ciekawej i atrakcyjnej oferty kulturalnej
na terenie gminy Rzezawa.

1. Poprawa poziomu dostosowania
wykształcenia i kwalifikacji do potrzeb
rynku pracy.
2.Budowa społeczeństwa
obywatelskiego.
3. Ograniczenie niekorzystnych zjawisk
demograficznych i społecznych.
4. Przeciwdziałanie wszelkim
patologicznym zachowaniom.
1. Rozwój infrastruktury sportowej,
rekreacyjnej i turystycznej.
2. Rozwój i modernizacja infrastruktury
zdrowotnej.
3. Rozwój i modernizacja infrastruktury
w zakresie świadczenia pomocy
społecznej.
7. Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury komunikacyjnej
oraz szerokopasmowej
8. Rozwój i modernizacja infrastruktury
kulturalnej gminy.
1. Poprawa stanu i estetyki obiektów
użyteczności publicznej.
2. Zapewnienie estetyki i ładu
przestrzennego oraz funkcjonalnych
i atrakcyjnych centrów miejscowości.
8. Zapewniona możliwość uprawiania
sportu, rekreacji, turystyki oraz
ciekawej i atrakcyjnej oferty kulturalnej
na terenie gminy Rzezawa.
.
2.Budowa społeczeństwa
obywatelskiego.
3. Ograniczenie niekorzystnych zjawisk
demograficznych
i społecznych.
4. Przeciwdziałanie wszelkim
patologicznym zachowaniom.

III. Zrównoważony
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rozwój gminy Rzezawa

1. Rozwój infrastruktury sportowej,
rekreacyjnej i turystycznej.
7. Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury komunikacyjnej
oraz szerokopasmowej .
8. Rozwój i modernizacja infrastruktury
kulturalnej gminy.

IV. Odnowa
wsi i harmonijne
kształtowanie
harmonijnej
przestrzeni publicznej

1. Poprawa stanu i estetyki obiektów
użyteczności publicznej.
2. Zapewnienie estetyki i ładu
przestrzennego oraz funkcjonalnych
i atrakcyjnych centrów miejscowości.

V. Ochrona, promocja
i rozwój dziedzictwa
kulturowego
oraz historycznego
obszaru

VI. Ochrona, promocja
i wykorzystanie
zasobów
przyrodniczych

VII. Gmina aktywna
gospodarczo

VIII. Funkcjonalny,
partnerski
i interaktywny urząd

Kierunek polityki rozwoju:
7.4 Budowa i promocja
marki Małopolska na
arenie krajowej oraz
międzynarodowej

3. Promocja lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego.
4. Inwestycje w poprawę infrastruktury
związanej z dziedzictwem kulturowym
i historycznym
6. Wykorzystanie walorów
kulturalnych
i historycznych regionu
dla rozwoju turystyki i rekreacji.

3. Ochrona, promocja i racjonalne
udostępnienie zasobów
przyrodniczych obszaru.
4. Wykorzystanie walorów
przyrodniczych regionu dla rozwoju
turystyki i rekreacji.

1. Zwiększenie dostępności
do kompleksowo przygotowanych
terenów inwestycyjnych.
2. Wspieranie przedsiębiorczości
i rozwoju gospodarczego.
3. Konkurencyjny sektor małych
i średnich przedsiębiorstw.
1. Cyfryzacja i rozwój
e-administracji.
2. Współdziałanie międzygminne
i międzysektorowe.
3. Utworzenie funkcjonalnego centrum
administracyjnego gminy.

I. Podwyższenie jakości
i standardu życia
mieszkańców
gminy Rzezawa

8. Zapewniona możliwość uprawiania
sportu, rekreacji, turystyki oraz
ciekawej i atrakcyjnej oferty kulturalnej
na terenie gminy Rzezawa.
9. Stworzenie warunków do
zorganizowanego handlu produktami
lokalnymi na terenie gminy Rzezawa.

III. Zrównoważony
rozwój gminy Rzezawa

1. Rozwój infrastruktury sportowej,
rekreacyjnej i turystycznej.
8. Rozwój i modernizacja infrastruktury
kulturalnej gminy.

V. Ochrona, promocja
i rozwój dziedzictwa
kulturowego
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oraz historycznego
obszaru

4. Inwestycje w poprawę infrastruktury
związanej z dziedzictwem kulturowym
i historycznym.
5.Tworzenie i rozwój produktów
lokalnych.
6. Wykorzystanie walorów kulturalnych
i historycznych regionu dla rozwoju
turystyki i rekreacji.

VI. Ochrona, promocja
i wykorzystanie
zasobów
przyrodniczych

6. Wykorzystanie walorów
przyrodniczych regionu dla rozwoju
turystyki i rekreacji.

VII. Gmina aktywna
gospodarczo

1. Zwiększenie dostępności
do kompleksowo przygotowanych
terenów inwestycyjnych.
2. Wspieranie przedsiębiorczości
i rozwoju gospodarczego.

IX. MONITORING I EWAULACJA
Z uwagi na zmienność warunków otoczenia oraz długi horyzont planistyczny dokumentu, cele
i zadania określone w strategii będą monitorowane i weryfikowane. Strategia poddawana będzie
systematycznej, okresowej analizie i ocenie oraz będzie w razie potrzeby aktualizowana. Monitoring
wdrażania zadań przewidzianych do realizacji w okresie 2015-2022 przeprowadzą oddelegowani do tego
zadania pracownicy Urzędu Gminy. W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania korekt w strategii
fakt ten, będzie przekazywany Wójtowi Gminy Rzezawa. Wprowadzane zmiany będą uzgadniane,a
następnie przedkładane pod ocenę i obrady Rady Gminy, w celu dokonania zmian właściwą uchwałą.
Strategia Rozwoju Gminy Rzezawa stanowi zatem dokument otwarty, jednakże należy mieć na uwadze,
że podstawowe kierunki rozwojowe gminy powinny zostać stabilne.

X. WYKAZ DOKUMENTÓW GMINY O ZNACZENIU STRATEGICZNYM
Poniższe dokumenty będące w posiadaniu Gminy Rzezawa determinują efektywną realizację strategii.
Są to dokumenty będące planami i programami przybierające

w stosunku do strategii charakter

dokumentów komplementarnych:
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
2. Wieloletnia prognoza finansowa.
3. Program ochrony środowiska gminy Rzezawa.
4. Program gospodarki odpadami.
5. Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Rzezawa.
6. Program współpracy gminy Rzezawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
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7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Rzezawa.
8. Plan obrony cywilnej.
9. Plan reagowania kryzysowego w gminie Rzezawa.
10. Plan ochrony zabytków.
11. Program opieki nad zabytkami.
12. Program operacyjny - pomoc żywnościowa.
13. Strategia rozwiązywania problemów społecznych.
14. Gminny program wspierania rodziny.
15. Gminny

program

profilaktyki

rozwiązywania

problemów

alkoholowych

i

przeciwdziałania

narkomanii.
16. Gminny program przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
17. Plan operacyjny przed powodzią.
18. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywienia.
19. Program osłonowy zmniejszania wydatków rodzin wieloletnich 3+ poniesionych w celach edukacyjnych
w gminie Rzezawa.

20. Plany odnowy miejscowości/Plany rozwoju miejscowości.
21. Lokalny Program Rewitalizacji.
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