
Cel Strategiczny Nr I

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

Uzasadnienie: Jednym z czynników sprzyjających rozwojowi gospodarczemu gminy jest 
właściwie rozwinięta infrastruktura techniczna. Dotyczy to zarówno odpowiedniej sieci dróg, 
ich jakości, infrastruktury drogowej (oznakowania poziome i pionowe, chodniki, pobocza, 
oświetlenie), jak i komunalnej (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, gospodarka 
odpadami) oraz telekomunikacyjnej. Tymczasem gmina Drwinia posiada nie w pełni 
rozwiniętą infrastrukturę i to w pewnym jest barierą w jej rozwoju gospodarczym. Tak więc 
rozwój infrastruktury jest niezwykle istotny. Spowoduje on nie tylko to, że mieszkańcy gminy 
będą wyposażeni w podstawowe, ogólnodostępne zdobycze cywilizacyjne, a tym samym ich 
życie stanie się łatwiejsze, nie różniące się od mieszkańców miast. Przyczyni się to również 
do zatrzymania migracji ludności gminy oraz do jej szybszego rozwoju gospodarczego.

Cele operacyjne:

1.   Inwestycje komunalne i proekologiczne

2.   Modernizacja i rozwój infrastruktury komunikacyjnej

3.   Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna 

4.   Reelektryfikacja gminy

Okres realizacji: 1999-2010

Odpowiedzialni za realizację: Zarząd Gminy

Plan realizacji celów operacyjnych i szczegółowych

Cel operacyjny 1.  INWESTYCJE KOMUNALNE 

                               I PROEKOLOGICZNE

Uzasadnienie:  Inwestycje komunalne oraz proekologiczne sprzyjają nie tylko ochronie 
środowiska, lecz także poprawie warunków życia mieszkańców i rozwojowi gospodarczemu 
gminy. Budowa wodociągu jest  bardzo pilnym zadaniem z uwagi na jej brak w okresach 
suszy  i złą jakość wód występujących na terenie gminy  (woda nie nadaje się nawet dla celów 
gospodarczych). Nieuregulowana gospodarka ściekowa sprawia, że teren gminy 
zanieczyszczony  jest zawartością szamb, a to z kolei powoduje pogarszanie stanu środowiska 
naturalnego, a tym samym pogarszanie istniejących zasobów wody. W związku z tym 



niezbędna jest budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Stale powiększa się ilość odpadów 
na terenie gminy, konieczna jest więc właściwa organizacja gospodarki odpadami.

Oczekiwane efekty:

Efekt podstawowy - ochrona środowiska naturalnego;

Poprawa jakości wód gruntowych;

Przyłącza wodociągowe do każdego gospodarstwa;

Kanalizacja ściekowa;

Oczyszczalnia ścieków; 

Beneficjenci:

Mieszkańcy gminy;

Podmioty gospodarcze;

Okres realizacji: 1999-2010

Cele szczegółowe:

1.1. Rozbudowa wodociĄgu

Zadania:          1.1.1. Dokończenie budowy magistrali wodnej;

                        1.1.2. Budowa sieci rozdzielczych w sołectwach

                        1.1.3. Wykonanie przyłączy domowych;

Okres realizacji: 1999-2003

Niezbędne zasoby:

a)      posiadane w gminie: 15 km magistrali (ZUW Bochnia-Mikluszowice), 

projekt na budowę pozostałego odcinka magistrali, część środków  

budżetowych;

b)      potrzebne spoza gminy: projekt techniczny sieci rozdzielczej, środki 

finansowe;

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z komitetami budowy 
wodociągów;



Plan finansowania: 

a)      wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

zgodnie z kosztorysem
b)  wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 30-50%

c)   wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 50-70%

1.2. budowa kanalizacji

Zadania:          1.2.1. Opracowanie projektu technicznego

                        1.2.2. Zgoda mieszkańców

                        1.2.3. Wykonanie zgodnie z projektem

Okres realizacji: 2004-2010

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: -    

b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z wiejskimi komitetami 
budowy kanalizacji

Plan finansowania: 

a)      wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

zgodnie z kosztorysem
b)  wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 20-40%

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 60-80%

1.3. budowa oczyszczalni ścieków

Zadania:          1.3.1. Wykonanie projektów technicznych

                        1.3.2. Uzyskanie zgody właścicieli działek - wykup

                        1.3.3. Organizacja przetargu i wykonanie według projektu



Okres realizacji: 2004-2010

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie:  -     

b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy

Plan finansowania: 

a)      wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

zgodnie z kosztorysem
b)   wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 20-30%

c)   wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 70-80%

1.4. gospodarka odpadami

Zadania:          1.4.1. Zawarcie umowy na wywóz odpadów na zorganizowane 

                                  składowiska na terenie gmin ościennych;

                        1.4.2. Zwiększenie liczby kontenerów na odpady;

                        1.4.3. Segregacja odpadów;
Rozważa się także możliwość zorganizowania wspólnego składowiska odpadów z inną gminą i prowadzenia tam selektywnej 
gospodarki.

Okres realizacji: 2000-2002

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: część kontenerów (30 szt.) oraz 60 000 zł (w 1999 r.)    

b) potrzebne spoza gminy: kontrahent odbierający odpady lub w przypadku 

    organizacji wspólnego składowiska odpadów - opracowanie dokumentacji 

    technicznej

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy

Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 60%



c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 40%

Cel operacyjny 2. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

Uzasadnienie: Rozwój gospodarczy gminy w dużym stopniu zależy od właściwej 
infrastruktury. Niezmiernie ważna jest zarówno odpowiednia sieć dróg, jak też jej jakość. 
Dzięki temu zwiększy  się także bezpieczeństwo użytkowników dróg. Problemem gminy jest 
obecnie komunikacja zbiorowa - zarówno połączenia gminy  z Krakowem, połączenia 
północno-wschodniej części gminy z Bochnią, jak i połączenia komunikacyjne wewnątrz 
gminy. Jednym z zadań powinno być też doskonalenie łączności telefonicznej. 

Oczekiwane efekty:

Rozwój gospodarczy gminy;

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg;

Rozwiązanie problemu komunikacji zbiorowej;

Doskonalenie łączności telefonicznej;

Beneficjenci:
Mieszkańcy gminy;

Użytkownicy dróg;

Potencjalni inwestorzy;

Okres realizacji: 2000-2010

Cele szczegółowe:

2.1. poprawa stanu nawierzchni dróg lokalnych

Zadania:          2.1.1. Droga: Drwinia - Grobla (Kątnica) - 2 km

                        2.1.2. Droga: Wola Drwińska - Wyżyce - 1,5 km

                        2.1.3. Droga: Grobla (przez wieś) - 2km

                        2.1.4. Droga: Wola Drwińska - Zielona - 0,8 km

Okres realizacji: 2000-2003



Niezbędne zasoby: 

a) posiadane w gminie: drogi utwardzone    

b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy

Plan finansowania: 

a)      wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

zgodnie z kosztorysami
b)   wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 50%

c)    wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 50%

2.2. modernizacja dróg transportu rolnego

Modernizacji należy poddać około 50% dróg transportu rolnego (dojazdowych do pól).

Okres realizacji: 2000-2010

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: 50% utwardzonych dróg dojazdowych do pól, część 

    środków finansowych   

b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy

Plan finansowania: 

a)      wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

zgodnie z kosztorysem
b)   wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 50%

c)   wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 50%

2.3. rozwój komunikacji zbiorowej

Zadania:          2.3.1. Zwiększenie zasięgu komunikacji autobusowej (trasę 



          komunikacyjną Kraków-Bochnia należy poprowadzić 

          przez wsie gminy)

                        2.3.2. Uruchomienie komunikacji autobusowej na trasie 

          Bochnia - Niedary - Bieńkowice - Świniary

                        2.3.3. Uruchomienie komunikacji autobusowej na trasie 

          Bochnia - Grobla - Ispina
Poza RPK i PKS należałoby zwrócić się o uruchomienie linii autobusowych do przewoźników prywatnych.

 
Okres realizacji: 2000-2002

Niezbędne zasoby: 

a) posiadane w gminie: dobra sieć dróg, duża liczba ludności, część środków 

    finansowych

b) potrzebne spoza gminy: przewoźnik, część środków finansowych

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z RPK, PKS lub innym 
przewoźnikiem

Plan finansowania: 

a)      wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

zgodnie z kalkulacjami przewoźników
b)   wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 5%

c)   wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 95%

2.4. rozwój telekomunikacji

Zadania:          2.4.1. Zwiększenie możliwości uzyskania nowych numerów

          abonenckich 

                        2.4.2. Utworzenie własnej strony w INTERNET

                        2.4.3. Utworzenie bezp[ośredniego łącza INTERNET

Okres realizacji: 2002

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: centrala i sieć telefoniczna    



b) potrzebne spoza gminy: zwiększenie pojemności centrali

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z dysponentami sieci 
telefonicznych i telekomunikacyjnych

Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

    trudna do określenia (zgodna z kalkulacjami operatorów sieci)
b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 5%

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 95%

Cel operacyjny 3.  INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA 

        I REKREACYJNA

Uzasadnienie: Walory  przyrodniczo-krajobrazowe gminy są czynnikiem sprzyjającym 
rozwojowi turystyki i rekreacji. Obecnie na terenie gminy  brak jest bazy turystycznej. Jej 
stworzenie stało by się magnesem przyciągającym turystów. To z kolei stało by się źródłem 
dodatkowych dochodów dla gminy i dla rolników. Baza turystyczna stwarza także możliwości 
właściwej organizacji czasu wolnego młodzieży. 

 

Oczekiwane efekty:

Stworzenie źródła dodatkowych dochodów dla rolników;

Przyciągnięcie turystów;

Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży;

Zwiększenie dochodów gminy;

Beneficjenci:
Mieszkańcy gminy;

Turyści;

Okres realizacji: 2000-2010

Cele szczegółowe:

3.1. Tworzenie bazy turystycznej i rekreacyjnej

Zadania:          3.1.1. Budowa ścieżek rowerowych

                        3.1.2. Budowa ścieżek ekologicznych



                        3.1.3. Wytyczenie szlaków turystyki konnej

                        3.1.4. Budowa samochodowego toru wyścigowego

                        3.1.5. Rozwój sieci małej gastronomii

3.1.6. Wydzielenie terenów na cele budownictwa 

          rekreacyjnego

Okres realizacji: 2000-2010

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: tereny rekreacyjne    

b) potrzebne spoza gminy: inwestorzy

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z Nadleśnictwem 
Niepołomice, z sąsiednimi gminami oraz inwestorami

Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

    zgodnie z kosztorysami
b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 5%

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 95%

3.2. ORGANIZACJA BAZY AGROTURYSTYCZNEJ

Zadania:          3.2.1. Przygotowanie i wdrożenie program informacyjnego 

          i edukacyjnego dla zainteresowanych rolników

                        3.2.2. Przygotowanie domów (pokoi) dla turystów

                        3.2.3. Kategoryzacja bazy

                        3.2.4. Promocja 

Okres realizacji: 2000-2002

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: gospodarstwa z odpowiednią bazą mieszkaniową   

b) potrzebne spoza gminy: edukatorzy

Odpowiedzialny za realizację: Zainteresowani rolnicy we współpracy z Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego



Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

    trudna do określenia
b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 5% z budżetu gminy (koszty 

    edukacji)

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 95% środki własne 

    rolników

4. REELEKTRYFIKACJA GMINY

Dbając o zapewnienie odpowiedniej mocy energetycznej pokrywającej obecne 
zapotrzebowanie mieszkańców oraz przewidując przyszłe wzrastające potrzeby należy 
przeprowadzić tzw. reelektryfikację gminy (w pierwszej kolejności dokończyć już rozpoczęte 
inwestycje w Ispinie).

 

 Cel Strategiczny Nr II

DOSKONALENIE ORGANIZACJI ROLNICTWA

Uzasadnienie: Gmina Drwinia jest gminą rolniczą o dużym rozdrobnieniu gospodarstw. 
Celem w zakresie doskonalenia organizacji rolnictwa powinna być zmiana kierunków 
organizacji produkcji rolniczej i uzyskanie dzięki temu większej efektywności produkcji, a co 
za tym idzie zwiększenia dochodów ludności rolniczej. Niezbędne jest również utworzenie 
nowych form współdziałania rolników, w tym także zastosowanie nowoczesnych metod 
sprzedaży produktów rolniczych, a więc radzenia sobie z konkurencją na rynku.

Cele operacyjne:

1. Zmiany struktury użytkowania gruntów

2. Zmiany w organizacji produkcji rolnej

Okres realizacji: 2000-2015

Odpowiedzialni za realizację: rolnicy we współpracy z Zarządem Gminy i Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego



Plan realizacji celów operacyjnych i szczegółowych

Cel operacyjny 1. ZMIANY STRUKTURY UŻYTKOWANIA 

       GRUNTÓW

Uzasadnienie: Podniesienie dochodowości małych, o niewielkim rozmiarze produkcji 
gospodarstw rolnych w gminie Drwinia możliwy jest przede wszystkim  przez doskonalenie 
działalności rolniczej. Rozwój rolnictwa nastąpi zatem m.in. poprzez komasację gruntów i 
zmianę struktury ich użytkowania. Utworzenie gospodarstw o ekonomicznym rozłogu 
gruntów, podniesie efektywność i opłacalność produkcji.

Oczekiwane efekty:

Usprawnienie pracy w gospodarstwach;

Poprawa ekonomiki gospodarowania;

Specjalizacja produkcji;

Wzrost dochodów rodzin rolniczych;

Beneficjenci:
Rodziny rolnicze;

Okres realizacji: 2000-2015

Cele szczegółowe:

1.1. SCALANIE GRUNTÓW

Realizacja tego zadania zależeć będzie od woli rolników. W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach będzie z pewnością 
następować samorzutnie, bez podejmowania specjalnych działań ze strony Urzędu Gminy. Na wstępie należy przygotować 
specjalne programy informacyjne dla rolników traktujące o ekonomicznym uzasadnieniu potrzeby scalania gruntów. Jeśli 
będzie na to ich zgoda należy przystąpić do opracowania dokumentacji i wykonania prac scaleniowych.

Okres realizacji: 2000-2015

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: gospodarstwa, które wymagają scalenia gruntów    

b) potrzebne spoza gminy: pomoc techniczna i finansowa

Odpowiedzialny za realizację: rolnicy we współpracy z Zarządem Gminy



Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

    trudna do określenia
b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 20% (środki rolników)

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 80%

1.2. ZAGOSPODAROWANIE NIEUŻYTKÓW

Zadania:          1.2.1. Zalesianie nieużytków i gruntów niższych klas bonitacji

                        1.2.2. Założenie szkółek drzew i krzewów

                        1.2.3. Przekwalifikowanie gruntów na cele budowlane

Okres realizacji: 2000-2006

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: nieużytki    

b) potrzebne spoza gminy: pomoc techniczna, edukacyjna, finansowa

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z rolnikami, Nadleśnictwem i 
Małopolskim Urzędem Wojewódzkim

Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 10%

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 90%

Cel operacyjny 2. ZMIANY W ORGANIZACJI PRODUKCJI ROLNEJ

Uzasadnienie: Zmiany  w organizacji produkcji rolnej przyczynią się do rozwoju rolnictwa. 
Zmiany te dotyczą zarówno struktury  użytkowania, jak też  kierunków produkcji, nowych 
technologii oraz nowej organizacji pracy. Wiąże się z tym m.in. tworzenie nowych form 
organizacji rolników (grupy producentów) oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
właścicieli gospodarstw rolnych.



Oczekiwane efekty:
Wzrost dochodów rodzin rolniczych;

Zmiana kierunków produkcji rolniczej;

Beneficjenci:

Rodziny rolnicze:

Okres realizacji: 2000-2010

Cele szczegółowe:

2.1. tworzenie gospodarstw specjalistycznych

Zadania:          2.1.1. Programy edukacyjne dla rolników

                        2.1.2. Zmiana profilu i organizacji produkcji

                        2.1.3. Mechanizacja procesu produkcji

Okres realizacji: 2000-2010

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: gospodarstwa rolne, które już obecnie są częściowo 

    wyspecjalizowane w określonych rodzajach produkcji    

b) potrzebne spoza gminy: eksperci, doradcy, środki finansowe

Odpowiedzialny za realizację: zainteresowani rolnicy we współpracy 

z Zarządem Gminy, i Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 

Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

    trudna do określenia
b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 30%

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 70%

2.2. samoorganizowanie się producentów rolnych



Zadania:          2.2.1. Programy edukacyjne z zakresu różnych form 

          organizowania się rolników

                        2.2.2. Organizacja grup producentów

                        2.2.3. Tworzenie innych form organizacji producentów

Okres realizacji: 2000-2010

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: wyspecjalizowane gospodarstwa    

b) potrzebne spoza gminy: doradztwo, środki finansowe

Odpowiedzialny za realizację: zainteresowani rolnicy we współpracy z Zarządem Gminy i 
Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego

Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

    trudna do określenia
b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 50% (środki własne 

    rolników)

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 50% (środki finansowe)

2.3. organizacja rynków zbytu produktów rolnych

Zadania:          2.3.1. Programy edukacyjne z zakresu radzenia sobie 

          z konkurencją na rynku rolnym

                        2.3.2. Zorganizowanie gminnego centrum handlowego

                        2.3.3. Zawarcie kontraktów z rynkiem hurtowym

Okres realizacji: 2000-2003

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: tereny wraz z infrastrukturą, duża wielkość produkcji 

    rolniczej

b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe



Odpowiedzialny za realizację: zainteresowani rolnicy we współpracy 

z Zarządem Gminy

Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): trudna obecnie 
do określenia
b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 20%

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 80%

 Cel Strategiczny Nr III

ROZWÓJ OŚWIATY I KULTURY

Uzasadnienie: Wprowadzona w roku bieżącym reforma edukacji zmusza do poprawy  bazy 
istniejących szkół i dostosowania ich do wymogów i standardów określonych w ustawie. 
Dzięki modernizacji bazy  oświatowej zrównamy szanse dalszego kształcenia absolwentów 
szkół wiejskich z młodzieżą z  miast. Dobrze wykształcony człowiek ma bowiem większe 
możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy.
Jednym z podstawowych warunków każdego rozwoju, w tym także gminy Drwinia, jest odpowiedni poziom edukacji 
społeczeństwa. Utrzymujące się bezrobocie i obniżenie poziomu życia ludności, a równocześnie niedosyt tzw. małego 
biznesu w gminie skłania do przypuszczeń, że niski poziom aktywności zawodowej ludności spowodowany jest brakiem 
edukacji ekonomicznej oraz umiejętności podejmowania działalności gospodarczej. Zachodzące przemiany w kraju 
wymuszają na mieszkańcach gminy odchodzenie od wyłącznie rolniczych źródeł dochodu, lub przeprowadzenie głębokich 
zmian w organizacji i strukturze produkcji. Zapewnienie wysokiego poziomu oświaty i edukacji ułatwi poszukiwanie źródeł 
dodatkowego dochodu.

Niezwykle istotna jest działalność kulturalna i oświatowa realizowana przez ośrodki kultury, które poprzez różne formy 
działania, w tym także kultywowanie tradycji, kształtują świadomość tożsamości lokalnej i poczucia dumy z przynależności 
do danej społeczności. A więc aktywizują one społeczność do wspólnego działania na rzecz gminy. Różne inne formy 
działalności kulturalnej to także rodzaj organizacji czasu wolnego mieszkańców gminy. 

Cele operacyjne:

1. Modernizacja bazy oświatowej

2. Podwyższenie poziomu edukacji i świadomości mieszkańców

3. Rozwój działalności ośrodków kultury

Okres realizacji: 1999-2015

Odpowiedzialni za realizację: Zarząd Gminy



Plan realizacji celów operacyjnych i szczegółowych

Cel operacyjny 1. MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ

Uzasadnienie: Istniejąca baza oświatowa nie zapewnia warunków do pełnego wdrożenia 
reformy. Niezbędne jest więc przeprowadzenie remontów w budynkach szkół, dobudowy sal 
gimnastycznych wraz z zapleczem, tworzenia i wyposażenia pracowni zapewniających 
warunki do realizacji programów. W pierwszej kolejności należy jednak zakończyć 
rozpoczęte inwestycje.

Oczekiwane efekty:

Oddanie szkoły w Mikluszowicach dla potrzeb gimnazjum;

Wyremontowane budynki szkoły i przedszkola w Świniarach i Wyżycach;

Rozbudowana szkoła i przedszkole w Drwini;

Wybudowane sale gimnastyczne z zapleczem w Drwini, Dziewinie, Świniarach i Wyżycach;

Beneficjenci:

Uczniowie i mieszkańcy wsi;

Okres realizacji: 1999-2015

Cele szczegółowe:

1.1. REMONTY BUDYNKÓW SZKOLNYCH

Zadania:          1.1.1. Remont budynku szkoły w Świniarach

                        1.1.2. Remont budynku szkoły w Wyżycach

                        1.1.3. Remont budynku szkoły w Drwini

                        1.1.4. Remont budynku szkoły w Grobli

                        1.1.5. Remont budynku szkoły w Dziewinie

                        1.1.6. Remont budynku szkoły w Ispinie

                        1.1.7. Dokończenie budowy szkoły w Mikluszowicach

Okres realizacji: 1999-2005

Niezbędne zasoby:



a) posiadane w gminie: część środków finansowych, zasoby pracy, tereny 

    przeznaczone pod rozbudowę    

b) potrzebne spoza gminy: część środków finansowych, projekty

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z dyrektorami 

szkół i samorządami wiejskimi

Plan finansowania: 

a)      wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

1 600 000 zł
b)   wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 30%

c)   wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 70%

 

1.2. DOPOSAŻENIE SZKÓŁ i  przedszkoli 

       W SPRZĘt DYDAKTYCZNY

Zadania:          1.2.1. Doposażenie 6 szkół i 4 przedszkoli w sprzęt i pomoce 

                                  dydaktyczne oraz wyposażenie zaplecza żywieniowego 

                                  zgodnie z normami i wymogami odpowiednich przepisów

                        1.2.2. Doposażenie 5 sal gimnastycznych w sprzęt sportowy

                        1.2.3. Doposażenie 1 i utworzenie 5 pracowni komputerowych

                        1.2.4. Doposażenie 6 pracowni językowych

                        1.2.5. Doposażenie 2 pracowni fizyko-chemicznych

                        1.2.6. Zorganizowanie i wyposażenie 2 miasteczek

          komunikacyjnych

Okres realizacji: 1999-2015

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: szkoły, pracownie, sale gimnastyczne oraz tereny 

    przeznaczone na założenie miasteczek komunikacyjnych, część środków 

    finansowych   

b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe



Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z dyrektorami szkół i 
przedszkoli oraz samorządami wiejskimi

Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

    1 000 000 zł
b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 20%

c)  wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 80%

1.3. MODERNIZACJA ZAPLECZA SPORTOWEGO SZKÓŁ

Zadania:          1.3.1. Boiska asfaltowe do gry w piłkę siatkową - w 2 szkołach

                        1.3.2. Zaplecze lekkoatletyczne - w 6 szkołach

                        1.3.3. Korty do tenisa ziemnego - w 2 szkołach

                        1.3.4. Boisko do piłki nożnej

Okres realizacji: 1999-2015

Niezbędne zasoby:

a)      posiadane w gminie: tereny przeznaczone na budowę boisk sportowych, 

zasoby pracy, cześć środków finansowych    

b)   potrzebne spoza gminy: środki finansowe

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z dyrektorami szkół, LZS i 
samorządami wiejskimi

Plan finansowania: 

a)      wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

1 000 000 zł

b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 50%

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 50%



Cel operacyjny 2. PODWYŻSZENIE POZIOMU EDUKACJI 

       I ŚWIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW

Uzasadnienie: Poziom edukacji i świadomości mieszkańców podniesiemy  poprzez 
przeprowadzenie specjalnych programów edukacyjnych dostarczających niezbędne 
informacje i treści z zakresu: (a) przedsiębiorczości, gospodarki wolnorynkowej, konkurencji 
na rynku; (b) prowadzenia gospodarstw, estetyki obejść gospodarskich; (c) zachowań 
społecznych; (d) kultywowania tradycji.

Oczekiwane efekty:
Wzrost liczby ludności ze średnim i wyższym wykształceniem;

Wzrost zamożności społeczeństwa gminy;

Polepszenie jakości życia;

Beneficjenci:
Mieszkańcy gminy;

Okres realizacji: 1999-2015

Cele szczegółowe:

2.1. PROGRAMY EDUKACYJNE DLA DOROSŁYCH

Zadania:          2.1.1. Szkolenia z zakresu zachowania na rynku pracy

                        2.1.2. Szkolenia z zakresu ekologii

                        2.1.3. Szkolenia z innych zakresów (stosownie do potrzeb)

Okres realizacji: 1999-2015 (proces ciągły)

Niezbędne zasoby:

a)   posiadane w gminie: lokale, częściowo kadra    

b)      potrzebne spoza gminy: środki finansowe, kadra specjalistyczna, 

materiały dydaktyczne

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z dyrektorami szkół i 
Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego



Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

    zgodnie z preliminarzami
b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 50% (wynajem sal, wpłaty 

     uczestników szkoleń)

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 50%

2.2. PROGRAMY EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY

Zadania:          2.2.1. Zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży szkolnej

                        2.2.2. Koła sportowe dla młodzieży starszej

                        2.2.3. Programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne dla 

          młodzieży 

                        2.2.4. Programy z zakresu ekologii

Okres realizacji: 1999-2015 (w sposób ciągły

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: budynki, część środków finansowych    

b) potrzebne spoza gminy: część środków finansowych

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z dyrektorami szkół i 
samorządami wiejskimi

Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia):  

    100 000 zł
b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 20%

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 80%

Cel operacyjny 3. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI OŚRODKÓW 

                               KULTURY / DOMÓW LUDOWYCH



Uzasadnienie: Ośrodki kultury mają ogromną rolę do spełnienia w środowisku lokalnym. 
Zadaniem ich jest nie tylko podnoszenie poziomu kultury  mieszkańców (poprzez różne formy 
działania), czy  kultywowanie tradycji lecz także integracja społeczności lokalnej oraz 
działania zmierzające do eliminacji zachowań patologicznych.

Oczekiwane efekty:
Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców;

Rozwój indywidualnych zdolności i zainteresowań;

Uatrakcyjnienie życia na wsi;

Beneficjenci:
Dzieci i młodzież;

Mieszkańcy wsi;

Okres realizacji: 1999-2015 (w sposób ciągły)

Cele szczegółowe:

3.1. organizacja czasu wolnego mieszkańców

Zadania:          3.1.1. Tworzenie kół zainteresowań, zespołów artystycznych

                        3.1.2. Organizowanie wycieczek dla mieszkańców

                        3.1.3. Organizowanie rodzinnych spartakiad 

          (wspólne kulturalne spędzanie czasu)

3.1.4. Uruchomienie działalności istniejących domów kultury

Uznaliśmy, że problem organizacji czasu wolnego jest  na tyle ważny, iż mimo, że ujęto go w 
celu strategicznym Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, postanowiliśmy zapisać go 
również w celu operacyjnym traktującym o rozwoju działalności ośrodków kultury. Ośrodki 
te mają bowiem ogromną rolę do spełnienia w tym zakresie.

 

Okres realizacji: 1999-2015 (w sposób ciągły)

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie:  tereny, budynki, wykwalifikowana kadra

b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe na pokrycie kosztów organizacji 



    kół zainteresowań i zespołów, wycieczek i imprez

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd we współpracy z kierownikami domów kultury i 
dyrektorami szkół

Plan finansowania: 

a)  wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

     zgodnie z preliminarzami 
b)  wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 50%

c)      wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 50%

 

3.2. ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH 

        I  PROMOCYJNYCH

Zadania:          3.2.1. Organizacja przeglądu działalności artystycznej

                        3.2.2. Organizacja Dni Drwini

                        3.2.3. Organizacja spartagiad spsortowych

                        3.2.4. Organizacja święta plonów

Okres realizacji: 1999-2015

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: budynki, kadra, część środków finansowych    

b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe (n pokrycie kosztów organizacji 

    imprez i na nagrody)

Odpowiedzialny za realizację: dyrektor GOK we współpracy z dyrektorami szkół i 
przedszkoli oraz z Zarządem Gminy

Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

    zgodnie z preliminarzami imprez
b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 50%

d)      wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 50%



 Cel Strategiczny Nr IV

TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY

Uzasadnienie: Istniejące bezrobocie w gminie oraz sytuacja w rolnictwie, która nie sprzyja 
zainteresowaniu pracą w tym dziale gospodarki (zwłaszcza ludzi młodych) są czynnikami, 
które zmuszają do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu ludności wiejskiej. Część z 
nich znajduje pracę w sąsiednich ośrodkach miejsko-przemysłowych, w tym także w dużej 
aglomeracji Krakowa. Jest to rozwiązanie, ale tylko dla części mieszkańców. Pozostali 
zmuszeni sytuacją na rynku pracy powinni zająć się uruchamianiem działalności gospodarczej 
(własnej bądź wspólnie z innymi mieszkańcami). Należałoby także podjąć próby 
poszukiwania inwestorów zewnętrznych, w tym także inwestorów strategicznych. Pewnymi 
ograniczeniami jest brak dostatecznie rozwiniętej infrastruktury, jakkolwiek gmina realizuje 
budowę infrastruktury technicznej i należy przypuszczać, że uda się zrealizować te inwestycje 
w miarę szybko.

Cele operacyjne:

1. Rozwój przedsiębiorczości

2. Pozyskanie inwestora strategicznego

Okres realizacji: 2000-2015

Odpowiedzialni za realizację: Zarząd Gminy (jako pomoc w poszukiwaniu potencjalnych 
inwestorów) oraz Biuro Promocji Gminy

Plan realizacji celów operacyjnych i szczegółowych

Cel operacyjny 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Uzasadnienie: Gmina Drwinia zaliczana jest do gmin rolniczych, jednakże część jej 
mieszkańców pracuje i pracowała dawniej poza gospodarstwem rolnym. Mimo upływu czasu 
od wprowadzenia gospodarki rynkowej nie obserwuje się w gminie stosownego do warunków 
ożywienia gospodarczego. Na terenie gminy nie ma zakładów zajmujących się skupem oraz 
przetwórstwem płodów rolnych, właściwie nie ma też wielu zakładów zajmujących się 
produkcją dla potrzeb lokalnego rynku. Brak jest także wielu rodzajów usług potrzebnych w 
gminie. Dlatego tak ważne stają się działania zmierzające do zmiany tej sytuacji. Pierwszym 
krokiem powinna być edukacja zainteresowanych mieszkańców z zakresu podejmowania 
działalności gospodarczej.



Oczekiwane efekty:
Obniżenie poziomu bezrobocia;

Utworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem;

Zwiększenie dochodów rodzin rolniczych;

Wzrost gospodarczy gminy;

Beneficjenci:

Rodziny rolnicze;

Mieszkańcy gminy:

Okres realizacji: 2000-2015

Cele szczegółowe:

1.1. BUDOWA MAŁYCH ZAKŁADÓW PRACY

Zadania:          1.1.1. Programy edukacyjne (z zakresu podejmowania 

          działalności gospodarczej)

                        1.1.2. Określenie rodzaju przedsięwzięć gospodarczych

                        1.1.3. Pomoc w uzyskiwaniu preferencyjnych kredytów

                        1.1.4. Pozyskanie inwestora zewnętrznego

Okres realizacji: 2000-2002

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: tereny budowlane, niewykorzystane obiekty    

b) potrzebne spoza gminy: inwestor, doradztwo

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z potencjalnymi inwestorami 
(wewnętrznymi i zewnętrznymi) oraz  samorządami wiejskimi i Małopolskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego (pomoc w zakresie edukacji i przygotowania planów biznesu)

Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 



    zgodnie z kosztorysami przedsięwzięć

b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 30%

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 70%

1.2. UTWORZENIE ZAKŁADU PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW 

       ROLNYCH

Zadania:          1.2.1. Organizacja skupu produktów rolnych

                        1.2.2. Budowa zakładu przetwórstwa owoców i warzyw

                        1.2.3. Budowa zakładu przetwórstwa mięsa

                        1.2.4. Programy edukacyjne dla producentów rolnych

Okres realizacji: 2000-2003

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: duża liczba gospodarstw specjalizujących się 

    w produkcji warzyw i owoców oraz żywca, odpowiednia wielkość produkcji 

    owoców i warzyw oraz żywca

b) potrzebne spoza gminy: inwestor, środki finansowe

Odpowiedzialny za realizację: zainteresowani rolnicy we współpracy 

z Zarządem Gminy i potencjalnymi inwestorami 

Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

    zgodnie z kosztorysem
b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 30%

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 70%

1.3. ROZWÓJ USŁUG I RZEMIOSŁA

Zadania:          1.4.1. Rozwój sieci handlowej

                        1.4.2. Rozwój sieci małej gastronomii

                        1.4.3. Rozwój rzemiosła w oparciu o lokalne tradycje, zasoby 



                                  oraz zapotrzebowanie środowiska lokalnego

1.4.4. Utworzenie biura informacji i usług doradczych dla  

          mieszkańców

Okres realizacji: 2000-2006

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: niewykorzystane lokale, tradycje rzemieślnicze    

b) potrzebne spoza gminy: informacje, edukacja i doradztwo w zakresie 

    tworzenia nowych miejsc pracy

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z Powiatowym Biurem Pracy i 
zainteresowanymi mieszkańcami

Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 30% 

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 70% 
 

 
Cel operacyjny 2. POZYSKANIE INWESTORA STRATEGICZNEGO

Uzasadnienie: Pozyskanie inwestora strategicznego wymagać będzie podjęcia decyzji co do 
kierunku i zakresu produkcji. Zwrócić należy uwagę, że sam inwestor strategiczny nie 
rozwiąże problemu. Równolegle musi się rozwijać przedsiębiorczość mieszkańców, by w 
razie niesprzyjających okoliczności zmuszających inwestora strategicznego do zaprzestania 
produkcji mogli oni samodzielnie podjąć inną bądź rozwijać prowadzoną już działalność.  

Oczekiwane efekty: 
Nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy;

Wzrost dochodów osobistych;

Wzrost dochodów gminy:

Beneficjenci:
Mieszkańcy gminy;

Okres realizacji: 2000-2002



Cele szczegółowe:

2.1. wydzielenie i uzbrojenie terenów na cele 

       inwestycyjne i budownictwa mieszkaniowego

Zadania:          2.1.1. Ujęcie w planie przestrzennego zagospodarowania gminy 

                                  terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne 

                                   i budownictwo mieszkaniowe

                        2.1.2. Uzbrojenie tych terenów w infrastrukturę techniczną

                        2.1.3. Promocja gminy

Okres realizacji: 2000-2002

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: tereny, które można przeznaczyć na cele inwestycyjne 

    i budownictwa mieszkaniowego, częściowa infrastruktura techniczna, część 

    środków finansowych   

b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy

Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

    obecnie trudna do określenia
b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 70%

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 30%

2.2. STWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW LOKOWANIA 

       INWESTYCJI NA TERENIE GMINY

Chodzi tu szczególnie o stworzenie preferencyjnego systemu podatkowego dla potencjalnych 
inwestorów (zewnętrznych i wewnętrznych), a także wspomniane już wyżej  odpowiednie 
przygotowanie terenów inwestycyjnych i naturalnie odpowiednia promocja gminy. 



Okres realizacji: 2000-2002

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: tereny inwestycyjne, zasoby pracy, zasoby 

    produkcyjne    

b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe, inwestorzy

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z samorządami wiejskimi i 
potencjalnymi inwestorami

Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

    trudna do określenia
b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 10%

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 90%

 Cel Strategiczny Nr V

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW

Uzasadnienie: Bezpieczeństwo publiczne stanowi jeden z zasadniczych problemów, jaki w 
sposób szczególnie wzrastający uwidocznił się z początkiem lat 90. Zaniedbania ostatnich 
kilkunastu lat  w zakresie bezpieczeństwa publicznego wymagają szybkich działań 
zmierzających do poprawy obecnego stanu. W związku z tym niezbędne jest podjęcie działań 
usprawniających nie tylko pracę służb porządkowych, lecz także przeciwdziałania 
przestępczości i patologiom społecznym, poprawę stanu infrastruktury  drogowej i systemu 
zabezpieczeń przed klęskami żywiołowymi.
Niezwykle ważna jest też systematyczna edukacja mieszkańców z zakresu zachowania i umiejętności radzenia sobie w 
przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.

Cele operacyjne:

1. Ochrona przed klęskami żywiołowymi

2. Przeciwdziałanie przestępczości i patologiom społecznym

3. Przywrócenie posterunku policji w Drwini



Okres realizacji: 1999-2015

Odpowiedzialni za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z Wojewódzkim Zarządem 
Melioracji i Urządzeń Wodnych, Spółką Wodną, policją, strażą pożarną, oraz dyrektorami 
szkół

Plan realizacji celów operacyjnych i szczegółowych

Cel operacyjny 1. OCHRONA PRZED KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI

Uzasadnienie: Gmina Drwinia położona jest na obrzeżu Puszczy Niepołomickiej, która poza 
niewątpliwie dużymi walorami przyrodniczymi będącymi korzystnymi czynnikami rozwoju 
gminy, stanowi także zagrożenie w przypadku wystąpienia pożaru. Przez teren przepływają 
rzeki, które z jednej strony są elementem przyrody przyciągającym turystów, z drugiej 
jednakże stanowią duże zagrożenie powodziowe. Dlatego też ochrona mieszkańców i ich 
mienia stanowi jeden z zasadniczych celów gminy. 

Oczekiwane efekty:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców;

Ochrona środowiska naturalnego;

Poprawa obwałowań rzek Wisły i Drwinki;

Oczyszczenie kanałów melioracyjnych;

Beneficjenci: Mieszkańcy gminy;

Okres realizacji: 1999-2015 (w sposób ciągły)

Cele szczegółowe:

1.1. MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY 

       CHRONIĄCEJ PRZED POWODZIĄ

Zadania:          1.1.1. Budowa nowych i umocnienie starych obwałowań rzek

                        1.1.2. Budowa i oczyszczenie kanałów wodnych

                        1.1.3. Remonty i naprawa śluz i przepustów

                        1.1.4. Uzupełnienie braków sprzętu przeciwpowodziowego 

                                  w istniejących magazynach

                        1.1.5. Budowa i modernizacja dróg wzdłuż wałów 



                                  przeciwpowodziowych oraz dojazdowych do urządzeń 

                                  przecipowodziowych 

                        

Okres realizacji: 2000-2015 (systematycznie)

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: materiał budowlany, zasoby pracy, część środków 

    finansowych (20 000 zł w 1999 r.)    

b) potrzebne spoza gminy: dokumentacja i pomoc techniczna oraz sprzęt 

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy ze strażą pożarną

Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 80-100%

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 20%

1.2. DOPOSAŻENIE STRAŻY POŻARNEJ W NOWOCZESNY 

       SPRZĘT BOJOWY

Zadania:          1.2.1. Zakup samochodów strażackich 

                        1.2.2. Zakup sprzętu (motopompy, węże, środki łączności)

                        1.2.3. Zakup ruchomych zbiorników na wodę i odzieży 

                                  ochronnej

Okres realizacji: 2000-2005

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: stary nie w pełni sprawny sprzęt    

b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu 

    (motopompy, samochody)

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z Powiatową Komendą Straży 
Pożarnej



Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 20-30%

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 70-80%

Cel operacyjny 2. PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI 

                               I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Uzasadnienie: Od kilku lat obserwuje się wzrost przestępczości i patologii społecznych w 
kraju oraz na terenie gminy. Mieszkańcy mają więc uzasadnione poczucie braku 
bezpieczeństwa osobistego. Powodów takiej sytuacji jest  wiele. Na niektóre z nich nie mamy 
bezpośredniego wpływu, ale są też takie problemy, które powinniśmy i zapewne potrafimy 
sami rozwiązać, m.in. poprzez działalność edukacyjną, organizację czasu wolnego 
mieszkańców, czy działalność prewencyjną policji.

Oczekiwane efekty:
Poprawa poczucia bezpieczeństwa osobistego mieszkańców;

Zmniejszenie liczby osób uzależnionych;

Beneficjenci:
Mieszkańcy gminy;

Turyści;

Okres realizacji: 2000-2015 (systematycznie)

Cele szczegółowe:

2.1.  Organizacja czasu wolnego mieszkaŃcÓw

Zadania:          2.1.1. Uruchomienie działalności istniejących domów kultury

                        2.1.2. Opracowanie oferty programowej spędzania czasu 

                                  wolnego 

                        2.1.3. Wdrożenie systemu organizacji czasu wolnego

Okres realizacji: 2000-2015



Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie:  domy kultury   

b) potrzebne spoza gminy: środki finansowe, edukatorzy

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy we współpracy z kierownikami domów 
kultury

Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 10%

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 90%

2.2.  PROGRAMY PRACY Z RODZINAMI PATOLOGICZNYMI

Zadania:          2.2.1. Opracowanie programów pomocy rodzinom 

                                  patologicznym

                        2.2.2. Programy terapeutyczne dla dotkniętych patologiami

                        2.2.3. Programy edukacyjne dla rodzin patologicznych

Okres realizacji: 2000-20015

Niezbędne zasoby:

a) posiadane w gminie: domy kultury

b) potrzebne spoza gminy: edukatorzy (socjoterapeuta, psycholog, pedagog)

Odpowiedzialny za realizację: Zarząd Gminy

Plan finansowania: 

a) wartość przedsięwzięcia w cenach bieżących (jeśli możliwa do określenia): 

b) wielkość nakładów własnych (w % lub w zł): 5%

c) wielkość środków spoza gminy (w % lub w zł): 95%

2.3. PRZYWRÓCENIE POSTERUNKU POLICJI



Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Zarząd Gminy będzie czynił starania o przywrócenie 
posterunku policji w gminie (zgodnie z wnioskiem Rady Gminy trzeciej kadencji).


