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Wprowadzenie
Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2014-2020 jest podstawowym i najważniejszym
dokumentem samorządu Gminy, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki
rozwoju, w przestrzeni prowadzonej przez władze Gminy.
Respektując obowiązujące zasady rozwoju regionalnego w Polsce (tzw. nowy paradygmat
rozwoju regionalnego) oraz wyzwania, przed jakimi stoi Gmina Trzebinia, Strategia
uwzględnia potrzeby i oczekiwania całej wspólnoty gminnej. Gmina Trzebinia poprzez swoje
położenie pomiędzy aglomeracją krakowską i konurbacją górnośląską, w Subregionie
Małopolski Zachodniej, stanowi naturalny obszar przepływu towarów, usług, kapitału
i zasobów ludzkich pomiędzy tymi metropoliami. Wykorzystanie szans związanych z takim
położeniem, powinno stać się w najbliższej przyszłości jednym z najważniejszych wyzwań,
stojących przed całą wspólnotą samorządową. W tym kontekście, u podstaw realizacji celów
i kierunków interwencji Strategii leży nawiązywanie
współpracy pomiędzy Gminą
a sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem gospodarczym, organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami. Wyzwanie to sprawia, iż Strategia Rozwoju Gminy
Trzebinia na lata 2014-2020 zawiera zadania będące w kompetencjach innych szczebli
samorządowych i partnerów gospodarczych oraz społecznych.
W systemie zarządzania polityką rozwoju, Strategia pełni kluczową rolę, jako generalny plan
postępowania władz samorządowych, partnerów gospodarczych i społecznych, którzy mogą
się na nią powoływać w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz w oparciu o nią
budować własne plany strategiczne. Dzięki temu dokument ten jest również narzędziem
kierowania i intensyfikowania współpracy z partnerami samorządowymi, prywatnymi
i pozarządowymi w układzie zarówno lokalnym, jak i regionalnym. Tworzenie partnerstw na
etapie realizacji poszczególnych kierunków interwencji niniejszej Strategii, będzie miało
kluczowe znaczenie dla rozwoju Gminy, w tym również w związku z pozyskiwaniem
zewnętrznych środków finansowych. Realizacja wyzwań rozwojowych Gminy Trzebinia
będzie się wiązać z podejmowaniem współpracy pomiędzy samorządami wszystkich szczebli,
instytucjami państwowymi, partnerami społecznymi i prywatnymi. Stąd też Strategia nie
obejmuje wyłącznie zadań będących w kompetencjach samorządu gminnego, ale wskazuje
na rozwiązania niezbędne dla stałego i efektywnego rozwoju całej wspólnoty lokalnej. Takie
podejście jest zgodne z nowym paradygmatem polityki regionalnej państwa wieloszczeblowym zarządzaniem Strategią.
Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2014-2020 jest spójna z priorytetami i celami
dokumentów szczebla krajowego i regionalnego, tj. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie; Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do
2030 r.; Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r.; Średniookresowej
Strategii Rozwoju Kraju do 2020 r.; krajowych strategii sektorowych oraz Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.
Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2014-2020 została przygotowana w wyniku prac
prowadzonych przez władze samorządowe Gminy Trzebinia oraz ekspertów FRDL
Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, przy ścisłej współpracy
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z partnerami społecznymi i prywatnymi. Dokument uwzględnia wnioski i rekomendacje
sformułowane w ramach szerokiej debaty publicznej, której elementem były w szczególności
sesje z udziałem Konwentu Strategicznego.
Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli samorządu, organizacji publicznych, przedsiębiorców
i lokalnych liderów życia społecznego, Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia stanowi nie tylko
narzędzie prowadzenia polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, ale również syntezę
świadomych wyborów i rekomendacji przedstawicieli różnych społeczności tworzących
wspólnotę samorządową.

Metodologia prac
Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2014-2020 kładzie nacisk na zrównoważony
rozwój Gminy (bazujący na zintegrowaniu polityki środowiskowej, gospodarczej,
przestrzennej i społeczno-kulturowej), prowadzący w efekcie do poprawy jakości życia
mieszkańców i budowania jego trwałych podstaw ekonomicznych. Konstrukcję dokumentu
Strategii oparto na partycypacyjno-eksperckim modelu budowy planów strategicznych
jednostek samorządu terytorialnego, w pełni oddającym oczekiwania krajowych oraz
unijnych instytucji odpowiedzialnych za rozwój terytorialny w Polsce.
Strategię opracował Konwent Strategiczny, powołany przez Burmistrza Trzebini. W jego
skład weszli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Gminy, urzędnicy samorządowi,
przedstawiciele oświaty, instytucji kultury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia,
reprezentanci sfery biznesu, lokalnych organizacji pozarządowych i przedstawiciele instytucji
użyteczności publicznej. Prace Konwentu prowadzili konsultanci FRDL Małopolskiego
Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie. Zespół realizacyjny tworzyli:
Wojciech Odzimek – Koordynator Zespołu Zarządzania Strategicznego FRDL MISTiA, Krzysztof
Malczyk i Dawid Hoinkis – konsultanci w Programie Zarządzania Strategicznego MISTiA.

Organizacja procesu tworzenia Strategii
Zarządzanie strategiczne w sytuacji Gminy to kierowanie wieloobszarowym rozwojem
w długim przedziale czasu, dzięki wykorzystaniu rzetelnej wiedzy płynącej z analizy i oceny
bieżącej oraz antycypowaniu spodziewanych scenariuszy rozwoju JST, a także dzięki
przewidywaniu zmian w otoczeniu.
Zgodnie z tymi założeniami, proces budowy Strategii Rozwoju przebiegał wieloetapowo:
1. Obraz środowiska lokalnego – diagnoza społeczno-gospodarcza.
Celem pozyskania obiektywnej oceny sytuacji społeczno-gospodarczej oraz potencjału JST,
przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Trzebinia w układzie
dynamicznym (kilkuletnim) i porównawczym (benchmarkingowym). Efektem prac było
powstanie raportu diagnostycznego, opisującego podstawowe uwarunkowania rozwojowe
Gminy - materiał analityczny, charakteryzujący stan istniejący oraz tendencje społeczno-
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gospodarcze zachodzące w Gminie w latach 2007-2011/12. Dokument opracowany został
przede wszystkim w oparciu o materiały i dane Głównego Urzędu Statystycznego (Bank
Danych Lokalnych), Gminy Trzebinia oraz własne Wykonawcy. Wnioski z diagnozy społecznogospodarczej stały się materiałem wyjściowym do analizy zasobów własnych i otoczenia
(analiza SWOT) podczas warsztatów z Konwentem Strategicznym, powołanym przez
Burmistrza Trzebini.
2. Analiza strategiczna uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych metodą SWOT.
Raport diagnostyczny, charakteryzujący podstawowe uwarunkowania rozwojowe Gminy
Trzebinia, posłużył jako impuls do dyskusji dotyczącej zasobów wewnętrznych Gminy oraz
wpływu otoczenia zewnętrznego. W trakcie prac warsztatowych z Konwentem Strategicznym
dokonano oceny i analizy potencjału Gminy, jej słabości oraz szans i zagrożeń istotnych
z punktu widzenia jej dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego (analiza SWOT). Pracę
usystematyzowano
poprzez
określenie
bloków
tematycznych,
wynikających
z przeprowadzonej wcześniej, eksperckiej diagnozy oraz spójnych ze Strategią Rozwoju
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Wyniki analizy SWOT stały się podstawą do
sformułowania podstawowych wyzwań i zagadnień strategicznych dla Gminy Trzebinia.
3. Identyfikacja obszarów priorytetowych i sformułowanie planu operacyjnego.
Przedmiotem kolejnych prac warsztatowych stał się wybór obszarów priorytetowych i celów
strategicznych oraz budowa planu operacyjnego Strategii. W oparciu o wyniki diagnozy
społeczno-gospodarczej oraz analizy SWOT, dokonano identyfikacji obszarów priorytetowych
(kierunków rozwoju) dla Gminy Trzebinia. W efekcie przeprowadzonych z Konwentem
Strategicznym prac zdefiniowano 5 priorytetów rozwojowych:
OBSZAR 1.

GOSPODARKA I EDUKACJA ZAWODOWA;

OBSZAR 2.

INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ;

OBSZAR 3.

MIASTO TRZEBINIA I OBSZARY WIEJSKIE;

OBSZAR 4.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EKOLOGICZNE I SPOŁECZNE;

OBSZAR 5.

ZARZĄDZANIE ROWOJEM GMINY;

Kolejnym etapem prac warsztatowych z udziałem Konwentu Strategicznego, była weryfikacja
zaproponowanej przez ekspertów FRDL MISTiA matrycy Strategii Rozwoju Gminy Trzebinia.
Matryca powstała na bazie dokonanych wcześniej analiz i opracowań, wytycznych i założeń
zawartych w dokumentach strategicznych szczebla krajowego i regionalnego, a także
z uwzględnieniem wniosków płynących z opracowanej uprzednio analizy SWOT i postulatów
zgłaszanych przez członków Konwentu Strategicznego.

4. System monitoringu i ewaluacji Strategii.
Ostatnim etapem prac było opracowanie podsystemów strategii, dotyczących
monitorowania osiągania celów i realizacji poszczególnych kierunków interwencji oraz

6

Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2014-2020

aktualizowania dokumentu – zgodnie ze zmieniającymi się uwarunkowaniami wewnętrznymi
i w otoczeniu Gminy. System ten uwzględnia również rozdział kierunków interwencji
zawartych w Strategii na zadania będące w całości w kompetencjach samorządu gminnego
(sfera podległości), częściowo będące w kompetencjach samorządu gminnego, ale
wymagające intensywnej współpracy z partnerami społecznymi, gospodarczymi, czy
samorządowymi (sfera współzależności) oraz niebędące w kompetencjach samorządu
gminnego (sfera oddziaływania).
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Ramy instytucjonalne lokalnej polityki rozwoju
Konieczność tworzenia gminnych dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym
nie wynika wprost z przepisów prawa. Znowelizowana w 2013 r. ustawa o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, tworząca podstawy prawne do przygotowania przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zasad wdrażania programów Unii Europejskiej na lata
2014-2020, wśród dokumentów strategicznych opracowywanych przez j.s.t. wymienia
jedynie strategie rozwoju województw oraz strategie ponadregionalne. Katalog ten
pozostawia jednak otwarty, a wśród podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie polityki
rozwoju wymienia samorząd gminny.
Ugruntowana praktyka prowadzenia polityki rozwoju na szczeblu gminnym realizowana jest
najczęściej w postaci tworzenia gminnych strategii rozwoju. Zasady lokalnej polityki rozwoju
powinny jednak uwzględniać wytyczne w zakresie prowadzenia polityki rozwoju na wyższych
szczeblach. Poczynając od dokumentów na szczeblu Unii Europejskiej, w szczególności
uwzględniając zasady Europejskiej Polityki Spójności, poprzez strategiczne dokumenty
krajowe, przygotowywane przede wszystkim przez administrację rządowa, a kończąc na
wojewódzkiej i subregionalnej strategii rozwoju, opracowywanych przez samorząd
województwa.
Schemat 1 Układ zależności i hierarchia europejskich, krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych.

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu „EUROPA 2020”
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030 –
trzecia fala nowoczesności”
Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne

społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo.
Krajowa Strategia
Rozwoju
Regionalnego
2010 -2020:
Regiony, Miasta,
Obszary wiejskie
Strategia Rozwoju
Województwa
Małopolskiego na lata
2011-2020

8 strategii branżowych:
- Rozwoju transportu
- Rozwoju bezpieczeństwa
narodowego RP
- Bezpieczeństwo energetyczne i
środowisko
- Rozwoju kapitału społecznego
- Innowacyjności i efektywności
gospodarki
- Zrównoważonego rozwoju wsi ,
rolnictwa i rybactwa
- Rozwoju kapitału ludzkiego
- Sprawne państwo

Koncepcja
Przestrzennego
Zagospodarowania
Kraju 2030
Plan
zagospodarowania
przestrzennego
województwa
małopolskiego

Przedstawiony schemat przedstawia aktualny system prowadzenia polityki rozwoju, oparty
o hierarchiczny układ dokumentów strategicznych, wzajemnie ze sobą spójnych
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i powiązanych. Obejmuje on wytyczne płynące ze strategii Europa 2020, Długookresowej
Strategii Rozwoju Kraju, Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju (SRK) oraz 9 strategii
zintegrowanych, obejmujących 8 strategii branżowych i Krajową Strategię Rozwoju
Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR). W tak ujęty system
wpisuje się Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, stanowiąca
z kolei podstawę dla konstruowania subregionalnych i lokalnych dokumentów
strategicznych. W procesie lokalnego planowania strategicznego należy jednak pamiętać
o zachowaniu spójności i relacyjnym powiązaniu z systemem nadrzędnych dokumentów
strategicznych, szczególnie tych opracowanych po wejściu w życie aktualnej strategii
wojewódzkiej.
Tak zdefiniowany układ instytucjonalny programowania polityki rozwoju, w którym
dokumenty niższego szczebla uwzględniają priorytety wynikające z programów nadrzędnych,
wzmacnia efekty rozwojowe poprzez jednoznaczne określanie kluczowych kierunków
interwencji. Spójność w wymiarze wertykalnym jednocześnie prowadzi do koncentracji
środków publicznych na jasno zdefiniowanych celach rozwojowych.

Nadrzędne dokumenty strategiczne
Fundamentalne wytyczne dotyczące polityki rozwoju płyną z nadrzędnych dokumentów
europejskich, określających zasady Europejskiej Polityki Spójności. Ważna jest też sama
filozofia redystrybucji środków europejskich, która w ostatnich latach uległa
przeorientowaniu z funkcji wyrównawczej na wzmacnianie konkurencyjności obszarów
silnych i lepsze wykorzystanie istniejących potencjałów rozwojowych. Będąca podstawą
Europejskiej Polityki Spójności Strategia Europa 2020 oparta została na trzech priorytetach:
(1) rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, (2) promocji gospodarki
oszczędzającej zasoby, zielonej i konkurencyjnej, (3) sprzyjaniu gospodarce o wysokim
zatrudnieniu, sprzyjającej spójności społecznej i terytorialnej.
Głównym dokumentem szczebla krajowego, wskazującym strategiczne zadania państwa
w horyzoncie czasowym spójnym z dokumentami europejskimi, tym samym oddającym
priorytety rozdziału funduszy europejskich na lata 2014-2020 jest średniookresowa Strategia
Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne
państwo (SRK). Dokument ten, przyjęty 25 września 2012 r. wpisuje się w nowy system
strategicznego zarządzania rozwojem kraju poprzez uwzględnienie wytycznych odnośnie
głównych kierunków rozwoju, płynących z długookresowej strategii rozwoju kraju Polska
2030. Trzecia fala nowoczesności. Podstawowe priorytety SRK, koncentrujące główne
działania i wyznaczające kierunki interwencji, mające na celu przyspieszenie procesów
rozwojowych to (1) sprawne i efektywne państwo, (2) konkurencyjna gospodarka,
(3) spójność społeczna i terytorialna. W kontekście programowania polityki rozwoju na
szczeblach niższych ważne jest, że SRK stanowi odniesienie dla dokumentów
przygotowywanych na potrzeby programowania środków Unii Europejskiej na lata 20142020 – umowy partnerstwa i programów operacyjnych.

Strategie Zintegrowane
Dopełnieniem i swoistym narzędziem realizacji priorytetów określonych przez SRK jest
9 strategii zintegrowanych, których zadaniem jest rozwinięcie działań SRK i uszczegółowienie
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reform w niej określonych. Z punktu widzenia lokalnej polityki rozwoju kluczowe miejsce
zajmuje dokument Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta,
obszary wiejskie. Zgodnie z przedstawionym w nim, nowym paradygmatem rozwoju
regionalnego, w proces planowania strategicznego należy włączyć następujące wytyczne:
wykorzystywanie zasobów endogenicznych regionów (uniezależnianie się
od transferów zewnętrznych),
tworzenie polityk wieloletnich i zdecentralizowanych w przeciwieństwie
do dotychczasowych dotacji jednorazowo przeznaczanych na działania
krótkoterminowe,
finansowanie inwestycji wyselekcjonowanych (jako tych działań, które
w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
i powodują jego dyfuzję),
wieloszczeblowe zarządzanie polityką regionalną – zaangażowanie wielu partnerów
przez władze regionalne,
zróżnicowane podejście do różnych typów regionów – wykorzystywanie specjalizacji
regionalnych i subregionalnych oraz reagowanie na specyficzne bariery rozwojowe.
Wytyczne te zostały sformułowane przede wszystkim w celu wzmocnienia procesu
programowania polityki rozwoju na szczeblu wojewódzkim. Jednak myśl zawarta
w powyższych uwagach może stanowić ważną wskazówkę podczas programowania polityki
rozwoju na szczeblu powiatowym i gminnym. Ponadto zgodnie z rekomendacjami KSRR,
w procesie zarządzania strategiami rozwoju postuluje się tworzenie i utrwalanie szerokich
partnerstw między instytucjami publicznymi i społeczeństwa obywatelskiego tak, by
zapewnić skuteczny i wielopoziomowy system zarządzania polityką rozwoju.
Spośród pozostałych strategii zintegrowanych szczególnie ważne dla lokalnej polityki
rozwoju jest uwzględnienie wytycznych płynących z tych strategii, które w istotnym stopniu
dotyczą obszarów związanych z zakresem zadań własnych j.s.t. Wśród najważniejszych
strategii należy wymienić następujące dokumenty:
Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. „Dynamiczna Polska 2020” –
dokument przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki i uchwalony 15 stycznia 2013 r. –
szczególnie w zakresie działań zmierzających do realizacji takich celów jak: dostosowanie
otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej gospodarki, stymulowania
innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy oraz wspieranie napływu
innowacyjnych i odpowiedzialnych inwestycji;
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 – dokument przygotowany przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uchwalony 26 marca 2013 r. – szczególnie
w działań zmierzających do wzmocnienia partycypacji obywatelskiej w procesie kreowania
lokalnej polityki rozwoju, wzmacniania wzajemnego zaufania obywateli oraz zaufania
obywateli do instytucji i organów państwa), a także wzmacniania gotowości mieszkańców do
działania na rzecz społeczności lokalnej.
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 – dokument przygotowany przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej i uchwalony 18 czerwca 2013 r. – szczególnie w zakresie działań na
rzecz wzrostu poziomu zatrudnienia mieszkańców, wydłużenia aktywności zawodowej osób
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starszych, przeciwdziałaniu procesom wykluczenia społecznego oraz kreowania polityki
edukacyjnej zmierzającej do podniesienia poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli.

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego
Najważniejszym dokumentem określającym zasady polityki rozwoju na szczeblu regionalnym
jest Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (SRWM). Zapisy
dokumentu postulują koncentrację środków na precyzyjnie zdefiniowanych priorytetach,
operacjonalizację i parametryzację działań strategicznych, przejrzysty podział zadań
i odpowiedzialności za poszczególne obszary polityki rozwoju, prowadzący jednak do
mobilizacji zasobów wielu aktorów społecznych.
Struktura SRWM obejmuje 7 głównych obszarów polityki rozwoju województwa, a także
kierunki i sposoby działania w tych obszarach. Dla każdego z obszarów interwencji
sformułowano cel strategiczny, stanowiący opis pożądanego kierunku zmian w perspektywie
do 2020 roku. Każdy z celów strategicznych w ramach obszarów realizowany jest poprzez
wyodrębnione kierunki polityki rozwoju, złożone z katalogu działań priorytetowych. W
odniesieniu do poszczególnych kierunków polityki sformułowana została strategia
postępowania, określająca pożądany stan docelowy, a także określająca czynniki sprzyjające
i ograniczające możliwość osiągnięcia zmiany będącej pochodną realizacji celu
strategicznego. Na poniższym schemacie zobrazowano strukturę dokumentu:
Schemat 2 Struktura Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

Wizja "Małopolska 2020 - nieograniczone możliwości"
Cel główny

Obszar 7.
Zarządzanie rozwojem
województwa

Bezpieczeństwo
ekologiczne, zdrowotne
i społeczne

Obszar 6.

Obszar 5.
Rozwój miast i terenów
wiejskich

Obszar 3.
Infrastruktura dla
dostępności
komunikacyjnej
Obszar 4.
Krakowski obszar
metropolitalny i inne
subregiony

Obszar 2.
Dziedzictwo i przemysły
czasu wolnego

Obszar 1.
Gospodarka wiedzy
i aktywności

Efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej szansy dla rozwoju
gospodarczego oraz wzrost spójności przestrzennej Małopolski w wymiarze
regionalnym, krajowym i europejskim.

Rekomendacje dotyczące programowania lokalnej polityki rozwoju można odnaleźć w SRWM
w ramach obszaru: Rozwój miast i terenów wiejskich. Wśród kierunków polityki rozwoju
w tym obszarze zwrócono uwagę na potrzebę integracji przestrzennej na poziomie lokalnym
i zapewnienie powiązań lokalnych w obrębie obszarów wiejskich, dla których centrami są
małe i średnie miasta, docelowo zapewniające jednolity standard dostępności
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podstawowych usług i dóbr publicznych. Umocnienie pozycji małych i średnich ośrodków
miejskich jako lokalnych centrów gospodarczych ośrodków usług publicznych wskazywane
jest jako warunek rozwoju okalających je terenów wiejskich. Projektowane działania opierają
się na założeniu, że ważnymi elementami decydującymi o atrakcyjności małych miast są
zasoby społeczne i kulturowe oraz przestrzeń publiczna.
Wśród kluczowych działań w ramach wspomnianego kierunku przewidziano poprawę
dostępności podstawowych usług publicznych w zakresie lokalnej infrastruktury społecznej,
o charakterze: edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym oraz zdrowotnym.
Kolejnym kierunkiem polityki jest rozwój gospodarczy małych i średnich miast oraz terenów
wiejskich. Celem działań określonym w ramach tego kierunku jest przede wszystkim
przeciwdziałanie narastającym wewnątrzregionalnym zróżnicowaniom o charakterze
gospodarczym. Projektowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego działania
uwzględniają szereg poniższych założeń:
w ramach polityki rozwoju miast nie należy ograniczać się do wzmacniania
infrastruktury społecznej i technicznej, lecz wysoki nacisk położyć także na tworzenie
ofert zachęcających do lokowania nowych przedsięwzięć, wykorzystanie potencjału
istniejących przedsiębiorstw oraz wzmacnianie relacji kapitałowych;
zapleczem dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich są małe i średnie
miasta;
aktywizacja terenów wiejskich warunkowana jest wdrożeniem bardziej efektywnych
mechanizmów wsparcia funkcjonowania zarówno rolnictwa, jak i działalności
okołorolniczej i pozarolniczej;
aby zwiększyć partycypację obywatelską w programowaniu polityki rozwoju
lokalnego należy określić trwałe ramy współpracy władz lokalnych i regionalnych.
W ramach kluczowych działań odnoszących się do poprawy kondycji gospodarczej małych
i średnich miast główny nacisk położony został na rozwój oferty inwestycyjnej jednostek,
połączony ze wspieraniem działań lokalnych instytucji rynku pracy na rzecz zwiększenia
zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Natomiast wśród priorytetów dla obszarów
wiejskich wyróżniono wsparcie obszarów rolniczych poprzez wdrożenie instrumentów
wsparcia dla rolnictwa ekologicznego oraz marketingu wysokiej jakości produktów lokalnych
i regionalnych. Takie działanie wpisuje się w oczekiwanie wzmożonego wykorzystania
miejscowych przewag konkurencyjnych. Innym priorytetem aktywizacji obszarów wiejskich
jest wspieranie działalności pozarolniczej, szczególnie na terenach atrakcyjnych
rezydencjonalnie i turystycznie.
Ostatnim kierunkiem polityki rozwoju w obszarze miast i terenów wiejskich jest
funkcjonalne zarządzanie przestrzenią na poziomie lokalnym. Zwraca się tutaj uwagę na
podejmowanie działań z uwzględnieniem powiązań funkcjonalnych pomiędzy ośrodkami,
ochrony tożsamości lokalnej, a także dbałości o otoczenie. Wśród kierunków interwencji
wymienia się rewitalizację obszarów zdegradowanych, ochronę krajobrazu i ładu
przestrzennego na obszarach wiejskich, planowanie przestrzenne prowadzone
z uwzględnieniem realizacji koncepcji osadnictwa zwartego, w oparciu o miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
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Ponadto w SRWM w ramach obszaru: Krakowski obszar metropolitalny i inne subregiony
wyróżniono subregion Małopolski Zachodniej, jako funkcjonalny obszar integracji
przestrzennej o znaczeniu regionalnym, charakteryzujący się brakiem dominującego ośrodka
miejskiego, natomiast z trzema silnymi ośrodkami ponadlokalnymi: Oświęcimiem,
Chrzanowem i Olkuszem. Rozwój subregionu Małopolski Zachodniej w SRWM określono jako
jeden z kierunków polityki rozwoju Małopolski.
Za główną oś rozwoju dla subregionu Małopolski Zachodniej w SRWM przyjęto
wykorzystanie dobrego skomunikowania zarówno z Krakowem jak i z obszarem Konurbacji
Górnośląskiej oraz względnie silną pozycję gospodarczą subregionu i wysoki poziom
wykształcenia mieszkańców. Założono ponadto, że tradycyjnie przemysłowy obszar
Małopolski Zachodniej powinien stopniowo rozwijać inne funkcje gospodarcze, szczególnie
związane z obsługą ruchu turystycznego – na bazie kształtującej się oferty nowych
produktów i usług czasu wolnego.
W kontekście budowania strategii rozwoju Gminy Trzebinia szczególne znaczenie przypisać
należy tym kierunkom rozwoju, które uwzględniając atrakcyjne położenie i wysoką
dostępność komunikacyjną, prowadzić będą do szybszego rozwoju gospodarczego całego
subregionu. Wymienia się tu przede wszystkim tworzenie i rozwój stref aktywności
gospodarczej, rewitalizację terenów poprzemysłowych oraz rozwój oferty przemysłu czasu
wolnego, w oparciu o turystykę kulturową, pielgrzymkową, aktywną, rekreacyjną
i specjalistyczną (w tym poprzez rozwój tras rowerowych). Lepsze wykorzystanie
potencjałów decydujących o przewadze konkurencyjnej oraz niwelowanie barier
rozwojowych służyć będą wzrostowi dobrobytu w całym podregionie Małopolski Zachodniej.

Subregionalny Program Rozwoju 2014-2020
Elementem wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020
jest przyjęcie indywidualnej ścieżki rozwoju dla pięciu subregionów wchodzących w skład
województwa, w ramach tworzonego Subregionalnego Programu Rozwoju na lata 20142020. Jednym z kluczowych obszarów jest subregion Małopolski Zachodniej, zajmujący
powierzchnię czterech powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego oraz
wadowickiego. W ramach prac nad weryfikacją i specyfikacją kierunków rozwoju subregionu
zawartych w SRWM Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadził
szereg badań oraz konferencji subregionalnych. Projekt programu subregionalnego został
przygotowany 31 sierpnia 2012 r., natomiast do chwili obecnej nie ukończono prac nad
finalnym kształtem dokumentu. Jak dotąd sprecyzowano finalny układ Programu, który
oprócz zróżnicowanej terytorialnie polityki rozwoju zawierał będzie dodatkowo uzgodnione
listy przedsięwzięć, które rekomendowane będą do dofinansowania w ramach tzw. grantu
subregionalnego, tj. wydzielonej puli środków w ramach regionalnego programu
operacyjnego na lata 2014 - 2020.
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Schemat 3 Planowana Struktura Subregionalnego Programu Rozwoju dla subregionu Małopolski Zachodniej

Tematyczne obszary
strategicznej interwencji

Oświęcim, Chrzanów i Olkusz jako
ponadlokalne ośrodki usług
publicznych wyższego rzędu

Rozwój potencjału
gospodarczego Małopolski
Zachodniej
Rozwój małych i średnich miast
w Małopolsce Zachodniej

Geograficzne obszary
strategicznej
interwencji
Oświęcim, Chrzanów i Olkusz jako ośrodki
ponadlokalne
Miasta tracace dotychczasowe funkcje społecznogospodarcze oraz wymagające rewitalizacji

Obszary o najniższym dostępie do dóbr
i usług warunkujących możliwości rozwojowe
Obszary w otoczeniu zbiornika Świnna Poręba
Obszar Pustyni Błędowskiej
Obszary o najniższej dostępności transportowej
do głównych węzłów transportowych

Małopolska Zachodnia

Podsumowując pierwszy etap badań i dyskusji nad programem dla subregionu Małopolski
Zachodniej należy stwierdzić, że wśród kluczowych kierunków i możliwości rozwoju dominują
zagadnienia ciągłego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej (drogowej i kolejowej),
podnoszenia jakości usług publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem usług opieki
zdrowotnej i oferty dla osób starszych, a także rozwój sektora usług i wykorzystanie
potencjału turystycznego poprzez budowanie i promocję wspólnej oferty przemysłów czasu
wolnego. Wśród wyzwań zdefiniowano przeciwdziałanie problemom wynikającym ze zmian
demograficznych, prowadzących do ubytku liczby mieszkańców w tej części województwa.
Innym kluczowym sygnalizowanym problemem był niski poziom tożsamości subregionalnej
i peryferyjna rola Małopolski Zachodniej – przedstawianej często jako sypialnia Krakowa i
Aglomeracji Śląskiej. Konstatacją pierwszego etapu prac nad programem rozwoju subregionu
Małopolski Zachodniej było wyspecyfikowanie obszarów strategicznej interwencji w ujęciu
tematycznym oraz geograficznym. Przedstawia je schemat nr 3.
Dalszą koordynacja prac nad Programem prowadzona jest przez fora subregionalne,
składające się z członków Zarządu Województwa Małopolskiego, radnych Sejmiku
Województwa Małopolskiego, przedstawicieli samorządów powiatowych i gminnych,
przedsiębiorców, organizacji gospodarczych, organizacji społecznych, instytucji naukowych,
badawczych i rozwojowych, uczelni wyższych, Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz
innych kluczowych instytucji z punktu widzenia subregionu. Pierwsze spotkanie forum
odbyło się 6 maja 2013 r. w Olkuszu, gdzie zaprezentowano wstępny zakres wsparcia
z regionalnego programu operacyjnego 2014-2020, w zakresie dotyczącym programów
subregionalnych oraz raport z naboru projektów do Banku Projektów Regionalnych dla
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Małopolski Zachodniej. Prace nad stworzeniem programu subregionalnego oraz uzgodnienie
listy projektów subregionalnych powinno nastąpić do lipca 2014 r.
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Diagnoza podstawowych uwarunkowań rozwojowych
Pierwszą częścią prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 20142020 było przygotowanie przez konsultantów FRDL MISTiA oddzielnego raportu „Strategia
Rozwoju Gminy Trzebinia – diagnoza podstawowych uwarunkowań rozwojowych”,
stanowiącego wieloaspektową analizę statystyczną procesów zachodzących w Gminie.
Poniżej zamieszczone zostało streszczenie najważniejszych wniosków płynących z analizy
diagnostycznej subregionu:

Sytuacja demograficzna
Na koniec 2012 roku Gminę Trzebinia zamieszkiwało 34447 osób, a więc prawie 1,5%
więcej niż 6 lat temu – świadczyć to może korzystnych warunkach życia
i gospodarowania, panujących na tym terenie. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż
wzrost liczby ludności generowany jest wyłącznie przez dodatnie saldo migracji;
Sytuacja Gminy Trzebinia odzwierciedla współczesne trendy demograficzne –
charakteryzuje ją ujemny przyrost naturalny i spadający wskaźnik liczby urodzeń, co
może w przyszłości pociągać za sobą konieczność zmian dot. np. funkcjonowania
oświaty czy gospodarki finansowej gminy;
Gminę Trzebinia wyróżnia na tle innych, porównywanych jednostek samorządu
terytorialnego dodatnie saldo migracji – świadczy to o istotnym potencjale
osadniczym gminy. Konieczne jest jednak utrzymanie tej tendencji, w szczególności
poprzez konsekwentne podnoszenie jakości życia;

Sfera społeczna
8,6% mieszkańców Gminy Trzebinia w wieku produkcyjnym figuruje w statystykach
Powiatowego Urzędu Pracy jako osoby bezrobotne (wynik nieco gorszy niż średnia
dla powiatu chrzanowskiego i województwa małopolskiego) – rodzi to konieczność
angażowania funduszy publicznych na zasiłki dla bezrobotnych i przeznaczania
środków na potrzeby polityki społecznej;
Charakterystyka stanu bezrobocia w Gminie Trzebinia potwierdza ogólne,
współczesne tendencje społeczne: problem bezrobocia nadal częściej dotyka kobiet
niż mężczyzn, problem ze znalezieniem pracy mają nade wszystko osoby młode
(ponad połowa bezrobotnych w Gminie Trzebinia to osoby do 35 roku życia), wzrasta
liczba osób bezrobotnych legitymujących się wykształceniem wyższym;
Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Trzebinia w 2012 r. – ze względu
na czas pozostawania bez pracy pokazuje, że największy odsetek stanowią osoby
pozostające bez zatrudnienia do roku; znacząco spadła liczba osób, pozostających bez
zatrudnienia dłużej niż 2 lata, co świadczyć może o skutecznej polityce gminy,
zapobiegającej długotrwałemu bezrobociu;
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Zmiany w strukturze bezrobocia są pochodną wielu czynników, wśród których należy
wymienić: słabnącą koniunkturę gospodarczą, wynikającą z kryzysu globalnego,
zmiany w strukturze wykształcenia społeczeństwa (powszechność studiów wyższych,
odradzające się dopiero zainteresowanie kształceniem zawodowym) czy przemiany w
potrzebach rynku pracy – ich uwzględnienie będzie konieczne w refleksji nad
kształtem instrumentów zapobiegających pogłębianiu się bezrobocia;
Pracujący w Gminie Trzebinia stanowią 28% ogółu ludności w wieku produkcyjnym –
jest to wynik gorszy niż wskaźniki dla powiatu chrzanowskiego (31%), jak i
województwa małopolskiego (33%); konieczne jest podjęcie działań, zmierzających
do większej aktywizacji zawodowej mieszkańców zdolnych do pracy;
Gmina Trzebinia charakteryzuje się dobrą dostępnością do podstawowych mediów
(wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa), co z pewnością wpływa na jakość życia
mieszkańców, ruchy migracyjne oraz prowadzenie działalności gospodarczej;
pozytywne wyniki nie powinny stanowić jednak powodu do zaniechania kolejnych,
potrzebnych inwestycji w tym zakresie.
W Gminie Trzebinia znajduje się 12 szkół podstawowych, do których uczęszcza 1739
uczniów (26% wszystkich uczniów szkół podstawowych powiatu chrzanowskiego)
oraz 5 gimnazjów, w których uczy się 953 uczniów (stanowiących z kolei 25,65%
wszystkich gimnazjalistów powiatu chrzanowskiego); gminę wyróżniają korzystne
statystyki dotyczące liczby uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do
Internetu, wpływające na komfort prowadzenia zajęć lekcyjnych i jakość edukacji w
gminie;
Malejący odsetek osób, korzystających z usług pomocy społecznej, może być
interpretowany jako wyraz pozytywnych zmian w zakresie warunków i jakości życia
ludności Gminy Trzebinia oraz tendencja przyczyniająca się do odciążenia finansów
publicznych (należy jednak zaznaczyć, że w zestawieniu z innymi jednostkami,
wskaźnik Gminy Trzebinia jawi się jako stosunkowo wysoki);
Gmina Trzebinia w sposób pozytywny wyróżnia się w zakresie prowadzenia i
organizowania działalności kulturalnej, szczególnie pod względem liczby instytucji
kultury, bibliotek i czytelników bibliotek w przeliczeniu na 1000 ludności; może to
świadczyć o wysokim potencjale kapitału społecznego gminy.

Sfera gospodarcza
Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych (99%) w Gminie Trzebinia to
mikro i małe przedsiębiorstwa; z jednej strony, trudno konkurować im na rynku z
dużymi jednostkami gospodarczymi, a z drugiej – cechują się dużą elastycznością oraz
są ważnymi adresatami funduszy europejskich, przez co ich obecność silnie wpływa
na potencjał gospodarczy gminy;
Wskaźnik liczby podmiotów zarejestrowanych w REGON na 10 tys. mieszkańców dla
Gminy Trzebinia w 2012 r. był równy 932 podmiotom – jest to wynik korzystniejszy
niż średnia dla powiatu chrzanowskiego, jednakowoż gorszy niż wyniki pozostałych,
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analizowanych gmin oraz średnia dla województwa – potrzeba zatem intensyfikacji
działań nastawionych na promocję i wsparcie przedsiębiorczości wśród mieszkańców;
Rolnictwo nie odgrywa istotnej roli w gospodarce Gminy Trzebinia – w związku z tym,
szczególnego znaczenia nabiera potrzeba aktywizacji mieszkańców gminy w zakresie
inicjowania własnej działalności gospodarczej;
Gminę Trzebinia znamionuje bogactwo walorów krajobrazowo-przyrodniczych i
historyczno-kulturowych – potrzeba działań, mających na celu zwiększenie
atrakcyjności turystycznej oraz liczbę turystów odwiedzających te tereny – głównie
jako klientów oferty rekreacyjnej, krótkopobytowej.

Sfera zarządzania rozwojem
Budżet Gminy Trzebinia w 2011 roku obejmował dochody na poziomie 94,224 mln zł
oraz wydatki na poziomie 98,996 mln zł (deficyt budżetowy równy 4,772 mln zł);
Wydatki inwestycyjne gminy w 2011 r. stanowiły 19% wydatków ogółem;
Gmina posiada relatywnie wysoki wskaźnik samofinansowania inwestycji (75,1%);
Stosunkowo wysoki poziom zadłużenia (46,8%) może w przyszłości wpływać
negatywnie na funkcjonowanie gminy, szczególnie w kwestii podejmowania nowych
inwestycji; możliwe jest, że zwiększający się dług utrudni projektowanie budżetu w
kolejnych latach i stanie się czynnikiem uniemożliwiającym aktywne stymulowanie
rozwoju.
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Analiza SWOT
Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnozy sytuacji, w jakiej znajduje
się wspólnota samorządowa. Służy porządkowaniu i segregacji informacji, dzięki czemu
stanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu oceny zasobów i otoczenia danej jednostki
samorządu terytorialnego, ułatwia też identyfikację problemów i określenie priorytetów
rozwoju. Jej nazwa to skrót od pierwszych liter angielskich słów, stanowiących jednocześnie
pola przyporządkowania czynników, mogących mieć wpływ na powodzenie planu
strategicznego – silne strony (strenghts), słabe strony (weaknesses), szanse (opportunities)
i zagrożenia (threats).
S -> STRENGHTS, czyli silne strony
W -> WEAKNESSES, czyli słabe strony
O -> OPPORTUNITIES, czyli okazje
T -> THREATS, czyli zagrożenia
Zgodnie z powyższym, czynniki rozwoju podzielić można na wewnętrzne, na które
społeczność lokalna ma wpływ (silne i słabe strony), oraz na czynniki zewnętrzne –
umiejscowione w bliższym i dalszym otoczeniu jednostki (szanse i zagrożenia). Podział ten
można przeprowadzić również w inny sposób, mianowicie: czynniki pozytywne, czyli atuty
i szanse, oraz czynniki negatywne, czyli wady i zagrożenia
Analiza SWOT – Gmina Trzebinia – SFERA GOSPODARCZA.
SILNE STRONY
1. Położenie geograficzne, lokalizacja
pomiędzy dwiema metropoliami –
krakowską i śląską;
2. Wysoka dostępność komunikacyjna:
zewnętrzna (bliskość 2 lotnisk
międzynarodowych, autostrada A4, linia
kolejowa E-30) i międzygminna (Libiąż,
Trzebinia, Chrzanów);
3. Oferta terenów inwestycyjnych
będących w posiadaniu lokalnych firm;
4. Wysoki potencjał gospodarczy Gminy –
różnorodny przemysł, duża aktywność
eksportowa miejscowych
przedsiębiorstw;
5. Zasoby surowców mineralnych (m.in.
piaski podsadzkowe, formierskie,
kwarcowe);
6. Wysoki poziom kapitału ludzkiego (m.in.
kadra inżynierska);
7. Doświadczenie i kwalifikacje w zakresie

SŁABE STRONY
1. Brak obwodnic wyprowadzających ruch z
centrum miasta i obszarów wiejskich;
2. Niezadowalający stan techniczny
infrastruktury drogowej;

3. Brak monitoringu działań w zakresie
zagospodarowania przestrzennego;
4. Nieuregulowane stany prawne
nieruchomości;

5. Brak właściwej ewidencji gruntów i
budynków;
6. Rosnący poziom bezrobocia wśród osób
młodych i osób w wieku 50+;
7. Brak atrakcyjnej oferty kształcenia
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obróbki metali lekkich;

8. Potencjalne tereny inwestycyjne na
terenie gminy – możliwość
przekształcenia w strefy aktywności
gospodarczej i uzbrojenia;
9. Potencjał ludzki – ludzie z inicjatywą,
dobrze wykształceni, duża ilość
działalności gospodarczych, duża liczba
organizacji pozarządowych – aktywność
społeczności gminy
10. Rozwinięta infrastruktura techniczna na
przeważającym obszarze gminy –
oczyszczalnie ścieków, wodociągi,
kanalizacja, gaz sieciowy
11. Uchwalone miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego;
12. Budżet gminy Trzebinia (wysoka
zdolność do samofinansowania
inwestycji);

zawodowego, niedopasowanie systemu
kształcenia zawodowego do potrzeb
rynku pracy;
8. Niska klasa gleb, zanik rolnictwa, duża
powierzchnia nieużytków rolnych;

9.

Brak rozpoznawalnego produktu
turystycznego (rekreacyjnego,
kulturowego) Trzebini;

Analiza SWOT – Gmina Trzebinia – SFERA SPOŁECZNA.

SILNE STRONY
1. Atrakcyjność osadnicza dla mieszkańców
obszaru metropolitalnego (szczególnie w
zakresie budownictwa jednorodzinnego);
2. Wysoki poziom kapitału ludzkiego
(potencjał intelektualny mieszkańców);
3. Aktywność społeczna, potencjał
podmiotów trzeciego sektora (gminny
program współpracy z organizacjami
pozarządowymi);
4. Wysoki poziom tożsamości lokalnej;
5. Dobra oferta oświatowa, wysoka jakość
kształcenia, w tym oferta kształcenia
integracyjnego;
6. Rozwinięta baza sportowa (20 boisk, 3 tzw.
orliki, kryta pływalnia);
7. Dobrze rozwinięta baza kulturalna i
oświatowa (domy kultury, biblioteki,
wysoki wskaźnik czytelnictwa, szeroka
oferta przedszkolna, w tym przedszkola
niepubliczne);
8. Interesująca oferta kulturalna (kino
cyfrowe, wielkie imprezy plenerowe);
9. Wysoka dostępność placów zabaw (35
jednostek zlokalizowanych na terenie

20

SŁABE STRONY
1. Niezadowalająca dostępność mieszkań
socjalnych;
2. Brak kanalizacji na niektórych
terenach wiejskich;
3. Brak instytucji całodobowej opieki nad
osobami starszymi
i niepełnosprawnymi;
4. Brak systemowych działań
prorodzinnych;
5. Emigracja osób wykształconych z
terenu gminy
6. Ujemny przyrost naturalny na terenie
gminy
7. Niewystarczająca oferta pomocy dla
osób starszych – szczególnie w
kontekście starzenia się
społeczeństwa
8. Brak działań w zakresie ekonomii
społecznej
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gminy);
10. Dobry poziom podstawowej opieki
zdrowotnej;
11. Wysokie poczucie bezpieczeństwa
publicznego;
12. Wysoki poziom usług społecznych i
publicznych usług komunalnych (wysoki
odsetek korzystających z sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej oraz
gazowej);
13. Dostępność usług przeciwdziałających
wykluczeniu społecznemu (w tym udział
gminy w programach zmierzających do
ograniczenia zagrożenia wykluczenia
cyfrowego, projekty OPS, funkcjonowanie
KIS);
14. Kompetencje kadry urzędniczej w zakresie
pozyskiwania środków zewnętrznych;
15. Rozwinięte wieloszczeblowe zarządzanie
rozwojem - Lokalna Grupa Działania,
Związek Gmin Jurajskich; związki
komunalne (współpraca w zakresie
komunikacji międzygminnej i gospodarki
komunalnej);

Analiza SWOT – Gmina Trzebinia – SFERA PRZYRODNICZO-REKREACYJNA.

SILNE STRONY
1. Potencjał przyrodniczy Gminy Trzebinia
(ścieżki geologiczne, Jurajski Park
Krajobrazowy);
2. Walory turystyczno-rekreacyjne (ścieżki
rowerowe, akweny wodne, tereny zielone,
wysoka lesistość, zabytkowe obiekty
sakralne, szlaki Maryjne);
3. Bliskość innych ośrodków turystycznych
(Kraków, Oświęcim, Wadowice,
Częstochowa)
4. Prężny ośrodek pszczelarski (80 aktywnych
pszczelarzy, w tym liczne grono młodych
osób);
5. Rozwinięta infrastruktura techniczna na
przeważającym obszarze gminy –
oczyszczalnie ścieków, wodociągi,
kanalizacja, gaz sieciowy

SŁABE STRONY
1. Niska rozpoznawalność turystyczna i
przyrodnicza Gminy;
2. Nierozpoznawalna i nieadekwatna
marka Gminy Trzebinia (problemy
wizerunkowe, skojarzenia
przemysłowe);
3. Brak Programu Opieki nad Zabytkami;

4. Negatywne skutki geologiczne
przemysłu wydobywczego;
5. Wymagające rekultywacji tereny
przemysłowe;

6. Niewystarczająca ochrona zasobów
przyrodniczych, brak stref ochrony
wokół Puszczy Dulowskiej
7. Wysoki poziom niskiej emisji
(mentalność mieszkańców, czynnik
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ekonomiczny);
8. Duża ilość odpadów azbestowych;
9. Problem utylizacji odpadów,
składowisko zlokalizowane w centrum
miasta;
10. Brak regulacji prawnych własności
cieków wodnych;

Analiza SWOT – Gmina Trzebinia – WSZYSTKIE SFERY.

SZANSE
1. Nowa perspektywa finansowa Unii
Europejskiej;
2. Współpraca samorządu województwa
małopolskiego z samorządem województwa
śląskiego - Strategia Rozwoju Polski
Południowej;
3. Modernizacja trasy kolejowej E-30;

Rozwój terenów inwestycyjnych ze
szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych
gałęzi gospodarki;
5. Rozwój węzła komunikacyjnego na terenie
gminy – szansa na lokowanie centrów
logistycznych;
6. Rozwój energetyki odnawialnej;
4.

7.

8.

9.
10.

11.

Współpraca z jednostkami regionalnymi (np.
MARR) w zakresie promocji terenów
inwestycyjnych;
Dostępność do usług publicznych wyższego
rzędu (edukacyjnych, zdrowotnych,
kulturalnych) w ośrodkach aglomeracyjnych;
Rezerwuar wody pitnej wysokiej jakości;
Położenie akcentu w nowej perspektywie
finansowej na aspekty rewitalizacji oraz
ochrony dziedzictwa materialnego i
niematerialnego
Rozwój społeczeństwa informacyjnego

12. Powstawanie nowych technologii

energetycznych bazujących na odnawialnych
zasobach energii
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ZAGROŻENIA
1. Globalny kryzys gospodarczy, problemy
finansowe strefy euro;
2. Przekazywanie zadań do realizacji
samorządom bez dodatkowych środków
finansowych;
Brak dostępu do kapitału zewnętrznego,
oferta banków niezaspokajająca potrzeb
przedsiębiorstw;
4. Niska świadomość potrzeby oraz brak kultury
strategicznego planowania
i zarządzania;
5. Ujemny przyrost naturalny – niż
demograficzny;
3.

Skomplikowane procedury pozyskiwania
środków UE oraz większe wymogi w
stosunku do pozyskiwania środków w nowym
okresie programowania
7. Utrzymujący się kryzys finansów publicznych
w państwach UE
6.

8.

Częste zmiany przepisów prawnych, („buble
prawne”)

9. Brak długofalowej polityki prorodzinnej
10. Niski stopień integracji nowych mieszkańców

gminy

11. Rozpad więzi rodzinnych, koniec tradycyjnego

modelu rodziny;
12. Sytuacja demograficzna (proces starzenia się
społeczeństwa, ujemny przyrost naturalny,
migracja zarobkowa, spadek liczby ludności w
wieku produkcyjnym);
13. Zagrożenia naturalne, w tym w szczególności
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związane ze skutkami klęsk żywiołowych
14. Niska świadomość zdrowotna i ekologiczna

ludności oraz niedostateczna wiedza na
temat zagrożeń naturalnych
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Wyzwania rozwojowe
W wyniku dyskusji nad zasobami wewnętrznymi oraz otoczeniem Gminy Trzebinia, a także
w oparciu o wnioski z diagnozy społeczno-gospodarczej, można sformułować kilka wyzwań
społeczno-gospodarczych, stojących przed wspólnotą samorządową. Na pierwszy plan
wyłaniają się potrzeby w zakresie dynamizowania rozwoju gospodarczego i wykorzystania
atutów Gminy (kapitał intelektualny, tereny inwestycyjne, położenie pomiędzy
metropoliami, itp.). Jednym z istotnych wyzwań dla Gminy Trzebinia jest zmiana wizerunku z przemysłowego na rekreacyjny i atrakcyjny dla nowego osadnictwa. Realizacja tego
wyzwania powinna opierać się mi.in. o kreowanie i rozpropagowanie własnej, oryginalnej
oferty rekreacyjno-kulturowej (akweny wodne, wydarzenia kulturalne, zabytki, obszary
leśne, itp.), która obecnie w bardzo małym zakresie dociera do potencjalnych odbiorców
(np. aglomeracja krakowska, czy górnośląska), a decyduje o wizerunku całej Gminy. Do
pozostałych wyzwań o charakterze strategicznym zaliczyć należy aktywizacje społeczności
lokalnej oraz rozwój usług publicznych, które w dłuższej perspektywie powinny przyczyniać
się do przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom demograficznym (ujemny przyrost
naturalny, starzenie się społeczeństwa). W tym wyzwaniu mieszczą się również zagadnienia
dotyczące rewitalizacji substancji mieszkaniowej (ale również obszarów poprzemysłowych),
która wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych.
Wyzwania niniejsze szerzej zostały opisane poniżej. Na ich kanwie zidentyfikowano
strategiczne obszary rozwoju.
Wyzwania rozwojowe Gminy Trzebinia do 2020 r.:
Wzmacnianie pozycji gospodarczej Gminy Trzebinia – co w przyszłości może
zagwarantować skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych oraz zapewnić
stabilizację dla finansów publicznych JST. Wzmacnianie pozycji gospodarczej Gminy
Trzebinia jest uwarunkowane inwestycjami gminnymi i prywatnymi (nowe tereny
inwestycyjne, rewitalizacja przestrzeni poprzemysłowych) oraz zewnętrznymi (m.in.
modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich, poprawiających poziom
skomunikowania Gminy z Krakowem i Katowicami, budową obwodnic, modernizacją
linii kolejowych, itp.). Dotychczasowa, trwała orientacja gospodarki Gminy Trzebinia
opierała się na kilku dużych przedsiębiorstwach, które w wyniku transformacji zostały
przekształcone w mniejsze podmioty lub uległy likwidacji. W ich miejsce powstało
wiele nowych przedsiębiorstw, prezentujących różnorodne branże. Kontekst
globalnych realiów ekonomicznych wydaje się narzucać w pierwszej kolejności
ukierunkowanie zmian na poszukiwanie luk rynkowych o charakterze lokalnym
i regionalnym. Szansę można upatrywać w zagospodarowywaniu potencjalnych
terenów inwestycyjnych. Wykorzystując bliskie położenie Krakowa i konurbacji
górnośląskiej, ich potencjał intelektualny i naukowy (wysokospecjalizowana kadra
pracownicza), niewielką odległość oraz relatywnie tańsze ceny nieruchomości
i gruntów, można budować atrakcyjną ofertę inwestycyjną (w nowych gminnych
i prywatnych strefach aktywności gospodarczej). Znaczącym działaniem w ramach
niniejszego wyzwania jest również rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, których
na terenie Gminy jest wiele. Przekształcanie tych przestrzeni, ich odnowa techniczna
oraz nadawanie nowych funkcji (gospodarczych, społecznych, rekreacyjnych) będzie
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tworzeniem nowych „ognisk” wzrostu, miejsc atrakcyjnych dla zamieszkania lub
podjęcia działalności gospodarczej.
Poprawa dostępności komunikacyjnej – szczególnie w kontekście rozwoju terenów
pomiędzy Krakowem i konurbacją górnośląską (zgodnie z założeniami Strategii
Rozwoju Polski Południowej), będzie jedną z istotniejszych szans dla Gminy Trzebinia.
Postawienie wyraźnego akcentu przez zarządy województw małopolskiego i śląskiego
na dążenie do zagospodarowywania (gospodarczego, mieszkaniowego,
rekreacyjnego) obszarów pomiędzy dwoma metropoliami stwarza dla Gminy
Trzebinia szansę na istotną poprawę infrastruktury transportowej (różnych rodzajów)
oraz gospodarczej. Położenie w pobliżu autostrady A4 zapewnia dogodne połączenia
transportowe z Krakowem i konurbacją górnośląską. Jednak autostrada nie zapewnia
pełnej dostępności komunikacyjnej Trzebini. Gęsta sieć dróg pozostałych kategorii nie
stanowi atutu w rozumieniu nowoczesnych układów transportowych - niska
przepustowość dróg, ich zły stan techniczny na niektórych fragmentach, duże
natężenie ruchu powodują, iż pokonanie tych niewielkich dystansów zajmuje znaczną
ilość czasu. Może ograniczać to możliwości przyciągania nowych inwestorów do stref
gospodarczych, czy też nowych mieszkańców, szczególnie w kontekście konkurencji
ze strony gmin podobnie skomunikowanych. Dodatkową trudnością realizacyjną jest
fakt, iż zadania z tego zakresu leżą w gestii kompetencyjnej instytucji krajowych
i wojewódzkich, co będzie wymagało współpracy międzysamorządowej dla
osiągnięcia wspólnego celu, licznych działań lobbystycznych oraz wielu uzgodnień
technicznych.
Kreowanie wizerunku Gminy Trzebinia – przede wszystkim poprzez wzrost
infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz oryginalne przedsięwzięcia kulturalne,
które z jednej strony powinny przełożyć się na wzrost zainteresowania Gminą wśród
potencjalnych odwiedzających (mieszkańcy aglomeracji krakowskiej i górnośląskiej,
turyści zagraniczni, turyści kwalifikowani – zainteresowani oryginalnymi walorami
przyrodniczymi, kulturowymi i rekreacyjnymi, itp.), a z drugiej strony przyczynić się
do wzrostu zamożności mieszkańców i w konsekwencji wykreować wewnętrzny
popyt na rynku. Ten zaś ma szanse stanowić podstawowe uzasadnienie dla
podejmowania różnych działalności gospodarczych, zorientowanych na
ponadlokalnych nabywców, w tym świadczących usługi rynkowe w ramach
przemysłów czasu wolnego. Oryginalność walorów Gminy Trzebinia (Puszcza
Dulowska, akweny wodne, krajobraz, obszary leśne, zabytki i układy urbanistyczne)
nie gwarantują samoistnego rozwoju turystyki i rekreacji. Walory te w konkurencji
z pobliskimi ośrodkami turystycznymi (Kraków, Oświęcim, Wadowice, Ojców, itp.) nie
mają odpowiedniej siły przebicia na rynku. Jednak Trzebinia może Zbudować bardzo
atrakcyjną ofertę rekreacyjno-kulturową i weekendową. Obecnie Trzebinia nie
posiada żadnej specjalizacji turystyczno-rekreacyjnej (mimo wielu zasobów), brakuje
infrastruktury, brakuje oferty, brakuje produktów turystycznych. W efekcie
wizerunek gminy nie kojarzy się ze spędzaniem wolnego czasu. Wyzwaniem jest
przyciąganie inwestorów i tworzenie nowoczesnej infrastruktury turystycznorekreacyjnej, rewitalizacja bazy już istniejącej i przewracanie do życia obiektów
wymagających renowacji i rewitalizacji (m.in.: zbiorniki wodne, szlaki, trasy
rowerowe, obszary rekreacyjne, itp.), szeroko popularyzujących i tworzących markę
Gminy Trzebinia. Potrzebny jest nowy wizerunek splatający zasoby przyrodnicze
z walorami kulturowymi i rekreacyjnymi. Oryginalność niektórych produktów
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terytorialnych, jakie mogą być przedmiotem konsumpcji dla mieszkańców, turystów,
inwestorów, czy codziennie przybywających na obszar Gminy, powinna być
traktowana jako ważny argument w działaniach promocyjnych.
Inicjowanie aktywności mieszkańców – angażowanie się w miejscowe inicjatywy,
poszukiwanie miejsca realizacji własnych aspiracji i działalności na terenie Gminy
Trzebinia. Problem bierności niektórych środowisk lokalnych jest konsekwencją
zaistnienia wielu różnych czynników, z których warunki ekonomiczne są może
najłatwiej dostrzegalne wśród negatywnie oddziałujących, ale niekoniecznie
najtrudniejsze do pokonania. Skala zaniedbań społecznych, w tym braków inicjatyw
instytucji publicznych jest różna i w wielu miejscach wskazać można grupy osób
bardzo zaangażowanych w likwidację skutków niepożądanych zjawisk. Problemy
występowania patologii społecznych, dziedziczenia ubóstwa czy wykluczenia
obserwowane są w wielu miejscach całego województwa i nie są cechą
charakterystyczną wyłącznie dla Gminy Trzebinia. Jednak stanowią duże zagrożenie
dla realizacji wyzwań gospodarczych i wizerunkowych, w związku z czym powinny
stanowić istotną część strategii. Przeciwdziałanie tym niekorzystnym tendencjom
społecznym powinno być realizowane m.in. poprzez utrzymywanie wysokiej jakości
kształcenia od pierwszych jego etapów, angażowanie mieszkańców do świadomego
udziału w kulturze oraz inicjatywach lokalnych, kreowanie wartości przedsiębiorczych
i estetycznych. Przyczyni się to w przyszłości do zapewnienia odpowiedniej
zaradności i operatywności mieszkańców (np. aktywne poszukiwanie pracy na terenie
Gminy), odpowiedzialności za dobro wspólne (np. estetyka kamienic i gospodarstw,
odnowa centrów wsi i miejsc publicznych) oraz przedsiębiorczości. W warunkach
Gminy Trzebinia, ważne jest aby wspierać wszelkie inicjatywy integrujące nowych
mieszkańców.
Ważne centrum usług publicznych w województwie małopolskim – którym
Trzebinia powinna stać się w najbliższych latach, aby przeciwdziałać niekorzystnym
zjawiskom gospodarczym i demograficznym, jakie są dostrzegalne w sferze globalnej.
Realizacja tego aspektu przyszłości Gminy Trzebinia wymagać będzie jednak
wykazania się przynajmniej regionalną konkurencyjnością, w znaczeniu budowy
oferty usług publicznych, kierowanych do mieszkańców (w tym potencjalnych –
nowych), o wysokiej jakości. Mowa głównie o usługach edukacyjnych, zdrowotnych,
kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, administracyjnych, które jako kompleksowa
oferta społeczna nierzadko decyduje o jakości kapitału społecznego i atrakcyjności dla
nowego osadnictwa. Gmina Trzebinia, poprzez swoje dogodne położenie już stanowi
atrakcyjny teren osadniczy – widać to przede wszystkim w tych częściach Gminy,
które charakteryzują się dobrym skomunikowaniem z Krakowem i Katowicami.
Wobec ogólnokrajowych, niekorzystnych tendencji demograficznych, rozwój funkcji
rezydencjonalnych i osadniczych Gminy należy postrzegać jako poważną szansę
rozwojową, a każdego nowego mieszkańca jako swoistego inwestora (klienta
wszystkich usług świadczonych na obszarze Gminy). Rozwój silnego centrum usług
publicznych jest warunkiem koniecznym, aby tę szansę wykorzystać. Ważnym
aspektem jest również współpraca międzysektorowa (z organizacjami
pozarządowymi) na rzecz rozwoju i poprawy efektywności niektórych usług
publicznych oraz ciągłe doskonalenie systemów zarządczych, które bezpośrednio
wpływają na jakość usług administracyjnych.
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Wizja i misja rozwoju Gminy Trzebinia
Wizja rozwoju Gminy Trzebinia stanowi projekcję, opis pożądanego stanu rzeczywistości
lokalnej w perspektywie 2020 roku. Określa stan docelowy, do którego dążyć będzie cała
wspólnota Gminy, tj. władze samorządowe Gminy oraz ich partnerzy (lokalni oraz
ponadlokalni), wykorzystując przy tym możliwości płynące z własnych atutów i szans
pojawiających się w otoczeniu. Wizja ukierunkowana jest prognostycznie, określa cel, do
jakiego zmierza Gmina. Wskazuje ona zasadniczy kierunek podejmowanych działań.
WIZJA „GMINA TRZEBINIA 2020”

W 2020 roku Gmina Trzebinia w pełni korzysta ze swojego położenia
względem metropolii krakowskiej i górnośląskiej. Rozwinęły się
konkurencyjne i innowacyjne sektory gospodarki w nowoczesnych strefach
aktywności inwestycyjnej, generując nowe miejsca pracy. Postępują procesy
rewitalizacyjne zarówno terenów poprzemysłowych, jak i przestrzeni
publicznych w mieście i na terenach wiejskich. Przemysły czasu wolnego
stają się istotnym uzupełnieniem lokalnej gospodarki. Poprawa stanu
środowiska naturalnego oraz doskonalenie usług publicznych przynosi
korzyści w postaci zwiększenia standardów życia.

Misja jest nadrzędnym celem rozwoju Gminy Trzebinia. Określa ona również rolę władz
samorządowych w procesie rozwoju wspólnoty lokalnej. Zgodnie z misją, władze
samorządowe pełnią rolę inicjatora dla realizacji przedsięwzięć zgodnych ze Strategią
Rozwoju Gminy Trzebinia, a podejmowanych przez różnych aktorów życia społecznego
i gospodarczego – liderów lokalnych, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne,
przedsiębiorców, grupy nieformalne mieszkańców. Ponadto władze samorządowe są także
realizatorem własnych projektów (leżących w zadaniach własnych oraz we współpracy
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego), zmierzających do rozwoju Gminy Trzebinia,
upowszechniania jej walorów, ułatwiania współpracy partnerów lokalnych i wdrażania
innowacyjnych rozwiązań.
MISJA ROZWOJU GMINY TRZEBINIA

Naszą misją jest wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego
oraz przestrzennego Gminy Trzebinia w partnerstwie z sektorem
biznesowym i pozarządowym. Chcemy wspólnie kreować wizerunek Gminy
Trzebinia jako miejsca przyjaznego do życia, prowadzenia działalności
gospodarczej i odpoczynku.
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Plan operacyjny Strategii
Priorytety wyszczególnione w strategii wynikają z przyjętej wizji rozwoju Gminy Trzebinia do
2020 roku i zdefiniowanych wyzwań rozwojowych. Ze względu na stwarzanie
w perspektywie długookresowej największych możliwości wzrostu, uznane one zostały za
najważniejsze. Wyodrębniono zatem pięć obszarów priorytetowych, które są względem
siebie równoważne i uzupełniające się:

OBSZAR 1. GOSPODARKA I EDUKACJA ZAWODOWA
OBSZAR 2. INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ
OBSZAR 3. MIASTO TRZEBINIA I OBSZARY WIEJSKIE
OBSZAR 4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EKOLOGICZNE I SPOŁECZNE
OBSZAR 5. ZARZĄDZANIE ROWOJEM GMINY

Dla każdego z obszarów priorytetowych sformułowany został cel strategiczny
(w perspektywie 2020 roku), z którego wynikają cele operacyjne. Dla ich urzeczywistnienia
wyodrębniono natomiast kierunki interwencji – kluczowe zadania i projekty do realizacji.
Należy je traktować jako pewną propozycję, otwartą listę przedsięwzięć w danym zakresie,
określającą ogólne ramy koncentracji aktywności programowej, finansowej i organizacyjnej
całej wspólnoty Gminy Trzebinia w perspektywie długofalowej.
Ponadto, dla zapewnienia kontroli nad stopniem realizacji poszczególnych celów niniejszej
Strategii Rozwoju stworzono listę rekomendowanych mierników. Mierniki te są użyteczne
przede wszystkim w czasie dokonywania monitoringu realizacji oraz aktualizacji dokumentu.
Lista mierników stanowi bazową propozycję, która podczas prowadzenia procesów
monitorowania i przeglądu strategicznego może być modyfikowana i uzupełniana – zgodnie
z potrzebami jednostek wdrażających.
Poniższy schemat prezentuje strukturę celów Strategii Rozwoju Gminy Trzebinia na lata
2014-2020.
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GOSPODARKA
I EDUKACJA
ZAWODOWA

INFRASTRUKTURA DLA
DOSTĘPNOŚCI
KOMUNIKACYJNEJ

Cel strategiczny:
Konkurencyjna
i innowacyjna
gospodarka powiązana
z efektywnym
systemem edukacji
Cel operacyjny I.1
Rozwój kapitału
intelektualnego
i kształcenia zawodowego
Cel operacyjny I.2
Budowa infrastruktury
gospodarczej
Cel operacyjny I.3
Aktywna polityka na
rynku pracy i wspieranie
zatrudnienia
Cel operacyjny I.4
Wzmacnianie i promocja
przedsiębiorczości
Cel operacyjny I.5
Rozwój oferty
przemysłów czasu
wolnego

Cel strategiczny:
Wysoka dostępność
komunikacyjna gminy

Cel operacyjny II.1
Trzebinia nowoczesnym
węzłem sieci
transportowej o znaczeniu
ponadregionalnym
i międzynarodowym
Cel operacyjny II.2
Zwiększenie dostępności
transportowej terenów
inwestycyjnych
w Gminie Trzebinia
Cel operacyjny II.3
Zwiększenie dostępności
komunikacyjnej dla
mieszkańców i turystów –
rozwój instrumentów
zarządzania
zintegrowanymi systemami
transportu

MIASTO TRZEBINIA
I OBSZARY WIEJSKIE

BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE,
EKOLOGICZNE
I SPOŁECZNE

Cel strategiczny:

Cel strategiczny:

Rozwój funkcji lokalnego
centrum usług
publicznych
i zwiększenie dostępu
do usług publicznych

Wysoki poziom
bezpieczeństwa
publicznego, społecznego
i ekologicznego
mieszkańców gminy

Cel operacyjny III.1
Rewitalizacja i rozwój
obszarów silnie
zurbanizowanych

Cel operacyjny IV.1
Poprawa bezpieczeństwa
ekologicznego oraz
wykorzystanie zasobów
środowiska naturalnego dla
rozwoju Trzebini

Cel operacyjny III.2
Rozwój obszarów
wiejskich
Cel operacyjny III.3
Rozwój funkcji lokalnych
usług publicznych
Cel operacyjny III.4
Ochrona przestrzeni
kulturowej i przyrodniczej

Cel operacyjny IV.2
Integrująca polityka
społeczna
Cel operacyjny IV.3
Wspieranie systemów
zarządzania
bezpieczeństwem
publicznym

Cel operacyjny II.4
Rozwój infrastruktury dla
społeczeństwa
informacyjnego

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM GMINY

Cel strategiczny: Nowoczesne zarządzanie publiczne oraz współpraca samorządowa
Cel operacyjny V.1 Sprawny system zarządzania strategicznego i współpracy samorządowej
Cel operacyjny V.2 Kształtowanie kapitału społecznego i wzmacnianie aktywności obywatelskiej
Cel operacyjny V.3 Budowa i promocja marki Gminy Trzebinia na arenie krajowej oraz międzynarodowej
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OBSZAR I – GOSPODARKA I EDUKACJA ZAWODOWA
Cel strategiczny:
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym systemem edukacji

Strategia postępowania:
Jednym z najważniejszych celów rozwojowych Gminy Trzebinia jest budowanie pozycji
miejsca atrakcyjnego dla inwestycji oraz korzystającego z wiedzy, aktywności zawodowej
i przedsiębiorczości mieszkańców. Jakość i konkurencyjność gospodarki (w tym lokalnej) jest
dziś uzależniona nie tylko od warunków ekonomicznych i prawnych, ale nade wszystko od
jakości kapitału ludzkiego. Kapitał intelektualny jest sumą kapitału, jaki tworzą ludzie
i instytucje, potencjał zewnętrznego wizerunku oraz wewnętrzne relacje społeczne.
Umiejętne i pełne wykorzystanie tych atutów powinno prowadzić do nowego –
strategicznego spojrzenia na obszary przewagi konkurencyjnej. Rozwój zależy od otwartości
i gotowości do współpracy, jakości kadr gospodarki, poziomu przedsiębiorczości
mieszkańców, uniwersalnych kwalifikacji pracowników, zdolności do tworzenia i absorpcji
innowacji oraz zdolności do elastycznego reagowania na zachodzące na rynku pracy zmiany.
Tym samym, edukacja w Gminie nie może rozwijać się bez uwzględnienia jej wpływu na
lokalną gospodarkę, tworzące ją podmioty i ich kadry. Podobnie gospodarka nie może się
rozwijać bez wzajemnych relacji w zakresie kierunków i jakości sfery edukacji oraz jakości
lokalnego rynku pracy. Potrzebne jest zatem nowe podejście do wsparcia przedsiębiorczości
i kształcenia postaw przedsiębiorczych, intensyfikacja współpracy i jej koordynacja
w zakresie lepszego dopasowania systemu kształcenia do zmieniających się warunków
społecznych oraz gospodarczych, a także uspójnianie współpracy pomiędzy sektorem
gospodarczym i instytucjami rynku pracy. Służyć temu mają zintegrowane interwencje
w zakresie edukacji, przedsiębiorczości i rynku pracy.
Szansą na rozwój Gminy Trzebinia jest inteligentne gospodarowanie i pomnażanie lokalnych
zasobów (potencjałów) oraz umiejętne korzystanie z położenia względem metropolii
krakowskiej i górnośląskiej oraz głównych szlaków transportowych. Jednak, w długiej
perspektywie, zwiększenie tempa rozwoju nie będzie możliwe bez zagospodarowywania
istniejącej infrastruktury gospodarczej, stanowiącej o konkurencyjności Gminy i atrakcyjności
inwestycyjnej. Niezbędne są również inwestycje, podnoszące zewnętrzną dostępność
komunikacyjną Gminy Trzebinia, która stanowi jedną z podstawowych determinant rozwoju
każdej jednostki samorządu terytorialnego.
Ważnym potencjałem rozwojowym Gminy są również obszary wiejskie. Dobre warunki
naturalne, odpowiedni poziom skomunikowania z otoczeniem, położenie względem dużych
obszarów zurbanizowanych może w przyszłości stać się istotną szansą rozwojową dla Gminy
– rozwój nowych obszarów osadniczych i zwiększenie potencjału demograficznego, a co za
tym idzie również gospodarczego.
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Spójność z dokumentami nadrzędnymi:
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
TRZEBINIA
NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO 2020

Cel 1.
Rozwój gospodarki opartej na
wiedzy

Cel strategiczny:
Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka
powiązana z efektywnym
systemem edukacji

Cel 3.
Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw, zwłaszcza
MŚP
Cel 6.
Wzrost zatrudnienia
i mobilności pracowników
Cel 8.
Podniesienie poziomu
edukacji, kształcenie
ustawiczne

KRAJOWA STRATEGIA
ROZWOJU REGIONALNEGO
2010-2020: REGIONY, MIASTA
OBSZARY WIEJSKIE
I.2
Tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania procesów
rozwojowych
i zwiększania ich absorpcji na
obszary poza ośrodkami
wojewódzkimi
I.3
Budowa podstaw
konkurencyjności województw

2.2
Wspieranie obszarów
wiejskich o najniższym
poziomie dostępu
mieszkańców do dóbr
i usług warunkujących
możliwości rozwojowe

Cele operacyjne:
I.1 Rozwój kapitału intelektualnego i kształcenia zawodowego
I.2 Budowa infrastruktury gospodarczej
I.3 Aktywna polityka na rynku pracy i wspieranie zatrudnienia
I.4 Wzmacnianie i promocja przedsiębiorczości
I.5 Rozwój oferty przemysłów czasu wolnego
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OBSZAR I:
GOSPODARKA I EDUKACJA ZAWODOWA
Cel strategiczny:
Cel strategiczny: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym systemem edukacji

OBSZAR I: GOSPODARKA I EDUKACJA ZAWODOWA
Cel strategiczny: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym systemem edukacji
Kierunki interwencji
(kluczowe zadania)

Cele operacyjne:
I.1.1

I.1

Rozwój kapitału
intelektualnego
i kształcenia
zawodowego

I.1.2

I.1.3

Partnerzy Urzędu Miasta

Tworzenie klas specjalistycznych od szkoły podstawowej
Placówki oświatowe, przedsiębiorcy, Starostwo
(wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych – językowych,
Powiatowe, Chrzanowska Izba Gospodarcza, organizacje
matematycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych
pozarządowe
informatycznych, społecznych i obywatelskich).
Uzasadnienie:
Kompetencje kluczowe definiowane są jako te, które niezbędne są osobom do ich samorealizacji, rozwoju osobistego,
aktywności obywatelskiej, integracji społecznej i zatrudnienia. Stanowią one połączenie wiedzy, umiejętności i postaw
obywateli. Celem kierunku jest rozwój kompetencji kluczowych mieszkańców gminy Trzebinia począwszy od szkoły
podstawowej. Włączenie treści niezbędnych do rozwoju kompetencji kluczowych winno odbywać się od początku procesu
kształcenia.
Wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez system stypendiów
Placówki oświatowe, przedsiębiorcy, Starostwo
i nagród.
Powiatowe, organizacje pozarządowe
Uzasadnienie:
Celem kierunku interwencji jest wspieranie najzdolniejszych uczniów na wszystkich poziomach edukacji tak, aby efektywnie
motywować młodych mieszkańców gminy Trzebinia do jeszcze większego rozwoju zainteresowań naukowych i pasji.
Placówki oświatowe, przedsiębiorcy, Starostwo
Współpraca samorządu ze szkołami ponadgimnazjalnymi
Powiatowe, Chrzanowska Izba Gospodarcza, Powiatowy
i przedsiębiorcami w zakresie tworzenia klas dedykowanych
Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, organizacje
uwzględniających potrzeby rynku pracy.
pozarządowe
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I.1.4

I.1.5

I.1.6

Uzasadnienie:
Istotą współpracy pomiędzy placówkami edukacyjnymi a przedsiębiorcami powinno być takie kształtowanie polityki
edukacyjnej, szczególnie na etapie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, które zwiększało będzie szanse na znalezienie
zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Treści kształcenia oraz nauczane umiejętności powinny być ściśle powiązane
z zapotrzebowaniem płynącym ze strony przedsiębiorców. Proponowaną formą realizacji są klasy dedykowane, utworzone we
współpracy z konkretnymi przedsiębiorcami lub grupami przedsiębiorców. Zajęcia praktyczne uczniów powinny być
monitorowane, a zakres czynności wykonywanych podczas praktyk powinien stanowić szansę na zdobycie rzeczywistych i
potrzebnych umiejętności. Kluczową rolę w tym zakresie stanowić powinni odpowiednio przygotowani opiekunowie praktyk.
Placówki oświatowe, przedsiębiorcy, Starostwo
Powiatowe, Chrzanowska Izba Gospodarcza, Powiatowy
Rozwój doradztwa edukacyjnego w zakresie kształcenia
Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, organizacje
zawodowego.
pozarządowe, Powiatowe Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Chrzanowie
Uzasadnienie:
Obserwowana sytuacja na regionalnym rynku pracy wskazuje na strukturalne braki wśród specjalistów i fachowców
o odpowiednich kompetencjach. Jednocześnie brak wiedzy o zawodach, przekonanie o zamknięciu poprzez wybór szkoły
zawodowej drogi do dalszej edukacji (studiów wyższych) i ogólny negatywny wizerunek szkolnictwa zawodowego sprawiają, że
duża część młodzieży traktuje wybór tej ścieżki edukacji jako ostateczność i syndrom edukacyjnej porażki. Wzmocnienie
promocji tej ścieżki edukacyjnej poprzez rozwój doradztwa w zakresie kształcenia zawodowego powinien przyczynić się do
zmiany postaw społecznych w tym zakresie. Doradztwo zawodowe powinno zostać poparte właściwą diagnostyką
predyspozycji zawodowych uczniów.
Współpraca samorządu z uczelniami wyższymi w zakresie
Placówki oświatowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy,
tworzenia specjalistycznych kadr dla nowoczesnej gospodarki.
Chrzanowska Izba Gospodarcza
Uzasadnienie:
Rolą jednostek samorządu terytorialnego jest wspieranie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami a uczelniami wyższymi,
kształcącymi specjalistyczne kadry dla gospodarki. Bliskość dużych ośrodków akademickich stwarza możliwości zapewnienia
kadr o specjalistycznym, profilowanym wykształceniu, adekwatnym do zapotrzebowania zgłaszanego przez potencjalnych
pracodawców.
Placówki oświatowe, przedsiębiorcy, Starostwo
Powiatowe, Chrzanowska Izba Gospodarcza, Powiatowy
Kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem się
Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, organizacje
przez całe życie oraz korzystaniem z kształcenia ustawicznego;
pozarządowe, Powiatowe Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Chrzanowie, TCK – Uniwersytet
Trzeciego Wieku
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Uzasadnienie:
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku pracy, szczególnie w zakresie stosowania nowych technologii w procesie
produkcji oraz dostarczania usług, a także zmieniające się gusta i preferencje klientów wymagają ciągłego dostosowywania
wiedzy i umiejętności do zmieniających się oczekiwań i potrzeb pracodawców. Ważne jest budowanie świadomości
mieszkańców w zakresie potrzeby ciągłej edukacji i podnoszenia umiejętności, a w przypadku istotnych zmian strukturalnych
na rynku pracy, przekwalifikowania się i nauki nowego zawodu. Nie mniej ważne jest budowanie świadomości przedsiębiorców
w zakresie konieczności wpierania aktywności edukacyjnej pracowników.
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Chrzanowie, placówki oświatowe, przedsiębiorcy,
Wspieranie działań i współpraca z Powiatowym Centrum
Starostwo Powiatowe, sąsiednie gminy, Chrzanowska
Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.
Izba Gospodarcza, Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki
Urząd Pracy, organizacje pozarządowe
Uzasadnienie:
Realizacja działań związanych z rozwojem kapitału intelektualnego mieszkańców, szczególnie wśród osób dorosłych
i pracujących, wymaga budowania szerokich partnerstw i angażowania licznych aktorów obejmujących sąsiednie JST, placówki
oświatowe, przedsiębiorców i ich organizacje, instytucje rynku pracy. Podstawową i najważniejszą jednostką posiadającą
doświadczenie i realizującą zadania z zakresu uczenia się przez całe życie jest Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Chrzanowie. Wspieranie działań i współpraca z PCKU w Chrzanowie powinna stanowić podstawę szerokiej współpracy
międzygminnej i międzysektorowej w zakresie kształcenia ustawicznego.
Pozyskiwanie terenów i tworzenie stref aktywności gospodarczej,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
w tym we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami (nowy
Starostwo Powiatowe, sąsiednie gminy, Chrzanowska
zasób gruntów).
Izba Gospodarcza, przedsiębiorcy
Uzasadnienie:
Wysoka dostępność komunikacyjna gminy stanowi o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Kluczowym czynnikiem
przyciągającym potencjalnych inwestorów mogą być strefy aktywności gospodarczej czyli specjalnie wydzielone i
przygotowane do inwestycji obszary, charakteryzujące się uzbrojeniem technicznym. Kluczową rolą władz gminy w tym
obszarze jest właściwa polityka przestrzenna, uwzględniająca scalanie gruntów, włączanie gruntów będących w posiadaniu
przedsiębiorców, zmiany przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Agencja
Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości oraz innych form
Rozwoju Małopolski Zachodniej, Krakowski Park
stowarzyszeniowych.
Technologiczny, Chrzanowska Izba Gospodarcza,
przedsiębiorcy
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Uzasadnienie:
W procesie rozwoju gospodarczego gminy ważne jest wspieranie nowo powstałych przedsiębiorstw. Proponowanymi formami
wsparcia są inkubatory przedsiębiorczości, a więc instytucje pomagające nowym przedsiębiorcom w wynajęciu powierzchni
biurowej, magazynowej i produkcyjnej, a także oferujące szereg usług biurowych i okołobiznesowych. Podobną funkcję mogą
spełniać stowarzyszenia przedsiębiorców.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Agencja
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – kreowanie nowych
Rozwoju Małopolski Zachodniej, Chrzanowska Izba
funkcji gospodarczych, aktywna polityka podatkowa.
Gospodarcza, przedsiębiorcy
Uzasadnienie:
Dostępność terenów poprzemysłowych gminy stwarza potencjał rozwoju gospodarczego. Wymagają one jednak inwestycji
pozwalających na wykreowanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych, szczególnie z zakresu poprawy jakości
infrastruktury technicznej, a także rozwoju na terenach zdegradowanych nowych obiektów użyteczności publicznej. Istotnym
czynnikiem wzmacniającym aktywność gospodarczą na terenach poprzemysłowych może być preferencyjna polityka
podatkowa. Ożywienie terenów poprzemysłowych wymieniane jest jako jeden z ważnych celów polityki regionalnej w unijnym
okresie programowania do roku 2020.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Urząd
Współpraca z urzędnikami wyższego szczebla w zakresie poprawy
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo
jakości obsługi inwestorów.
Powiatowe, przedsiębiorcy
Uzasadnienie:
Inwestycje z zakresu budowy infrastruktury gospodarczej wymagają najczęściej współpracy pomiędzy różnymi szczeblami
administracji samorządowej oraz centralnej. Kluczowym zadaniem władz lokalnych jest zatem działalność wspierająca
aktywność inwestycyjną na terenie gminy, wyrażająca się m.in. poprzez tworzenie i utrzymywanie korzystnego wizerunku
inwestorów oraz wspomaganie w nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji pomiędzy przedsiębiorcami a
przedstawicielami władzy publicznej.
Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i innymi podmiotami
w zakresie rozwoju oferty usług dotyczących podnoszenia oraz
Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy,
zmiany kwalifikacji na różnych etapach życia – w powiązaniu
placówki oświatowe, Chrzanowska Izba Gospodarcza,
z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy
organizacje pozarządowe, Ośrodek Pomocy Społecznej
(małopolskiego i śląskiego).
Uzasadnienie:
Zmieniające się potrzeby rynku pracy wymagają ciągłych i systematycznych dostosowań po stronie podaży pracy. W ślad za
pojawiającymi się potrzebami płynącymi ze strony pracodawców powinny być kierowane działania instytucji pośredniczących
na rynku pracy, oferujących programy przekwalifikowania, instrumenty podnoszenia umiejętności oraz inne narzędzia
edukacyjne dostosowane do etapu życia beneficjentów.
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Wspieranie szkoleń i doradztwa w zakresie przedsiębiorczości,
w tym dotyczących zakładania i prowadzenia własnego biznesu.

Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy,
Chrzanowska Izba Gospodarcza, organizacje
pozarządowe, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej

Uzasadnienie:
Kluczowym narzędziem rozwiązywania problemów związanych z bezrobociem jest aktywne stymulowanie przedsiębiorczości
mieszkańców i wspieranie zatrudnienia. Zadaniem władz gminy w tym zakresie jest wspieranie działań doradczych i
szkoleniowych w zakresie przedsiębiorczości, oferowanych najczęściej przez organizacje pozarządowe oraz instytucje otoczenia
biznesu.
Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy,
Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie
placówki oświatowe, Chrzanowska Izba Gospodarcza,
monitoringu i analiz lokalnego rynku pracy.
organizacje pozarządowe, Agencja Rozwoju Małopolski
Zachodniej
Uzasadnienie:
Jednym z podstawowych zadań Powiatowych Urzędów Pracy są działania z zakresu monitoringu i analiz lokalnego rynku pracy.
Ścisła współpraca z PUP w tym obszarze prowadzić powinna do efektywniejszej i aktywnej polityki zatrudnienia w gminie,
dokonywanej poprzez adekwatne zmiany w zakresie kierunków kształcenia, szkoleń zawodowych oraz inspirowania innych
rozwiązań zmierzających do pełnego wykorzystania zasobów siły roboczej na terenie gminy.
Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy,
Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie nowych
placówki oświatowe, Chrzanowska Izba Gospodarcza,
kierunków oraz nowoczesnych metod kształcenia zawodowego –
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
kształcenie praktyczne w miejscu pracy.
organizacje pozarządowe, Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej
Uzasadnienie:
Atrakcyjność i efektywność lokalnej gospodarki zależy w istotnym stopniu od możliwości i kosztów pozyskania pracowników.
Wspieranie rozwoju lokalnego powinno zatem opierać się na ścisłej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, której efektem
będą zmiany polityki szkoleniowej na poziomie ponadgimnazjalnym oraz rozwój metod kształcenia zawodowego, pozwalające
dostosowywać kompetencje i umiejętności mieszkańców do konkretnego zapotrzebowania lokalnych pracodawców. Istotnym
elementem pakietu działań edukacyjnych powinno być kształcenie praktyczne w miejscu pracy.
Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy,
Chrzanowska Izba Gospodarcza, Urząd Marszałkowski
Współpraca w przedsiębiorcami oraz instytucjami rynku pracy
Województwa Małopolskiego, Małopolska Agencja
w organizowaniu programów outplacementowych.
Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Małopolski
Zachodniej
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Uzasadnienie:
Zmiany struktury gospodarki wymuszają niejednokrotnie potrzebę grupowej redukcji zatrudnieni, co w przypadku małych
społeczności lokalnych stanowić może znaczący problem społeczny. Ważne jest zatem, aby aktywna polityka rynku pracy
uwzględniała współpracę z przedsiębiorcami i instytucjami pośrednictwa na rynku pracy w zakresie tzw. zwolnień
monitorowanych. Wśród podstawowych narzędzi wsparcia potencjalnych bezrobotnych wymienić należy doradztwo
zawodowe oraz rozwój umiejętności osobistych, przeciwdziałające dezaktywizacji osób zwalnianych.
Powiatowy Urząd Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy,
Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie realizacji
Chrzanowska Izba Gospodarcza, Urząd Marszałkowski
projektów zwiększających przedsiębiorczość wśród społeczności Województwa Małopolskiego, organizacje pozarządowe,
lokalnej.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Agencja
Rozwoju Małopolski Zachodniej
Uzasadnienie:
Uzupełnieniem oferty szkoleniowej i doradczej z zakresu przedsiębiorczości powinna być współpraca z instytucjami otoczenia
biznesu, oferującymi różnorodne formy wsparcia finansowego. Dostępność instrumentów pożyczkowych i poręczeniowych oraz
wiedza z zakresu efektywnego wykorzystania tych narzędzi stanowić powinna istotną formę wsparcia rozwoju
przedsiębiorczości na terenie gminy.
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Chrzanowska Izba
Tworzenie miejsc pracy w działalności okołorolniczej –
Gospodarcza, Urząd Marszałkowski Województwa
wykorzystanie idei miejscowości tematycznych.
Małopolskiego, organizacje pozarządowe
Uzasadnienie:
Jednym z nowatorskich sposobów przejścia od niskodochodowej działalności rolniczej do gospodarki opartej na usługach jest
wykorzystanie idei tzw. miejscowości tematycznych. Miejscowości tematyczne stanowią element tzw. gospodarki doznań,
gdzie tradycyjną infrastrukturę i zaplecze gospodarcze zastępuje się ofertą edukacyjną i integracyjną, opartą na specjalizacji
wykorzystującej osobliwości przyrodnicze, kulturowe czy zwyczaje pielęgnowane przez mieszkańców gminy.
Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych poprzez system
Chrzanowska Izba Gospodarcza
ulg i zachęt podatkowych.
Uzasadnienie:
Wśród podstawowych instrumentów bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości, leżących po stronie władz gminy, wymienia
się aktywną politykę ulg i zwolnień podatkowych. Najczęściej spotykanym narzędziem wpływu są ulgi w podatku od
nieruchomości, oferowane zazwyczaj w sytuacji planowanego rozwoju działalności i zwiększenia poziomu zatrudnienia.
Chrzanowska Izba Gospodarcza, Małopolska Agencja
Rozwój i promocja oferty inwestycyjnej gminy.
Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Małopolski
Zachodniej
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Rozwój oferty
przemysłów czasu
wolnego
I.5.2

Uzasadnienie:
Położenie gminy Trzebinia stanowi pomiędzy dużymi aglomeracjami oraz bliskość ciągów komunikacyjnych (drogowych,
kolejowych, powietrznych) stanowi jeden z podstawowych atutów wzmacniających atrakcyjność inwestycyjną gminy. Ważna
jest zatem promocja oferty możliwości lokowania nowych przedsięwzięć gospodarczych na terenie gminy. Oparta powinna ona
być nie tylko na okolicznych zasobach Małopolski i Śląska, lecz wykorzystywać powinna rozwijającą się współpracę
międzynarodową przedsiębiorców. Bezpośrednie kontakty zagraniczne lokalnych firm, uczestnictwo w targach, wystawach i
konferencjach stanowić mogą istotne źródło wymiany wiedzy na temat oferty gospodarczej i inwestycyjnej gminy.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Agencja
Doskonalenie standardów obsługi inwestorów.
Rozwoju Małopolski Zachodniej
Uzasadnienie:
Profesjonalna obsługa inwestorów ze strony samorządu, w okresie całego okresu działalności przedsiębiorstwa na jego terenie
stanowić może przeważający czynnik decydujący o lokalizacji inwestycji na danym terenie. Wsparcie w tym zakresie dotyczy
m.in. planowania przestrzennego, mediacji z lokalnymi właścicielami gruntów, pomocy w uzyskaniu dostępu do wszystkich
mediów, komunikowaniu się z mieszkańcami i informowaniu opinii publicznej o planowanej inwestycji.
Organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, LGD
Zagospodarowanie rekreacyjne i gospodarcze akwenów wodnych
„Partnerstwo na Jurze”, sąsiednie gminy, Starostwo
i ich otoczenia.
Powiatowe, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
Uzasadnienie:
Wśród podstawowych atrakcji turystycznych i rekreacyjnych gminy Trzebinia wymienić należy zalew Chechło oraz utworzony
w wyrobisku dawnego kamieniołomu akwen wodny, tzw. Balaton. Właściwe zagospodarowanie terenów zbiorników wodnych
oraz ich najbliższego otoczenia polegać powinno na rozwoju funkcji rekreacyjnych i budowaniu zróżnicowanej oferty spędzania
czasu wolnego.
Małopolska Organizacja Turystyczna, Małopolski System
Informacji Turystycznej, organizacje pozarządowe, LGD
Stworzenia oferty dla turystyki aktywnej – m.in. ścieżki
„Partnerstwo na Jurze”, sąsiednie gminy, Starostwo
tematyczne dla wycieczek pieszych, rowerowych, nordic walking
Powiatowe, Urząd Marszałkowski Województwa
- współpraca pomiędzy JST.
Małopolskiego, PTTK, Gmina Wyznaniowa Żydowska w
Katowicach, instytucje kościelne, parafie
Uzasadnienie:
Elementami zwiększania możliwości aktywnego wypoczynku mieszkańców i gości gminy mogą stać się ścieżki piesze
i rowerowe, prezentujące najciekawsze i najbardziej wartościowe miejsca pod względem krajobrazowym, historycznym,
kulturowym czy przyrodniczym. Ważna w tym zakresie jest współpraca pomiędzy sąsiednimi JST w zakresie budowania spójnej
i komplementarnej oferty.
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Małopolska Organizacja Turystyczna, organizacje
pozarządowe, przedsiębiorcy, LGD „Partnerstwo na
Jurze”, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego, instytucje kościelne,
parafie

Tworzenie i efektywne wykorzystanie produktów lokalnych produkty wędliniarskie, tradycje pszczelarskie.

Uzasadnienie:
Wzmocnieniem gospodarki gminy i jej funkcji turystycznych może być tworzenie produktów lokalnych, tj. wytwarzanie
specyficznych lokalnie produktów w sposób tradycyjny i przyjazny dla środowiska. Efektywne wykorzystanie tradycji
wędliniarskich i pszczelarskich daje podstawę do budowania produktów utożsamianych z gminą Trzebinia. Ważną rolą władz
lokalnych w tym zakresie jest wspieranie certyfikacji wyrobów oraz sprzedaży bezpośredniej producentów.
Małopolska Organizacja Turystyczna, Małopolski System
Promowanie szlaków turystycznych - wykorzystanie marki rajdu
Informacji Turystycznej, organizacje pozarządowe,
rowerowego Kraków-Trzebinia.
Miasto Kraków, sąsiednie gminy, Starostwo Powiatowe,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Uzasadnienie:
Promocja walorów krajobrazowych i historycznych gminy oraz wspieranie turystyki aktywnej stanowią podstawowe cele
organizowanego od 10 lat rajdu rowerowego Kraków – Trzebinia. Ugruntowana marka rajdu stanowi ważne narzędzie wpływu
na potencjalnych turystów i osób poszukujących aktywnych form wypoczynku w okolicy Krakowa.
Małopolski System Informacji Turystycznej, organizacje
pozarządowe, LGD „Partnerstwo na Jurze”, sąsiednie
Oznakowanie szlaków i wizualizacja obiektów turystycznych
gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski
i rekreacyjnych.
Województwa Małopolskiego, PTTK, Gmina
Wyznaniowa Żydowska w Katowicach, uczelnie wyższe,
instytucje kościelne, parafie
Uzasadnienie:
Nieodzownym elementem rozwoju turystycznego powinna być aktywna polityka władz gminy w zakresie oznakowania oraz
wizualizacji tras i obiektów turystycznych, będąca elementem promocji i komunikacji zewnętrznej gminy.
Małopolska Organizacja Turystyczna, Małopolski System
Informacji Turystycznej, organizacje pozarządowe,
Aktywna promocja wizerunkowa gminy, oparta na walorach
przedsiębiorcy, LGD „Partnerstwo na Jurze”, Starostwo
przyrodniczych i wielkich imprezach kulturalnych.
Powiatowe, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, instytucje kościelne, parafie
Uzasadnienie:
Wzmacnianie wizerunku gminy jako miejsca atrakcyjnego turystycznie powinno być oparte na istniejącym potencjale
przyrodniczym i kulturowym. Walory środowiska naturalnego (m.in. dziedzictwo Puszczy Dulowskiej) oraz wielkie imprezy
kulturalne organizowane na terenie gminy dają podstawę do zmiany postrzegania gminy wśród potencjalnych turystów.
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I.5.7

I.5.8

1.5.9

1.5.10
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Wykorzystanie dziedzictwa judaistycznego do opracowania
oryginalnej oferty kulturowej – np. stworzenie szlaku
historycznego Auschwitz – Trzebinia – Kraków (lotnisko Balice).

Małopolski System Informacji Turystycznej, organizacje
pozarządowe, LGD „Partnerstwo na Jurze”, Miasto
Kraków, Miasto Katowice, sąsiednie gminy, Starostwo
Powiatowe, Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego, Gmina Wyznaniowa Żydowska w
Katowicach, uczelnie wyższe

Uzasadnienie:
Jednym z fundamentów dziedzictwa historycznego województwa małopolskiego jest wielowiekowa obecność i kultura
diaspory żydowskiej. Zachowanie licznych miejsc i pamiątek obecności Żydów na terenie Trzebini dają potencjał do zwiększenia
ruchu turystycznego na terenie gminy, szczególnie wśród turystów zagranicznych wyznania judaistycznego, odwiedzających
Kraków oraz Obóz Auschwitz.
Małopolska Organizacja Turystyczna, Małopolski System
Korelacja kalendarza imprez kulturalnych Gminy z kalendarzem
Informacji Turystycznej, LGD „Partnerstwo na Jurze”,
imprez kulturalnych województwa małopolskiego.
Miasto Kraków, sąsiednie gminy, Starostwo Powiatowe,
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Uzasadnienie:
Trudnością w zbudowaniu atrakcyjnej oferty kulturalnej gminy może być olbrzymia konkurencja sąsiednich ośrodków,
szczególnie oferta kulturalna Krakowa. Ważne jest zatem, aby imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy, szczególnie
wszystkie duże imprezy ważne wizerunkowo, zostały włączone do kalendarza wydarzeń kulturalnych województwa
małopolskiego. Planowanie imprez powinno odbywać się w szerokich partner stawach pozwalających zbudować spójną
ofertę kulturalną dla całej Małopolski.
Małopolski System Informacji Turystycznej, organizacje
pozarządowe, Starostwo Powiatowe, Urząd
Rozwój turystyki religijnej i pielgrzymkowej
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, instytucje
kościelne, parafie
Uzasadnienie:
Obszar gminy Trzebinia bogaty jest w obiekty sakralne dające potencjał do rozwoju turystyki religijnej. Inny ważnym
czynnikiem dającym podstawę do rozwoju tej gałęzi działalności turystycznej są trasy pielgrzymkowe przebiegające przez teren
gminy: Szlak Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej oraz międzynarodowa trasa pielgrzymkowa z Częstochowy do
Mariazell, łączące ważne sanktuaria maryjne w Polsce, w tym Bazylikę Mniejszą w Trzebini.
Małopolska Organizacja Turystyczna, Małopolski
Opracowanie skutecznego i profesjonalnego systemu promocji
System Informacji Turystycznej, organizacje
walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy.
pozarządowe, LGD „Partnerstwo na Jurze”, Starostwo
Powiatowe, instytucje kościelne, parafie
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Uzasadnienie:
Gmina Trzebinia posiada szereg walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych pozwalających włączyć
aspekty turystyki i rekreacji do głównych celów rozwojowych gminy. Skuteczność wykorzystania tego potencjału zależeć będzie
w głównej mierze od stworzenia sprawnego i profesjonalnego systemu promocji turystycznej gminy, kładącego nacisk na
zmianę wizerunku gminy z miejsca kojarzonego wyłącznie z górnictwem i przemysłem na miejsce oferujące bogatą i
różnorodną ofertą spędzania czasu wolnego.
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Proponowane mierniki realizacji w OBSZARZE I:
CEL OPERACYJNY

Mierniki realizacji

Źródło danych

Podmiot
przekazujący dane

Wyniki egzaminów na zakończenie
szkoły podstawowej

Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna
w Krakowie

Ewidencje OKE TCA

Wyniki testów gimnazjalnych

Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna
w Krakowie

Ewidencje OKE TCA

Edukacyjna wartość dodana

Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna
w Krakowie

Ewidencje OKE TCA

Powierzchnia zidentyfikowanych
terenów gminnych wydzielonych
pod strefy aktywności
gospodarczej na terenie Gminy

UM

GG

Liczba inwestorów działających
w strefach aktywności
gospodarczej gminy

UM

BOI

Liczba ofert pracy z terenu gminy

PUP

GP

Liczba osób bezrobotnych z
terenu gminy

PUP

GP

Liczba osób poniżej 35 roku życia
w ogóle osób bezrobotnych na
terenie gminy

PUP

GP

Liczba nowych podmiotów
gospodarczych rejestrowanych na
terenie gminy

Centralna
Ewidencja
i Informacja
o Działalności
Gospodarczej

GP

Stosunek liczby nowych
działalności gospodarczych
rejestrowanych na terenie gminy
do podmiotów
wyrejestrowywanych

Centralna
Ewidencja
i Informacja
o Działalności
Gospodarczej

GP

Korzystający z noclegów
w turystycznych obiektach
zakwaterowania zbiorowego –
w tym turyści zagraniczni

Bank Danych
Lokalnych

BST

UM

BST

Cel operacyjny I.1

Rozwój kapitału
intelektualnego
i kształcenia
zawodowego

Cel operacyjny I.2

Budowa
infrastruktury
gospodarczej

Cel operacyjny I.3

Aktywna polityka
na rynku pracy
i wspieranie
zatrudnienia

Cel operacyjny I.4

Wzmacnianie
i promocja
przedsiębiorczości

Cel operacyjny I.5

Rozwój oferty
przemysłów czasu
wolnego

Długość urządzonych
i oznakowanych wielofunkcyjnych
tras turystycznych na terenie
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gminy (rowerowe, biegowe,
przyrodnicze, tematyczne, itp.)
Liczba produktów regionalnych
z terenu gminy

UMWM

BST
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OBSZAR II – INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ
Cel strategiczny:
Wysoka dostępność komunikacyjna gminy
Strategia postępowania:
Położenie Gminy Trzebinia oraz jej walory osadnicze i gospodarcze wymagają stałego
podejmowania działań na rzecz rozwoju oraz poprawy infrastruktury komunikacyjnej
(transportowej). Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy i lepsze powiązanie z innymi
obszarami województwa małopolskiego i śląskiego, ma niebagatelne znaczenie dla
możliwości realizacji pozostałych celów niniejszej Strategii, szczególnie w zakresie Priorytetu
I, III i IV. Poprawa dostępności komunikacyjnej równolegle musi być rozpatrywana
w aspekcie zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Wpływa ona na wzrost mobilności
mieszkańców Gminy związanej z uwarunkowaniami współczesnego rynku pracy oraz
wzmacnia jej potencjały w obszarze oferty osadniczej i rekreacyjnej. Działania
w ramach tego Obszaru muszą być realizowane w ścisłej współpracy z gminami sąsiednimi,
powiatem oraz innymi zarządcami sieci komunikacyjnych. Współpraca ta ma dotyczyć
koordynacji podejmowanych inwestycji tak, aby służyły budowie spójnej sieci powiązań
komunikacyjnych wewnątrz Gminy oraz z jej otoczeniem, w tym włączaniu sieci
komunikacyjnej (transportowej) w zewnętrzny system komunikacyjny (transportowy)
w regionie. Pamiętać przy tym należy, że zmniejszeniu ulegnie możliwość zdobycia
zewnętrznego finansowania tego typu przedsięwzięć, realizowanych na poziomie lokalnym.
Tym bardziej wskazana jest współpraca wszystkich jednostek w zakresie długofalowego
planowania budowy i modernizacji dróg. Realizacja tych przedsięwzięć uwzględniać musi
wiele uwarunkowań realizacyjnych, w tym wpływ na jakość życia mieszkańców, stwarzanie
szans na szybkie i sprawne przemieszczanie się w sytuacji świadczenia pracy w innym miejscu
niż miejsce zamieszkania oraz możliwość realnego wpływu podejmowanymi inwestycjami
drogowymi na wzrost atrakcyjności gospodarczej i osadniczej Gminy. Koordynacja działań
musi tu również uwzględniać różne formy i sposoby transportu; stąd też istotne jest
systemowe planowanie i realizowanie inwestycji w zakresie ciągów komunikacyjnych, w tym
również pieszych i rowerowych tak, aby tworzyły one spójną sieć. Istotnym z punktu
widzenia dostępności Gminy oraz mobilności mieszkańców jest stworzenie centrum
przesiadkowego koordynującego w jednym miejscu różne środki transportu i harmonogramy
ich kursowania. Priorytet ten realizowany będzie przede wszystkim w ramach własnych
możliwości JST.
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Spójność z dokumentami nadrzędnymi:
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
TRZEBINIA
NA LATA 2014-2020

Cel strategiczny:
Wysoka dostępność
komunikacyjna gminy

STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO 2020

Cel 2.
Zrównoważony transport
i poprawa dostępności
transportowej
Cel 5.
Zwiększenie dostępności
technologii komunikacyjnoinformacyjnych

KRAJOWA STRATEGIA
ROZWOJU REGIONALNEGO
2010-2020: REGIONY, MIASTA
OBSZARY WIEJSKIE

I.2
Tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania procesów
rozwojowych
i zwiększania ich absorpcji na
obszary poza ośrodkami
wojewódzkimi

Cele operacyjne:
II.1 Trzebinia nowoczesnym węzłem sieci transportowej o znaczeniu ponadregionalnym
i międzynarodowym
II.2 Zwiększenie dostępności transportowej terenów inwestycyjnych w Gminie Trzebinia
II.3 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców i turystów – rozwój
instrumentów zarządzania zintegrowanymi systemami transportu
II.4 Rozwój infrastruktury dla społeczeństwa informacyjnego
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OBSZAR II:
INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ
Cel strategiczny: Wysoka dostępność komunikacyjna gminy

OBSZAR II: INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ
Cel strategiczny: Wysoka dostępność komunikacyjna gminy
Kierunki interwencji
(kluczowe zadania)

Cele operacyjne:
II.1.1

II.1

Trzebinia nowoczesnym
węzłem sieci
transportowej
o znaczeniu
ponadregionalnym
i międzynarodowym

II.1.2

II.1.3

Partnerzy Urzędu Miasta

Wspieranie modernizacji trasy kolejowej E-30, w tym
Gmina Trzebinia, Urząd Marszałkowski Województwa
dostosowania jej do standardów kolei szybkich prędkości oraz
Małopolskiego, gminy sąsiednie, Starostwo Powiatowe
modernizacji linii regionalnych.
Uzasadnienie:
Trasa kolejowa E-30 jest jedną z najważniejszych magistrali kolejowych w Polsce Południowej. Zapewnia ruch pasażerski
i towarowy pomiędzy granicami Państwa i ważnymi ośrodkami krajowymi – Wrocław, Górny Śląsk, Kraków, Rzeszów.
Modernizacja tej trasy wraz z dostosowaniem jej do standardów kolei szybkich prędkości zwiększy znaczenie gospodarce
Trzebini oraz poprawi jej dostępność komunikacyjną. Gmina może uczestniczyć w zadaniu poprzez partnerski udział w pracach
koncepcyjnych i planistycznych, współpracę na etapie realizacyjnym oraz wspieranie inwestycji. Ważnym zadaniem dla
województwa małopolskiego jest również wzmacnianie procesów zmierzających do usprawnienia regionalnego transportu
kolejowego poprzez połączenie linii regionalnych przez Trzebinię do Wadowic – pętla regionalna.
Utrzymanie obecnej pozycji Trzebini w ruchu kolejowym (jako
Gmina Trzebinia, gminy sąsiednie, Starostwo
przystanku w komunikacji krajowej i międzynarodowej).
Powiatowe
Uzasadnienie:
Utrzymanie pozycji Trzebini jako ważnego węzła kolejowego, subregionalnego centrum przesiadkowego w komunikacji
krajowej i międzynarodowej jest istotnym czynnikiem rozwojowym. Należy monitorować koncepcje rozwoju sieci kolejowej w
ruchu pasażerskim i towarowym, szczególnie po modernizacji trasy E-30 oraz promować decyzje spójne z wizją rozwoju
Gminy.
Współpraca w zakresie zwiększania dostępności komunikacyjnej
Zarządy województw: małopolskiego i śląskiego, porty
pomiędzy Trzebinią a portami lotniczymi Kraków-Balice oraz
lotnicze, gminy sąsiednie, Starostwo Powiatowe
Katowice-Pyrzowice.
Uzasadnienie:
Połączenie Trzebini z portami lotniczymi w Krakowie-Balicach oraz Katowicach-Pyrzowicach zapewnia płatna autostrada A4
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II.1.4

II.1.5

II.2.1

II.2

Zwiększenie dostępności
transportowej terenów
inwestycyjnych
w Gminie Trzebinia

II.2.2

oraz pozostała sieć dróg. Zadanie niniejsze ma na celu wspieranie rozwoju nowych połączeń i dróg zwiększających dostępność
komunikacyjną portów lotniczych, w tym kolejową, zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Polski Południowej. Trzebinia
poprzez uczestnictwo w projektach inicjowanych przez samorząd wojewódzki (województwa małopolskiego i śląskiego) ma
szansę na poprawę standardów sieci komunikacyjnej na terenie gminy.
Współpraca z zarządcami dróg w zakresie usprawnienia połączeń
Zarządy województw: małopolskiego i śląskiego, gminy
komunikacyjnych w kierunku Krakowa oraz Konurbacji
sąsiednie, Starostwo Powiatowe
Górnośląskiej.
Uzasadnienie:
Zgodnie z założeniami polityki regionalnej prowadzonej na terenie województwa małopolskiego i śląskiego, priorytetowo
będą traktowane inwestycje wzmacniające wzajemne relacje pomiędzy regionami. Na terenie Gminy Trzebinia palącymi
problemami wpisującymi się w te założenia jest budowa dróg obwodnicowych, poprawiających jakość komunikacji
wewnętrznej, ale również zewnętrznej – sieć drogowa Gminy Trzebinia stanowi alternatywę dla płatnej autostrady A4 w
połączeniach wschód-zachód oraz stanowi ważne ogniwo spójności subregionu Małopolski Zachodniej w kierunku północpołudnie. Stąd też ważnymi inwestycjami z punktu widzenia rozwoju Gminy i regionu są inwestycje południowej i zachodniej
obwodnicy Trzebini (a w zasadzie całego zurbanizowanego ciągu od Krzeszowic do Chrzanowa) oraz wschodniej, w ciągu drogi
nr 94. Ważnymi inwestycjami są również drogi obwodnicowe miejscowości na terenie Gminy, usprawniające komunikację
lokalną i pomiędzy subregionami – w tym z Krakowskim Obszarem Metropolitalnym.
Realizacja infrastruktury komunikacyjnej w ramach systemu
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
park&ride.
gminy sąsiednie, Starostwo Powiatowe, przewoźnicy
Uzasadnienie:
Zadanie wpisuje się w ogólnoregionalną koncepcję nowoczesnej komunikacji, z wykorzystaniem różnych form transportu.
W tym zakresie na terenie Gminy Trzebinia należy dostosować cały system komunikacji miejskiej do nowej koncepcji
regionalnej (m.in. kolej aglomeracyjna), z uwzględnieniem miejsc przesiadkowych, parkingów park&ride, parkingów
tradycyjnych, systemu „jednego biletu”, itp.
Budowa, modernizacja i przebudowa dróg gminnych do
parametrów normatywnych, szczególnie na obszarach o wysokiej
Podmioty gospodarcze
atrakcyjności inwestycyjnej.
Uzasadnienie:
Modernizacja dróg gminnych oraz rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego jest ważnym zadaniem dla otwierania
nowych terenów inwestycyjnych. Działania z tego zakresu pozwolą na wykorzystanie szans związanych z dogodnym
położeniem Trzebini pomiędzy metropoliami dla zwiększenia zainwestowania gospodarczego.
Tworzenie warunków dla rozwoju centrów logistycznych oraz
Podmioty gospodarcze, PKP, zarządcy dróg
transportu intermodalnego.
Uzasadnienie:
Położenie Trzebini przy ważnych szlakach transportowych (drogowych, kolejowych, lotniczych) predysponuje do rozwijania
centrów logistycznych korzystających z transportu intermodalnego (transport towarów wykorzystujący więcej niż jeden środek
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II.2.3

II.3.1

II.3.2

II.3

Zwiększenie dostępności
komunikacyjnej dla
mieszkańców i turystów
– rozwój instrumentów
zarządzania
zintegrowanymi
systemami transportu

II.3.3

II.3.4
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transportu). Działania w tym zakresie leżą w gestii kapitału prywatnego we współpracy z gminą. Najczęściej dotyczą budowy
infrastruktury przeładunkowej, magazynowo-logistycznej, itp. Rolą gminy jest przewidywanie w planach zagospodarowania
przestrzennego tego typu infrastruktury oraz wpieranie przedsiębiorców w realizacji inwestycji.
Rozwój
infrastruktury
kolejowej
na
potrzeby
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
zagospodarowywania stref aktywności gospodarczej.
Uzasadnienie:
Zwiększenie możliwości inwestycyjnych w Trzebini wiąże się również z rozwojem infrastruktury kolejowej na potrzeby
zagospodarowywania stref aktywności gospodarczej. Budowa bocznic kolejowych, łączników kolejowych i innej infrastruktury
zapewniającej różnorodne możliwości transportowe będzie wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz zmniejszać ciężki ruch
drogowy na terenie gminy.
Budowa, modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej,
szczególnie na obszarach o wysokiej atrakcyjności osadniczej
i rekreacyjnej.
Uzasadnienie:
Modernizacja dróg gminnych oraz rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego jest ważnym zadaniem dla otwierania
nowych terenów mieszkaniowych. Działania z tego zakresu pozwolą na wykorzystanie szans związanych z dogodnym
położeniem Trzebini pomiędzy metropoliami (uruchomienie nowych terenów mieszkaniowych) oraz poprawią poziom
standardów zamieszkiwania na terenie gminy.
Budowa i modernizacja ciągów pieszych oraz rowerowych.
Gminy sąsiednie, Starostwo Powiatowe
Uzasadnienie:
Budowa nowych ciągów pieszych oraz rowerowych oraz modernizacja już istniejących ma na celu zwiększenie poziomu
bezpieczeństwa na terenie gminy oraz standardów zamieszkiwania. Działania te służą również poprawie estetyki i ładu
w przestrzeni publicznej.
Tworzenie miejsc parkingowych i stojaków rowerowych,
szczególnie przy obiektach użyteczności publicznej i obiektach
Gminy sąsiednie, Starostwo Powiatowe
rekreacyjnych.
Uzasadnienie:
Rozwój miejsc parkingowych w miejscach silnie zurbanizowanych, przy obiektach użyteczności publicznej oraz miejscach
atrakcyjnych rekreacyjnie jest jedną z potrzeb na terenie gminy Trzebinia. Zadanie to uwzględnia również instalację stojaków
parkingowych na rowery.
Współpraca z przewoźnikami w zakresie dostosowania
Gminy sąsiednie, Starostwo Powiatowe, przewoźnicy
rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej do potrzeb mieszkańców
prywatni
i turystów.
Uzasadnienie:
Prywatny transport zbiorowy oraz transport publiczny (samorządowy) zapewnia komunikację pasażerską wewnątrz gminy
Trzebinia oraz z głównymi ośrodkami miejskimi w otoczeniu. Dostosowanie rozkładów jazdy przewoźników do potrzeb
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II.3.5

II.4.1

II.4.2

II.4
Rozwój infrastruktury
dla społeczeństwa
informacyjnego

II.4.3

II.4.4

społeczności lokalnej jest istotną kwestią publiczną. Szczególnie dotkliwa jest sytuacja niektórych terenów wiejskich, które ze
względu na niską opłacalność przewozów pasażerskich z ich obszaru, narażone są na wykluczenie komunikacyjne. Zadanie ma
na celu optymalizowanie rozkładów jazdy i wpływanie na przewoźników publicznych i prywatnych w zakresie dostosowywania
rozkładów do potrzeb społecznych.
Likwidacja barier komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Gmina, Starostwo Powiatowe, PFRON
Uzasadnienie:
Zadanie ma na celu dostosowanie przestrzeni publicznej gminy Trzebinia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyjazność
przestrzeni powinna zostać zapewniona poprzez likwidację barier komunikacyjnych w ciągach pieszych i na ulicach oraz w
budynkach i miejscach użyteczności publicznej.
Współpraca w zakresie rozwoju lokalnej sieci szerokopasmowej.
Gmina, operatorzy prywatni
Uzasadnienie:
Rozwój infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu Małopolska sieć szerokopasmowa, realizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z partnerami samorządowymi i prywatnymi. Budowa punktów
dostępowych na terenie gminy, likwidacja „białych plam” na mapie dostępu do szerokopasmowego Internetu, zwiększanie
standardów dostępowych do sieci.
Tworzenie punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu
Operatorzy prywatni
w miejscach wzmożonej aktywności społecznej.
Uzasadnienie:
Tworzenie otwartych punktów dostępu do Internetu bezprzewodowego (tzw. hot-spot) w miejscach wzmożonej aktywności
społecznej, również na terenach wiejskich – np. w sołectwach tematycznych.
Wspieranie funkcjonowania instytucji publicznych poprzez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
rozwój nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej oraz
organizacje pozarządowe, instytucje publiczne z terenu
interoperacyjnych platform cyfrowych.
gminy
Uzasadnienie:
Zadanie ma na celu zwiększanie dostępu do usług realizowanych przy pomocy narzędzi elektronicznych. Do usług tych zaliczyć
należy realizowanie usług administracyjnych przy pomocy platformy e-PUAP, rozwój innych rodzajów e-administracji,
tworzenie wirtualnych muzeów i innych czynników kulturotwórczych, Trzebińska Chmura Edukacyjna (np. na wzór
Małopolskiej Chmury Edukacyjnej), itp. W ramach niniejszego zadania uwzględnić również należy kształcenie kompetencji
pracowników samorządowych w zakresie realizacji usług przy pomocy narzędzi elektronicznych oraz doskonalenie procedur
administracyjnych w tym obszarze.
Realizacja projektów dotyczących wykluczenia cyfrowego.
Szkoły, OPS, PCPR, Świetlica Plus
Uzasadnienie:
Zadanie polega na kontynuacji projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w społeczności lokalnej – w tym
wśród osób o niższym statusie majątkowym. Projekty polegają przede wszystkim na zakupie sprzętu komputerowego oraz
zapewnieniu połączenia z siecią internetową oraz na szkoleniach związanych z użytkowaniem praktycznym sprzętu i Internetu.
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Proponowane mierniki realizacji w OBSZARZE II:
CEL OPERACYJNY
Cel operacyjny II.1

Trzebinia
nowoczesnym
węzłem sieci
transportowej
o znaczeniu
ponadregionalnym
i międzynarodowym

Mierniki realizacji

Źródło danych

Podmiot
przekazujący dane

Średni czas przejazdu z Trzebini
do Krakowa – drogowy transport
publiczny

UM

GR

Średni czas przejazdu z Trzebini
do Krakowa –transport kolejowy

UM

GR

Długość nowych dróg różnych
kategorii wybudowanych na
terenie gminy [km]

UM

GR

Długość zmodernizowanych dróg
[km] różnych kategorii na terenie
gminy

UM

GR

Liczba miejsc parkingowych na
terenie gminy, w tym
w systemie park&ride

UM

GR

Długość [km] obwodnic na
terenie gminy

UM

GR

UM

GR

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego

SO

Liczba usług udostępnionych
za pomocą systemu
elektronicznego

UM

SO

Liczba spraw realizowanych za
pomocą e-usług w Urzędzie
Gminy

UM

SO

Cel operacyjny II.2

Zwiększenie
dostępności
transportowej
terenów
inwestycyjnych
w Gminie Trzebinia
Cel operacyjny II.3

Zwiększenie
dostępności
komunikacyjnej dla
mieszkańców i
turystów – rozwój
instrumentów
zarządzania
zintegrowanymi
systemami
transportu

Cel operacyjny II.4

Rozwój
infrastruktury dla
społeczeństwa
informacyjnego

Długość [km] nowych
i zmodernizowanych ciągów
pieszych i tras rowerowych na
terenie gminy

Liczba węzłów sieci
szerokopasmowej na terenie
gminy
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OBSZAR III – MIASTO TRZEBINIA I OBSZARY WIEJSKIE
Cel strategiczny:
Rozwój funkcji lokalnego centrum usług publicznych i zwiększenie dostępu do usług
publicznych
Strategia postępowania:
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 wyróżnia jako jeden
z priorytetów rozwojowych regionu obszar pod nazwą „Rozwój miast i obszarów wiejskich”.
Jest to priorytet zwracający uwagę na konieczność rozwoju mniejszych miast i terenów
wiejskich regionu, który jest rozumiany jako wzrost poziomu i dostępności usług społecznych
na tych terenach. Jako priorytetowe usługi społeczne uznano edukację, kulturę, ochronę
zdrowia oraz rekreację i sport. Wysoki poziom tych usług ma przyczyniać się w przyszłości do
zahamowania niekorzystnych tendencji demograficznych i sprzyjać rozwojowi
gospodarczemu poza dużymi ośrodkami miejskimi. Miasto Trzebinia oraz tereny wiejskie
gminy muszą zapewniać wysoką dostępność usług społecznych na odpowiednim poziomie.
Będzie to w przyszłości ważny argument dla lokalizacji nowych inwestycji i atrakcyjności
osadniczej.
W niniejszym celu operacyjnym system edukacji jest rozumiany jako ważna funkcja lokalna
miasta i obszarów wiejskich. Decyduje ona o jakości życia i randze lokalnych ośrodków
miejskich. Stąd też działania zawarte w niniejszym celu operacyjnym koncentrują się na
utrzymywaniu wysokiego poziomu edukacji, zapewnianiu nowoczesnej i efektywnej bazy
placówek oświatowych, stosowaniu nowatorskich metod nauczania. Rezultaty w kształceniu
młodzieży w dużym stopniu są zależne od jakości posiadanych kadr, bazy oraz wdrażanych
programów dydaktycznych. Zaplecze techniczne placówek edukacyjnych wymaga
systematycznego udoskonalenia i dostosowania do potrzeb uczniów. Równie istotną kwestią
pozostaje odpowiednie przygotowanie dorastającej młodzieży do funkcjonowania
w dorosłym życiu oraz właściwe ukierunkowanie dalszego kształcenia. Realizacja założeń
zawartych w niniejszym celu będzie mieć bezpośredni wpływ na poziom kapitału
intelektualnego Gminy Trzebinia.
Ważnym aspektem jest kreowanie atrakcyjnej oferty kulturalnej oraz stałe zachęcanie
mieszkańców do aktywności na polu uczestnictwa w wydarzenia kulturalnych, co
w obecnych czasach jest przedsięwzięciem trudnym – ze względu na ograniczenia czasowe,
ograniczenia finansowe, atrakcyjność materialnego stylu życia. Oferta rekreacyjno-sportowa
Gminy Trzebinia jest oceniana dobrze. Niemniej jednak należy dążyć do uruchamiania
nowych możliwości rekreacyjnych i sportowych na terenie Gminy, wykorzystując jej walory
przyrodnicze.
Niezwykle ważnym zagadnieniem dla Gminy Trzebinia jest również rewitalizacja terenów
silnie zurbanizowanych. Chodzi zarówno o rewitalizację obszarów poprzemysłowych, jak
i mieszkaniowych i wiejskich.
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Spójność z dokumentami nadrzędnymi:
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
TRZEBINIA
NA LATA 2014-2020

Cel strategiczny:
Rozwój funkcji lokalnego
centrum usług publicznych
i zwiększenie dostępu do usług
publicznych

STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO 2020
Cel 4.
Ochrona środowiska
naturalnego, efektywne
wykorzystanie zasobów oraz
dostosowanie do zmian
klimatu i poprawa poziomu
bezpieczeństwa
Cel 7.
Włączenie społeczne,
podnoszenie poziomu
i jakości życia
Cel 8.
Podniesienie poziomu
edukacji, kształcenie
ustawiczne

Cele operacyjne:
III.1 Rewitalizacja i rozwój obszarów silnie zurbanizowanych
III.2 Rozwój obszarów wiejskich
III.3 Rozwój funkcji lokalnych usług publicznych
III.4 Ochrona przestrzeni kulturowej I przyrodniczej
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KRAJOWA STRATEGIA
ROZWOJU REGIONALNEGO
2010-2020: REGIONY, MIASTA
OBSZARY WIEJSKIE
2.2
Wspieranie obszarów
wiejskich o najniższym
poziomie dostępu
mieszkańców do dóbr
i usług warunkujących
możliwości rozwojowe
2.3
Restrukturyzacja
i rewitalizacja miast i innych
obszarów tracących
dotychczasowe funkcje
społeczno-gospodarcze
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OBSZAR III:
MIASTO TRZEBINIA I OBSZARY WIEJSKIE
Cel strategiczny: Rozwój funkcji lokalnego centrum usług publicznych i zwiększenie dostępu do usług publicznych

OBSZAR III: MIASTO TRZEBINIA I OBSZARY WIEJSKIE
Cel strategiczny: Rozwój funkcji lokalnego centrum usług publicznych i zwiększenie dostępu do usług publicznych
Kierunki interwencji
(kluczowe zadania)

Cele operacyjne:
III.1.1

III.1.2
III.1

Rewitalizacja i rozwój
obszarów silnie
zurbanizowanych

III.1.3

Partnerzy Urzędu Miasta

Identyfikacja i delimitacja przestrzenna obszarów funkcjonalnych
miasta Trzebinia – aktualizacja planów zagospodarowania
przestrzennego.
Uzasadnienie:
Zadanie ma na celu weryfikację obszarów funkcjonalnych gminy – dostosowanie do obecnych potrzeb w zakresie rozwoju
gospodarczego, infrastrukturalnego i mieszkaniowego. Działanie służy również zachowaniu ładu przestrzennego na terenie
całej gminy.
Modernizacja oraz budowa gminnej infrastruktury technicznej,
w szczególności: II etap kanalizacji.
Uzasadnienie:
W ramach niniejszego kierunku interwencji przewidziane są działania z zakresu modernizacji i rozbudowy gminnej
infrastruktury technicznej, m.in. sieci wodociągowej, ujęć wody, kanalizacji sanitarnej i burzowej.
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych zmierzająca do
Przedsiębiorstwa, właściciele gruntów i nieruchomości
podniesienia atrakcyjności przestrzeni publicznych.
Uzasadnienie:
Działania z zakresu rewitalizacji obejmują wdrażanie zadań natury gospodarczej, społecznej i infrastrukturalnej, ułożonych
w spójny program mający na celu podniesienie jakości zdegradowanej przestrzeni publicznej. Obszary zdegradowane
posiadają charakter mieszkaniowy (np. stare dzielnice mieszkaniowe ze zdekapitalizowaną substancją mieszkaniową),
gospodarczy (obszary poindustrialne) i inny. Niniejszy kierunek interwencji odnosi się do rewitalizacji zdegradowanych
obszarów mieszkaniowych oraz przestrzeni użyteczności publicznej. Należy dążyć do wyznaczania tych obszarów na terenie
gminy oraz opracowywania dla nich planów rewitalizacji – programów zgodnie z którymi będą w przyszłości prowadzone
działania rewitalizacyjne.
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III.1.4

III.1.5

III.1.6

III.2.1

III.2

Rozwój obszarów
wiejskich
III.2.2

III.2.3
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Wprowadzenie nowych funkcji na obszarach industrialnych
Przedsiębiorstwa, właściciele gruntów i nieruchomości
i poindustrialnych.
Uzasadnienie:
Trzebinia, jako ważny ośrodek przemysłowy, charakteryzuje się występowaniem terenów posiadających znamiona obszarów
poindustrialnych. Obszary te charakteryzują się zdekapitalizowaną infrastrukturą techniczną oraz zasobem budowlanym o
niskiej jakości technicznej. Tereny te predysponowane są do wdrożenia działań rewitalizacyjnych, przywracających im stare
funkcje (np. gospodarcze) lub wprowadzających zupełnie nowe (np. mieszkaniowe, handlowe, kulturowe, itp.). Szczególnym
zainteresowaniem procesów rewitalizacyjnych powinny się cieszyć tereny po byłej KWK „Siersza”, tereny po byłych Zakładach
Metalurgicznych „Trzebinia”, obszar po byłych zakładach górniczych Trzebionka, obszar po byłych zakładach Górka, itp.
Obszarami wymagającymi rewitalizacji są również hałdy pogórnicze oraz hałda po zakładach metalurgicznych.
Budowa parku miejskiego Balaton-Rybna wraz z infrastrukturą
Kapitał prywatny
sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców i turystów.
Uzasadnienie:
Obszar planowanego parku miejskiego może w przyszłości stać się głównym obszarem rekreacyjnym mieszkańców Trzebini
oraz gości z zewnątrz. Już obecnie akwen wodny jest licznie odwiedzanym miejscem wypoczynku. Zagospodarowanie akwenu
wodnego oraz jego bezpośredniego otoczenia będzie sprzyjać zmianie wizerunku gminy Trzebinia (na rekreacyjny). Zadanie
przewiduje uporządkowanie terenu oraz akwenu wodnego, budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, organizację parku
miejskiego wraz z infrastrukturą.
Zagospodarowanie placu przy ul. Ochronkowej.
Właściciele gruntów i nieruchomości
Uzasadnienie:
Zadanie ma na celu rewitalizację jednej z istotnych przestrzeni publicznych na terenie gminy.
Tworzenie i rozwój oferty rezydencjonalnej dla mieszkańców
sąsiednich metropolii.
Uzasadnienie:
Obszary wiejskie gminy Trzebinia stanowią atrakcyjny teren osadniczy. Świadczą o tym dodatnie wskaźniki migracji dla tych
terenów. Korzystne położenie gminy pomiędzy metropoliami krakowską i górnośląską oraz dobre z nimi skomunikowanie,
sprawia iż obszary te chętnie są wybierane jako lokalizacje inwestycji mieszkaniowych. Nie bez znaczenia są również
atrakcyjne warunki przyrodnicze obszarów wiejskich. Zadaniem gminy jest taka polityka przestrzenna (plan
zagospodarowania przestrzennego, infrastruktura techniczna), która umożliwi zrównoważony rozwój nowych terenów
mieszkaniowych z poszanowaniem zasobów środowiskowych.
Przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy, promowanie koncepcji
zwartego zagospodarowania terenów wiejskich.
Uzasadnienie:
Zadanie ma na celu ochronę przestrzeni przed niekontrolowaną (rozproszoną) zabudową na obszarach wiejskich. Narzędziem
regulującym i kontrolującym dążenie do zwartości zabudowy są plany zagospodarowania przestrzennego.
Modernizacja sieci wodociągowej.
RPWiK
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III.2.4

III.2.5

III.2.6

III.2.7

III.2.8

III.2.9

Uzasadnienie:
Modernizacja infrastruktury wodociągowej na obszarach wiejskich jest potrzebą wynikająca z podnoszenia standardów
infrastrukturalnych na tych terenach oraz zabezpieczania potrzeb wodociągowych w kontekście rozwoju nowych terenów
mieszkaniowych.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
RPWiK
Uzasadnienie:
Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na obszarach wiejskich jest potrzebą wynikająca z podnoszenia standardów
infrastrukturalnych na tych terenach oraz zabezpieczania potrzeb w kontekście rozwoju nowych terenów mieszkaniowych.
Modernizacja i rozbudowa sieci gazociągowej.
Zakład gazowniczy
Uzasadnienie:
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury gazociągowej na obszarach wiejskich jest potrzebą wynikająca z podnoszenia
standardów infrastrukturalnych na tych terenach oraz zabezpieczania potrzeb w kontekście rozwoju nowych terenów
mieszkaniowych. Działania z tego zakresu przyczyniają się również do ochrony jakości powietrza, ograniczając niską emisję.
Modernizacja kotłowni w zakresie wymiany źródeł grzewczych
na nowoczesne i ekologiczne.
Uzasadnienie:
Zadanie ma na celu wymianę tradycyjnych źródeł grzewczych na sprzyjające ochronie jakości powietrza. Działania gminy
w tym zakresie będą polegać na wymianie źródeł grzewczych w budynkach użyteczności publicznej. Możliwe są również
programy aktywizujące mieszkańców gminy do wymiany źródeł grzewczych (np. dofinansowania inwestycji), czy też
programy promujące instalację infrastruktury bazującej na technologiach związanych z odnawialnymi źródłami energii.
Przebudowa systemu oświetlenia ulicznego, w tym rozwój
oświetlenia opartego na odnawialnych źródłach energii.
Uzasadnienie:
Modernizacja oświetlenia ulicznego, w tym zastosowanie nowoczesnych technologii opartych na odnawialnych źródłach
energii.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach
o rozproszonej zabudowie.
Uzasadnienie:
Zadanie ma na celu zabezpieczenie unieszkodliwiania ścieków na obszarach wiejskich, gdzie rozproszenie zabudowy lub
ukształtowanie terenu nie pozwala na budowę kanalizacji sieciowej. Działania te służą poprawie jakości życia na obszarach
wiejskich, ale również ochronie środowiska naturalnego.
Kontynuacja
kształtowania
przestrzeni
publicznych
(rekreacyjnych, integracyjnych, społecznych, gospodarczych,
Rady sołeckie, parafie
urbanistycznych) na obszarach wiejskich
Uzasadnienie:
Kontynuowanie projektów z zakresu odnowy wsi. Porządkowanie centrów miejscowości wiejskich, rozwój infrastruktury
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III.2.10

III.3.1

III.3.2

III.3

Rozwój funkcji lokalnych
usług publicznych

III.3.3

III.3.4

III.3.5
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rekreacyjnej (place zabaw, ścieżki zdrowia, siłownie zewnętrzne), miejsc integracji mieszkańców, poprawa estetyki i ładu
przestrzennego.
Rady sołeckie, parafie, organizacje pozarządowe, koła
Uwypuklenie i promocja atutów miejscowości wiejskich
gospodyń wiejskich
Uzasadnienie:
Przybliżanie mieszkańcom gminy oraz przyjezdnym gościom ciekawostek historycznych i przyrodniczych związanych z
miejscowościami wiejskimi, promowanie zabytków lokalnych, informacje o znanych postaciach. Tworzenie ofert turystycznorekreacyjnych na bazie zidentyfikowanych atutów miejscowości wiejskich oraz ofert integracyjnych dla mieszkańców wsi i
gminy Trzebinia.
Rozwój oferty dla dzieci poniżej 3 roku życia - utworzenie sieci
Organizacje pozarządowe i społeczne, parafie
żłobków.
Uzasadnienie:
Zorganizowanie oferty opieki nad dziećmi do lat 3. Umożliwienie kobietom powrotu na rynek pracy. Rozwój oferty w oparciu
o różnorodne formy organizacyjne – samorządowe, prywatne, społeczne, pozarządowe.
Zwiększenie
odsetka
dzieci
objętych
wychowaniem
Organizacje pozarządowe i społeczne, parafie
przedszkolnym.
Uzasadnienie:
Obecny poziom uczestnictwa dzieci w wieku 3-5 lat w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie gminy jest wysoki.
Jednak zmiany w reformie oświatowej, napływ nowych mieszkańców na teren gminy oraz nowoczesne postrzeganie
przedszkola jako pierwszego etapu kształcenia dziecka powoduje, iż gmina musi planować rozwój infrastruktury tego typu w
przyszłych latach. Możliwe jest również wspieranie tworzenia innych form wychowania przedszkolnego niż samorządowa –
prywatna, społeczna, pozarządowa.
Współpraca z rodzicami w zakresie edukacji dzieci, w tym
w wieku przedszkolnym - warsztaty dla rodziców, pedagogizacja
Gmina, rady rodziców
na wszystkich etapach kształcenia.
Uzasadnienie:
Zacieśnienie współpracy placówek oświatowych z terenu gminy z rodzicami. Pedagogizacja rodziców w zakresie roli i funkcji
szkoły, możliwości rozwojowych dzieci, ukierunkowywania kolejnych etapów kształcenia – działania te przyczynią się w
przyszłości do lepiej podejmowanych wyborów kolejnych etapów edukacji i kariery dzieci.
Doposażenie placówek oświatowych w zakresie nowoczesnych
Placówki oświatowe
pomocy dydaktycznych.
Uzasadnienie:
Bieżące doposażanie placówek oświatowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, usprawniające proces kształcenia.
Rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych - zajęcia realizowane
metodą projektową z prezentacją osiągnięć: pokazy, wystawy,
Organizacje pozarządowe i społeczne, parafie
zawody sportowe, itp. z udziałem rodziców.
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III.3.6

III.3.7

III.3.8

III.3.9

III.3.10

III.3.11

Uzasadnienie:
Kontynuowanie działań z zakresu doskonalenia systemu zajęć pozalekcyjnych, rozwijających umiejętności i kreujących nowe
kompetencje uczniów. Stosowanie aktywnych metod kształtujących kreatywność, dążenie do osiągania celów. Prezentowanie
osiągnięć rodziców – współuczestnictwo w procesie wychowawczym i edukacyjnym.
Budowa interaktywnej przestrzeni edukacyjnej – centrum
Placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i
wiedzy i nauki, trzebińska platforma edukacyjna.
społeczne, parafie, liderzy lokalni
Uzasadnienie:
Zadanie ma na celu organizację miejsca prezentującego w sposób atrakcyjny dla dzieci i młodzieży osiągnięć nauki, kultury,
sztuki, tożsamości lokalnej, itp. Działanie to może być realizowane w postaci trzebińskiej platformy edukacyjnej, będącej
narzędziem elektronicznym, skupiającym wszystkich zainteresowanych – placówki oświatowe, organizacje pozarządowe.
Docelowo platforma edukacyjna może przekształcić się w centrum wiedzy i nauki, gdzie w sposób doświadczalny można
poznać ciekawostki ze sfery nauki i innych dyscyplin.
Modernizacja infrastruktury oświatowej.
Placówki oświatowe
Uzasadnienie:
Kontynuowanie działań z zakresu modernizacji obiektów oświatowych na terenie gminy – termomodernizacje, rozbudowy,
infrastruktura sportowa, itp.
Doskonalenie dostępu do usług podstawowej opieki zdrowotnej.
Uzasadnienie:
Unowocześnianie wyposażenia NZOZ-ów, poszerzanie oferty usług, doskonalenie obsługi klientów na terenie gminy.

Gmina

Organizowanie
i wspieranie akcji oraz programów
profilaktycznych, badań i konsultacji medycznych dla
Gmina
mieszkańców Gminy.
Uzasadnienie:
Kontynuacja programów z zakresu badań profilaktycznych dla mieszkańców, akcji promujących konieczność systematycznych
badań zdrowotnych.
Rozwój oferty edukacyjnej w zakresie wychowania fizycznego
Kluby sportowe, placówki oświatowe, organizacje
i aktywności fizycznej w czasie pozaszkolnym.
pozarządowe
Uzasadnienie:
Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – rozgrywki międzyszkolne i
międzygminne, udostępnianie obiektów sportowych.
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej
pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego na terenie

Kluby sportowe, placówki oświatowe, parafie,
organizacje pozarządowe
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III.4.1

III.4.2

III.4

Ochrona przestrzeni
kulturowej
i przyrodniczej

III.4.3

III.4.4
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Gminy.
Uzasadnienie:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy, służącej mieszkańcom do spędzania
czasu wolnego – boiska, siłownie, miejsca biwakowe, itp. Propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców.
Opracowanie i przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad
Właściciele obiektów, konserwator zabytków, parafie,
Zabytkami.
organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe
Uzasadnienie:
Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, będącego wymogiem ustawowym. Objęcie opieką obiektów, które
nie są w gminnej ewidencji zabytków, ani w rejestrze zabytków, a stanowią ważną spuściznę historyczną Trzebini i
miejscowości wiejskich – obiekty poindustrialne, szyby kopalniane, urządzenia przemysłowe i bytowe, przestrzenie kulturowe
– włączanie tych obiektów w obieg gospodarczy.
Współpraca w zakresie opieki nad zabytkami, których
Właściciele obiektów, konserwator zabytków, parafie,
właścicielem nie jest Gmina Trzebinia.
organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe
Uzasadnienie:
Podejmowanie współpracy z właścicielami obiektów zabytkowych w zakresie ich odnowy i włączania w obieg gospodarczy i
społeczny.
Opracowanie analizy i koncepcji optymalnego systemu
Właściciele obiektów, parafie, organizacje
zarządzania Zespołem Pałacowo-Parkowym w Młoszowej.
pozarządowe, związki wyznaniowe
Uzasadnienie:
Zadanie ma na celu opracowanie koncepcji wykorzystania Zespołu Parkowo-Pałacowego w Młoszowej w obliczu przejęcia
obiektu przez gminę. Analiza powinna dostarczyć informacji na temat wymiaru ekonomicznego utrzymania obiektu,
możliwości jego wykorzystania, w tym komercyjnego.
Rewitalizacja zbiornika wodnego Chechło.
Kapitał prywatny, uczelnie wyższe, MPWiG, organizacje
pozarządowe, gmina Chrzanów
Uzasadnienie:
Rewitalizacja i zagospodarowanie zbiornika wodnego Chechło, który jest największym akwenem wodnym na terenie gminy.
Podjęcie działań w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie zagospodarowania zbiornika i jego otoczenia,
rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.
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Proponowane mierniki realizacji w OBSZARZE III:
CEL OPERACYJNY

Cel operacyjny III.1

Rewitalizacja i
rozwój obszarów
silnie
zurbanizowanych

Cel operacyjny III.2

Rozwój obszarów
wiejskich

Cel operacyjny III.3

Rozwój funkcji
lokalnych usług
publicznych

Cel operacyjny III.4

Ochrona przestrzeni
kulturowej

Mierniki realizacji

Źródło danych

Podmiot
przekazujący dane

Powierzchnia zrewitalizowanych
obszarów zdegradowanych,
w tym poprzemysłowych

UM

GK

Powierzchnia nowo urządzonych
terenów rekreacyjnych na
terenie gminy

UM

GR, GK

Powierzchnia gminy objęta
zaktualizowanymi miejscowymi
planami zagospodarowania
przestrzennego

UM

GAU

Długość sieci kanalizacyjnej
sanitarnej na obszarach
wiejskich gminy

RPWiK

GR

Liczba korzystających z sieci
kanalizacyjnej sanitarnej na
obszarach wiejskich gminy

RPWiK

GR

Długość zmodernizowanej sieci
wodociągowej na terenie gminy

RPWiK

GR

Odsetek dzieci w wieku do 3 lat
objętych opieką w żłobkach

UM

TCA

Odsetek dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym

UM

TCA

Liczba akcji oraz programów
profilaktycznych, badań
i konsultacji medycznych
organizowanych dla
mieszkańców Gminy.

UM

BZ

Liczba zabytków objętych
renowacją na terenie gminy

UM

GAU

Liczba obiektów zabytkowych
i kulturowych włączonych w
obieg gospodarczy na terenie
gminy

UM

GAU

Liczba obiektów w gminnej
ewidencji zabytków

UM

GAU
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PRIORYTET IV – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EKOLOGICZNE I SPOŁECZNE
Cel strategiczny:
Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego, społecznego i ekologicznego mieszkańców
gminy

Strategia postępowania:
Zapewnienie wysokiego poczucia bezpieczeństwa publicznego wymaga szerokiej i kompleksowej
współpracy wszystkich służb publicznych i odbywać się powinno na różnych płaszczyznach życia
mieszkańców. Szczególnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego jest poprawa
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odbywająca się poprzez edukację zwiększającą bezpieczeństwo,
jak i modernizację infrastruktury komunikacyjnej. Wśród środków prowadzących do wyższego
komfortu życia mieszkańców wymienić należy rozwój elektronicznych systemów bezpieczeństwa,
w tym systemów monitoringu, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu prywatności obywateli.
Ważne jest także systematyczne doposażenie służb ratowniczych, czego kluczowym elementem jest
wspieranie zewnętrznych źródeł finansowania modernizacji infrastruktury bezpieczeństwa i sprzętu
ratowniczego. System szkolenia służb uwzględniać powinien partycypację obywatelską i wzmacniać
postawy społeczne właściwe w odniesieniu do sytuacji kryzysowych. Natomiast sam sposób
interwencji w takich sytuacjach przebiegać powinien w sposób w pełni sprawny i zintegrowany
pomiędzy różnymi systemami bezpieczeństwa.
Istotą polityki społecznej będą działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu oraz włączenia
społecznego różnych grup zmarginalizowanych bądź potencjalnie zagrożonych marginalizacją.
Kluczowym elementem integrującej polityki społecznej będzie rozwój systemowych form wsparcia na
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rodzin, dzieci
i młodzieży. W ramach tych działań rozwijane będą m.in. nowe elementy systemu pieczy zastępczej.
Szeroki zakres działań skierowany zostanie do osób niepełnosprawnych. W tym obszarze w ramach
reintegracji społecznej i zawodowej dużą wagę przykładać się będzie do likwidacji barier
architektonicznych. Innym ważnym polem działania polityki społecznej będzie rozwój różnych form
wsparcia dla osób starzejących się i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu
starzeniem się społeczeństwa. Aktywizacja osób starszych odbywać się będzie na płaszczyźnie
zarówno społecznej jak i zawodowej. Jednocześnie nieodłącznym elementem tego pakietu działań
będzie wsparcie dla partnerów i rodzin w zakresie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych.
Efektem zaplanowanych oraz realizowanych działań powinno być włączenie zasobów dziedzictwa
przyrodniczego w obieg gospodarczy, to jest podejmowanie takich działań ochronnych, które
chroniąc obecny stan środowiska naturalnego jednocześnie stwarzać będą impulsy do dalszego
rozwoju Gminy. Ważne jest zatem właściwe zagospodarowanie przestrzenne oraz planowanie
prawnej ochrony przyrody, pozwalające łączyć funkcje gospodarcze, mieszkaniowe i ekologiczne
różnych obszarów. Kluczowym elementem dbałości o stan środowiska naturalnego jest także stan
świadomości ekologicznej mieszkańców. Edukacja i promocja postaw eksponujących bieżące
i przyszłe korzyści płynące z ochrony środowiska naturalnego zapewnić powinna wyższą efektywność
kosztową niektórych rozwiązań oraz przyczynić się do większej partycypacji społecznej w procesie
ochrony przyrody. Wśród innych elementów ochrony naturalnych ekosystemów powinno się
uwzględnić wzmocnienie infrastruktury gospodarki wodnej i wodno-ściekowej, w tym systemu
oczyszczania ścieków, co powinno pozwolić na polepszenie jakości wód powierzchniowych na terenie
Gminy. Inne kluczowe działania powinny prowadzić do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego
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(w tym poprzez rozwój energetyki odnawialnej) oraz poprawy stanu powietrza poprzez wsparcie dla
działań ograniczających niską emisję.

Spójność z dokumentami nadrzędnymi:
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
TRZEBINIA
NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO 2020

Cel 1.
Rozwój gospodarki opartej na
wiedzy

Cel strategiczny:
Wysoki poziom
bezpieczeństwa publicznego,
społecznego i ekologicznego
mieszkańców gminy

Cel 2.
Zrównoważony transport
i poprawa dostępności
transportowej
Cel 3.
Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw, zwłaszcza
MŚP
Cel 4.
Ochrona środowiska
naturalnego, efektywne
wykorzystanie zasobów oraz
dostosowanie do zmian
klimatu i poprawa poziomu
bezpieczeństwa

KRAJOWA STRATEGIA
ROZWOJU REGIONALNEGO
2010-2020: REGIONY, MIASTA
OBSZARY WIEJSKIE
I.2
Tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania procesów
rozwojowych
i zwiększania ich absorpcji na
obszary poza ośrodkami
wojewódzkimi
I.3
Budowa podstaw
konkurencyjności województw

2.2
Wspieranie obszarów
wiejskich o najniższym
poziomie dostępu
mieszkańców do dóbr
i usług warunkujących
możliwości rozwojowe

Cele operacyjne:
IV.1 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie zasobów środowiska
naturalnego dla rozwoju Trzebini
IV.2 Integrująca polityka społeczna
IV.3 Wspieranie systemów zarządzania bezpieczeństwem publicznym
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OBSZAR IV:
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EKOLOGICZNE I SPOŁECZNE
Cel strategiczny: Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego, społecznego i ekologicznego mieszkańców gminy

OBSZAR IV: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EKOLOGICZNE I SPOŁECZNE
Cel strategiczny: Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego, społecznego i ekologicznego mieszkańców gminy
Kierunki interwencji
(kluczowe zadania)

Cele operacyjne:

IV.1.1

IV.1

Poprawa
bezpieczeństwa
ekologicznego oraz
wykorzystanie zasobów
środowiska naturalnego
dla rozwoju Trzebini

IV.1.2

IV.1.3

Partnerzy Urzędu Miasta

Ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód
podziemnych, powierzchniowych i gleb.

Starostwo Powiatowe, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, organizacje
pozarządowe, koło wędkarskie, Rejonowe
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (RPWiK)
Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Uzasadnienie:
Zasoby wodne gminy Trzebinia służą podstawowemu celowi zaopatrywania mieszkańców w wodę, a także wykorzystane są
do celów rekreacyjnych. Z uwagi na brak pełnej sieci kanalizacyjnej oraz działalność dużych zakładów przemysłowych
kierunek ograniczania zanieczyszczeń przedostających się do wód podziemnych, powierzchniowych i gleb jest zasadny.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki
Ochrona zasobów wodnych poprzez rozwój systemów
Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz
zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody.
Ochrony Środowiska, organizacje pozarządowe, RPWiK
Uzasadnienie:
Obok ograniczania zanieczyszczeń przedostających się do cieków wodnych, ważnym aspektem ochrony zasobów wodnych
jest rozwój systemów zaopatrzenia w wodę oraz optymalizacja jej zużycia. Dotyczy ona głównie zakładów przemysłowych
wykorzystujących wodę w procesach produkcyjnych, a także indywidualnych gospodarstw domowych (np. poprzez rozwój
systemów do gromadzenia wody deszczowej).
Starostwo Powiatowe, Regionalna Dyrekcja Ochrony
Sukcesywna redukcja zanieczyszczeń do powietrza, w tym niskiej
Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
emisji z gospodarstw indywidualnych.
Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
organizacje pozarządowe
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IV.1.4

IV.1.5

IV.1.6

IV.1.7

Uzasadnienie:
Zmiany technologiczne w procesie produkcji oraz zwiększenie efektywności wykorzystania paliw w energetyce w ostatnich
latach przyczyniły się do sukcesywnego redukowania zanieczyszczeń powietrza. Istotnym problem pozostaje natomiast niska
emisja z budynków mieszkaniowych. Z uwagi na kulturę górniczą szerokiej rzeszy mieszkańców gminy oraz względnie wysoki
dostęp do węgla, problem emisji zanieczyszczeń z gospodarstw indywidualnych wymagał będzie systematycznej redukcji
(m.in. poprzez dopłaty do pieców gazowych)
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Starostwo Powiatowe, Regionalna Dyrekcja Ochrony
Wzrost stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii –
Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
opracowanie gminnej strategii wykorzystania OZE.
Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
organizacje pozarządowe
Uzasadnienie:
Ograniczanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery możliwe jest w dużej mierze poprzez stopniowe zwiększanie
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Warunki hydrologiczne i położenie gminy w ograniczają wachlarz dostępnych
instrumentów w tym zakresie, istnieje jednak możliwość wykorzystania takich źródeł jak energia słoneczna i biomasa.
Podstawowym zadaniem władz gminy powinno być opracowanie gminnej strategii wykorzystania OZE.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, organizacje
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
pozarządowe, Bank Ochrony Środowiska
Uzasadnienie:
W ramach inwestycji w infrastrukturę budynków publicznych w ostatnich latach, większość z nich została poddana procesowi
ocieplenia. Potrzeby termomodernizacji w największym stopniu dotykają budynków socjalnych i bloków mieszkaniowych, na
czym powinna skupić się interwencja w najbliższym czasie.
Starostwo Powiatowe, Regionalna Dyrekcja Ochrony
Kontynuowanie programu usuwania odpadów azbestowych z
Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
terenu Gminy.
Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska,
organizacje pozarządowe, Bank Ochrony Środowiska
Uzasadnienie:
Kontynuacja gminnego programu usuwania odpadów azbestowych ma na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji
przebywania w otoczeniu azbestu. Systemowe rozwiązanie w tym obszarze przeciwdziała również powstawaniu dzikich
składowisk odpadów azbestowych na terenie gminy.
Starostwo Powiatowe, Regionalny Zarząd Gospodarki
Właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych powodzią i
Wodnej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
podtopieniami, również w kontekście działań związanych z
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
zatapianiem szybów KWK „Siersza”.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, organizacje
pozarządowe, Bank Ochrony Środowiska
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Integrująca polityka
społeczna

IV.2.2

Uzasadnienie:
Rozwój terenów osadniczych oraz zatapianie szybów byłej KWK „Siersza” prowadzą do zmian w strukturze hydrologicznej i
większego prawdopodobieństwa występowania podtopień i zagrożeń powodziowych. Inwestycje w tym zakresie dotyczyć
powinny budowy odwodnień wód opadowych oraz rozwoju infrastruktury deszczowej i kanalizacyjnej.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki
Identyfikacja i monitoring osuwisk i terenów zagrożonych
Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz
ruchami masowymi.
Ochrony Środowiska, organizacje pozarządowe
Uzasadnienie:
Obecnie na terenie gminy osuwiska nie występują natomiast z uwagi na intensywną działalność człowieka (eksploatację
górniczą) prowadzącą do zmian w obiegu wód potencjalne zagrożenie powstawania osuwisk powinno być elementem
stałego monitoringu (szczególnie po okresach intensywnych opadów deszczu).
Edukacja obywatelska w zakresie ochrony środowiska oraz
Starostwo Powiatowe, organizacje pozarządowe
kształtowanie i promocja postaw proekologicznych.
Uzasadnienie:
Podstawę polityki ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego gminy stanowić powinna edukacja
obywatelska. Kształtowanie świadomości ekologicznej odbywać się powinno w ramach normalnego procesu edukacji od
szkoły podstawowej. Promocja postaw proekologicznych oraz zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń osób dorosłych
wymagają natomiast szerokiego wachlarza działań, jak np. akcje marketingowe w mediach, konkursy, akcje społeczne,
happeningi.
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum
Realizacja wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych wykluczeniem
Pomocy Rodzinie, Agencje Usług Socjalnych,
społecznym i problemami wychowawczymi.
organizacje pozarządowe, placówki oświatowe
Uzasadnienie:
Podstawowymi celem kierunku interwencji jest wzmocnienie profilaktyki zapobiegającej powstawaniu negatywnych zjawisk
wśród dzieci i młodzieży. Rozwiązywanie problemów przy angażowaniu narzędzi pomocy specjalistycznej powinno odbywać
się przy współudziale rodziny biologicznej i w sposób prowadzący do jej ochrony.
Zespoły interdyscyplinarne, Ośrodek Pomocy
Przeciwdziałanie
i
zwalczanie
dysfunkcji
w rodzinie,
Społecznej, kuratorzy sądowi, Policja, organizacje
w szczególności przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
pozarządowe, jednostki ochrony zdrowia, placówki
oświatowe
Uzasadnienie:
Rozluźnienie więzi rodzinnych i brak wsparcia w społeczności lokalnej prowadzą często do powstawania dysfunkcji
w funkcjonowaniu rodzin. Celem w tym kierunku powinno być stwarzanie szans i warunków do wspólnego spędzania czasu
w rodzinie, propagowanie świadomego rodzicielstwa oraz oferowanie pomocy specjalistycznej w sytuacjach kryzysowych,
poradnictwa, mediacji, terapii .
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Działania
na
rzecz
niepełnosprawnych.

wyrównywania

szans

Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, Agencje Usług Socjalnych,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe,
placówki oświatowe, domy kultury

osób

Uzasadnienie:
Niepełnosprawność stanowi często barierę uniemożliwiającą normalne funkcjonowanie społeczne jednostek. Przezwyciężanie
barier w tym zakresie odbywać się powinno zarówno na płaszczyźnie likwidacji ograniczeń infrastrukturalnych (szczególnie w
budynkach użyteczności publicznej), jak i przełamywaniu barier mentalnych, tj. kreowaniu właściwych postaw społecznych
wobec niepełnosprawności.
Ośrodek Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe,
Organizowanie
i
wspieranie
akcji
informacyjnojednostki ochrony zdrowia, placówki oświatowe, domy
uświadamiających dot. bezpieczeństwa w zakresie społecznym.
kultury
Uzasadnienie:
Warunkiem koniecznym efektywnego systemu wsparcia społecznego jest polityka informacyjna ukazująca możliwości i
miejsca uzyskania pomocy. Ważnym elementem akcji uświadamiających powinno być również przełamywanie niechęci,
strachu czy wstydu przed skorzystaniem ze wsparcia. Kluczową rolę w tym zakresie jest również uświadamianie i podnoszenie
tzw. kompetencji miękkich wśród kadr pomocy społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum
Wsparcie instytucjonalnych form pomocy społecznej, w tym
Pomocy Rodzinie, Agencje Usług Socjalnych,
placówek
wsparcia
dziennego,
oddziałów
dziennych,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
czy warsztatów terapii zajęciowej.
Niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe
Uzasadnienie:
Na terenie gminy funkcjonują 2 placówki wsparcia dziennego, mające być ważnym elementem wsparcia specjalistycznego
rodzin oraz wzmacniania funkcji rodzicielskiej. Rozwój placówek i podnoszenie ich standardu, poprzez przyjazną formę
kontaktu dzieci i rodzin ze specjalistami, wpływać powinno na przełamywanie barier w korzystaniu z instytucjonalnych form
pomocy społecznej. Ważnym aspektem w rozwoju form instytucjonalnych jest włączanie w ich działalność podmiotów
Trzeciego Sektora.
Podejmowanie działań systemowych w kontekście starzenia się
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum
społeczeństwa - rozwój całodobowych i dziennych form
Pomocy Rodzinie, Agencje Usług Socjalnych,
wsparcia, w tym tzw. miejsc odciążeniowych.
organizacje pozarządowe, jednostki ochrony zdrowia
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Uzasadnienie:
Zmiany demograficzne i postępujący proces starzenia się społeczeństwa prowadzić będą do narastającego problemu braku
opieki nad osobami starszymi. Ważne jest podejmowanie działań systemowych, które w sposób komplementarny łączyć będą
działania skierowane do rodzin potrzebujących wsparcia jak i samych osób starszych, w zakresie działań utrzymujących
aktywność społeczną przez jak najdłuższy czas. Wśród podstawowych form wsparcia wymienia się najczęściej formy
instytucjonalne (domy opieki, domy dziennego pobytu, miejsca odciążeniowe) oraz pozainstytucjonalne (pomoc sąsiedzka).
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum
Rozwój usług specjalistycznych i opiekuńczych uwzględniających
Pomocy Rodzinie, Agencje Usług Socjalnych,
potrzeby osób starszych.
organizacje pozarządowe, jednostki ochrony zdrowia
Uzasadnienie:
Elementem działań systemowych w kontekście starzenia się społeczeństwa powinien być rozwój usług specjalistycznych,
zarówno z zakresu pomocy społecznej jak i ochrony zdrowia.
Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym
Organizacje pozarządowe, jednostki ochrony zdrowia,
wśród dzieci i młodzieży.
placówki oświatowe, domy kultury
Uzasadnienie:
Dzieci i młodzież stanowią grupę szczególnie narażoną i podatną na uzależnienia, głównie alkoholowe i od środków
psychoaktywnych. Programy edukacyjne i profilaktyczne w tym obszarze powinny być połączone z punktowym wsparciem dla
osób dotkniętych uzależnieniem oraz monitoringiem miejsc szczególnie zagrożonych przez służby odpowiedzialne za ochronę
bezpieczeństwa publicznego.
Poszerzanie zasobów mieszkań socjalnych i chronionych.
Uzasadnienie:
Budowa mieszkań socjalnych i chronionych ma na celu przeciwdziałanie powstawania wykluczenia mieszkaniowego, które w
swoim następstwie generuje zwiększone problemy społeczny. Pomocą w tym zakresie objęte zostać powinny osoby
najuboższe oraz znajdujące się w przejściowych problemach. Ważnym jest, aby mieszkania socjalne nie stanowiły enklawy
biedy i szerzenia się patologii społecznych, lecz dawały szansę powrotu do normalnych funkcji społecznych dla osób i rodzin.
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum
Wykorzystanie mechanizmów ekonomii społecznej w polityce
Pomocy Rodzinie, Agencje Usług Socjalnych,
włączenia społecznego.
organizacje pozarządowe
Uzasadnienie:
Podmioty ekonomii społecznej (PES), które obok realizowania funkcji gospodarczych stawiają sobie za cel przezwyciężanie
problemów społecznych (w szczególności poprzez zatrudnianie osób należących do grup szczególnie zagrożonych
wykluczeniem społecznym), stanowią kluczowy element polityki włączenia społecznego. Działania w tym obszarze dotyczyć
powinny tworzenia mechanizmów finansowych (pożyczki, poręczenia) i niefinansowych(doradztwo, szkolenia) wspierających
powstawanie PES.
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IV.3.1

IV.3.2

IV.3

Wspieranie systemów
zarządzania
bezpieczeństwem
publicznym

IV.3.3

IV.3.4

Objęcie monitoringiem wizyjnym strategicznych miejsc na
Komisariat Policji w Trzebini, Komenda Powiatowa
terenie Gminy.
Policji w Chrzanowie
Uzasadnienie:
Obecnie funkcjonujący system monitoringu obejmuje 41 kamer, z których obraz przekazywany jest dyspozytorowi policji.
Przeciwdziałanie aktom wandalizmu i prewencja w tym zakresie powinna zmierzać do objęcia monitoringiem miejsc
strategicznych i szczególnie zagrożonych. Decyzje w tym obszarze powinny zależeć od radnych gminy i być konsultowane ze
społecznością lokalną.
Komisariat Policji w Trzebini, Komenda Powiatowa
Współpraca z innymi jednostkami, instytucjami i podmiotami Policji w Chrzanowie, Komenda Powiatowa Państwowej
w zakresie rozwoju systemów ratownictwa.
Straży Pożarnej w Chrzanowie, Powiatowy Wydział
Zarządzania Kryzysowego
Uzasadnienie:
Sprawność systemy ratownictwa opiera się na ścisłej współpracy i koordynacji wszystkich służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo publiczne: ratownictwa medycznego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i jednostek OSP oraz innych.
Współpraca samorządu z jednostkami i instytucjami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa prowadzić powinna
do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie gminy.
Realizacja programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu
Komisariat Policji w Trzebini, Komenda Powiatowa
drogowym – akcje edukacyjne i realizacja inwestycji
Policji w Chrzanowie, młodzieżowe grupy wsparcia,
zwiększających poziom bezpieczeństwa drogowego.
domy kultury, szkoły nauki jazdy
Uzasadnienie:
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym powinna z jednej strony opierać się na inwestycjach w infrastrukturę drogową.
Z drugiej strony, nieodłącznym jej elementem powinien moduł uświadamiający, skierowany zarówno do dzieci i młodzieży
szkolnej (np. akcja „Bezpieczna droga do szkoły”), jak i osób dorosłych, krzewiący zasady bezpiecznego poruszania się po
drogach, szczególnie osób pieszych i rowerzystów.
Komisariat Policji w Trzebini, Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, Powiatowy
Kształtowanie i promocja postaw właściwych w odniesieniu do
Wydział Zarządzania Kryzysowego, OSP, Poradnia
sytuacji kryzysowych, w tym wśród dzieci i młodzieży.
Psychologiczno-Pedagogiczna, pełnomocnik ds.
bezpieczeństwa, Komenda Powiatowa Policji w
Chrzanowie
Uzasadnienie:
Nieodłącznym elementem zachowania bezpieczeństwa publicznego jest kształtowanie postaw właściwych w odniesieniu do
sytuacji kryzysowych. Podstawą działań w tym obszarze powinny być programy edukacyjne w szkołach skierowane do dzieci i
młodzieży, w tym zajęcia organizowane z udziałem przedstawicieli różnych służb i instytucji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo publiczne i społeczne.
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Poprawa
stanu
specjalistycznego
doposażenia
służb
Ochotnicze Straże Pożarne
ratowniczych, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych.
Uzasadnienie:
Ochotnicze Straże Pożarne stanowią podstawową służbę odpowiedzialną za bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy.
Wsparcie jednostek OSP powinno zostać poprzedzone określeniem systemu odpowiedzialności i potrzeb w zakresie
doposażenia służb, a także sformułowania warunków docelowych wsparcia.
Komisariat Policji w Trzebini, Komenda Powiatowa
Tworzenie programów poprawy bezpieczeństwa i porządku Policji w Chrzanowie, Komenda Powiatowa Państwowej
publicznego dla Gminy Trzebinia.
Straży Pożarnej w Chrzanowie, Powiatowy Wydział
Zarządzania Kryzysowego, przedsiębiorcy
Uzasadnienie:
Polityka poprawy bezpieczeństwa i zachowana porządku publicznego powinna posiadać określoną strukturę nadaną przez
władze samorządowe. Miejskie programy bezpieczeństwa powinny ujmować komplementarnie wszystkie zagadnienie z
zakresu bezpieczeństwa i angażować służby za nie odpowiedzialne, uwzględniając współpracę międzygminną, wertykalną na
różnych poziomach samorządu terytorialnego i międzysektorową.
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Proponowane mierniki realizacji w OBSZARZE IV:
CEL OPERACYJNY
Cel operacyjny IV.1

Mierniki realizacji

Źródło danych

Podmiot
przekazujący dane

UM

GK

UM

GR

OPS, Świetlica Plus

BST, OPS

Liczba mieszkań socjalnych
i chronionych

UM

GK

Liczba osób korzystających ze
wsparcia w ramach pomocy
społecznej

OPS

BST

Liczba zdarzeń drogowych

Komenda
Powiatowa Policji

SO

Liczba interwencji straży
pożarnej

Komenda
Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej

BOC

Liczba interwencji policji

Komenda
Powiatowa Policji

SO

Liczba przyznanych dotacji dla
podmiotów prywatnych
wdrażających technologie OZE
na terenie gminy

Poprawa
bezpieczeństwa
ekologicznego oraz
Liczba zmodernizowanych
wykorzystanie
kotłowni w budynkach
zasobów
użyteczności publicznej
środowiska
naturalnego
dla
rozwoju Trzebini

Liczba placówek całodobowych
i dziennych form wsparcia
Cel operacyjny IV.2

Integrująca polityka
społeczna

Cel operacyjny IV.3

Wspieranie
systemów
zarządzania
bezpieczeństwem
publicznym
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OBSZAR V – ZARZĄDZANIE ROZWOJEM GMINY
Cel strategiczny:
Nowoczesne zarządzanie publiczne oraz współpraca samorządowa

Strategia postępowania:
Podstawowymi założeniami nowego podejścia do wdrażania polityki rozwoju na każdym poziomie
zarządzania państwem jest partnerstwo i zintegrowane podejście do obszarów problemowych. Skala
i charakter problemów (wyzwań rozwojowych) przed jakimi stoją samorządy, wymagają
kompleksowego ich rozwiązywania oraz działania z wykorzystaniem efektu synergii. Zapewnienie
realizacji celów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2020 roku wymaga - zarówno na
poziomie konkurencyjności, jak i spójności - skoordynowanych działań podejmowanych przez
samorządy w zakresie realizacji wielu usług publicznych na rzecz mieszkańców, dla których granice
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego mają jedynie administracyjny wymiar.
Proponowane w założeniach do Umowy Partnerstwa (negocjowanej przez Rząd Polski z Komisją
Europejską) na lata 2014-2020 instrumenty realizacji polityki rozwoju, warunkują konieczność
zacieśnienia współpracy w ramach obszarów funkcjonalnych, co umożliwi maksymalizowanie korzyści
z zastosowania Zintegrowanych Interwencji Terytorialnych (ZIT). Dotyczy to również Subregionu
Małopolski Zachodniej. Także w Strategii Rozwoju Polski Południowej wskazuje się na takie
wyzwania, jak powiązanie systemu komunikacji pomiędzy Krakowem i Górnym Śląskiem. To z kolei
warunkuje budowę i rozbudowę sprawnych i przyjaznych systemów transportu miejskiego oraz
podmiejskiego. Ma to istotne znaczenie, gdyż zwiększa dostępność mieszkańców Gminy Trzebinia do
usług publicznych (w tym również miejsc pracy) oferowanych w metropoliach..

Spójność z dokumentami nadrzędnymi:
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
TRZEBINIA
NA LATA 2014-2020

Cel strategiczny:
Nowoczesne zarządzanie
publiczne oraz współpraca
samorządowa

70

STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO 2020

Cel 5.
Zwiększenie dostępności
technologii komunikacyjnoinformacyjnych

KRAJOWA STRATEGIA
ROZWOJU REGIONALNEGO
2010-2020: REGIONY, MIASTA
OBSZARY WIEJSKIE

3.3
Przebudowa i wzmocnienie
koordynacji w systemie
wieloszczeblowego
zarządzania

Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2014-2020

3.4
Wspomaganie budowy
kapitału społecznego dla
rozwoju regionalnego w
oparciu o sieci
współpracy między różnymi
aktorami polityki regionalnej.

Cele operacyjne:
V.1 Sprawny system zarządzania strategicznego i współpracy samorządowej
V.2 Kształtowanie kapitału społecznego i wzmacnianie aktywności obywatelskiej
V.3: Budowa i promocja marki Gminy Trzebinia na arenie krajowej oraz międzynarodowej
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OBSZAR V:
ZARZĄDZANIE ROZWOJEM GMINY
Cel strategiczny: Nowoczesne zarządzanie publiczne oraz współpraca samorządowa

OBSZAR V: ZARZĄDZANIE ROZWOJEM GMINY
Cel strategiczny: Nowoczesne zarządzanie publiczne oraz współpraca samorządowa
Kierunki interwencji
(kluczowe zadania)

Cele operacyjne:
V.1.1

V.1.2

V.1

Sprawny system
zarządzania
strategicznego
i współpracy
samorządowej

V.1.3

V.1.4

V.1.5

Partnerzy Urzędu Miasta

Wdrażanie nowoczesnych instrumentów zarządzania publicznego
w administracji samorządowej.
Wdrażanie nowoczesnych instrumentów zarządzania publicznego w Urzędzie Miasta w Trzebini służy doskonaleniu usług
świadczonych dla klientów administracji samorządowej i jest jednym ze stałych zadań strategicznych. Należy dążyć do
optymalizacji jakości świadczonych usług poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań zarządczych.
Doskonalenie kadr samorządowych.
Doskonalenie kompetencji pracowników samorządowych należy postrzegać jako proces stały. Nieustanne zmiany prawa,
dążenie do poprawiania jakości świadczonych usług, powodują iż działania szkoleniowe są nieodzowne dla każdej jednostki
samorządu terytorialnego.
Promowanie systemu wartości etycznych wśród pracowników
samorządowych.
Opracowanie i przestrzeganie kodeksu etycznego pracowników administracji publicznej, w tym samorządowej, jest dobrą
praktyką stosowaną w coraz większej liczbie urzędów i instytucji. Działania te wpływają na przejrzystość pracy urzędu oraz
podnoszą ocenę pracy w oczach mieszkańców i klientów.
Rozwój usług elektronicznych w administracji publicznej.
Stworzenie infrastruktury technicznej i aplikacji pozwalającej na szybki i łatwy dostęp do informacji gromadzonych w JST.
Przekształcenie danych analogowych będących w posiadaniu JST na łatwe do udostępniania i dystrybucji dane cyfrowe. Dzięki
temu zwiększy się zainteresowanie inwestorów terenami inwestycyjnymi, uruchomione zostaną bazy danych o istotnym
znaczeniu dla rozwoju gminy (np. plany zagospodarowania przestrzennego, tereny dzierżawione, zabytki, sieci uzbrojenia
terenu. Poprawi się również świadomość informacyjna społeczeństwa i jakość świadczonych usług.
Współpraca Gminy Trzebinia z Krakowskim Obszarem
Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru KOM,
Metropolitalnym i samorządami konurbacji górnośląskiej.
gminy sąsiednie i w ramach Małopolski Zachodniej, JST
z terenu woj. śląskiego
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Zadanie ma na celu intensyfikowanie współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, co będzie szczególnie
ważne w nowej perspektywie UE na lata 2014-2020. W okresie tym promowane będą projekty obejmujące duży obszar
oddziaływania, rozwiązujące pewne problemy globalnie. Pojedyncze samorządy niejednokrotnie będą zmuszone rezygnować
z udziału w konkursach ze względu na wytyczne obligujące do występowania w większych grupach beneficjentów. Trzebinia
należąca do Subregionu Małopolski Zachodniej współpracuje z sąsiednimi samorządami w licznych związkach komunalnych.
Należy jednak zintensyfikować współpracę z Krakowskim Obszarem Metropolitalnym i Miastem Krakowem w zakresie
łączenia projektów inwestycyjnych z gminą Trzebinia (np. kolej aglomeracyjna), itp. Podobne działania należy nawiązywać z
JST woj. śląskiego w celu uspójniania powiązań pomiędzy regionami.
Współpraca samorządowa wewnątrz powiatu chrzanowskiego –
Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu
wspólne projekty w nowej perspektywie finansowej.
chrzanowskiego, organizacje pozarządowe, podmioty
gospodarcze
Zadanie ma na celu kontynuowanie współpracy w ramach powiatu chrzanowskiego (z samorządami gminnymi, powiatowym,
organizacjami pozarządowymi, sferą biznesu, itp.) w zakresie przygotowywania koncepcji projektowych na nową
perspektywę finansową UE (2014-2020).
Współpraca z ośrodkami o wysokim potencjale turystycznym
Jednostki samorządu terytorialnego z terenu
w zakresie budowania wspólnej oferty (Oświęcim, Kalwaria
Małopolski i Śląska, organizacje pozarządowe
Zebrzydowska, Wadowice).
Nawiązywanie współpracy z ośrodkami o uznanej randze turystycznej w bezpośrednim otoczeniu Trzebini stwarza szansę na
atrakcyjne uzupełnianie ich oferty turystycznej. Trzebinia, po wdrożeniu niektórych produktów turystycznych (związanych np.
z Puszczą Dulowską, spuścizną po narodowości żydowskiej, ośrodkami pielgrzymkowymi, itp.), może nawiązywać taką
współpracę tworząc z innymi JST w Małopolsce i na Śląsku szlaki kulturowo-turystyczne.
Intensyfikacja współpracy samorządowej w ramach Subregionu
Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru
Małopolski Zachodniej.
Subregionu Małopolski Zachodniej, organizacje
pozarządowe, podmioty gospodarcze
Zadanie ma na celu nawiązywanie współpracy w ramach Subregionu Małopolski Zachodniej (z samorządami gminnymi,
powiatowymi, organizacjami pozarządowymi, sferą biznesu, itp.) w zakresie przygotowywania koncepcji projektowych na
nową perspektywę finansową UE (2014-2020) oraz realizacji projektów subregionalnych.
Kształtowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej, w tym wartości
Szkoły, Klub Integracji Społecznej, TCK, parafie, grupy
rodzinnych.
nieformalne, podmioty gospodarcze
Zadanie ma na celu realizację działań z zakresu kształtowania i wzmacniania tożsamości lokalnej wśród społeczności lokalnej,
inicjowanych przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Przedsięwzięcia te wpływają na
integrację społeczną (szczególnie w przypadkach dużego ruchu osadniczego i nowych mieszkańców) oraz kształtowanie
kapitału intelektualnego.
Kształtowanie,

wzmacnianie

i

promocja

aktywności

Szkoły, Klub Integracji Społecznej, TCK, parafie, grupy

73

Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2014-2020

V.2.3

V.2.4

V.2.5

V.2.6

V.2.7

74

obywatelskiej oraz partycypacji społecznej mieszkańców gminy,
nieformalne
w tym edukacja obywatelska dzieci i młodzieży.
Budowa społeczeństwa obywatelskiego wymaga ciągłych inwestycji wzmacniających rozwój kapitału społecznego, poprzez
takie działania jak kształtowanie debaty publicznej, partycypację obywatelską w procesie rządzenia na poziomie lokalnym,.
Zwiększanie poziomu uczestnictwa w kulturze, wspieranie
TCK, szkoły, Klub Integracji Społecznej, Gmina, parafie,
działań artystycznych i rozwoju zasobów kultury.
grupy nieformalne
Zadanie ma na celu realizację działań z zakresu edukacji kulturalnej prowadzących do wzrostu uczestnictwa w kulturze
i kształtowania ekspresji kulturowej, która w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 została
uznana za jedną z kompetencji kluczowych. Działania te przyczyniają się do wzbogacania kapitału społecznego każdej
wspólnoty lokalnej.
Rozwój współpracy międzysektorowej (np. z sektorem
pozarządowym) w obszarze rozwoju lokalnego w oparciu
Organizacje pozarządowe, parafie, grupy nieformalne
o ustalone standardy realizacji zadań publicznych.
Nawiązywanie współpracy przez samorząd z organizacjami pozarządowymi jest nie tylko obowiązkiem ustawowym, ale ze
wszech miar rekomendowaną praktyką zarządczą. Organizacje pozarządowe odgrywają niezwykle istotną rolę w środowiskach
lokalnych i małych społecznościach. Nierzadko są jedynymi aktywatorami integracji społecznej. Należy kontynuować
współpracę pomiędzy samorządem a III sektorem.
Wspieranie rozwoju instytucjonalnego, profesjonalizacji oraz
Organizacje pozarządowe, parafie, grupy nieformalne
integracji sektorowej organizacji pozarządowych.
Pożądane jest włączanie organizacji pozarządowych w system zarządzania strategiami (ogólnymi, branżowymi), gdzie mogą
zgłaszać (a następnie realizować) własne propozycje zadań. Niewątpliwie ważnym zagadnieniem pozostaje wsparcie
organizacji pozarządowych w korzystaniu ze środków zewnętrznych, w tym unijnych. Przynosi to wiele korzyści dla wspólnoty
lokalnej (przyciąganie dodatkowych środków na teren Gminy, realizacja ciekawych projektów, dywersyfikowanie źródeł
projektowych organizacji pozarządowych).
Wspieranie rozwoju i upowszechnianie wolontariatu.
Organizacje pozarządowe, parafie, grupy nieformalne
Gmina
Wszelkie badania w Polsce prowadzone od wielu lat (np. Diagnoza społeczna) wskazują na niski poziom zainteresowania
Polaków sprawami publicznymi. Niestety, ta sytuacja dotyczy również młodzieży, choć łatwiej często niż ludzi dorosłych
zachęcić ją do podejmowania spraw wykraczających poza kwestie codzienności i własnego partykularnego (indywidualnego)
interesu. Udział w działaniach na rzecz innych uczy postaw obywatelskich jako jednej z kluczowych kompetencji człowieka.
Wolontariat uwrażliwia, daje szansę poznania wielu nieznanych problemów, pozwala uczyć się tolerancji, wyrozumiałości i
wrażliwości oraz pozwala zdobyć niezbędne doświadczenie na rynku pracy. Te cechy maja niebagatelne znaczenie dla jakości
życia mieszkańców i kreowania trwałego zrównoważonego rozwoju Gminy. Stąd tak ważne jest rozwijanie wolontariatu w
różnych formach i aspektach oraz włączanie w jego działania młodzieży z terenu Gminy
Upowszechnianie partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-

Organizacje społeczne, przedsiębiorcy
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społecznego oraz promocja dobrych praktyk.
Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego jest znana od wielu lat, jednak ze względu na małą liczbę
dobrych praktyk oraz skomplikowanie przepisów prawnych rzadko wykorzystywana przez JST. Należy dążyć do doskonalenia
własnych doświadczeń w wykorzystywaniu tej formuły. Jest ona elementem współpracy z sektorem gospodarczym i
społecznym oraz dodatkowym narzędziem finansowania inwestycji, która po roku 2020 ma być dominująca formą
dodatkowych środków finansowych na inwestycje JST.
Stworzenie oferty zajęć wspólnego spędzania czasu przez dzieci
TCK, organizacje pozarządowe, parafie, grupy
oraz rodziców, budowanie oferty międzypokoleniowej.
nieformalne Gmina, przedsiębiorcy
Kontynuacja i intensyfikacja działań związanych z wydarzeniami integrującymi społeczność lokalną i promującymi integrację
międzypokoleniową, jako jeden z elementów oferty czasu wolnego i polityki prorodzinnej.
Partnerskie współdziałanie z mediami lokalnymi, regionalnymi
Media
i krajowymi.
Współpraca z mediami w zakresie kreowania wizerunku Trzebini – artykuły, publikacje, wywiady, programy TV i radiowe,
konferencje prasowe.
Uspójnienie i koordynacja działań wszystkich podmiotów, które
Organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy
realizują zadania z zakresu promocji.
Spójny system promocji to przede wszystkim porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami i instytucjami z terenu Gminy,
przedsiębiorcami branży turystycznej, organizacjami pozarządowymi. Ponadto z pewnością należy zwrócić uwagę na
wydawanie wysokiej jakości materiałów promocyjnych, ukierunkowanych na konkretnych odbiorców: katalogi, foldery,
albumy, ulotki, mapy, przewodniki, gadżety promocyjne. Ich koszty będą niższe, a jakość zdecydowanie wyższa w przypadku
realizacji w skali całej wielu podmiotów, z ujednoliconą szatą graficzną - rozpoznawalność. Ważna jest również wizualizacja
turystyczna: tablice turystyczne i informacyjne (ogólne, przy szlakach i ścieżkach, przy obiektach turystycznych, tablice
kierunkowe na dojazdach do miejsc atrakcyjnych turystycznie, itp.), koncepcje wizualizacji turystycznej obiektów
zabytkowych, a także nowoczesne narzędzia promocyjne: mobilne informatory o atrakcjach na terenie Gminy dla urządzeń
typu tablety, smartphony. Posiadanie spójnego systemu promocji umożliwia również znacznie efektywniejszy udział w
targach turystycznych.
Aktywny udział w regionalnych, krajowych i międzynarodowych
Samorządowi partnerzy krajowi i zagraniczni
sieciach współpracy.
Zadanie ma na celu udział w regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy w zakresach tematycznie
zgodnych do kompetencji realizowanych przez samorząd gminny. Udział w sieciach współpracy (stowarzyszeniach,
zrzeszeniach, związkach, programach, itp.) daje szansę na korzystanie z doświadczeń innych oraz pozwala na wprowadzanie
sprawdzonych praktyk.
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Proponowane mierniki realizacji w OBSZARZE V:
CEL OPERACYJNY

Cel operacyjny V.1

Sprawny system
zarządzania
strategicznego
i współpracy
samorządowej

Cel operacyjny V.2

Kształtowanie
kapitału
społecznego
i wzmacnianie
aktywności
obywatelskiej
Cel operacyjny V.3

Budowa i promocja
marki Gminy
Trzebinia na arenie
krajowej oraz
międzynarodowej

Mierniki realizacji

Źródło danych

Podmiot
przekazujący dane

Liczba zrealizowanych wspólnych
projektów rozwojowych w
ramach Subregionu Małopolski
Zachodniej

UM

GR

Liczba zrealizowanych wspólnych
projektów rozwojowych w
ramach powiatu chrzanowskiego

UM

GR

Liczba zrealizowanych wspólnych
projektów rozwojowych z
Krakowskim Obszarem
Metropolitalnym oraz
samorządami konurbacji śląskiej

UM

GR

Liczba zadań zlecanych
organizacjom pozarządowym

UM

BZ

Frekwencja w wyborach
prezydenckich i samorządowych

UM

SO

TCK, Biblioteka

GP

UM

GP

Liczba uczestników wydarzeń
kulturalnych
Opracowanie dokumentu
strategii marki Trzebinia
Ilość publikacji zamieszczanych
w mediach zewnętrznych
Ilość unikalnych informacji na
stronie internetowej miasta

UM
TCK, Biblioteka,
TCA

GP, SKM

UM
TCK, Biblioteka,
TCA

GP, SKM
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System wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Trzebinia na lata
2014-2020
Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2014-2020 nie ogranicza się w swych założeniach
wyłącznie do zadań leżących w kompetencjach ustawowych Gminy, ale angażuje i inicjuje działania
realizowane w szerokich partnerstwach lokalnych oraz subregionalnych. Znajduje to wyraz
w kierunkach interwencji (kluczowych zadaniach) zawartych w Strategii, dla których jednostkami
realizującymi są zarówno wydziały i jednostki gminne, jak również samorząd powiatowy,
administracja rządowa, samorząd regionalny, podmioty prywatne i pozarządowe. Takie podejście do
rozwoju wspólnoty lokalnej jest spójne z nowym paradygmatem polityki regionalnej kraju,
realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Ze względu na wielopoziomowy charakter zarządzania Strategią Rozwoju Gminy Trzebinia na lata
2014-2020, podstawową zasadą, określającą sposób postępowania w trakcie jej wdrażania, jest
zasada partnerstwa. Jest ona rozumiana, jako otwarta i aktywna współpraca równoprawnie
traktowanych podmiotów, reprezentujących różnorodne środowiska oraz instytucje realizujące
i wspierające realizację działań na rzecz rozwoju Gminy.
Współpraca i partnerstwo na rzecz realizacji Strategii są warunkami koniecznymi powodzenia w jej
realizacji. Wynika to w szczególności z faktu, że na zakres interwencji Strategii w zasadniczej mierze
składają się zadania wykraczające poza sferę formalnych kompetencji samorządu gminnego.
W konsekwencji system realizacji Strategii obejmował będzie trzy główne sfery aktywności:
SFERA PODLEGŁOŚCI, obejmująca kierunki interwencji należące do zakresu bezpośrednich,
formalnych kompetencji samorządu gminnego oraz podległych mu jednostek,
SFERA WSPÓŁZALEŻNOŚCI, obejmująca kierunki interwencji, w stosunku do których
samorząd gminny posiada wpływ pośredni (inicjujący działania, koordynujący działania wielu
podmiotów) lub nie posiada żadnego formalnego wpływu, ale są one realizowane przez
partnerów lokalnych (samorząd powiatowy, sektor gospodarczy oraz pozarządowy) i są
istotne dla rozwoju całego Gminy,
SFERA ODDZIAŁYWANIA, obejmująca kierunki interwencji pozostające poza sferą
bezpośrednich kompetencji lub pośredniego wpływu samorządu gminnego, realizowane
przez organy administracji rządowej, samorząd regionalny lub innych kluczowych partnerów
(są to najczęściej zadania o charakterze regionalnym lub ponadregionalnym, w których
Gmina uczestniczy jako partner lub nie uczestniczy w sposób czynny).
Charakter danego kierunku interwencji w Strategii Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2014-2020 (czyli
przynależność do jednej z trzech ww. sfer) precyzują wskazania dotyczące jednostki realizującej,
jednostki monitorującej ze strony Gminy oraz partnerów, znajdujące się przy każdym kierunku
interwencji.
Poniżej przedstawione zostały, w sposób poglądowy, podstawowe założenia dotyczące systemu
realizacji Strategii w formie macierzy porządkującej cele operacyjne w układzie trzech głównych sfer
aktywności:
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OBSZAR 1. GOSPODARKA I EDUKACJA ZAWODOWA
Cel strategiczny: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym systemem
edukacji

CELE OPERACYJNE I KIERUNKI INTERWENCJI

SFERA
PODLEGŁOŚCI

SFERA
WSPÓŁZALEŻNOŚCI

SFERA
ODDZIAŁYWANIA

I.1 Rozwój kapitału intelektualnego i kształcenia zawodowego
I.1.1 Tworzenie klas specjalistycznych od szkoły podstawowej
(wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych – językowych,
matematycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych
informatycznych, społecznych i obywatelskich).
I.1.2 Wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez system
stypendiów i nagród.
I.1.3 Współpraca samorządu ze szkołami ponadgimnazjalnymi i
przedsiębiorcami w zakresie tworzenia klas dedykowanych
uwzględniających potrzeby rynku pracy.
I.1.4 Rozwój doradztwa edukacyjnego w zakresie kształcenia
zawodowego.
I.1.5 Współpraca samorządu z uczelniami wyższymi w zakresie
tworzenia specjalistycznych kadr dla nowoczesnej gospodarki.
I.1.6 Kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem
się przez całe życie oraz korzystaniem z kształcenia
ustawicznego;
I.1.7 Wspieranie działań i współpraca z Powiatowym Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie.

I.2 Budowa infrastruktury gospodarczej
I.2.1 Pozyskiwanie terenów i tworzenie stref aktywności
gospodarczej, w tym we współpracy z lokalnymi
przedsiębiorstwami (nowy zasób gruntów).
I.2.2 Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości oraz innych
form stowarzyszeniowych.
I.2.3 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – kreowanie
nowych funkcji gospodarczych, aktywna polityka podatkowa.
I.2.4 Lobbing wśród urzędników wyższego szczebla w zakresie
poprawy jakości obsługi inwestorów.

I.3 Aktywna polityka na rynku pracy i wspieranie zatrudnienia
I.3.1 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i innymi
podmiotami w zakresie rozwoju oferty usług dotyczących
podnoszenia oraz zmiany kwalifikacji na różnych etapach życia –
w powiązaniu z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku
pracy (małopolskiego i śląskiego).
I.3.2 Wspieranie szkoleń i doradztwa w zakresie
przedsiębiorczości, w tym dotyczących zakładania i
prowadzenia własnego biznesu.
I.3.3 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie
monitoringu i analiz lokalnego rynku pracy.
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I.3.4 Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie
nowych kierunków oraz nowoczesnych metod kształcenia
zawodowego – kształcenie praktyczne w miejscu pracy.
I.3.5 Współpraca w przedsiębiorcami oraz instytucjami rynku
pracy w organizowaniu programów outplacementowych.

I.4 Wzmacnianie i promocja przedsiębiorczości
I.4.1 Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie
realizacji projektów zwiększających przedsiębiorczość wśród
społeczności lokalnej.
I.4.2 Tworzenie miejsc pracy w działalności okołorolniczej –
wykorzystanie idei miejscowości tematycznych.
I.4.3 Wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych poprzez
system ulg i zachęt podatkowych.
I.4.4 Rozwój i promocja oferty inwestycyjnej gminy.
I.4.5 Doskonalenie standardów obsługi inwestorów.

I.5 Rozwój oferty przemysłów czasu wolnego
I.5.1 Zagospodarowanie rekreacyjne i gospodarcze akwenów
wodnych i ich otoczenia.
I.5.2 Stworzenia oferty dla turystyki aktywnej – m.in. ścieżki
tematyczne dla wycieczek pieszych, rowerowych, nordic
walking - współpraca pomiędzy JST.
I.5.3 Tworzenie i efektywne wykorzystanie produktów lokalnych
- produkty wędliniarskie, tradycje pszczelarskie.
I.5.4 Promowanie szlaków turystycznych - wykorzystanie marki
rajdu rowerowego Kraków-Trzebinia.
I.5.5 Oznakowanie szlaków i wizualizacja obiektów
turystycznych i rekreacyjnych.
I.5.6 Aktywna promocja wizerunkowa gminy, oparta na
walorach przyrodniczych i wielkich imprezach kulturalnych.
I.5.7 Wykorzystanie dziedzictwa judaistycznego do opracowania
oryginalnej oferty kulturowej – np. stworzenie szlaku
historycznego Auschwitz – Trzebinia – Kraków (lotnisko Balice).
I.5.8 Korelacja kalendarza imprez kulturalnych Gminy z
kalendarzem imprez kulturalnych województwa małopolskiego.
I.5.9 Rozwój turystyki religijnej i pielgrzymkowej
I.5.10 Opracowanie skutecznego i profesjonalnego systemu
promocji walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy.

OBSZAR 2. INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ
Cel strategiczny: Wysoka dostępność komunikacyjna gminy

CELE OPERACYJNE I KIERUNKI INTERWENCJI

SFERA
PODLEGŁOŚCI

SFERA
WSPÓŁZALEŻNOŚCI

SFERA
ODDZIAŁYWANIA

II.1 Trzebinia nowoczesnym węzłem sieci transportowej o znaczeniu ponadregionalnym
i międzynarodowym
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II.1.1 Wspieranie modernizacji trasy kolejowej E-30, w tym
dostosowania jej do standardów kolei szybkich prędkości oraz
modernizacji linii regionalnych.
II.1.2 Utrzymanie obecnej pozycji Trzebini w ruchu kolejowym
(jako przystanku w komunikacji krajowej i międzynarodowej).
II.1.3 Współpraca w zakresie zwiększania dostępności
komunikacyjnej pomiędzy Trzebinią a portami lotniczymi
Kraków-Balice oraz Katowice-Pyrzowice.
II.1.4 Współpraca z zarządcami dróg w zakresie usprawnienia
połączeń komunikacyjnych w kierunku Krakowa oraz Konurbacji
Górnośląskiej.
II.1.5 Realizacja infrastruktury komunikacyjnej w ramach
systemu park&ride.

II.2 Zwiększenie dostępności transportowej terenów inwestycyjnych w Gminie Trzebinia
II.2.1 Budowa, modernizacja i przebudowa dróg gminnych do
parametrów normatywnych, szczególnie na obszarach o
wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej.
II.2.2 Tworzenie warunków dla rozwoju centrów logistycznych
oraz transportu intermodalnego.
II.2.3 Rozwój infrastruktury kolejowej na potrzeby
zagospodarowywania stref aktywności gospodarczej.

II.3 Zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców i turystów – rozwój instrumentów
zarządzania zintegrowanymi systemami transportu
II.3.1 Budowa, modernizacja i przebudowa infrastruktury
drogowej, szczególnie na obszarach o wysokiej atrakcyjności
osadniczej i rekreacyjnej.
II.3.2 Budowa i modernizacja ciągów pieszych oraz
rowerowych.
II.3.3 Tworzenie miejsc parkingowych i stojaków rowerowych,
szczególnie przy obiektach użyteczności publicznej i obiektach
rekreacyjnych.
II.3.4 Współpraca z przewoźnikami w zakresie dostosowania
rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej do potrzeb
mieszkańców i turystów.
II.3.5 Likwidacja barier komunikacyjnych dla osób
niepełnosprawnych.

II.4 Rozwój infrastruktury dla społeczeństwa informacyjnego
II.4.1 Współpraca w zakresie rozwoju lokalnej sieci
szerokopasmowej.
II.4.2 Tworzenie punktów bezprzewodowego dostępu do
Internetu w miejscach wzmożonej aktywności społecznej.
II.4.3 Wspieranie funkcjonowania instytucji publicznych poprzez
rozwój nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej oraz
interoperacyjnych platform cyfrowych.
II.4.4 Realizacja projektów dotyczących wykluczenia cyfrowego.
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OBSZAR 3. MIASTO TRZEBINIA I OBSZARY WIEJSKIE
Cel strategiczny: Rozwój funkcji lokalnego centrum usług publicznych i zwiększenie dostępu do usług
publicznych
CELE OPERACYJNE I KIERUNKI INTERWENCJI

SFERA
PODLEGŁOŚCI

SFERA
WSPÓŁZALEŻNOŚCI

III.1 Rewitalizacja i rozwój obszarów silnie zurbanizowanych
III.1.1 Identyfikacja i delimitacja przestrzenna obszarów
funkcjonalnych miasta Trzebinia – aktualizacja planów
zagospodarowania przestrzennego.
III.1.2 Modernizacja oraz budowa gminnej infrastruktury
technicznej, w szczególności: II etap kanalizacji.
III.1.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych zmierzająca do
podniesienia atrakcyjności przestrzeni publicznych.
III.1.4 Wprowadzenie nowych funkcji na obszarach
industrialnych i poindustrialnych.
III.1.5 Budowa parku miejskiego Balaton-Rybna wraz z
infrastrukturą sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców i
turystów.
III.1.6 Zagospodarowanie placu przy ul. Ochronkowej.

III.2 Rozwój obszarów wiejskich
III.2.1 Tworzenie i rozwój oferty rezydencjonalnej dla
mieszkańców sąsiednich metropolii.
III.2.2 Przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy, promowanie
koncepcji zwartego zagospodarowania terenów wiejskich.
III.2.3 Modernizacja sieci wodociągowej.
III.2.4 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
III.2.5 Modernizacja i rozbudowa sieci gazociągowej.
III.2.6 Modernizacja kotłowni w zakresie wymiany źródeł
grzewczych na nowoczesne i ekologiczne.
III.2.7 Przebudowa systemu oświetlenia ulicznego, w tym
rozwój oświetlenia opartego na odnawialnych źródłach energii.
III.2.8 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach
o rozproszonej zabudowie.
III.2.9 Kontynuacja kształtowania przestrzeni publicznych
(rekreacyjnych, integracyjnych, społecznych, gospodarczych,
urbanistycznych) na obszarach wiejskich
III.2.10 Uwypuklenie i promocja atutów miejscowości wiejskich

III.3 Rozwój funkcji lokalnych usług publicznych
III.3.1 Rozwój oferty dla dzieci poniżej 3 roku życia - utworzenie
sieci żłobków.
III.3.2 Zwiększenie odsetka dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym.
III.3.3 Współpraca z rodzicami w zakresie edukacji dzieci,
w tym w wieku przedszkolnym - warsztaty dla rodziców,
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pedagogizacja na wszystkich etapach kształcenia.
III.3.4 Doposażenie placówek oświatowych w zakresie
nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
III.3.5 Rozwijanie oferty zajęć pozalekcyjnych - zajęcia
realizowane metodą projektową z prezentacją osiągnięć:
pokazy, wystawy, zawody sportowe, itp. z udziałem rodziców.
III.3.6 Budowa interaktywnej przestrzeni edukacyjnej – centrum
wiedzy i nauki, trzebińska platforma edukacyjna.
III.3.7 Modernizacja infrastruktury oświatowej.
III.3.8 Doskonalenie dostępu do usług podstawowej opieki
zdrowotnej.
III.3.9 Organizowanie i wspieranie akcji oraz programów
profilaktycznych, badań i konsultacji medycznych dla
mieszkańców Gminy.
III.3.10 Rozwój oferty edukacyjnej w zakresie wychowania
fizycznego i aktywności fizycznej w czasie pozaszkolnym.
III.3.11 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej
pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego na terenie
Gminy.

III.4 Ochrona przestrzeni kulturowej i przyrodniczej
III.4.1 Opracowanie i przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami.
III.4.2 Współpraca w zakresie opieki nad zabytkami, których
właścicielem nie jest Gmina Trzebinia.
III.4.3 Opracowanie analizy i koncepcji optymalnego systemu
zarządzania Zespołem Pałacowo-Parkowym
w Młoszowej.
III.4.4 Rewitalizacja zbiornika wodnego Chechło.

OBSZAR 4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, EKOLOGICZNE I SPOŁECZNE
Cel strategiczny: Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego, społecznego i ekologicznego
mieszkańców gminy
CELE OPERACYJNE I KIERUNKI INTERWENCJI

SFERA
PODLEGŁOŚCI

SFERA
WSPÓŁZALEŻNOŚCI

SFERA
ODDZIAŁYWANIA

IV.1 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego dla
rozwoju Trzebini
IV.1.1 Ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód
podziemnych, powierzchniowych i gleb.
IV.1.2 Ochrona zasobów wodnych poprzez rozwój systemów
zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody.
IV.1.3 Sukcesywna redukcja zanieczyszczeń do powietrza, w tym
niskiej emisji z gospodarstw indywidualnych.
IV.1.4 Wzrost stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł
energii – opracowanie gminnej strategii wykorzystania OZE.
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IV.1.5 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
IV.1.6 Kontynuowanie programu usuwania odpadów
azbestowych z terenu Gminy.
IV.1.7 Właściwe zagospodarowanie terenów zagrożonych
powodzią i podtopieniami, również w kontekście działań
związanych z zatapianiem szybów KWK „Siersza”.
IV.1.8 Identyfikacja i monitoring osuwisk
i terenów zagrożonych ruchami masowymi.
IV.1.9 Edukacja obywatelska w zakresie ochrony środowiska
oraz kształtowanie i promocja postaw proekologicznych.

IV.2 Integrująca polityka społeczna
IV.2.1 Realizacja wsparcia na rzecz dzieci zagrożonych
wykluczeniem społecznym i problemami wychowawczymi.
IV.2.2 Przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w
szczególności przeciwdziałanie przemocy - w rodzinie.
IV.2.3 Działania na rzecz wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych.
IV.2.4 Organizowanie i wspieranie akcji informacyjnouświadamiających dot. bezpieczeństwa w zakresie społecznym.
IV.2.5 Wsparcie instytucjonalnych form pomocy społecznej, w
tym placówek wsparcia dziennego, oddziałów dziennych,
czy warsztatów terapii zajęciowej.
IV.2.6 Podejmowanie działań systemowych w kontekście
starzenia się społeczeństwa - rozwój całodobowych i dziennych
form wsparcia, w tym tzw. miejsc odciążeniowych.
IV.2.7 Rozwój usług specjalistycznych i opiekuńczych
uwzględniających potrzeby osób starszych.
IV.2.8 Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
w tym wśród dzieci i młodzieży.
IV.2.9 Poszerzanie zasobów mieszkań socjalnych i chronionych.
IV.2.10 Wykorzystanie mechanizmów ekonomii społecznej
w polityce włączenia społecznego.

IV.3 Wspieranie systemów zarządzania bezpieczeństwem publicznym
IV.3.1 Objęcie monitoringiem wizyjnym strategicznych miejsc
na terenie Gminy.
IV.3.2 Współpraca z innymi jednostkami, instytucjami
i podmiotami w zakresie rozwoju systemów ratownictwa.
IV.3.3 Realizacja programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym – akcje edukacyjne i realizacja inwestycji
zwiększających poziom bezpieczeństwa drogowego.
IV.3.4 Kształtowanie i promocja postaw właściwych
w odniesieniu do sytuacji kryzysowych, w tym wśród dzieci
i młodzieży.
IV.3.5 Poprawa stanu specjalistycznego doposażenia służb
ratowniczych, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych.
IV.3.6 Tworzenie programów poprawy bezpieczeństwa i
porządku publicznego dla Gminy Trzebinia.
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OBSZAR 5. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM GMINY
Cel strategiczny: Nowoczesne zarządzanie publiczne oraz współpraca samorządowa
CELE OPERACYJNE I KIERUNKI INTERWENCJI

SFERA
PODLEGŁOŚCI

SFERA
WSPÓŁZALEŻNOŚCI

SFERA
ODDZIAŁYWANIA

V.1 Sprawny system zarządzania strategicznego i współpracy samorządowej
V.1.1 Wdrażanie nowoczesnych instrumentów zarządzania
publicznego w administracji samorządowej.
V.1.2 Doskonalenie kadr samorządowych.
V.1.3 Promowanie systemu wartości etycznych wśród
pracowników samorządowych.
V.1.4 Rozwój usług elektronicznych w administracji publicznej.
V.1.5 Współpraca Gminy Trzebinia z Krakowskim Obszarem
Metropolitalnym i samorządami konurbacji górnośląskiej.
V.1.6 Współpraca samorządowa wewnątrz powiatu
chrzanowskiego – wspólne projekty w nowej perspektywie
finansowej.
V.1.7 Współpraca z ośrodkami o wysokim potencjale
turystycznym w zakresie budowania wspólnej oferty
(Oświęcim, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice).
V.1.8 Intensyfikacja współpracy samorządowej w ramach
Subregionu Małopolski Zachodniej.

V.2 Kształtowanie kapitału społecznego i wzmacnianie aktywności obywatelskiej
V.2.1 Kształtowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej, w tym
wartości rodzinnych.
V.2.2 Kształtowanie, wzmacnianie i promocja aktywności
obywatelskiej oraz partycypacji społecznej mieszkańców gminy,
w tym edukacja obywatelska dzieci i młodzieży.
V.2.3 Zwiększanie poziomu uczestnictwa w kulturze, wspieranie
działań artystycznych i rozwoju zasobów kultury.
V.2.4 Rozwój współpracy międzysektorowej (np. z sektorem
pozarządowym) w obszarze rozwoju lokalnego
w oparciu o ustalone standardy realizacji zadań publicznych.
V.2.5 Wspieranie rozwoju instytucjonalnego, profesjonalizacji
oraz integracji sektorowej organizacji pozarządowych.
V.2.6 Wspieranie rozwoju i upowszechnianie wolontariatu.
V.2.7 Upowszechnianie partnerstwa publiczno-prywatnego
i publiczno-społecznego oraz promocja dobrych praktyk.
V.2.8 Stworzenie oferty zajęć wspólnego spędzania czasu przez
dzieci oraz rodziców, budowanie oferty międzypokoleniowej

V. Budowa i promocja marki Gminy Trzebinia na arenie krajowej oraz międzynarodowej
V.3.1 Partnerskie współdziałanie z mediami lokalnymi,
regionalnymi i krajowymi.
V.3.2 Uspójnienie i koordynacja działań wszystkich podmiotów,
które realizują zadania z zakresu promocji.
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V.3.3 Aktywny udział w regionalnych, krajowych
i międzynarodowych sieciach współpracy.

System monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 20142020
Podstawą skutecznego wdrażania działań służących osiąganiu celów Strategii Rozwoju Gminy
Trzebinia na lata 2014-2020 jest dysponowanie wiedzą na temat postępów osiąganych w zakresie
wdrażanych kierunków interwencji oraz zdolność do reagowania na pojawiające się różnice pomiędzy
przyjętymi założeniami a uzyskiwanymi efektami realizacji kluczowych zadań.
Instytucjonalną strukturę systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Trzebinia na
lata 2014-2020 tworzą:
Rada Gminy Trzebinia,
Wydział mający w kompetencjach nadzór nad strategią gminy – pełniący rolę centrum
koordynacyjnego ds. monitorowania Strategii Rozwoju,
Wydziały Urzędu Miasta w Trzebini i jednostki gminne – pełniące rolę:
 jednostek realizujących konkretne kierunki interwencji Strategii Rozwoju, będące
w kompetencjach samorządu gminnego (sfera podległości) i zarazem jednostek
monitorujących te kierunki interwencji ze strony Gminy (sprawozdania składane do
wydziału mającego w kompetencjach nadzór nad strategią gminy);
 jednostek monitorujących ze strony Gminy te kierunki interwencji, które są
w kompetencjach innych podmiotów (samorządów powiatowego i regionalnego,
administracji rządowej, itp.) – uzyskiwanie danych i informacji oraz przekazywanie ich do
wydziału mającego w kompetencjach nadzór nad strategią gminy.
Sprawozdawczość z monitoringu oraz aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 20142020 dokonywane będą w okresach rocznych. Władze samorządowe Gminy Trzebinia dokonują
okresowej oceny stopnia realizacji Strategii w oparciu o dwa elementy podsystemu monitorowania
i ewaluacji:
o

o

analizę wskaźnikową, opracowywaną przez wydział mający w kompetencjach nadzór nad
strategią gminy na podstawie informacji otrzymanych od wydziałów i jednostek Gminy, bazującą
na miernikach wyznaczonych dla każdego celu operacyjnego;
raport z realizacji kierunków interwencji Strategii Rozwoju, przygotowywany przez wydział
mający w kompetencjach nadzór nad strategią gminy na podstawie informacji otrzymanych od
innych wydziałów i jednostek Gminy.

Analiza wskaźnikowa, bazującą na miernikach wyznaczonych dla każdego celu operacyjnego Strategii
Rozwoju, będzie przygotowywana przez wydział mający w kompetencjach nadzór nad strategią
gminy w oparciu o pozyskane dane statystyczne i informacje, w skład których wchodzą następujące
źródła informacji:
statystyka prowadzona przez samorząd gminny – generowana i gromadzona przez poszczególne
wydziały oraz jednostki gminne, zobowiązane do terminowego przekazywania danych
i informacji do wydziału mającego w kompetencjach nadzór nad strategią gminy;
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statystyka prowadzona przez samorząd regionalny i administrację rządową – gromadzone przez
wydział mający w kompetencjach nadzór nad strategią gminy, przez poszczególne wydziały oraz
jednostki gminne, zbieżne merytorycznie z badanym celem operacyjnym.
Mierniki pochodzące ze statystyki publicznej (GUS) mogą zostać przedstawione w układach
porównawczych, tj. np. w porównaniach względnych do innych gmin i średniej dla województwa
małopolskiego oraz kraju. Zakres czasowy analizy powinien obejmować zmiany w stosunku do roku
bazowego (2013 r.) i roku ostatniego badania (dynamika). Analiza wskaźnikowa może przedstawiać
dostępne wskaźniki w układzie gminnym, poszczególnych subregionów lub innych obszarów
funkcjonalnych.
Pomocnicza tabela do przekazywania danych statystycznych do wydziału mającego w kompetencjach
nadzór nad strategią gminy przez inne wydziały oraz jednostki gminne (jako dane własne oraz
pozyskane od instytucji zewnętrznych) wygląda następująco:

Cel operacyjny nr .............................
Nazwa miernika

Źródło danych
i jednostka
miary

Wartość dla
roku bazowego
(2013 r.)

Wartość dla roku
badanego
(.......... r.)

1. ..................................................................
2. ..................................................................
3. ..................................................................
Raport z realizacji kierunków interwencji przygotowywany przez wydział mający w kompetencjach
nadzór nad strategią gminy, opiera się na informacjach dotyczących stanu realizacji danego kierunku
interwencji, przekazywanych przez poszczególne wydziały oraz jednostki gminne. Strategia Rozwoju
Gminy Trzebinia na lata 2014-2020 precyzuje w każdym kierunku interwencji jednostkę realizującą
dany kierunek interwencji oraz jednostkę monitorującą dany kierunek interwencji ze strony Gminy.
Jeżeli dany kierunek interwencji mieści się w kompetencjach samorządu gminnego (sfera
podległości), to zarówno jednostką realizującą, jak i monitorującą ze strony Gminy jest konkretny
wydział Urzędu Miasta w Trzebini lub jednostka Gminy Trzebinia. W przypadku takich kierunków
interwencji, wskazany wydział lub jednostka gminna składa raz w roku sprawozdanie do wydziału
mającego w kompetencjach nadzór nad strategią gminy (na określonym formularzu
sprawozdawczym), które jest podstawą zbiorczego raportu z realizacji kierunków interwencji całej
Strategii.
Jeżeli dany kierunek interwencji mieści się w kompetencjach instytucji zewnętrznej – samorząd
powiatowy lub regionalny, administracja rządowa, podmioty prywatne i pozarządowe (sfera
współzależności i sfera oddziaływania) – to jednostką realizującą wskazaną w Strategii Rozwoju jest
konkretna instytucja zewnętrzna, natomiast jednostką monitorującą ze strony Gminy jest konkretny
wydział Urzędu Miasta w Trzebini lub jednostka Gminy Trzebinia, która merytorycznie jest zbieżna z
przedmiotem danego kierunku interwencji. W przypadku takich kierunków interwencji, wskazany
wydział lub jednostka gminna (czyli jednostka monitorująca ze strony Gminy) pozyskuje informacje
od jednostki realizującej, dotyczące stanu wdrożenia danego kierunku interwencji i składa raz w roku
sprawozdanie do wydziału mającego w kompetencjach nadzór nad strategią gminy (na określonym
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formularzu sprawozdawczym), które jest podstawą zbiorczego raportu z realizacji kierunków
interwencji całej Strategii.
Sprawozdania z realizacji poszczególnych kierunków interwencji są składane (raz w roku) przez
wydziały Urzędu Miasta w Trzebini oraz jednostki organizacyjne do wydziału mającego
w kompetencjach nadzór nad strategią gminy, który pełni rolę centrum koordynacyjnego Strategii
Rozwoju. Na podstawie złożonych sprawozdań, wydział mający w kompetencjach nadzór nad
strategią gminy opracowuje raport z realizacji kierunków interwencji, który wraz z analizą
wskaźnikową jest podstawą dla władz samorządowych Gminy Trzebinia do podejmowania oceny
realizacji Strategii Rozwoju, wprowadzania uzupełnień oraz dokonywania niezbędnych
i uzasadnionych zmian (reagowanie na zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze
w otoczeniu Gminy). Dla zwiększenia efektywności procesu sprawozdawczego z realizacji kierunków
interwencji Strategii Rozwoju, wydziały Urzędu Miasta w Trzebini oraz jednostki organizacyjne Gminy
składają sprawozdania na ujednoliconym formularzu sprawozdawczym.
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