UCHWAŁA Nr XXXI/278/2006
Rady Gminy Mogilany
z dnia 30 marca 2006 roku

w wprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mogilany na lata 2006 – 2013

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Mogilany
uchwala co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Mogilany na lata 2006 – 2013 zgodnie
z Załącznikiem do niniejszej Uchwały.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3
Traci moc Uchwała Nr VII/45/99 Rady Gminy w Mogilanach z dnia 30 kwietnia 1999
roku
w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Mogilany.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/278/2006
Rady Gminy Mogilany
z dnia 30 marca 2006 roku

STRATEGIA ROZWOJU
GMINY MOGILANY
NA LATA 2006-2013
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I.

WSTĘP
Strategia Rozwoju Gminy Mogilany jest podstawowym dokumentem programowym

ukierunkowującym

politykę

gminy

w

zakresie

rozwoju

społeczno-gospodarczego

w wyznaczonym horyzoncie czasu i tworzącym ramy dla pro-rozwojowych programów
i projektów realizacyjnych.
Celem niniejszym Strategii jest zaktualizowanie sformułowanej przed siedmiu laty
strategii i celów rozwoju Gminy Mogilany i dostosowanie ich do zmieniających się
warunków życia oraz społecznych potrzeb i oczekiwań w tym zakresie, a także
nieustannie postępujących wyzwań otoczenia.
Od strony formalnej Strategia Rozwoju Społeczno-gospodarczego Gminy Mogilany
stanowi aktualizację dokumentu strategii rozwoju gminy pochodzącego z 1999 roku –
wypracowanego

w

procesie

konsultacyjnym,

angażującym

kilkadziesiąt

osób

reprezentujących różnorodne środowiska lokalne. Strategia uwzględnia jednocześnie
ustalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Mogilany, sformułowanego w 2004 roku.
Aktualizacja strategii winna rozpocząć się od udzielenie odpowiedzi na co najmniej
dwa pytania:
Po pierwsze – a jeśli tak to na ile dotychczasowe założenia strategiczne określone
w pierwotnej strategii czy programie rozwoju są nadal aktualne, innymi słowy czy są
adekwatne do obecnej, z pewnością przynajmniej nieco odmiennej, sytuacji gminy oraz
odmiennego kontekstu otoczenia? Inaczej mówiąc, na ile dotychczasowe założenia
strategiczne faktycznie odpowiadają na najważniejsze problemy i bariery rozwoju lokalnej
społeczności ‘’tu i teraz’’ oraz na najważniejsze obecnie potrzeby jej członków
(mieszkańców, przedsiębiorców)?
Po drugie – jakie są obecne aspiracje lokalnej społeczności, jej szeregowych
członków, jej liderów? Na ile pozostaje niezmienna, lub też zmieniła się misja gminy?
Niniejszy

dokument

jest

generalną

odpowiedzią

na

powyższe

pytania

wypracowaną w trakcie warsztatów lokalnych, spotkań z uczniami gimnazjalnymi oraz
ogólną diagnozą stanu gminy.

Etapy tworzenia

W Gminie Mogilany strategia była tworzona metodą partycypacyjną, czyli przy
czynnym udziale przedstawicieli lokalnej społeczności. Tworzenie strategii rozpoczęło się
od przygotowania władz gminy do prac nad strategią oraz szczegółowej analizy sytuacji
wyjściowej. Równolegle prowadzone było badanie klimatu dla przedsiębiorczości
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w gminie – w oparciu o ankietyzację podmiotów gospodarczych i mieszkańców poprzez
stronę internetową Urzędu Gminy Mogilany. Drugim etapem było przeprowadzenie
warsztatów strategicznych w ramach sesji strategicznej (lista osób uczestniczących
w Załączniku 1 – Uczestnicy Sesji Strategicznej 9-10 listopada 2005 roku). Podczas
warsztatów były konsultowane różne warianty analizy SWOT oraz celów szczegółowych
z władzami i przedstawicielami społeczności lokalnej. Przeprowadzono również warsztaty
dla uczniów gimnazjum w Mogilanach i w Gaju (w Załączniku 5 przedstawione są kierunki
rozwoju i cele strategii Gminy Mogilany – propozycje uczniów gimnazjum w Mogilanach
oraz w Załączniku 6 – propozycje uczniów gimnazjum w Gaju).
W kolejnych etapach tworzenia strategii rozwoju były analizowane wszystkie
propozycje, tworzone kolejne wersje projektu strategii. Na tym etapie proponowana była
procedura wdrożeniowa i analiza strategiczna, dostosowana do jednostki samorządu.
Następnie zostały przeprowadzane konsultacje kolejnych wersji projektu strategii.
Ostatnim etapem będzie przyjęcie strategii uchwałą Rady Gminy.

Korzyści dla gminy

Opracowanie strategii rozwoju przyniesie dla gminy przede wszystkim korzyści
administracyjne czyli udoskonalenie zarządzania, ale również zwiększenie atrakcyjności
inwestycyjnej samorządu, zarówno poprzez długoterminowe zarządzanie, jak i realizację
inwestycji. Zwiększa też prawdopodobieństwo pozyskania środków pomocowych,
zwiększa efektywność wykorzystania tych środków, daje gwarancję zachowania
wymogów ekorozwoju, dlatego, że poza rozwojem gospodarczym i społecznym strategia
zakreśla ramy, poza które ten rozwój nie może wyjść – to są ramy rozwoju
zrównoważonego czyli ekorozwoju. Strategia w długim okresie czasu pozwala zwiększyć
dochody budżetowe samorządu, strategia również przekłada się na dochody i wydatki
mieszkańców gminy, ponieważ zarówno rozwój działalności gospodarczej, jak i spadek
poziomu bezrobocia odbija się na lepszej kondycji budżetów gospodarstw domowych.
Strategia rozwoju jest metodą zarządzania samorządem lokalnym, powinny z niej
wynikać dokumenty o charakterze operacyjnym, takie jak programy rewitalizacji, budżety,
wieloletni plan inwestycyjny, plan ochrony środowiska, plan gospodarki odpadami. Na
podstawie strategii powinny też być tworzone miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego.
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II.

DIAGNOZA STANU AKTUALNEGO I KONTEKST ROZWOJU

GMINY
Punktem wyjścia do kształtowania strategii rozwoju lokalnego jest możliwie
aktualne rozpoznanie stanu obecnego gminy – nie tylko pod względem jej podstawowej
charakterystyki, z którą mieszkańcy mają do czynienia na co dzień, lecz także pod
względem zidentyfikowania tendencji zmian oraz pozycji gminy na tle innych wspólnot
lokalnych oraz w otoczeniu powiatu i województwa, na których terenie jest położona.
Wychodząc od rozpoznania tego obrazu i porównując go z jednej strony
z aspiracjami mieszkańców i lokalnych liderów, zaś z drugiej strony z możliwie
zobiektywizowanymi wskaźnikami pozycji gminy na tle innych porównywalnych jednostek,
określić można cechy i okoliczności, na których gmina może budować swoją atrakcyjność
jako miejsce zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub społecznej
(inwestowania), a w konsekwencji można określić dziedziny i obszary, w których
prorozwojowa aktywność władz lokalnych powinna się koncentrować.

II. 1. GMINA MOGILANY – POŁOŻENIE
Gmina Mogilany usytuowana jest w południowo-wschodniej części powiatu
krakowskiego, wzdłuż drogi krajowej

Nr 7, stanowiącej najważniejszy drogowy szlak

komunikacyjny Kraków – Chyżne/Zakopane. Powiat krakowski utworzony jest z 17 gmin
okalających

Kraków,

położony

w

samym

środku

województwa

małopolskiego.

Województwo małopolskie tworzą natomiast 22 powiaty, 182 gminy (miejskie i wiejskie)
oraz 1904 sołectwa.
Gmina Mogilany jest więc jedną ze 127 gmin wiejskich województwa
małopolskiego, położona prawie w jego centrum. Jednakże jej położenie w bezpośrednim
sąsiedztwie gmin miejskich, takich jak: Kraków, Skawina, Myślenice, Świątniki Górne,
czyni z niej wiejską enklawę, często postrzeganą jako sypialnię dla miasta Krakowa.
Powierzchnia Gminy to 43,55 km², co stanowi 3,54% powierzchni powiatu
krakowskiego. Od południa Gmina Mogilany sąsiaduje bezpośrednio z powiatem
myślenickim.
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Rysunek 1 – Podział administracyjny Województwa Małopolskiego.
Źródło: http://www.wrotamalopolski.pl/root_Mapy/Plan+zagospodarowania+Przestrzennego/Załączniki/

Południowa część powiatu krakowskiego – Gmina Mogilany, Świątniki Górne
i Skawina stanowią przedgórze Karpat. Teren Gminy wykazuje cechy charakterystyczne
dla klimatu i geologii Karpat, czyli dużą zmienność klimatu, wysokie opady i bogatą rzeźbę
terenu, co przekłada się na urokliwy krajobraz Gminy Mogilany. Ze wzgórza
mogilańskiego roztacza się w kierunku północnym piękny widok na Kraków, natomiast
dziesiątki szczytów, grzbietów i pasm górskich kulisowo zachodzących na siebie zamyka
horyzont od strony południowej koronką skalnych tatrzańskich turni.
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Rysunek 2– Położenie Gminy Mogilany na tle Województwa Małopolskiego.
Źródło: http://www.wrotamalopolski.pl/root_Wizytowka+Malopolski/Przewodnik/Dojazd/

Powyższa mapka obrazuje położenie Gminy Mogilany na tle Województwa
Małopolskiego z uwzględnieniem położenia geograficznego i najważniejszych szlaków
komunikacyjnych.
Gmina usytuowana jest najbliżej Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, co
wynika

z

zamieszczonej

poniżej

mapki

z

wykazem

parków

krajobrazowych

i przyrodniczych.
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Rysunek 3 – Ochrona środowiska przyrodniczego w Województwie Małopolskim.
Źródło: http://www.wrotamalopolski.pl/root_Mapy/Plan+zagospodarowania+Przestrzennego/Załączniki/

Gmina Mogilany składa się z 10 sołectw:


Brzyczyna,



Buków,



Chorowice,



Gaj



Konary,



Kulerzów,



Libertów,



Lusina,



Mogilany,



Włosań.
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Rysunek 4 – Mapa Gminy Mogilany.
Źródło: http://www.mogilany.pl/?menu=ogminie&pg=ogminie

Gmina Mogilany może także pochwalić się swoim herbem i flagą. Przedstawiony
w herbie motyw jest w rzeczywistości okazałą dzwonnicą, wzniesioną na trójbocznym
rzucie, umieszczoną w samym centrum wsi Mogilany obok Kościoła. Znajduje się tu
jedyny z zachowanych dawnych dzwonów, ufundowany w 1616 roku, który należy do
nielicznych na tym terenie zabytków odlewnictwa jakie przetrwały obie wojny światowe.
Właśnie ten element od lat istnieje w świadomości mieszkańców jako herb Gminy
Mogilany.

Rysunek 5 – Herb Gminy Mogilany.

Wstępna koncepcja herbu została opracowana na 750-lecie Mogilan, która
nawiązywała do pierwszej pisemnej wzmianki o Mogilanach z roku 1231.
Herb Gminy Mogilany jest tez motywem flagi. Herb oraz flaga zostały przyjęte
przez Radę Gminy Mogilany.
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Rysunek 6 – Flaga Gminy Mogilany.

II. 2. RYS HISTORYCZNY MOGILAN

Każdy kto jechał do Zakopanego przejeżdżał przez Mogilany. To tu, ze szczytu
Mogilańskiej Góry, zaledwie 5 km od granic Krakowa, podziwiać można wspaniałą
panoramę polskich gór (od Masywu Babiej Góry poprzez Beskid Wyspowy, Gorce, Tatry,
aż po Beskid Sądecki). A gdy już nasycimy wzrok widokiem szczytów, grzbietów i pasm
górskich wystarczy tylko się odwrócić, aby oczom naszym ukazała się malownicza
panorama Krakowa. To właśnie szczególne położenie stanowiło od dawna atrybut
Mogilan.
Do końca XII wieku stacjonowała tu straż królewska, tędy wiódł trakt na Węgry
i dalej na południe Europy, właśnie to miejsce możni wybierali na swoje siedziby.
Mogilany i dobra je otaczające zaliczane były do włości wielkopańskich i jako takie
stanowiły cenną darowiznę albo też silny atut w rozgrywkach majątkowych. Przez wieki
ukuło się nawet, powiedzenie: „Kto ma Chrobież, Mogilany ten się liczy między pany".
Kolejni właściciele w mniejszym lub w większym stopniu przyczyniali się do rozwoju
Mogilan. Zanim jednak przeszły one w ręce prywatne stanowiły cenną zdobycz dóbr
królewskich i książęcych. Ponad 300 lat (1243-1560) Mogilany podlegały zakonowi
Cystersów. To im Mogilanie zawdzięczają pierwszy drewniany kościół oraz powołanie
samodzielnej parafii. Kościół ten służył wiernym do początku XVII w. kiedy to Mikołaj
Borek, ówczesny pan na Mogilanach wystawił kościół z cegły, który po rozbudowie (1929)
i przebudowie (1975) uzyskał obecny wygląd. Skarbem tej świątyni jest późnobarokowy
ołtarz w kształcie serca, będący unikatem w skali europejskiej.
Pośród właścicieli Mogilan znaczące miejsce zajmuje Wawrzyniec Spytko Jordan
wojewoda sandomierski. Zauroczony Mogilanami, wybudował tu w 1560 r. drewniany
pałac na ciosowym kamiennym podmurowaniu i otoczył go pięknym ogrodem i parkiem
widokowym. Niestety z dzieła Spytka pozostały do dziś tylko fragmenty renesansowego
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parku. Ocalały jedynie przepiękne aleje grabowe. Wśród wielu drzew tworzących szpalery
dojrzeć można jeszcze te, które trwają na swym miejscu od samego początku, sadzone
być może rękoma samego Spytka Jordana. Ten zaś był nie tylko dygnitarzem, dziedzicem
olbrzymich fortun i wojownikiem ale również mecenasem sztuki i nauki. W Mogilanach
gościł Stanisława Orzechowskiego i Mikołaja Reja z Nagłowic. Dzięki drukarni założonej,
w oficynie pałacu Maciej Wierzbita - czołowy polski drukarz, mógł wydać znane wszystkim
dzieło Reja „Żywot człowieka poczciwego". O wielkości ówczesnego pałacu niechaj
świadczy fakt, że gdy w 1764 r. Potocki rozebrał zrujnowany pałac Spytka, z jego resztek
zbudował dwór, spichlerz, dwa browary i budynek administracyjny. Oprócz Potockich,
również inne znane rody zapisały swoje karty w historii Mogilan: Borkowie, Masalsscy,
Lubomirscy, Taszyccy.
Ostatni właściciele, Konopkowie, kupili Mogilany w 1802 r. i władali nimi aż do
wybuchu drugiej wojny światowej. To im zawdzięczamy obecny kształt dworku
i otaczającego go parku. Zasłynęli także jako fascynaci nowinek technicznych
i producenci maszyn rolniczych. Organizowane w Mogilanach wystawy tych maszyn
cieszyły się powodzeniem. Konopków wspomina się w Mogilanach jako panów dobrych
i dbających o swoich włościan. Nie bez powodu: Józef Konopka założył Szkołę Rolniczą
w Czernichowie i wyposażył ją w podstawowe narzędzia rolnicze. Był również
współzałożycielem Szkoły Ślusarskiej w Świątnikach Górnych. Po wojnie ziemia dworska
została rozparcelowana pomiędzy chłopów a dwór został upaństwowiony. Dopiero w 1967
r. pałac z najbliższym otoczeniem został przekazany Polskiej Akademii Nauk, która po
przeprowadzeniu generalnego remontu przeznaczyła go na ośrodek konferencyjny.
Na północnym stoku mogilańskiego wzgórza znajduje się jeden z nielicznych na
Pogórzu Wielickim rezerwatów. Jest to istniejący od 1969 r. rezerwat florystyczny
„Cieszynianka" będący ostoją cieszynianki wiosennej, którą można spotkać na kilku
zaledwie stanowiskach w kraju. Pod koniec marca i w pierwszych dniach kwietnia można
spotkać jej drobne, blade kwiaty w młodym bukowo - brzozowym lesie porastającym
wzgórze mogilańskie. Dzisiejsze Mogilany liczą ok. 2,5 tys. mieszkańców i stanowią
centrum administracyjno – kulturalne Gminy Mogilany, którą zamieszkuje łącznie ponad
10 tys. osób. Większość mieszkańców pracuje w pobliskim Krakowie, a część trudni się
rzemiosłem i drobnymi usługami.
W Mogilanach znajduje się siedziba Urzędu Gminy, Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina
Konopki, Gimnazjum, Przedszkole Samorządowe „Iskierka”, Urząd Pocztowy, Oddział
Krakowskiego Banku Spółdzielczego i wiele dobrze prosperujących przedsiębiorstw.
Działa tutaj również Ochotnicza Straż Pożarna – jednostka wiodąca w gminie w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Mieszkańcy chętnie zapisują się do prężnie

13

funkcjonujących stowarzyszeń: Towarzystwa Przyjaciół Mogilan, Towarzystwa Przyjaciół
Boczku, Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a miłośnicy sportu
mogą podziwiać sukcesy Ludowego Klubu Sportowego „Mogilany”.

II. 3. CHARAKTERYSTYKA SOŁECTW
Gmina Mogilany składa się z 10 sołectw, z których każde ujmuje mieszkańców
i przyjezdnych swoim specyficznym klimatem i urokiem. Z racji bezpośredniego
sąsiedztwa z Krakowem Gmina wydaje się przyjmować cechy gminy miejsko-wiejskiej niż
gminy wiejskiej. Mając jednak na uwadze specyfikę gminy i piękne krajobrazy, władze
gminy czynią wszelkie starania, aby zachować jej wiejski charakter. Kilka słów
zamieszczonych poniżej o każdej wsi pozwoli poznać jej historię oraz przybliżyć jej walory
krajobrazowe.

Brzyczyna
Zabudowania wsi są dość zwarte i skupiają się na obrzeżach środkowego odcinka
Doliny Rzepnika, gdzie spływa kilka krótkich potoków żłobiących wąskie i głębokie
wąwozy. Dzięki temu rzeźba terenu Brzyczyny jest dość urozmaicona. Według
miejscowego podania, dawniej były tu lasy „brzezowe”. Dziedzic Korabnik poosadzał
w nich drwali, kazał im ciąć drewno i wywozić na sprzedaż. Wyrębisko brzezowe nazwał
Brzyczyną. Pierwszy znany zapis o wsi pochodzi z 1434 roku i wymienia Jana
z Libertowa, który w wianie dla żony zapisał pewną część dóbr wsi „Brzicina”. Wieś,
podzielona na 3 części, przez lata zmieniała właścicieli.

Buków
Wieś położona w odległości ok. 4 km na zachód od Mogilan, na grzbiecie oraz
południowo – północnych stokach mogilańskiego wzgórza. Nazwa Buków niewątpliwie
wywodzi się od bukowych lasów, które niegdyś pokrywały te okolice, później zostały
wykarczowane i zasiedlone. Pierwsza wzmianka o wsi „Bukowe”, jako należącej do
klasztoru Benedyktynów w Tyńcu, znajduje się w dokumencie z 1286 roku. Buków należał
do Benedyktynów aż do roku 1816, kiedy został przejęty przez rząd austriacki na rzecz
galicyjskiego ruchu religijnego. W XX wieku stał się własnością biskupstwa, a potem
arcybiskupstwa

krakowskiego,

przez

które

to

został

rozparcelowany

pomiędzy

okolicznych chłopów.
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Od lat życie kulturalne toczy się wokół działalności Szkoły Podstawowej im.
Oskara Kolberga oraz Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie i Kaplicy.

Chorowice
Wieś Chorowice położona jest po północno – zachodniej stronie góry mogilańskiej
Pogórza Wielickiego. Rzeźba terenu jest dość urozmaicona, ponieważ liczne strumienie
i potoki, spływające do Rzepnika, żłobią głębokie, malownicze dolinki i wąwozy. Zachodni
i południowy skraj wsi pokrywają obszerne lasy.
Brzmienie nazwy wsi może wskazywać, że założyli ją bądź posiadali potomkowie
jakiegoś Chora, względnie Charza, ponieważ imię takie było w średniowieczu używane,
a końcówka „ice” oznaczała właśnie synów, wnuków itp. Nazwa „Chorowice” po raz
pierwszy została wymieniona w dokumencie legata Idziego z lat 1123 – 1125.
W Chorowicach znajduje się stary dwór oraz Kaplica.

Gaj
Jest to miejscowość odległa od granic Krakowa ok. 3 km, położona po obu
stronach drogi krajowej nr 7. Rozłożona malowniczo na pofalowanym terenie na licznych
niższych stokach i grzbietach wzgórz i dolin Pogórza Wielickiego. Jest to wieś
wymieniana w dokumencie już z 1088 roku. Należał on do Benedyktynów Tynieckich,
a od XV w. do Kościoła Katedralnego na Wawelu. W tej malowniczo położonej
miejscowości znajduje się Kościół p.w. Narodzenia NMP z jej obrazami od dawna łaskami
słynącymi. W połowie XVII wieku obecny obraz Matki Boskiej Gajowskiej był szeroko
znany w Polsce, gdy w czasie wojen szwedzkich i innych nieszczęść ludność nawet
z daleka przybywała tu, by modlić się przed cudownym wizerunkiem Maryi.
Z miejscowością tą trwale związany jest gen. Józef Bem, który w latach 1801 –
1808 spędził dzieciństwo w Dworku w Gaju. Przez sam środek Gaja przebiega również
szlak turystyczny gen. Józefa Bema.
Okoliczni mieszkańcy angażują się w działania na rzecz Zespołu Szkół
(gimnazjum i liceum profilowane) oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Działa tutaj
również Ochotnicza Straż Pożarna i Ludowy Klub Sportowy „Gajowianka”.
Wszystkim ulicom zostały nadane nazwy, co znacznie podniosło estetykę
sołectwa.

Konary
Wieś położona w malowniczej dolinie potoku Łaźnik, której stoki wystawione na
zachód porośnięte są płatami lasów mieszanych. Nazwa pochodzi zapewne od lasów –
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konarów, jest jednak hipoteza, że nazwa wsi jest związana z ludźmi trudniącymi się
chowem koni – koniarze.
W Konarach od 1911 roku działa Konwent Ojców Bonifratrów. Głównym
charyzmatem

tego

zakonu

jest

posługiwanie

ludziom

chorym,

cierpiącym,

niepełnosprawnym i potrzebującym. Prowadzone są tutaj:


Dom Pomocy Społecznej dla 52 mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi,



Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 45 podopiecznych z okolicznych gmin,



Środowiskowy Dom Samopomocy – terapia dzienna dla 30 uczestników,



Ośrodek Interwencji Kryzysowej,



Zakład Aktywności Zawodowej.
Mieszkańcy Konar skupiają się wokół działalności nowej Szkoły Podstawowej, Filii

Gminnej Biblioteki Publicznej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Klubu Sportowego
„Conavia” i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna.

Kulerzów
Pierwsza wzmianka o Kulerzowie pojawiła się dopiero w 1442 roku – należał
wówczas do klasztoru Norbertanek w Zwierzyńcu koło Krakowa. Nie jest wiadome, kiedy
wieś stała się własnością klasztoru. Zapewne pierwotnie była to wieś królewska,
a klasztorowi została darowana przez Kazimierza Wielkiego lub zamieniona na inne
dobra. Do klasztoru Kulerzów należał do końca XVII w., następnie przejął go skarb
austriacki. W 1802 roku wieś zakupił Józef Konopka z Modlnicy z sąsiednimi wsiami –
Mogilanami i Głogoczowem. W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku majątek
w Kulerzowie został rozparcelowany miedzy okolicznych chłopów.
Wieś położona na południowym stoku zachodniej odnogi Mogilańskiej Góry,
opadającej ku Dolinie Skawinki w Radziszowie. Z niezabudowanych partii stoków,
w kierunku południowym, otwierają się przepiękne widoki. Najbliżej rozpościerają się
wzniesienia Lasu Bronaczowa.

Libertów
Libertów położony jest na progu Pogórza Wielickiego, osiągającego tutaj wysokość
335 m n.p.m. Roztacza się z niego piękny widok w kierunku północnym na wzgórza
tynieckie, skotnickie i kobierzyńskie oraz obniżenie Sidziny. Jest to miejscowość
bezpośrednio połączona z granicami Krakowa. W połowie XVII wieku wieś należała do
ariańskiej rodziny Waxmanów, którzy do Krakowa przyjechali z Norymbergii i otrzymali
szlachectwo. Do 1945 roku własność tabularna Wojciecha Podlewskiego spokrewnionego
z Konopkami.
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W 2001 roku został konsekrowany przez Metropolitę Krakowskiego Kardynała
Franciszka Macharskiego Kościół Św. Brata Alberta - najnowocześniejszy obiekt sakralny
na terenie gminy.
W Libertowie funkcjonuje Szkoła Podstawowa, Filia Przedszkola Samorządowego
oraz Ludowy Klub Sportowy „Libertów” i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Mając na
uwadze ciągły rozwój okolicy, mieszkańcy założyli Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Libertowa i Brzyczyny.
Wszystkim ulicom zostały nadane nazwy, co znacznie podniosło estetykę
sołectwa.

Lusina
Wieś położona na grzbiecie wzgórza (279 m n.p.m.) i w dolinie rzeki Krzywica,
w odległości ok. 2 km na wschód od Gaja. Nazwa wsi, podobnie jak większości
okolicznych sołectw, jest związana z lasami – dawniej Lesina, Lasina. W dolinie potoku są
stawy rybne. Znajdują się również tutaj tereny wzbogacone w źródła wody mineralnej.
Życie kulturalne skupia się przy Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej.
W Lusinie znajduje się również dworek z parkiem z XVII wieku.
Wszystkim ulicom zostały nadane nazwy, co znacznie podniosło estetykę
sołectwa.

Włosań
Wieś położona jest ok. 3 km na południe od Mogilan. Jej nazwa pochodzi
prawdopodobnie od słowa „wlasań”, czyli położenia w lasach, zwanych dawniej Czarnym
Lasem. Wzmianki z XIII w. (1253 r.) informują, ze leżała na skraju olbrzymiej puszczy,
a jej mieszkańcy pełnili służbę przy straży „brony myśliwskiej”, za co otrzymali od
Bolesława Wstydliwego pozwolenie zakładania barci w lesie, wybierania miodu i połowu
ryb.
Działa tutaj Ochotnicza Straż Pożarna, a przy niej rozwija się Orkiestra Dęta
uświetniając wszystkie gminne imprezy. Dzieci mają dobre warunki do nauki w szkole
podstawowej i niedawno wybudowanej sali gimnastycznej. Nieopodal szkoły, niemalże
w centrum wsi, znajduje się stary Kościół.
Wszystkim ulicom zostały nadane nazwy, co znacznie podniosło estetykę
sołectwa.
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II. 4. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Lasów należących do prywatnych właścicieli w Gminie Mogilany jest 323 ha, są
one w posiadaniu 759 właścicieli (średnio na 1 właściciela przypada 0,42 ha lasu).
Lesistość Gminy jest bardzo mała i wynosi 12,88%, dominują lasy prywatnych właścicieli.
Na terenie Gminy znajduje się 240 ha lasów państwowych. Lasy występują w największej
ilości w południowej części Gminy, miejscowość Włosań.
Rozkład liczby właścicieli i powierzchni lasu przedstawia następująca tabelka
w rozbiciu na miejscowości.

Miejscowość

Powierzchnia w ha

Liczba właścicieli

Brzyczyna
Buków
Chorowice
Gaj
Konary
Kulerzów
Libertów
Lusina
Mogilany
Włosań

0,00
6,30
1,30
17,70
66,10
5,60
17,30
22,70
55,70
130,30

0
39
28
60
104
38
55
58
119
258

Razem

323,00

759

Lasy państwowe

240,00

Razem

563,00

Tabela 1 – Rozkład liczby właścicieli i powierzchni lasów na terenie Gminy Mogilany, z uwzględnieniem lasów
państwowych.
Źródło: Opracowanie własne.

Dominują siedliska lasowe jest to: LMwyż – Las mieszany wyżynny, Lwyż – Las
wyżynny, LŁG – Las Łęgowy Górski. Są to Bardzo dobre siedliska dla dębu, buka, grabu,
jesionu, olchy szarej, jodły i sosy.
Dla wyżej wymienionych siedliskowych typów lasu ustalone są gospodarcze typy
drzewostanów (do takiego stanu gatunkowego na danym siedlisku winno się dążyć):
LMwyż

Db Bk So

Dąb 20%, Buk 30%, Sosna 40%, dowolne 10%

Lwyż

Db Bk Jd

Jodła – Dąb 20%, Buk 30%, Jodła 40%, dowolne 10%

Lwyż

Db Jd Bk

Dąb 20%, Jodła 30% Buk 40%, dowolne 10%

LŁG

Jś Ol

Jesion 20%, Olcha 70%, dowolne 10%
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Stan obecny lasów w Gminie jest w przeważającej ilości niezgodny z siedliskiem,
dlatego w zabiegach hodowlanych zmniejsza się udział nieporządanych gatunków,
a wprowadza na drodze sztucznego odnawiania lub naturalnego, gatunki docelowe,
głównie dąb. W wyniku zaprzestania upraw rolnych obserwuje się w granicach lasu
odnowienie naturalne (sukcesję) gatunkami pionierskimi typu brzoza, sosna. Jest to dla
przyszłego lasu bardzo dobra sytuacja gdyż gatunki te przygotują glebę, zwiększą
pojemność wodną przez opad ściółki oraz wytworzą korzystne warunki mikroklimatyczne
dla gatunków klimaksowych. Stan sanitarny lasów w Gminie pod względem rozwoju
szkodliwych owadów jest dobry ze względu na duże zróżnicowanie gatunkowe
i przestrzenne kompleksów leśnych natomiast pod względem ochrony przeciwpożarowej
jest zły ze względu na nieusuwanie pozostałości po wycinkach drzew i brak zabiegów
pielęgnacyjnych, utrudnia to również odnowienie naturalne.

II. 5. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA GMINY MOGILANY
Na podstawie zgromadzonych informacji udostępnionych przez Urząd Stanu
Cywilnego, który prowadzi od lat ewidencję mieszkańców Gminy, można łatwo zauważyć
tendencję wzrostową w liczbie mieszkańców. Obserwowane tempo zmian, mimo że nie
przyjmuje znacznych wartości, jest jednak widoczne od kilku lat. Poniższa tabela
prezentuje opisywane zjawisko.
Sytuacja demograficzna Gminy Mogilany w latach 1998-2005.
Rok
/stan na dzień 31.12/
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Ogółem
Mieszkańców
9 668
9 806
9 886
9 979
10 060
10 298
10 530
10 749

Zmiana
Stanu
--138
80
93
81
238
232
219

Tabela 2 – Liczba mieszkańców Gminy Mogilany w latach 1998-2005.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC w Mogilanach.
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Liczba mieszkańców Gminy Mogilany w latach 1998-2005
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Rysunek 7 – Liczba mieszkańców Gminy Mogilany w latach 1998-2005 – graficznie.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC w Mogilanach.

Analizując liczbę mieszkańców poszczególnych miejscowości Gminy Mogilany
potwierdza się teoria o wzroście liczby mieszkańców Gminy, z tym że prawie w każdej
miejscowości przeważają kobiety. W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiono liczbę
ludności w poszczególnych sołectwach w latach 2003-2005.

Liczba ludności według stanu na:
Miejscowość

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

Brzyczyna

291

307

314

Buków

625

623

632

Chorowice

554

572

588

1 519

1 550

1 559

Konary

970

971

989

Kulerzów

209

211

209

Libertów

1 767

1 852

1 903

787

799

847

Mogilany

2 421

2 473

2 516

Włosań

1 158

1 172

1 191

Gaj

Lusina

Tabela 3 – Liczba ludności w Gminie Mogilany, z podziałem na miejscowości, w latach 2003-2005.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC w Mogilanach.
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Rysunek 8 – Liczba ludności w Gminie Mogilany, z podziałem na miejscowości, w latach 2003-2005.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostępnych danych.

II. 6. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W GMINIE MOGILANY
Gmina Mogilany, mimo iż jest gminą wiejską nie wykazuje cech obszaru typowo
rolniczego. Na terenie gminy jest ogółem kilka gospodarstw o charakterze rolniczym lub
ogrodniczym.

Generalnie

działalność

rolnicza

stanowi

bardziej

dodatkowe

niż

podstawowe źródło dochodów. Dominują tutaj głównie rodzinne firmy zatrudniające do 5
osób. Profil działalności tych firm obejmuje z reguły działalność usługową, handlową lub
budowlaną.
Na podstawie danych uzyskanych z Ewidencji Działalności Gospodarczej
prowadzonej w Urzędzie Gminy Mogilany, liczba zarejestrowanych osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, kształtuje się następująco:


Brzyczyna – 17 podmiotów,



Buków – 29 podmiotów,



Chorowice – 14 podmiotów,



Gaj – 136 podmiotów,



Konary – 66 podmiotów,
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Kulerzów – 6 podmiotów,



Libertów – 272 podmioty,



Lusina – 61 podmiotów,



Mogilany – 178 podmiotów,



Włosań – 67 podmiotów
Ogółem na dzień 31 grudnia 2005 roku w Ewidencji Działalności Gospodarczej

zarejestrowanych było 846 podmiotów.

Podmioty gospodarcze na terenie Gminy Mogilany
Kulerzów 6

Lib ertów 272
Lusina 61

Konary 66

Gaj 136
Mogilany 178

Chorowice 17
Brzyczyna 29

Buków 14

Włosań 67

Rysunek 9 – Podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie Gminy Mogilany, wg stanu na dzień
31.12.2005 roku.
Źródło: Opracowanie własne.

Warto jednak podkreślić, że liczba zarejestrowanych podmiotów prowadzonych
przez osoby fizyczne systematycznie wzrasta z roku na rok. Zarejestrowane podmioty
działają głównie w branży usługowej lub handlowo-usługowej, małej gastronomi oraz
usług transportowych i branży remontowo-budowlanej, a także produkcyjno-handlowousługowej.
Analizując dane pochodzące z Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy
Mogilany, można wysunąć wniosek, że około 20% ogółu zarejestrowanych firm jest
prowadzonych przez kobiety, przy czym tendencja ta nie jest jednakowa dla wszystkich
miejscowości. Można jednak przyjąć, że moda na przedsiębiorczość wśród kobiet
znajduje również odbicie na terenie wiejskim, czyli w Gminie Mogilany. Być może jednak
ten trend wynika z bliskiego sąsiedztwa Krakowa i Skawiny, które zapewniają rynek zbytu.
Zapewnienie rynku zbytu przez okoliczne miasta jest zachętą do rozpoczęcia
działalności gospodarczej na własny rachunek. Z drugiej strony, firmy z Krakowa czy
Skawiny stanowią olbrzymią konkurencję dla małych wiejskich podmiotów. Tak więc
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bliskie sąsiedztwo stanowi dla lokalnej przedsiębiorczości odpowiednio szansę lub
zagrożenie. Nie mniej jednak bilans porównawczy wykazuje więcej zalet i atutów
sąsiedztwa, stąd tez można wysnuć wniosek, iż sąsiedztwo Krakowa, Skawiny czy
Myślenic jest szansą dla lokalnej przedsiębiorczości.

Celem poznania opinii lokalnych przedsiębiorców na temat klimatu dla prowadzenia
działalności w Gminie Mogilany oraz poznania ich spostrzeżeń dotyczących gminy
przygotowana została anonimowa ankieta. W Załączniku Nr 1 znajdują się wyniki badań.

Zgodnie

z

klasyfikacją

podmiotów

Gospodarki

Narodowej

wg

Urzędu

Statystycznego na terenie Gminy Mogilany istnieją ogółem 1002 podmioty. Dokładną
charakterystykę zawiera poniższa tabela.
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Podmioty Gospodarki Narodowej według wybranych sekcji polskiej klasyfikacji działalności (PKD)
oraz podregionów, powiatów i gmina w 2004r.
Wyszczególnienie

Ogółem

Rolnictwo,
łowiectwo i
leśnictwo

Przemysł

Budownictwo

Handel
hurtowy i
detaliczny

Hotele i
restauracje

Transport,
gospodarka
magazynowa i
łączność

Pośrednictwo
finansowe

Obsługa
nieruchomości,
usługi związane
z obsługą
działalności

10854
438

22878
720

9243
249

41406
22674

A – ogółem
B – spółki
handlowe
C – spółki cywilne
D – osoby
fizyczne

288 773
15229

5452
93

34826
3122

Województwo
31434
91457
1836
5170

26545
223637

200
4543

3835
27451

2110
27311

11943
74052

1782
8538

1266
20842

294
8548

3358
29664

A – ogółem
B – spółki
handlowe
C – spółki cywilne
D – osoby
fizyczne

19630
654

464
10

2717
199

Powiat Krakowski
2543
6741
60
239

539
12

1808
27

515
5

2004
75

1597
16078

24
386

330
2167

152
2327

102
422

105
1676

10
494

123
1587

669
5812

Gmina Mogilany
A – ogółem
1002
21
196
133
335
30
68
23
93
B – spółki
39
9
3
17
3
1
5
handlowe
C – spółki cywilne
88
5
20
7
38
4
5
1
6
D – osoby
824
13
167
123
279
23
63
21
79
fizyczne
Tabela 4 - Podmioty Gospodarki Narodowej według wybranych sekcji polskiej klasyfikacji działalności (PKD) oraz podregionów, powiatów i gmina w 2004 r. Stan na dzień
31.12.2004 r.
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II. 7. BEZROBOCIE W GMINIE MOGILANY
Zagadnienie bezrobocia na terenie Gminy Mogilany nie stanowi istotnego
problemu społecznego. Z jednej strony bliskie sąsiedztwo takich miast jak Kraków,
Skawina czy Myślenice dostarczają potencjalnych miejsc pracy dla mieszkańców Gminy.
Problemem może tu być jedynie system komunikacyjny, ułatwiający dojazd do pracy
mieszkańcom, którzy korzystają jedynie z komunikacji miejskiej. Wydaje się jednak, iż
aktywna współpraca władz Gminy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji znacznie
niweluje ten problem. Ponadto duża liczba przewoźników prywatnych lub kursujących na
odległych trasach i przejeżdżających przez teren Gminy, znacznie ułatwia dojazd do
sąsiednich miast.
Z drugiej strony na niski poziom bezrobocia w Gminie to zasługa samych
mieszkańców Gminy, którzy zakładają małe firmy, działające często jako miejsce pracy
dla członków rodziny. Działające najczęściej w branży usługowej firmy, stają się coraz
częściej miejscem pracy także dla tutejszych mieszkańców oraz mieszkańców Krakowa.
Dynamiczny rozwój Gminy, wpływa więc bardzo pozytywnie na stopniowe obniżanie
poziomu bezrobocia.
Dodatkowym atutem Gminy w walce z bezrobociem jest powołany w 2002 roku
Punkt Konsultacyjno-Doradczy „EXPERT”. Pełni on rolę lokalnego punktu informacyjnego
oraz pomaga mieszkańcom Gminy, i nie tylko, w poszukiwaniu pracy. Dzięki ścisłej
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy Filia w Skawinie, „EXPERT” dysponuje pełnym
zakresem ogłoszeń o pracy i stanowi instytucję pierwszego kontaktu dla poszukujących
pracy.
Poniższa dane dotyczące liczby bezrobotnych w latach 2003-2005, podano na
podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego1 oraz informacji uzyskanych
z Powiatowego Urzędu Pracy Filia w Skawinie2.
Stopa bezrobocia dla Polski w roku 2003 wynosiła 20%, dla Województwa
Małopolskiego 16,2% i porównawczo dla Powiatu Krakowskiego – 11,9%.
W roku 2004 wielkości te kształtowały się odpowiednio: Polska – 19%,
Województwo Małopolskie – 15% i Powiat – 13,5%.
Rok 2005 zakończył się na obniżeniem stopy bezrobocia. Wskaźnik bezrobocia
dla Polski wyniósł 17,6%, dla Województwa Małopolskiego była to wielkość 13,8% oraz
dla Powiatu Krakowskiego ostatecznie ukształtował się na poziomie12,1%.

1

http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak/publikacje/rocznik_pow/rynek_pracy/05p05_04.pdf
Biuletyn Statystyczny Województwa Małopolskiego, IV kwartał 2005. Urząd Statystyczny w Krakowie, luty 2006 r.
2
http://www.up.powiat.krakow.pl/uppk/statystyka1.php

Spadek bezrobocia jest również zauważalny na terenie Gminy Mogilany, co
dowodzi poniższy wykres, przedstawiony w liczbach rzeczywistych, uwzględniających
liczbę kobiet i liczbę osób uprawnionych do zasiłku w ogólnej liczbie osób bezrobotnych.

Liczba bezrobotnych na terenie Gminy Mogilany w latach 2003-2005.
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Rysunek 10 – Zestawienie liczby bezrobotnych na terenie Gminy Mogilany w latach 2003-2005.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie dostępnych informacji.

W województwie małopolskim stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2005 r.
wyniosła 13,8% i był to najniższy wskaźnik odnotowany wśród województw w Polsce.
Województwo małopolskie już od wielu lat ma jedną z najniższych stóp bezrobocia.
W 2005 r. miał miejsce spadek stopy bezrobocia we wszystkich powiatach województwa
małopolskiego.3
Bezrobocie w Gminie Mogilany w 2004 roku i porównawczo w 2005 roku zostało
przedstawione na poniższych wykresach. W prezentacjach graficznych rok 2004 i rok
2005 został podzielony według następujących kryteriów:

3



wiek bezrobotnych,



wykształcenie,

Bezrobocie rejestrowane w województwie małopolskim w 2005 roku, Nr 3.Urząd Statystyczny w Krakowie, luty 2006 r.
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czas pozostawania bez pracy,



płeć bezrobotnych.

Analiza danych liczbowych dotyczących bezrobocia jest prowadzona przez Powiatowy
Urząd Pracy Filia Skawina, według powyższych kryteriów.

Bezrobocie z uwzględnieniem wieku bezrobotnych
w Gminie M ogilany w latach 2004-2005.
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Rysunek 11 – Struktura bezrobocia według wieku bezrobotnych w Gminie Mogilany w latach 2004-2005.
Źródło: Opracowanie własne.

Bezrobocie w Gminie Mogilany stanowi niewielki odsetek. Własna działalność
gospodarcza oraz praca w innych podmiotach stanowi główne źródło dochodu
mieszkańców gminy. Dochody z rolnictwa lub ogrodnictwa są traktowane jako dodatkowe
źródło dochodu, oczywiści z kilkoma wyjątkami, gdzie dochody te są jedynym
i podstawowym źródłem utrzymania rodziny.

Analizując poziom wykształcenia osób bezrobotnych, można wyprowadzić wniosek
iż najwięcej osób bezrobotnych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe, kolejną
liczną grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym.
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Bezrobocie z uwzględnieniem poziomu
w Gminie Mogilany w 2004
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Rysunek 12 – Liczba bezrobotnych z uwzględnieniem wykształcenia na terenie Gminy Mogilany w 2004 roku.
Źródło: Opracowanie własne.

Porównawczo dla 2005 roku zjawisko to przyjęło następującą formę. Można
jednak zaobserwować tą samą tendencję.
Bezrobocie z uwzględnieniem poziomu wykształcenie
w gminie Mogilany w 2005 roku.
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Rysunek 13 – Liczba bezrobotnych z uwzględnieniem wykształcenia na terenie Gminy Mogilany
w 2005 roku.
Źródło: Opracowanie własne.

Szacunkowo, jak podaje Główny Urząd Statystyczny powołując się na badania
BAEL w 2003 roku, stopa bezrobocia według płci wśród kobiet wynosiła 20,4%, natomiast
wśród mężczyzn 18,4%4 w skali całego kraju. Należy przyjąć iż taka proporcja, czyli
większe bezrobocie wśród kobiet niż wśród mężczyzn, jest trendem utrzymującym się
stale, bez względu na wielkość badanej populacji.

4

BAEL – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności.
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/praca_ludnosc/kob_mez_praca/index.htm
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Liczba bezrobotnych z podziałem na płeć w 2004 roku

KOBIETY
47%

MĘŻCZYŹNI
53%

Rysunek 14 – Liczba bezrobotnych z podziałem na płeć w 2004 roku.
Źródło: Opracowanie własne.

Liczba bezrobotnych z podziałem na płeć w 2005 roku
KOBIETY
47%

MĘŻCZYŹNI
53%

Rysunek 15 – Liczba bezrobotnych z podziałem na płeć w 2005 roku.
Źródło: Opracowanie własne.

Na terenie Gminy Mogilany w 2004 roku ponad połowa bezrobotnych to
mężczyźni. Podobną tendencje można było zaobserwować w 2005 roku, co wyraźnie
widać na powyższym wykresie.

II. 8. POMOC SPOŁECZNA W GMINIE MOGILANY
Zapewnieniem właściwej opieki społecznej mieszkańcom Gminy Mogilany zajmuje
się w głównej mierze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS), będący wydzieloną
jednostką organizacyjną Gminy Mogilany.
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Bezrobotni niepełnosprawni
Liczba niepełnosprawnych w Gminie Mogilany w 2003 r. wynosiła ogółem 1.909
osób co stanowi 18,14% ogółu mieszkańców Gminy.
Coraz częściej problem niepełnosprawności dotyka osoby w wieku poniżej 65 lat.
Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych korzystających z pomocy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej wynosiła 8 osób w roku 2004.

Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy GOPS w latach 2000-2004.
Rok
Wyszczególnienie
Liczba rodzin – ogółem
w tym:
z liczbą dzieci 1-3
z liczbą dzieci 4 i więcej
Rodziny niepełne
Emeryci i renciści
Liczba osób w rodzinach

2000

2001

2002

2003

2004

303

310

446

394

316

94
170

92
92

157
113

186
55

151
54

58
85
1 498

21
138
1 308

42
102
1 490

50
127
1 464

28
109
1 175

Tabela 5 – Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy GOPS w latach 2000-2004.
Źródło: Opracowanie własne GOPS.

Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej z podziałem na sołectwa w 2004 roku.
Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

11

42

Buków

24

86

Chorowice

25

89

Gaj

47

184

Konary

36

128

Kulerzów

9

37

Libertów

36

143

Lusina

28

99

Mogilany

55

205

Włosań

45

162

Razem

316

1 175

Sołectwa
Brzyczyna

Tabela 6 – Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z podziałem na sołectwa w 2004 roku.
Źródło: Opracowanie własne GOPS.

Powody przyznawania pomocy społecznej.
Zestawienia liczby rodzin objętych pomocą w Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mogilanach z uwzględnieniem przyczyn trudnej sytuacji życiowej w 2004
roku.
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Przyczyna trudnej
sytuacji życiowej

Liczba rodzin korzystających z
pomocy z różnych form
(w tym z pracy socjalnej w 2004)

OGÓŁEM
Ubóstwo

316
254

Bezdomność

-

Potrzeba ochrony macierzyństwa

26

Bezrobocie

198

Niepełnosprawność

49

Długotrwała choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:
 rodziny niepełne
 rodziny wielodzietne

76

Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu
zakładu karnego
Zdarzenia losowe

78
28
69
46
1
7

Tabela 7 – Zestawienie przyczyny trudnej sytuacji oraz liczby osób otrzymującej pomoc.
Źródło: Opracowanie własne GOPS, na podstawie wywiadów środowiskowych.

Powyższa tabela obrazuje, iż głównym powodem przyznawania pomocy w gminie
jest ubóstwo, w 2004 r. tych rodzin było 254. Ubóstwo jest dominującą przyczyną trudnej
sytuacji życiowej naszych rodzin. W grupie tych osób są takie, które charakteryzuje
permanentny brak środków do życia. Rodziny te od dawna żyją w niedostatku i korzystały
już ze świadczeń pomocy społecznej. Są to rodziny, które cechuje niezaradność życiowa
i które kumulują takie zjawiska jak wielodzietność, inwalidztwo, przewlekłe choroby,
alkoholizm itp. W rodzinach tych panuje pewien kulturowy styl życia przekazywany
z pokolenia na pokolenie.
Drugim ważnym powodem przyznawania pomocy jest bezrobocie. Zjawisko tego
problemu jest drugą bardzo ważną przyczyną trudnej sytuacji życiowej, w 2004 r. tych
rodzin było 198. Bezrobocie jest obecnie jednym z najważniejszych problemów polskiej
gospodarki. Jego wzrost oznacza bowiem wzrost liczby osób korzystających z pomocy
społecznej.
Długotrwałe bezrobocie i jego pochodna w postaci utraty prawa do zasiłku to
najczęstsza przyczyna ubiegania się o świadczenia pomocy społecznej. Największą
grupę bezrobotnych korzystających z Ośrodka w Mogilanach stanowią kobiety, dla
których znalezienie pracy jest prawie niemożliwe. Znaczne powiększenie się grupy
bezrobotnych świadczeniobiorców oznacza dla pomocy społecznej zarówno ogromny
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wzrost zadań i wydatków jak i konieczności dostosowania dotychczasowych form pomocy
działanie do nowych potrzeb.
Następnym

ważnym

problemem

występującym

w

rodzinach

jest

niepełnosprawność. Dotyczy ona przede wszystkim ludzi starych, schorowanych
i samotnych, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny i których renty i emerytury nie
wystarczają na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Problem ten dotyczy również
osób młodych, które z tytułu orzeczonego stopnia niepełnosprawności powstałego przed
18 rokiem życia otrzymują rentę socjalną.
Do częstych powodów przyznawania pomocy należy również potrzeba ochrony
macierzyństwa. Przeważnie z tej formy pomocy korzystają kobiety w ciąży.
Innymi przyczynami udzielania pomocy są: długotrwała choroba, a także
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego.
Należy bardzo mocno podkreślić, iż rzadko się zdarza, by profil korzystających
z pomocy społecznej dało się określić przy pomocy jednej cechy „sprawczej” – na ogół
mamy do czynienia z rodzinami wieloproblemowymi, w których trudnościom związanym
np. z wielodzietnością, ubóstwem, chorobą, utratą pracy towarzyszy lub leży u podłoża
nadmierne spożycie alkoholu. Nakładanie się z czasem kolejnych trudności, na główną
przyczynę zaburzającą samodzielność i normalne funkcjonowanie, prowadzić może do
utraty zdolności racjonalnego działania poczucia bezradności wobec piętrzących się
kłopotów, aż do utrwalenia się bardzo niekorzystnego stanu jakim jest tzw. „wyuczona
niewydolność”.

II. 9. PROMOCJA, KULTURA I REKREACJA

Promocja Gminy Mogilany odbywa się poprzez szereg różnego rodzaju działań.
Bogaty kalendarz imprez plenerowych oraz spotkań okazjonalnych skutecznie angażuje
społeczność lokalną i sprawia, że aktywny wypoczynek staje się atrakcyjny także dla
mieszkańców Gminy. Wiele atrakcyjnych propozycji przyciąga także mieszkańców
okolicznych gmin, zainteresowanych tzw. weekendową turystyką czy aktywnym
wypoczynkiem. Wszystko to sprawia, że gmina postrzegana jest także jako ciekawe
miejsce dla rekreacji i wypoczynku.
Informacje na temat organizowanych imprez ogłaszane są na plakatach, folderach
a także stronie internetowej www.mogilany.pl. Częste wzmianki w prasie lokalnej
i regionalnej o wydarzeniach w Gminie Mogilany wpływają na popularność i atrakcyjność
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Gminy.

Wydawany

kwartalnik

„Głos

Gminy

Mogilany”

dostarcza

wszystkim

zainteresowanym wiele wspomnień i informacji na temat życia społecznego mieszkańców
i zorganizowanych imprezach. Urząd Gminy coraz częściej przestaje być pierwszym
miejscem kontaktu mieszkańców z władzami Gminy. Aktywny udział władz gminy
w imprezach kulturalnych i plenerowych sprawia, że to właśnie w takich niecodziennych
okolicznościach rozpoczynają się pierwsze znajomości i kontakty, które potem owocują
nawet zamieszkaniem na terenie Gminy Mogilany. Taka aktywna forma promocji staje się
początkiem dialogu mieszkańców z władzami gminy oraz przyjezdnymi, odwiedzającymi
Gminę.
Warto wspomnieć, że oprócz spotkań promujących gminę, coraz popularniejsza
staję się turystyka weekendowa na tym obszarze. Kilka szlaków turystycznych zachęca
do spacerów, jazdy na rowerze w ciszy i spokoju, z dala od gwaru miejskiego.
Położenie na widokowych, nasłonecznionych wzniesieniach Pogórza Wielickiego,
brak uciążliwego przemysłu gwarantują Gminie Mogilany czyste powietrze, ciszę, spokój
i

zdrowe

otoczenie,

czyniąc

ją

niezwykle atrakcyjną pod względem rekreacji

i wypoczynku.
W Mogilanach przy XVIII-wiecznym pałacu znajduje się zabytkowy park
stanowiący pomnik przyrody. Od południowej strony parku otwiera się galeria widokowa
na panoramę Beskidów i Karpat. Z drugiej zaś strony rozpościera się wspaniała
panorama Krakowa. To wyjątkowe miejsce wypoczynku i spotkań.
Nieopodal

parku,

w

bukowo-brzozowym

lesie

na

północnych

stokach

mogilańskiego wzgórza znajduje się Rezerwat florystyczny „Cieszynianka”, którego nazwa
pochodzi od jednego z najrzadszych i bardzo interesujących gatunków, zakwitającego
wczesną wiosną – cieszynianki wiosennej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż
cieszynianka występuje tylko w kilku wyspowych stanowiskach w naszym kraju.
W okolicy znajduje się również w jeden z najpiękniejszych lasów mieszanych
w pobliżu Krakowa - Las Bronaczowa będący pozostałością puszczy karpackiej.
Na terenie gminy można aktywnie spędzić wolny czas łowiąc ryby, jeżdżąc konno
bądź uprawiając inne sporty /piłka nożna, siatkówka/ wśród malowniczych krajobrazów
roztaczających się na campingu „Korona” w Gaju. Teren o powierzchni 3,5 ha dzieli się na
pole namiotowe i caravaningowe ze stałymi przyłączami elektrycznymi i innymi
gwarantowanymi wygodami.
Zaznaczyć trzeba, że na terenie Gminy Mogilany zlokalizowanych jest wiele
cennych i różnorodnych zabytków, które stanowią o specyficznym klimacie gminy,
a przede wszystkim nadają jej niepowtarzalny charakter. Dopełnienie oferty turystycznej
stanowią szlaki turystyczne, przydrożne kapliczki, pomniki przyrody oraz liczne obiekty
zabytkowe znajdujące się na terenie gmin.
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Zabytki Gminy Mogilany wpisane do Rejestru zabytków prowadzonego przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
Chorowice


Zespół dworski w Chorowicach – dwór (dawniej szkoła) oraz kaplica murowana
z 1906 roku i park krajobrazowy z XVIII wieku, przekomponowany na przełomie XIX
/ XX wieku

Gaj


Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii
Panny w Gaju kościół murowany z XVII wieku, kruchta z 1866 roku –
najcenniejszym zabytkiem kościoła jest obraz Matki Boskiej z około 1500 roku,
ołtarz główny z 1712 roku, ołtarz Matki Boskiej Różańcowej z 1718 roku, plebania
murowana z XIX wieku, park krajobrazowy z XIX / XX wieku.

Konary


Zespół Dworski Grabowskich w Konarach (obecnie RSP Konary) dwór drewniany
i dozorcówka z 1920 roku, obora i spichlerz z XIX wieku oraz park krajobrazowy
z elementami secesji z XVIII wieku.



Zespół Dworski w Konarach (obecnie własność Filarów) dwór drewniany z 1860
roku, przebudowany ok. 1920 roku.

Libertów


Zespół Dworski w Libertowie (obecnie RSP Libertów) dwór murowany oraz park
krajobrazowy z początku XIX wieku.

Lusina


Zespół Dworski Słapów w Lusinie dwór z 1688 roku, przebudowany w XIX wieku,
otoczony parkiem założonym w końcu XVIII wieku.

Mogilany


Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Bartłomieja w Mogilanach kościół z 1604
roku. Ołtarz z ok. 1700 z krucyfiksem w bogato rzeźbionym retabulum w kształcie
serca, utworzonym ze splotów winnej latorośli z późnogotyckimi figurami Matki
Boskiej i św. Jana, chrzcielnica kamienna, barokowa. Ciekawe, marmurowe epitafia
Stanisława i Zofii Konopków z XIX wieku. Dzwonnica neogotycka z I połowy XIX
wieku.



Zespół Dworski Konopków w Mogilanach (obecnie Ośrodek Konferencyjny PAN)
dwór murowany z XVIII wieku, klasycystyczny, przebudowany około 1840 roku,
odnowienie i adaptacja 1967-1972, park geometryczny "włoski" na sztucznie
usypanym terenie utworzony w XVII wieku, część krajobrazowa (XIX wiek).
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Ponadto na terenie gminy znajduje się szereg mniejszych zabytków, zagród,
przydrożnych kapliczek i pomników przyrody, które także warte są zobaczenia:


Kaplica murowana we wsi Buków –1900 rok,



Zespół dworski Chwalibogowskich w Gaju (stara szkoła) dwór murowany i park
krajobrazowy z ok. 1890 roku,



Zespół Folwarku "Zielona" w Konarach (dawniej Grabowskich, od 1913 roku
Bonifratrów) dom zakonny, budynek gospodarczy kamienny około 1920 roku oraz
ogród z częścią krajobrazową i sadem z XIX / XX wieku,



Kaplica dworska w Lusinie – 1877 rok,



Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polskiej we Włosani – 1954 rok,

Tablice pamiątkowe znajdujące się na terenie Gminy Mogilany:
Buków
Tablica pamiątkowa wmurowana w budynku Szkoły Podstawowej im. Oskara
Kolberga w Bukowie Tablica projektu Iwo Birkenmajera o wymiarach 40 x 60 cm, odlana
została z brązu. Ufundowały ją Rady Sołeckie Sołectwa Buków i Sołectwa Kulerzów
z okazji nadania szkole imienia Oskara Kolberga (21.05.2005r.). Tablica przedstawia
wizerunek patrona - słynnego etnografa, folklorysty, muzyka i kompozytora oraz
wzmiankę o fundatorach i datę jej odsłonięcia.
Gaj
Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci bohatera Polski i Węgier gen. Józefa
Bema (1794-1850) który lata szkolne 1801-1809 spędził w Gaju. Znajduje się przy ZS im.
Jana Pawła II w Gaju. Fundusze na ten cel zgromadził od sponsorów indywidualnych
Komitet Obchodów Bemowskich. Tablica została odsłonięta z okazji 150. rocznicy śmierci
gen. Józefa Bema w 2000 roku.
Tablica pamiątkowa z okazji nadania Zespołowi Szkół oraz Szkole Podstawowej
imienia Jana Pawła II – 7 listopada 1998 roku. Tablica przedstawia wizerunek patrona,
została ufundowana przez Komitet Budowy Szkoły.
Tablica pamiątkowa ufundowana w 2003 roku przez Państwa Aleksandrę i Jana
Klaś dla upamiętnienia 25. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II w Gaju w 5. rocznicę
nadania jego imienia szkole.
Lusina
Tablica pamiątkowa Świętej Jadwigi Królowej wmurowana w budynek Szkoły
Podstawowej w Lusinie. Tablica odlana z brązu, zaprojektowana została przez Iwo
Birkenmajera. Ufundowała ją Rada Sołecka Sołectwa Lusina z okazji 100-lecia szkoły
oraz nadania jej imienia Świętej Jadwigi Królowej. Odsłonięcia dokonano w dniu
11 czerwca 2005 roku. Tablica przedstawia m.in. wizerunek patrona szkoły.
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Mogilany
Tablica pamiątkowa umieszczona w holu Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina
Konopki została ufundowana przez rodzinę Konopków, staraniem pana Krzysztofa
Nowina Konopki z okazji nadania szkole imienia Józefa Nowina Konopki. Została
wykonana z mosiądzu, umieszczony jest na niej wizerunek patrona i herb rodzinny –
Nowina. Uroczyste odsłonięcie, dokonane zostało przez seniora rodu pana Ludwika
Nowina Konopkę – 9 października 2004 roku.
Tablica pamiątkowa wykonana w hołdzie Wodzowi Narodu Polskiego Józefowi
Piłsudskiemu oraz poległym z Mogilan w obronie Ojczyzny – ufundowana 24 września
1936 roku przez Gminę Mogilany. Tablicę zniszczoną w 1945 roku odtworzono w 1991
roku dzięki staraniom Parafii oraz Towarzystwa Przyjaciół Mogilan i wmurowano
w dzwonnicę Kościoła Parafialnego p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach.

Szlaki turystyczne przebiegające przez teren Gminy Mogilany


Szlak Gen. Józefa Bema (kolor zielony) – długość 25,6 km
Borek Fałecki – pętla MPK
Kobierzyn
Sidzina
Libertów
Gaj
Mogilany
Las Bronaczowa
Radziszów – stacja PKP



Szlak niebieski – długość 22 km
Swoszowice
Lusina
Świątniki Górne
Siepraw
Zawada
Myślenice



Szlak niebieski – długość 22 km
Skawina
Chorowice
Kulerzów
Las Bronaczowa
Krzywaczka
Sułkowice
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Szlak czarny – długość 11,5 km
Mogilany
Chorowice
Siepraw

II. 10. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA GMINY MOGILANY

Gospodarka odpadami
Od lipca 2003 roku Gmina Mogilany wprowadziła indywidualny system odbioru
odpadów. Właściciele posesji, warsztatów rzemieślniczych, punktów handlowych oraz
instytucje występujące na terenie Gminy Mogilany podpisały umowy na odbiór odpadów
z firmami, które uzyskały zezwolenie Wójta Gminy Mogilany na prowadzenie działalności
w zakresie odbioru odpadów.
Odbiór odpadów odbywa się dwa razy w miesiącu (w przypadku gdy
w gospodarstwie domowym mieszkają dwie lub jedna osoba odbiór odpadów odbywa się
jeden raz w miesiącu) zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Zasady te zostały
określone w Uchwale Rady Gminy Mogilany o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie
Mogilany.

Selektywna zbiórka odpadów
Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest u źródła ich powstawania.
Właściciele posesji i podmioty gospodarcze otrzymują od firm worki w różnych kolorach,
na poszczególne rodzaje surowców wtórnych. Worki te są odbierane bezpłatnie jeden raz
w miesiącu. Selektywnie dotychczas są zbierane jedynie: papier, szkło, plastiki oraz
metale.
Do rozwiązania pozostaje problem selektywnej zbiórki:


odpadów zielonych z ogrodów, produkcji rolnej i gospodarstw domowych.



odpadów opakowaniowych



odpadów niebezpiecznych

Firmy które uzyskały zezwolenia Wójta Gminy Mogilany na odbiór odpadów na
terenie Gminy Mogilany:


A.S.A. Kraków



MIKI Kraków



EKO-TRAS – Jerzy Kruk
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MZU Skawina,



MPO Kraków,



BSS Kraków,

EKO-TRANS i MPO w Krakowie uzyskały dodatkowo zezwolenie na odbiór odpadów
płynnych ze szczelnych zbiorników.

Składowisko odpadów komunalnych w Kulerzowie
Powierzchnia: 1,8 ha
Wyposażenie: zbiornik odcieków, spychacz DT, wiata na wapno chlorowane.
Ilość składowanych odpadów w 2003 roku: 1.449.4 Mg
Maksymalny termin eksploatacji wynikający z ustawy o odpadach: 2009-12-31
Składowisko w Kulerzowie nie spełnia obecnie wymaganych norm, brak m.in.: wagi,
brodzika, piezometrów, należytego zabezpieczenia dna. Stanowi zagrożenie skażenia
wód podziemnych i głównie powierzchniowych. Składowisko to znajduje się w strefie
ochronnej ujęcia wody w Skawinie z którego również Gmina Mogilany w większości jest
zaopatrywana w wodę.
Inwestowanie większych kwot jest nieuzasadnione ekonomicznie ze względu na
niewielką powierzchnię jaka pozostała do wykorzystania. Obecnie przystąpiono do
opracowania koncepcji zamknięcia i przystąpienia do rekultywacji.
Od lipca 2003 roku na składowisko w Kulerzowie dowożone są jedynie odpady
przez firmę A.S.A. oraz mieszkańców Gminy Mogilany dla których jest udostępnione
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Odpady z oczyszczalni ścieków:


w Lusinie po odwodnieniu w workownicy "DRAIMAD” i osuszeniu przez 100 dni pod
wiatą, składowane są na składowisku w Kulerzowie



we Włosani osad nadmierny wywożony jest do oczyszczalni w Krakowie za
pośrednictwem firmy EKO-TRANS. Jest to rozwiązanie tymczasowe i po dalszej
rozbudowie oczyszczalni zostanie uruchomiona nowoczesna linia do stabilizacji
i odwadniania osadów ściekowych, wspólna dla obydwóch oczyszczalni.

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
Obecnie Gmina Mogilany posiada Programu Ochrony Środowiska i Planu
Gospodarki Odpadami.
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Publiczne urządzenia zaopatrzenia w wodę i ich charakterystyka
Gmina Mogilany zaopatrywana jest w wodę przy pomocy wodociągu gminnego
składającego się z magistrali wodociągowej PCV Ø 220 mm i Ø 315 <mm o długości 10,5
km oraz sieci rozdzielczej PCV Ø> 160 mm do Ø 90 mm o długości 125,3 km. Każda wieś
na przeważającej części jest zwodociągowana.
Gmina nie posiada własnych ujęć wody ani stacji uzdatniania – woda do rurociągu
dostarczana jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie oraz Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie.
Wodociąg zasilany ze ZWiK Skawina zaopatruje następujące wsie: Buków, część
Brzyczyny, Chorowice, Gaj, część Lusiny, Konary, Kulerzów, Mogilany i Włosań.
Woda pobierana jest z żelbetowego, całkowicie nakrytego ziemią, zbiornika
zapasowego ZWiK w Skawinie w rejonie ulicy Dębca, następnie przez zestaw pompowy
jest tłoczona rurociągiem PCV Ø> 220 mm do wsi Buków. W Bukowie, ze względu na dużą
wysokość względną, znajduje się pompownia pośrednia tłocząca wodę dalej do zbiornika
zapasowego znajdującego się w najwyższym terenowym punkcie okolicy Mogilany –
Kopce 398 m n. p. m. Zbiornik o pojemności 1000 m3 wykonany jest z żelbetu i jest
całkowicie nakryty ziemią. Woda ze zbiornika Mogilany – Kopce grawitacyjnie,
rurociągami dostarczana jest do w/w wsi.
Najwyżej położona część Mogilan zasilana jest z hydroforni znajdującej się
w budynku Urzędu Gminy, lokalnie zwiększającej ciśnienie wody. Zbiornik ani wodociąg
nie jest wyposażony w urządzenia do uzdatniania wody.
Wodociąg zasilany z MPWiK Kraków zaopatruje następujące wsie: część
Brzyczyny, część Lusiny i Libertów. Woda dostarczana jest z rurociągu PCV Ø> 160 mm
w dwóch punktach: na końcu ulicy Zakopiańskiej w Krakowie w rejonie stacji benzynowej
“Jet” oraz na końcu ulicy Smoleńskiego. Dolna część Libertowa i Lusiny zasilana jest
bezpośrednio, natomiast górna część Libertowa zasilana jest z hydroforni znajdującej się
na ulicy Korczynowej w Libertowie. Wodociąg w tych wsiach nie jest wyposażony
w urządzenia do uzdatniania wody.

Publiczne urządzenia kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków.
Obecnie w Gminie Mogilany funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków: we Włosani
o przepustowości 200 m3/dobę (dla południowej części gminy) oraz w Lusinie
o przepustowości 200 m3/dobę (dla północnej części gminy).
Do oczyszczalni we Włosani ścieki obecnie doprowadzone są tylko z Mogilan
kolektorem kanalizacyjnym PCV Ø <300 mm, który łączy kanały zbiorcze PCV Ø< 250 mm
do Ø 150 mm oraz przyłącza kanalizacyjne PCV Ø< 150 mm z południowej części Mogilan.
Na tym obszarze podłączonych do kanalizacji jest 330 posesji.
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Docelowo, po rozbudowie do przepustowości 700 m3/dobę i wykonaniu kanalizacji,
oczyszczalnia we Włosani przyjmować będzie ścieki ze wschodniej części Mogilan,
z Włosani oraz z południowej części Konar.
Do oczyszczalni w Lusinie ścieki obecnie doprowadzone są kolektorem
kanalizacyjnym PCV Ø 300 mm z północnej i centralnej części Libertowa i części Lusiny.
Kolektor ten łączy sieć kanalizacyjną PCV Ø 250 mm do Ø< 150 mm, do której
w Libertowie przyłączonych jest 465 posesji i w Lusinie 30 posesji.
Docelowo, po rozbudowie do przepustowości 700 m3/dobę i wykonaniu kanalizacji,
oczyszczalnia w Lusinie przyjmować będzie ścieki z pozostałej części Libertowa i Lusiny,
z Gaja oraz północnej części Konar.
Wsie położone w zachodniej części gminy Mogilany, tj. Buków, Kulerzów,
Chorowice, Brzyczyna oraz zachodnia część Gaja i północna część Mogilan, po
wybudowaniu kanalizacji będą podłączone do kanalizacji i oczyszczalni w Skawinie.
Ogółem na terenie Gminy Mogilany jest 31,9 km sieci kanalizacji sanitarnej bez
przykanalików. Do kanalizacji podłączona jest:


znaczna część Libertowa – 465 przyłączy,



część Lusiny – 30 przyłączy,



znaczna część Mogilan – 342 przyłącza.

II. 11. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA GMINY MOGILANY

II. 11. 1.

SZKOŁY

Na terenie Gminy Mogilany działa 11 jednostek organizacyjnych z zakresu
edukacji, dokładniej 7 szkół podstawowych, 2 gimnazja i Liceum Ekonomiczne w Gaju,
które w wyniku reformy edukacji zostało przekształcone w Liceum Profilowane. Dla
najmłodszych mieszkańców Gminy działa przedszkole samorządowe w Mogilanach z Filią
w Libertowie – „Iskierka”.
Poniżej w tabeli została zaprezentowana charakterystyka wszystkich placówek
edukacyjnych w zakresie liczby nauczycieli i liczby oddziałów.
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Szkoły podstawowe
Lata

Liczba nauczycieli
Liczba oddziałów
Kobiety
Mężczyźni
Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie

2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006

12
1
13
1
10
2
10
2
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju

7
7
7
7

2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006

15
6
12
5
15
5
16
5
Szkoła Podstawowa w Konarach

7
7
7
7

2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006

8
1
9
2
9
2
9
3
Szkoła Podstawowa w Libertowie

6
6
6
6

2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006

15
3
14
3
14
2
18
0
Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie

10
9
9
10

2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006

9
3
9
3
9
3
9
4
Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowiny Konopki w Mogilanach

7
7
7
7

2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006

20
5
21
6
20
6
23
5
Szkoła Podstawowa we Włosani

13
12
12
13

2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006

9
11
10
9

2
2
2
3

7
7
7
7
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Szkoły gimnazjalne
Liczba nauczycieli
Liczba oddziałów
Kobiety
Mężczyźni
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gaju Gimnazjum

Lata

2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006

16
17
22
22

2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006

20
18
17
15

8
8
10
10
Gimnazjum w Mogilanach

8
8
9
9

5
5
6
7

9
9
9
9

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gaju
Lata

Liczba nauczycieli
Kobiety
Mężczyźni
Liceum Ekonomiczne

Liczba oddziałów

2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006

10
9
6
-

5
5
4
Liceum Profilowane

2
2
1
-

2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006

9
7
7

6
7
8

1
2
2

Przedszkole samorządowe
Lata

Liczba nauczycieli
Liczba oddziałów
Kobiety
Mężczyźni
Przedszkole Samorządowe w Mogilanach z filią w Libertowie ISKIERKA

2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006

10
11
11
9

0
0
0
0

6
6
6
5

Tabela 8 – Charakterystyka placówek oświatowych pod względem ilości nauczycieli i ilości oddziałów.
Źródło: Opracowanie ZEAS.

Poniżej

natomiast

przedstawiono

analizę

dotyczącą

liczby

uczniów

w poszczególnych szkołach z podziałem na płeć, czyli dziewczynki i chłopców.
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Liczb uczniów w poszczególnych szkołach z podziałem na płeć.
Nazwa
placówki
Szkoła Podstawowa
im. Oskara
Kolberga w
Bukowie
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II
w Gaju
Zespół Szkół im.
Jana Pawła II
w Gaju Gimnazjum
Zespół Szkół im.
Jana Pawła II
w Gaju Liceum
Ekonomiczne
Zespół Szkół im.
Jana Pawła II
w Gaju Liceum
Profilowane
Szkoła Podstawowa
w Konarach
Szkoła Podstawowa
w Libertowie
Szkoła Podstawowa
im. Świętej Jadwigi
Królowej w Lusinie
Szkoła Podstawowa
im. Józefa Nowiny
Konopki
w Mogilanach
Szkoła Podstawowa
we Włosani
Gimnazjum
w Mogilanach
Przedszkole
Samorządowe
w Mogilanach
z filią w Libertowie
ISKIERKA
RAZEM

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

K

M

R

K

M

R

K

M

R

K

M

R

51

56

107

50

51

101

46

52

98

43

51

94

81

92

173

81

79

160

83

86

169

79

81

160

107

128

235

117

132

249

125

146

271

114

140

254

49

22

71

51

17

68

23

9

32

-

-

-

-

-

-

13

8

21

31

19

50

21

20

41

42

33

75

42

30

72

36

28

64

35

28

63

93

96

189

84

83

167

87

84

171

87

100

187

44

41

85

45

39

84

44

40

84

44

36

80

161

119

280

146

114

260

157

116

273

163

135

298

70

65

135

55

68

123

66

57

123

61

59

120

128

127

255

124

121

245

109

118

227

124

127

251

60

48

108

68

56

124

66

62

128

58

64

122

886

827

1713

876

798

1674

873

817

1690

829

841

1670

Objaśnienia: K – Kobiety, M – Mężczyźni, R – Razem.
Tabela 9 – Liczb uczniów w poszczególnych szkołach z podziałem na płeć.
Źródło: Opracowanie ZEAS.
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Liczba nauczycieli w poszczególnych szkołach z uwzględnieniem stopni awansu.
STOPNIE AWANSU
NAZWA
K
Stażyst.
Kontrak.
Mianow.
Dyplom.

2002/2003
M
Stażyst.
Kontrak.
Mianow.
Dyplom.

-1-

-2-

Szkoła Podstawowa
im. Oskara Kolberga
w Bukowie

0
1
11
0
1
1
13
0
3
2
11
0
2
1
7
0
0
1
6
1

PLACÓWKI

Szkoła Podstawowa
im Jana Pawła II
w Gaju
Zespół Szkół
im. Jana Pawła II w Gaju
Gimnazjum
Zespół Szkół im. Jana
Pawła II w Gaju
Liceum Ekonomiczne
Zespół Szkół im. Jana
Pawła II w Gaju
Liceum Profilowane
Szkoła Podstawowa
w Konarach

Razem

K
Stażyst.
Kontrak.
Mianow.
Dyplom.

2003/2004
M
Stażyst.
Kontrak.
Mianow.
Dyplom.

Razem

K
Stażyst.
Kontrak.
Mianow.
Dyplom.

2004/2005
M
Stażyst.
Kontrak.
Mianow.
Dyplom.

-3-

-4-

-5-

0
0
1
0
0
2
4
0
0
3
5
0
0
2
3
0
0
0
1
0

0
1
12
0
1
3
17
0
3
5
16
0
2
3
10
0
0
1
7
1

0
2
11
0
0
0
8
4
2
5
8
2
2
2
1
4
1
2
3
3
1
1
6
1

Razem

K
Stażyst.
Kontrak.
Mianow.
Dyplom.

2005/2006
M
Stażyst.
Kontrak.
Mianow.
Dyplom.

-6-

-7-

-8-

0
0
1
0
0
1
4
0
0
3
3
2
0
2
2
1
0
3
2
1
1
0
1
0

0
2
12
0
0
1
12
4
2
8
11
4
2
4
3
5
1
5
5
4
2
1
7
1

0
1
9
0
1
1
9
4
2
9
6
5
1
1
0
4
0
4
1
2
0
1
1
7

-9-

- 10 -

- 11 -

- 12 -

- 13 -

0
0
2
0
0
1
3
1
0
3
4
3
0
1
2
1
0
3
2
2
0
1
0
1

0
1
11
0
1
2
12
5
2
12
10
8
1
2
2
5
0
7
3
4
0
2
1
8

0
0
8
2
1
1
6
7
1
9
3
9
0
3
1
3
2
0
6
1

0
1
0
1
0
1
1
3
1
1
5
3
1
1
4
2
0
1
1
1

0
1
8
3
1
2
7
10
2
10
8
12
1
4
5
5
2
1
7
2

Razem

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

- 10 -

- 11 -

- 12 -

- 13 -

Szkoła Podstawowa
w Libertowie

0
5
10
0
0
2
6
1
2
4
13
1
0
0
9
0
3
7
7
3
0
2
8
0
11
26
101
6

1
0
2
0
0
0
3
0
0
0
5
0
0
0
2
0
0
0
5
0
0
0
0
0
1
7
31
0

1
5
12
0
0
2
9
1
2
4
18
1
0
0
11
0
3
7
12
3
0
2
8
0
12
33
132
6

0
6
8
0
0
2
4
3
2
4
1
14
1
1
9
0
2
5
6
5
1
1
9
0
12
31
74
36

1
0
1
1
0
0
3
0
1
0
1
4
0
0
2
0
1
0
4
0
0
0
0
0
4
9
24
9

1
6
9
1
0
2
7
3
3
4
2
18
1
1
11
0
3
5
10
5
1
1
9
0
16
40
98
45

0
5
9
0
0
2
4
3
0
1
17
2
1
1
8
0
0
4
6
7
0
2
9
0
5
32
79
34

0
0
1
1
0
0
2
1
0
1
3
2
0
0
2
0
0
1
5
0
0
0
0
0
0
11
26
12

0
5
10
1
0
2
6
4
0
2
20
4
1
1
10
0
0
5
11
7
0
2
9
0
5
43
105
46

1
2
13
2
0
0
4
5
2
1
18
2
1
1
7
0
0
3
6
6
0
1
6
2
8
21
78
39

0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
3
2
0
0
2
1
0
2
4
1
0
0
0
0
2
7
21
17

1
2
13
2
0
0
5
8
2
1
21
4
1
1
9
1
0
5
10
7
0
1
6
2
10
28
99
56

Szkoła Podstawowa im.
Świętej Jadwigi Królowej
w Lusinie
Szkoła Podstawowa im.
Józefa Nowina Konopki
w Mogilanach
Szkoła Podstawowa
we Włosani

Gimnazjum w
Mogilanach

Przedszkole
Samorządowe w
Mogilanach z filią w
Libertowie ISKIERKA
RAZEM

Tabela 10 – Liczba nauczycieli w poszczególnych szkołach z uwzględnieniem stopni awansu.
Źródło: Opracowanie ZEAS.
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II. 11. 2.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W MOGILANACH

Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach działa od 1974 roku. Przez szereg lat
oferta zajęć i imprez kierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych była regularnie
rozszerzana. Kadra instruktorska zgromadzona przez dyrekcję ośrodka stanowi grono
wysokiej klasy specjalistów, będących ekspertami o najwyższych kwalifikacjach w swoich
specjalnościach.

Muzyka


Zajęcia wokalne to zajęcia indywidualne (soliści i grupy wokalne), obejmujące zajęcia
z technik śpiewu (kształtowanie i emisja głosu) oraz upowszechnianie polskiej muzyki
popularnej. Uczestnicy zajęć biorą udział w koncertach, przeglądach i festiwalach oraz
nagraniach płyt.



Ognisko muzyczne to nauka gry na instrumencie (fortepian, akordeon, gitara)
odbywające się w formie zajęć indywidualnych.



Orkiestry dęte – zajęcia indywidualne i z grupą, mające na celu popularyzację i naukę
gry na instrumentach dętych. Obecnie są to dwie orkiestry: Orkiestra Włosań – 25
mężczyźni i 12-osobowa grupa młodzieżowa, oraz Orkiestra Buków licząca 20
członków.

Folklor


Kapela Ludowa „MOGILANIE” to kultywowanie regionalnych tradycji muzycznych
udział w uroczystościach lokalnych, festiwalach i przeglądach regionalnych,
ogólnopolskich i międzynarodowych



Zespół Regionalny „MOGILANIE” – promowanie i kultywowanie regionalnych tradycji
muzycznych

i

tanecznych,

udział

w

uroczystościach

lokalnych,

festiwalach

i przeglądach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych; jeden z nielicznych
już zespołów prezentujących autentyczny folklor ziemi krakowskiej


Dziecięcy Zespół Regionalny „MALI MOGILANIE” – kultywowanie regionalnych
tradycji muzycznych i tanecznych, udział w uroczystościach lokalnych, festiwalach
i przeglądach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych;



Nurt Edukacji Regionalnej – muzyka, tańce, zabawy, zwyczaje, tańce regionalne
i narodowe, technika tańca, zabawy rytmiczne

Działalność na rzecz szkół:


Zajęcia edukacyjne na rzecz szkół obejmują zajęcia w pracowniach: komputerowej,
plastycznej, tkactwa artystycznego, zajęcia ruchowe oraz edukację regionalną,



Przedszkole Mogilany korzysta z zajęć ruchowych dla całych grup. Zajęcia mają na
celu rytmizację, utanecznienie, poznanie podstawowych kroków i figur krakowiaka,
polki, zapoznanie z zabawami regionalnymi.



Edukacja Regionalna polega na przygotowaniu dzieci do późniejszego uczestnictwa
w zajęciach „Małych Mogilan”.



Filharmonia Krakowska to głównie koncerty muzyków Filharmonii Krakowskiej, która
głównie polega na umuzykalnieniu, popularyzacji muzyki poważnej wśród dzieci
i młodzieży. Pomoc w organizacji przeglądów i festiwali

Kawiarnia GOK:


Kawiarenka Internetowa stworzona dla możliwości korzystania z internetu dla jak
największej liczby dzieci młodzieży i dorosłych; udział w akcji „IKONKA”



Kawiarenka stanowi miejsce spotkań (kawiarenka) i spędzania wolnego czasu (gry
i zabawy świetlicowe).



Galeria GOK to przede wszystkim organizacja wystaw malarstwa, grafiki, rzeźby,
fotografii, organizacja wernisaży oraz spotkań z twórcami z innych dziedzin sztuki

Inne:


Pracownia Tkactwa Artystycznego – zajęcia praktyczne w pracowni, polegające na
zapoznaniu się z technikami tkackimi, rzeźbiarskimi, kształtowanie wyobraźni
przestrzennej. Efektem zajęć jest przygotowanie scenografii, udział w przygotowaniu
kostiumów do tworzonych widowisk.



Pracownia Plastyczna – zajęcia praktyczne w pracowni, plenery. Celem jest
zapoznanie się z technikami malarskimi i graficznymi, uwrażliwienie na piękno.
Wytworem tych spotkań są organizacje wystaw, projekty scenografii, druków
okolicznościowych, kostiumów.



Pracownia Komputerowa – zapoznanie z budową komputera, nauka obsługi
oprogramowania, korzystanie z internetu, sieci komputerowych, realizacja projektów
graficznych własnych i zleconych.



Pracownia Językowa – nauka języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego.



Kółko Szachowe – popularyzacja szachów jako gry strategicznej, przygotowywanie
do udziału w turniejach szachowych
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Gminny Klub Seniora – organizacja czasu wolnego osobom starszym (kontakty
z innymi klubami emerytów oraz spotkania okazjonalne, wspólne spędzanie wolnego
czasu, wycieczki itp.)



Tenis Stołowy

Oprócz stałych cotygodniowych zajęć, w określonych grupach i w określonych
pracowniach, w kalendarz wydarzeń kulturalnych wpisane są również imprezy cykliczne.
Wieloletnią tradycję mają „Wielkie Bajkowe Bale Karnawałowe” dla dzieci, akcje: „Mikołaj”,
„Dzień Dziecka”, „Wakacje w GOK-u”, „Ferie w GOK-u”. Od kilku lat wprowadzone zostały
również nowe imprezy: „Koncerty Noworoczne”, „Majówka w Mogilańskim Dworze”,
„Rocznica Cudu nad Wisłą - 15 sierpnia”, 11 listopada.

Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach współpracuje z wieloma jednostkami
i instytucjami. Są to przykładowo: Małopolski Instytut Kultury, Fundacja „Stowarzyszenie
Sztuki i Edukacja Artystycznej”, Małopolski Ośrodek Kultury W Nowym Sączu – „Sokół”,
Urząd Marszałkowski, Szpital Rehabilitacyjny w Radziszowie, Muzeum Etnograficzne
w Krakowie, Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum Etnograficzne w Toruniu.

II. 11. 3.
SAMODZIELNY
PUBLICZNY
ZDROWOTNEJ W MOGILANACH

ZAKŁAD

OPIEKI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach obejmuje swoją
opieką medyczną wszystkich mieszkańców Gminy oraz inne osoby, które zadeklarowały
chęć korzystania z opieki w SPZOZ w ramach zawartego kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia.
Część świadczeń medycznych zrealizowano poza SPZOZ na podstawie umów
z innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, które wykonywały badania diagnostyczne
labolatoryjne, badania rentgenowskie i ultrasonograficzne, badania cytologiczne oraz
wykonywały protezy stomatologiczne.
W ostatnich czterech latach sukcesywnie wzrasta ilość pacjentów oraz
wykonywanych świadczeń medycznych. W 2003 roku SPZOZ w Mogilanach zrealizował
ogółem 45811 świadczeń medycznych. Koszty badań diagnostycznych w 2003 roku
wyniósł 67 562,50 zł.
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Zasoby kadrowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
z podziałem na płeć w latach 2000 – 2004.
Stan na dzień
Płeć
Personel z
wykształceniem
wyższym
Personel z
wykształceniem
średnim
Inni
RAZEM

31.12.2000
K
M
3
5

31.12.2001
K
M
3
5

31.12.2002
K
M
3
5

31.12.2003
K
M
3
6

31.12.2004
K
M
3
6

9

-

9

-

10

-

9

-

9

-

2
14

5

2
14

5

2
15

5

1
13

6

1
13

6

Tabela 11 – Zasoby kadrowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z podziałem na płeć
w latach 2000 – 2004.
Źródło – Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej.

Liczba udzielonych porad oraz wizyt domowych z podziałem
na dzieci i dorosłych w latach 2000 – 2004.
Rok

2000

Liczba udzielonych
porad
Liczba wizyt domowych

25 372

Liczba udzielonych
porad
Liczba wizyt domowych

8 960

438

390

2001
DOROŚLI
27 574
642
DZIECI
9 361
304

2002

2003

2004

27 427

26 483

26 292

437

634

247

9 794

10 114

7 227

448

482

336

Tabela 12 – Liczba udzielonych porad oraz wizyt domowych z uwzględnieniem podziału na dzieci i dorosłych
w latach 2000 – 2004.
Źródło – Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej.

Liczba pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogilanach w latach 2000 – 2004.
Stan na dzień
Struktura wiekowa

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

0-6
7 – 64

693
6452

550
6514

559
6608

551
6654

604
6657

Powyżej 65

799

878

899

914

858

Pacjenci z Domu Pomocy
Społecznej w Konarach
Razem

52

54

59

58

59

7 996

7 996

8 125

8 177

8 178

Tabela 13 – Liczba pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach w latach
2000 – 2004 z podziałem na grupy wiekowe.
Źródło – Opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej.
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Osoby niepełnosprawne
Ogółem
Razem

M

Prawnie
K

Razem

Tylko biologicznie

M

K

Razem

M

K

69 455

27 310

42 145

4 285

1 799

2 486

154

60

94

Województwo Małopolskie
589 062

266 029

323 033

519 607

238 719

280 888

Powiat krakowski
50 701

22 493

28 208

46 416

20 694

25 722

Gmina wiejska Mogilany
1 909

886

1 023

1 755

826

929

Tabela 14 – Osoby niepełnosprawne w Gminie Mogilany wg Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002.
Źródło – „Osoby niepełnosprawne 2002. Województwo Małopolskie.” Publikacja wydana na podstawie
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002. Urząd Statystyczny w Krakowie. Kraków,
marzec 2004 rok, str. 212-213.

Obecnie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach świadczy
usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki medycznej:


poradnia ogólna (4 lekarzy),



poradnia dziecka chorego,



poradnia dziecka zdrowego,



medycyna szkolna,



opieka całodobowa dotycząca podstawowej opieki zdrowotnej,



poradnia stomatologiczna,



poradnia ginekologiczno-położnicza
Docelowo planowane jest uruchomienie poradni specjalistycznej oraz przystąpienie

do Programu Ratownictwa Medycznego.
Baza lokalowa stanowi budynek wolnostojący dwupiętrowy o powierzchni użytkowej
1002 m² z własną kotłownią gazową, podłączony do zbiorczej sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej oraz posiadający dodatkowo własne ujęcie wody pitnej.

II. 12. BUDŻET GMINY MOGILANY

Budżet Gminy Mogilany na rok 2003 obejmował dochody na poziomie 15.017.443
zł oraz wydatki na kwotę 19.498.776 zł.
Budżet Gminy Mogilany na rok 2004 wynosił odpowiednio dochody na poziomie
15.950.081 zł oraz wydatki w wysokości 20.590.117 zł.
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Budżet Gminy Mogilany na rok 2003 został uchwalony Uchwałą budżetową Nr
IV/33/2003 z dnia 6 lutego 2003 roku w wysokości:
Dochody
Przychody
Budżet ogółem

15.017.443
5.184.458

Wydatki
Rozchody

20.201.901

19.498.776
703.125
20.201.901

Budżet Gminy Mogilany na rok 2004 został uchwalony Uchwałą budżetową Nr
XIII/106/2004 z dnia 26 lutego 2004 roku w wysokości:
Dochody
Przychody
Budżet ogółem

15.920.081
6.204.850
22.124.931

Wydatki
Rozchody

20.590.117
1.534.814
22.124.931
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Wpływy do budżetu Gminy Mogilany w 2003 roku prezentowały się następująco:
Wyszczególnienie

Plan wg.
Uchwały
Budżetowej
(zł)

Plan po
zmianach
(zł)

Wykonanie
(zł)

61.000

61.000

75.477

123,7

60.000

60.000

75.067

125,0

1.000

1.000

410

41,0

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatek od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych:

858.000

861.700

879.983

102.1

 podatek od nieruchomości

820.000

820.000

839.987

102,4

 podatek rolny

29.000

29.000

26.608

91,7

 podatek leśny

3.000

3.000

3.709

123,6

 podatek od środków transportu

2.000

8.200

8.279

100,9

 podatek od czynności cywilnoprawnych

2.000

500

479

95,8

 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

2.000

1.000

921

92,1

1.585.260

1.586.252

1.638.619

103,3

 podatek od nieruchomości

987.000

594.992

587.336

98,7

 podatek rolny

160.000

300.000

312.395

104,1

 podatek leśny

4.000

7.000

8.011

114,4

 podatek od środków transportu

75.000

105.000

120.443

114,7

 podatek od spadków i darowizn

48.000

48.000

42.060

87,6

1.000

4.500

6.252

138,9

10.000

13.000

16.950

130,4

280.000

482.000

508.472

105,5

500

-

-

-

19.760

31.760

36.700

115,6

Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych:
 podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.
 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych:

 wpływy z opłaty targowej
 wpływy z opłaty administracyjnej za
czynności urzędowe
 podatek od czynności cywilnoprawnych
 zaległości z podatków zniesionych
 odsetki od nieterminowych wpłat

%

Tabela 15 – Wpływy do Budżetu Gminy Mogilany w 2003 roku.
Źródło: Uchwała Budżetowa.
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Wydatki budżetu Gminy według działów w 2003 roku.
Wyszczególnienie
wg działów

Plan wg.
Uchwały
Budżetowej
(zł)

Plan po
zmianach
(zł)

Wykonanie
(zł)

5.159.000

5.494.988

3.990.530

72,6

870.000

1.183.157

1.094.621

92,5

36.000

45.100

37.889

84,0

300.000

187.842

150.881

80.3

1.994.000

2.095.128

2.061.535

98.4

1.400

32.239

30.913

95.9

55.300

65.700

60.833

92.6

Obsługa długu publicznego

241.500

176.500

174.728

99.0

Różne rozliczenia

334.300

-

-

-

6.756.124

7.316.686

7.298.836

99.8

61.000

92.144

64.153

69.6

1.324.792

1.271.098

1.253.008

98.6

593.860

632.710

631.206

99.8

1.269.000

1.543.134

1.416.073

91.8

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

402.500

425.800

423.816

99.5

Kultura fizyczna i sport

100.000

104.000

100.014

69.2

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy Naczelnych organów władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

%

Tabela 16 – Wydatki Budżetu Gminy Mogilany w 2003 roku.
Źródło: Sprawozdanie w wykonania Budżetu Gminy Mogilany.
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Wpływy do budżetu Gminy Mogilany w 2004 roku prezentowały się następująco:
Plan wg.
Uchwały
Budżetowej
(zł)

Plan po
zmianach
(zł)

Wykonanie
(zł)

61.000

60.300

70.648

117,2

60.000

60.000

70.463

117,4

1.000

300

185

61,7

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku
od spadków i darowizn oraz podatków i opłat
lokalnych:

2.248.500

2.358.000

2.413.519

102,3

 podatek od nieruchomości

1.410.000

1.440.000

1.477.988

102,6

 podatek rolny

330.000

350.000

360.584

103,0

 podatek leśny

10.000

10.000

11.456

114,6

110.000

118.000

123.626

104,8

42.000

60.000

63.549

105,9

4.500

8.000

10.440

130,5

14.000

-

410

-

300.000

350.000

335.804

95,9

28.000

22.000

29.662

134,8

114.900

125.500

147.496

117,5

40.000

34.000

36.845

108,4

74.400

74.400

82.872

111,4

-

15.500

26.250

169,3

500

1.600

1.529

95,6

Wyszczególnienie

Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych:
 podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.
 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

 podatek od środków transportowych
 podatek od spadków i darowizn
 wpływy z opłaty targowej
 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe
 podatek od czynności cywilnoprawnych
 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw:
 wpływy z opłaty skarbowej
 opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych
 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw
 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

%

Tabela 17 – Wpływy do Budżetu Gminy Mogilany w 2004 roku.
Źródło: Uchwała Budżetowa.
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Wydatki budżetu Gminy według działów w 2004 roku.
Wyszczególnienie
wg działów

Plan wg.
Uchwały
Budżetowej
(zł)

Plan po
zmianach
(zł)

Wykonanie
(zł)

Rolnictwo i łowiectwo

4.148.567

316.017

134.562

42.6

Transport i łączność

2.311.280

1.928.292

1.820.700

94.4

50.000

50.000

14.922

29.9

110.402

98.408

8.419

8.5

2.157.138

2.117.304

2.096.771

99.0

1.600

15.550

15.548

100.0

80.300

68.300

64.666

94.7

42.000

42.000

37.690

89.7

Obsługa długu publicznego

288.485

211.485

210.312

99.4

Różne rozliczenia

480.000

-

-

-

7.869.448

8.325.745

8.320.132

99.9

74.400

120.903

88.650

73.3

1.017.497

1.878.047

1.848.172

98.4

-

4.980

4.980

100.0

1.317.000

1.657.358

1.624.016

98.0

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

452.000

470.500

470.500

100.0

Kultura fizyczna i sport

190.000

198.000

194.700

98.3

Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy Naczelnych organów władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

%

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Tabela 18 – Wydatki Budżetu Gminy Mogilany w 2003 roku.
Źródło: Sprawozdanie w wykonania Budżetu Gminy Mogilany.

II.13. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINY MOGILANY
Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Mogilany został ustalony w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Gminy Mogilany nadany w drodze Zarządzenia Wójta Gminy
Mogilany. Graficzną prezentację schematu organizacyjnego Urzędu oraz wykaz jednostek
organizacyjnych Gminy Mogilany zamieszczono na następnych stronach.
Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy. Wójtem Gminy Mogilany jest od
roku 2000 Pani Małgorzata Mardyła.
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Rada Gminy Mogilany – będąca organem stanowiącym – składa się z 15
Radnych, będących reprezentantami poszczególnych wiosek.
Rada Gminy powołała Stałe Komisje:


Komisja Budżetowa,



Komisja Oświatowo – Społeczna,



Komisja Gospodarczo – Komunalna,



Komisja Rewizyjna.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MOGILANY

JEDNOSTKI
BUDŻETOWE

 Urząd Gminy Mogilany
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół w Mogilanach
 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gaju
w skład którego wchodzą: Liceum
Profilowane i Gimnazjum
 Gimnazjum w Mogilanach
 Szkoła Podstawowa im. Oskara
Kolberga w Bukowie
 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Gaju
 Szkoła Podstawowa w Konarach
 Szkoła Podstawowa w Libertowie
 Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi
Królowej w Lusinie
 Szkoła Podstawowa In. Józefa Nowiny
Konopki w Mogilanach
 Szkoła Podstawowa we Włosani
 Przedszkole Samorządowe
w Mogilanach z Filią w Libertowie
„Iskierka”

JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
Z ZAKRESU KULTURY

 Gminny Ośrodek
Kultury w Mogilanach

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
POSIADAJACE OSOBOWOŚĆ
PRAWNĄ

 Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Mogilanach

Rysunek 16 – Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mogilany
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Rysunek 17 – Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Mogilany.

II.14. ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCE NA
TERENIE GMINY MOGILANY
Na terenie Gminy Mogilany działają następujące zarejestrowane stowarzyszenia:

Towarzystwo Przyjaciół Mogilan – Stowarzyszenia działające na terenie Gminy
Mogilany. Towarzystwo Przyjaciół Mogilan powstało w 1982 roku. Podstawowe cele
działalności to sfera działań publicznych mających na celu podtrzymywanie tradycji
narodowej, pielęgnowanie polskości, działania wspomagające rozwój społeczności
lokalnej, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz działania na rzecz integracji europejskiej,
poprzez rozwój kontaktów i współpracy. Członkowie Towarzystwa byli w roku 1984
współzałożycielami zespołu regionalnego "Mogilanie", organizatorami obchodów 110-lecia
OSP w Mogilanach, a w ostatnich latach także konkursów: Wiedzy o Mogilanach,
Fotograficznego oraz w zakresie twórczości literackiej o Mogilanach.5

Towarzystwo Przyjaciół Boczku – zgodnie z § 2 Statutu Towarzystwa: „Celem
Towarzystwa

jest

podtrzymywanie

więzi

towarzyskich,

międzyrodzinnych

oraz

kultywowanie polskich tradycji kulinarnych w dobie żywiołowego naporu zachodniej
cywilizacji. Celebrowanie i spożywanie boczku odbywa się w różnych, ale co najmniej
w trzech postaciach - jako jedynej mięsnej potrawy nieskażonej pomysłami udoskonalenia
poprzez nowoczesną a wątpliwą w oczach członków technikę.”6

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Libertowa i Brzyczyny. Stowarzyszenie,
którego przedmiotem działalności/celem są:


działalność w zakresie kultury fizycznej, wychowania fizycznego, sportu,



działalność oświatowa,



działalność na rzecz kultury,



działalność na rzecz rozwoju wiedzy naukowo-technicznej,



ochrona zdrowia i pomoc społeczna,



ochrona środowiska,



poprawa infrastruktury środowiskowej,



działalność promocyjna, propagandowa i informacyjna na rzecz w/w.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


5
6

wymianę doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia,

http://www.tpm.mogilany.pl/?pg=otow
http://www.boczek.mogilany.pl/?mode=reg



organizowanie spotkań i kontaktów pomiędzy środowiskami zaangażowanymi
w realizację celów statutowych Stowarzyszenia,



współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,



współpracę z Sołtysami wsi Gminy Mogilany, z Radami Sołeckimi i Radnymi Wsi,
z Urzędem Gminy Mogilany, Radą Parafialną, Akcją Katolicką i Dyrekcją Szkoły
Podstawowej w Libertowie,



współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,



opiniowanie i konsultowanie ważnych inwestycji komunalnych,



inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia,



prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską

Stowarzyszenie dla Rozwoju i Integracji Gminy Mogilany „Wspólnie Łatwiej” –
Działalność na rzecz kompleksowego rozwoju Gminy Mogilany dla dobra jej mieszkańców
oraz gmin sąsiadujących, a w szczególności:


Na rzecz wszechstronnego rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich,



Na rzecz rozwoju rolnictwa, poprawy produkcji rolnej i przetwórstwa oraz zdobywania
alternatywnych źródeł dochodu,



Organizowanie

kursów

i

szkoleń

kształcących

i

dokształcających

ogólnych

i specjalistycznych w powiązaniu z rynkiem pracy,


Działalność oświatowa i kulturotwórcza,



Działalność na rzecz kultury i tradycji lokalnej,



Działalność na rzecz rozwoju wiedzy o regionie i o integracji europejskiej,



Działalność na rzecz rozwoju zdrowia i wychowania fizycznego mieszkańców, sportu
i rekreacji oraz turystyki i agroturystyki,



Ochrona środowiska,



Ochrona zdrowia i pomoc społeczna,



Poprawa infrastruktury komunikacyjnej i technicznej,



Działalność promocyjna, propagandowa i informacyjna na rzecz w/w celów.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy Kraków –
Podgórze, Koło Terenowe Nr 15 w Mogilanach – utworzone 1 maja 2003 roku.
Przedmiot działalności (jak wynika ze statutu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów) obejmuje zrzeszanie przez Związek emerytów, rencistów i inwalidów w celu:


poprawiania

ich

warunków

socjalno-bytowych

oraz

uczestniczenia

w

życiu

społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej,
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samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi,
gospodarczymi i spółdzielczymi,


organizowania życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów,



reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej,
samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

Ponadto na terenie Gminy działają także Ochotnicze Straże Pożarne:
Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowie – obszar działania OSP są miejscowości (Buków,
Chorowice, Kulerzów).
Ochotnicza Straż Pożarna w Gaju – obszarem działania OSP jest miejscowość (zakład
pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej
(wynika ze statutu).
Ochotnicza Straż Pożarna w Konarach – obszarem działania OSP jest miejscowość
(zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy
wzajemnej (wynika ze statutu).
Ochotnicza Straż Pożarna w Mogilanach – obszarem działania OSP jest miejscowość
(zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz

miejscowości położone w rejonie pomocy

wzajemnej (wynika ze statutu).
Ochotnicza Straż Pożarna we Włosani – obszarem działania OSP jest miejscowość
(zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy
wzajemnej (wynika ze statutu).

Cel działania, wynikający ze statutu, jednakowy dla wszystkich OSP:


prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,



branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk
żywiołowych,



informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi,



rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,



uczestniczenie

i

reprezentowanie

OSP

w

organach

samorządowych

i przedstawicielskich,


wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
oraz niniejszego statutu,
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Zadania i cele Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez: (wynika ze statutu)


organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej
w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej,



organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,



przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków
w sprawach ochrony przeciwpożarowej,



prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie
z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,



organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,



organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek i orkiestr, teatrów amatorskich,
chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalnooświatowej,



organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,



prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań
wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

Promocją sportu na terenie Gminy Mogilany zajmują się cztery kluby sportowe
skupiające i młodzież i starszych mieszkańców Gminy. Są to:
Ludowy Klub Sportowy "Gajowianka Gaj",
Obszarem działania Klubu jest Gmina Mogilany
Celem klubu jest: (wynika ze statutu)


rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu



organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych



dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej



czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie
poziomu kulturalnego i sportowego członków

Klub realizując swoje cele podejmie następujące środki działania: (wynika ze statutu)


organizuje sekcje i szkolenia sportowe, w tym otacza opieką zawodników oraz stwarza
dogodne warunki do rozwoju różnych dyscyplin sportu



dąży do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego zawodników sportowych
i działaczy



organizuje różnego rodzaju własne zawody i imprezy sportowe oraz uczestniczy
w państwowym i wewnątrz organizacyjnym systemie zawodów sportowych



propaguje rozwój kultury fizycznej i turystyki poprzez aktywne uczestniczenie
w realizacji programów środowiskowych, gminnych, wojewódzkich i krajowych
działalności Zrzeszenia LZS
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organizuje kursy, seminaria oraz obozy szkoleniowe dla zawodników, działaczy
i instruktorów



zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi,
dbając o ich rozbudowę, modernizację, remont i konserwację



współdziała w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego
wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami



organizuje i prowadzi działalność gospodarczą z zachowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów



podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej

Ludowy Klub Sportowy "Libertów",
Obszarem działania Klubu jest województwo małopolskie
Celem klubu jest rozwój i popularyzacja kultury fizycznej w środowisku (wynika ze statutu)
Klub realizuje swoje cele poprzez: (wynika ze statutu)


organizowanie i prowadzenie sekcji w różnych dyscyplinach sportowych



organizowanie działalności sportowej i współzawodnictwa sportowego



kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych



szkolenie zawodników organizowanie w sposób pośredni lub bezpośredni zawodów
sportowych



uczestniczeniu w rozgrywkach ligowych, w uprawianych dyscyplinach



rozwijanie sportu masowego i rekreacji

Ludowy Klub Sportowy "Mogilany"
Obszarem działania Klubu jest województwo małopolskie
Celem klubu jest rozwój i popularyzacja kultury fizycznej w środowisku (wynika ze statutu)
Klub realizuje swoje cele poprzez: (wynika ze statutu)


organizowanie i prowadzenie sekcji w różnych dyscyplinach sportowych



organizowanie działalności sportowej i współzawodnictwa sportowego



kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych



szkolenie zawodników organizowanie w sposób pośredni lub bezpośredni zawodów
sportowych



uczestniczeniu w rozgrywkach ligowych, w uprawianych dyscyplinach



rozwijanie sportu masowego i rekreacji
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Klub Sportowy „CONAVIA”
Obszarem działania Klubu jest Gmina Mogilany.
Celem Klubu jest (wynika ze statutu)


uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania
samorządu terytorialnego i poza nim



organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych



kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych Klubu
Klub

realizuje

swoje

zadania

statutowe

we

współdziałaniu

z

władzami

samorządowymi i sportowymi. (wynika ze statutu). Klub wpisany jest do Ewidencji
Stowarzyszeń

Kultury

Fizycznej

nie

prowadzących

działalności

gospodarczej

(prowadzonej przez Starostę Krakowskiego).

W Gminie Mogilany działają cztery Parafie Rzymsko-Katolickie:


Parafia Rzymsko - Katolicka w Gaju,



Parafia Rzymsko - Katolicka w Libertowie,



Parafia Rzymsko - Katolicka w Mogilanach,



Parafia Rzymsko-Katolicka we Włosani,

oraz


Konwent Ojców Bonifratrów w Konarach.
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III.

BILANS STRATEGICZNY GMINY W ROKU 2006 – ANALIZA

SWOT
Niniejsza analiza SWOT została opracowana w oparciu o szczegółową analizę
wyników prac grup zadaniowych w ramach sesji strategicznej w dniach 9-10 listopada
2005 roku oraz w ramach prac grup powiatowych (szczegółowe ankiety z tych zajęć
znajdują się w Załączniku 2 – Analiza SWOT – praca grup zadaniowych w ramach sesji
strategicznej 9-10 listopada 2005 roku i w Załączniku 3 – Analiza SWOT – prace grup
powiatowych).
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SŁABE STRONY
GMINY MOGILANY

SILNE STRONY
GMINY MOGILANY
1. Gmina przyjazna, atrakcyjna dla
inwestorów
2. Przygotowany-opracowany plan
zagospodarowania gminy
3. Położenie- bliskie sąsiedztwo Krakowa
i innych gmin (droga szybkiego ruchu,
lotnisko)
4. Komunikacja
5. Widokowa gmina krajoznawczo
ciekawa zachęcająca do osiedlania się
inwestorów, mikroklimat, Lusinianka
6. Dynamicznie rozwijana infrastruktura –
90% dostęp do sieci wodociągowej,
zwiększenie przyłączeń
kanalizacyjnych, telekomunikacja,
telefony, Internet
7. Potencjał intelektualny ludności
8. Kompetencja i profesjonalizm
pracowników samorządowych
9. Otwartość i przychylność władz
samorządowych
10. Imprezy integracyjne pozwalające się
reklamować i poszukiwać nowych
kontaktów
11. Perła między miastami
12. Walory krajobrazowe, przyrodnicze
13. Zabytki
14. Położenie na szlakach
Pielgrzymkowych, atrakcyjnych trasach
ogólnopolskich Kraków-Zakopane
15. Wytyczone szlaki turystyczne
16. Rezerwat Cieszynianka
17. Posiadanie własnych oczyszczalni
ścieków
18. Dobrze funkcjonujący system wywozu
śmieci
19. Istnienie programów ekologicznych
w szkołach – edukacja
20. Działalność Ośrodka Kultury, zespołu
Regionalnego, Towarzystw i
Stowarzyszeń, GOPS, ZEAS, LKS
21. Organizacja szkolnego związku
sportowego, świetlic środowiskowych
i zajęć pozalekcyjnych
22. Kalendarz gminnych imprez
23. Wysokie kwalifikacje kadry
nauczycielskiej
24. Dobry stan infrastruktury edukacyjnej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.

Słaba jakość dróg lokalnych
Brak miejsc postoju, parkingu
Brak propozycji rekreacyjnosportowych
Stan bezpieczeństwa
Małe zaangażowanie społeczeństwa
w rozwój gminy
Brak bazy hotelowej, gastronomicznej
Zły stan techniczny obiektów
zabytkowych – dwór Bema, kapliczka
Brak ścieżek rowerowych
Niewykorzystywanie regionalizmów
Brak oznakowania szlaków i obiektów
zabytkowych
Wysypiska śmieci
Dzikie wysypiska śmieci
Brak podłączeń kanalizacyjnych
i systemu egzekwowania od ludzi
podłączeń
Emisja dymów związana z opalaniem
węglem domów
Nie ma wykorzystania alternatywnych
źródeł energii
Słaba opieka zdrowotna, brak
specjalistów
Brak propagowania zdrowego trybu
życia: ruch, odżywianie się
Brak budownictwa socjalnego
Brak domu dziennego pobytu dla osób
starszych
Wciąż wzbogacana, ale wciąż
niewystarczająca baza oświatowa, brak
boisk
Ograniczony dostęp do korzystania
z oferty kulturowej Ośrodka Kultury
Działalność policji
Brak świetlicy socjoterapeutycznej
i świetlic opiekuńczo-wychowawczych
(poza Libertowem)
Mało miejsc w przedszkolach
Trudne warunki lokalowe w Gimnazjum
w Mogilanach
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ZAGROŻENIA DLA GMINY
MOGILANY

SZANSE DLA GMINY
MOGILANY
1. Pojawienie się funduszy pomocowych
wspomagających inwestycje gminne
2. Podniesienie poziomu życia ludzi
3. Nowe miejsca pracy
4. Poszukiwanie nowych terenów pod
inwestycje przez środowisko kulturowe
Krakowa i okolic
5. Wpływy do budżetu gminy związane z
nowymi inwestycjami
6. Sąsiedztwo z miejscami kultu Religijnego
(Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska,
Wadowice)
7. Możliwość pozyskiwania środków
pomocowych
8. Aktywizacja społeczności lokalnej
9. Troska Państwa o wdrażanie programów
ekologicznych i profilaktyki
10. Zajęcie czasu wolnego dzieci i młodzieży
11. Integracja społeczeństwa
12. Źródła wody mineralnej w Lusinie.

1.
2.

Droga ekspresowa
Zanieczyszczenie środowiska - niski
poziom świadomości ekologicznej (palenie
śmieci, traw)
3. Tworzenie się środowisk zamkniętych
4. Gmina utraci charakter wiejski
5. Zmniejszenie się środowiska naturalnego
poprzez napływ nowych mieszkańców –
zielonych wolnych przestrzeni
6. Brak środków finansowych na
infrastrukturę
7. Zwiększenie patologii społecznej –
alkoholizm, dostęp do narkotyków
8. Brak stabilizacji w przepisach prawnych
9. Brak rozwoju Ośrodka PAN
10. Brak ochrony rzek oraz naturalnych cieków
11. Negatywne wzorce zachowań związane z
bliskością dużych miast
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IV.

STRATEGIA

ROZWOJU

SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

GMINY MOGILANY NA LATA 2006-2013

IV. 1. MISJA, WIZJA I STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNOGOSPODARCZEGO

MISJA GMINY MOGILANY

Gmina Mogilany – podkrakowska gmina zachowująca charakter wiejski,
kultywująca lokalne tradycje, przyjazna dla środowiska naturalnego,
dbająca o krajobraz; atrakcyjne, bezpieczne miejsce zamieszkania
oraz rekreacji i wypoczynku, z nieuciążliwym dla środowiska
rozwojem przedsiębiorczości i gospodarstwami rolnymi
o alternatywnych źródłach dochodu.

KIERUNKI ROZWOJU GMINY MOGILANY NA LATA 2006 – 2013

1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla mieszkańców i inwestorów.
2. Rozwój infrastruktury oświatowej, turystyki, rekreacji, działalności
usługowej i przedsiębiorczości.
3. Ochrona środowiska.
4. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.
5. Aktywizacja społeczności lokalnej.

Do nadrzędnych zasad tworzenia i realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Mogilany do
roku 2013” można zaliczyć następujące zasady:
1) samorządności

terytorialnej,

oznaczającej

skuteczne

prawo

samorządów

do

samodzielnego kształtowania polityki lokalnej zmierzającej do poprawy życia
mieszkańców,
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2) odpowiedzialności

administracji

rządowej,

samorządowej

oraz

organizacji

pozarządowych za równe traktowanie praw i obowiązków wobec wszystkich
podmiotów,
3) nienaruszalności i ochrony własności prywatnej,
4) uwzględnienia mechanizmów gospodarki rynkowej,
5) dostosowania założeń programowych do przepisów prawnych i standardów działania
stosowanych w kraju i za granicą,
6) jawności, akceptacji i kontroli społecznej działań podejmowanych przez władze
samorządu gminnego.
Przyjęcie powyższych zasad będzie służyć osiąganiu zrównoważonego rozwoju,
przez który rozumiany jest harmonijny rozwój gospodarczy całej gminy, dostęp do
infrastruktury społecznej i technicznej oraz zachowanie walorów środowiska.
Podejmowane działania (również w sferze zagospodarowania przestrzennego)
powinny uwzględniać skutki społeczne i ekologiczne, przy zachowaniu pełnego dialogu
z mieszkańcami, jednocześnie integrując społeczność lokalną m. in. poprzez pobudzenie
aktywności społecznej.
Zapisane cele są zgodne z celami rozwoju powiatu, województwa i kraju.
Określając je, podjęto próbę wykorzystania ich do osiągnięcia celów szczebla wyższego
(powiatu, województwa, kraju).
Przyjęte w dokumencie cele uznano za najważniejsze dla realizacji misji gminy
Mogilany. Nie oznacza to jednak konieczności wdrożenia do realizacji wszystkich działań
(osiągnięcia celów szczegółowych) w tym samym czasie ani konieczności zrealizowania
wszystkich działań. Będą one wdrażane po wnikliwej analizie możliwości, a w niektórych
wypadkach ich realizacja poprzedzona będzie musiała zostać opracowaniem tzw. studiów
wykonalności z pełną analizą ekonomiczno – finansową.
Uzasadnienie wyboru celów strategicznych
Kierunki strategiczne oraz poszczególne propozycje działań zostały wypracowane
w ramach prac zadaniowych w trakcie sesji strategicznej a także w ramach warsztatów
z uczniami gimnazjum w Mogilanach i w Gaju (dane szczegółowe znajdują się
w Załączniku 6 - Kierunki rozwoju i cele strategii gminy Mogilany – propozycje uczniów
gimnazjum w Mogilanach oraz w Załączniku 7 - Kierunki rozwoju i cele strategii gminy
Mogilany – propozycje uczniów gimnazjum w Gaju oraz w Załączniku 8 - Kierunki rozwoju
i cele strategii gminy Mogilany – prace grup zadaniowych w ramach sesji strategicznej
w dniach 9-10 listopada 2005 roku).
Wyznaczone w niniejszej „Strategii Rozwoju Gminy Mogilany do roku 2013” trzy cele
strategiczne realizowane będą poprzez następujące działania:
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IV. 2. CEL

STRATEGICZNY

1:

„STWORZENIE

GMINY

PRZYJAZNEJ I ATRAKCYJNEJ DLA INWESTORÓW”
Potencjał rozwojowy gospodarki gminnej będzie wyznaczać dostępność gminy,
a przede wszystkim skomunikowanie terenów przeznaczonych pod nowe inwestycje
dokonywane przez przedsiębiorców. Trwały, zrównoważony wzrost gospodarczy gminy
można osiągnąć tylko poprzez rozwijanie umiejętności ludzi oraz posiadanie wysoko
wykwalifikowanej i mobilnej kadry pracowników. Dlatego też inwestycje małych i średnich
firm w technologie innowacyjne, techniczne nośniki i źródła przesyłania i przetwarzania
informacji, to najbardziej pożądane inwestycje na terenach przeznaczonych dla
inwestorów. Jednym z priorytetowych zadań jest również wzmocnienie zainteresowania
przedsiębiorców rozwojem usług, małej gastronomii, pensjonatów i hoteli na potrzeby
gwałtownie rozwijającej się turystyki regionalnej i pielgrzymkowej związanej ze szlakiem
Ojca Świętego Jana Pawła II i Świątynią Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Planuje się
wprowadzenie ulg w tych szczególnie ważnych dla gminy gałęziach rozwoju.
Ponadto rozwój gospodarczy i stałe zwiększenie wpływów do budżetu gminy należy
stymulować poprzez uchwalanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz
poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej i technicznej. Oprócz działań w sferze
niematerialnej

warunkiem

podniesienia

jakości

życia

jest

rozwój

nowoczesnej

infrastruktury technicznej oparty na planie rozwoju lokalnego, wieloletnim programie
inwestycyjnym i planach zagospodarowania przestrzennego. Infrastruktura techniczna
decyduje o powodzeniu działań w sferze społecznej, gdyż zdrowy tryb życia dopiero
zapewni dostawa dobrej jakości wody, odbiór ścieków za pośrednictwem systemu
kanalizacji, bezpieczne i czyste ulice z ładnymi chodnikami, odbiór nadmiaru wód
opadowych i odpowiednia gospodarka odpadami stałymi połączona z ich segregacją.
Działania te zapewnią stałą dodatnią migrację osób, w szczególności w wieku
produkcyjnym, na tereny wciąż atrakcyjnie cenowo i przygotowane pod budownictwo
mieszkaniowe. Aby prezentować właściwy image dla potencjalnych inwestorów gmina
zamierza przygotować spójną i atrakcyjną promocję gminy i możliwości w niej
inwestowania. Planuje się także przeprowadzić szczegółową inwentaryzację budynków
i ziemi a także zabytków aby potencjalny inwestor mógł zapoznać się z całością
potencjalnych wartych uwagi dóbr gminy, które mogą zachęcić do szybszego i większego
ilościowo inwestowania. Mieszkańcy i osoby przyjezdne, w tym inwestorzy identyfikują
gminy

poprzez charakter ich przestrzeni, czyli obszary identyfikowane jako jego

wizytówka, czy symbol – tzw. serce gminy. Układ parku, zieleńców i alej tworzy oprawę
dla wyglądu gminy i jej mikroklimat. Dla osiedlających się ma niebagatelne znaczenie
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system zieleni miejskiej. Serce gminy Mogilany powinno podkreślić istniejącą architekturę,
uwypuklając jej charakter i dodając jej prestiżu. Serce gminy, jak również inne utworzone
miejsca spacerów i spotkań powinny być obowiązkowymi pozycjami wartymi odwiedzenia
przez gości. Istniejące zabytki architektury, przyrody, czy archeologii (np. w dworek PAN
w Mogilanach, zabytkowe kościoły) będą ugruntowywać klimat gminy, kreującej właściwe
warunku do wypoczynku.
Planowany jest rozwój parkingów w centrum gminy a także rekompozycja Rynku
oraz poprawa estetyki wsi poprzez realizację różnego rodzaju konkursów i wsparcia
inicjatyw społecznych (zieleńce, rzeźba ogrodowa, alejki itd.,).
Wszystkie prace na rzecz zagospodarowania terenu będą prowadzone w oparciu
o szeroką analizę potrzeb niepełnosprawnych i ich dostępu do obiektów użyteczności
publicznej.

IV. 3. CEL

STRATEGICZNY

OŚWIATOWEJ,

2:

TURYSTYKI,

„ROZWÓJ
REKREACJI

INFRASTRUKTURY
I

DZIAŁALNOŚCI

USŁUGOWEJ. AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ’’
Mimo, że proces demograficzny wskazuje na stabilną liczbę ludności, to dodatnia
migracja ludności w gminie Mogilany, jako gminie rozwojowej, determinuje dalszą
rozbudowę lub modernizację placówek oświatowych, z jednoczesną potrzebą pozyskania
nowych terenów pod inwestycje w sport i rekreację. W powiązaniu z ustawiczną potrzebą
kształcenia

kadry

pedagogicznej

(co

również

determinują

przepisy

prawne),

unowocześnienie bazy lokalowej pozwoli wykorzystać szansę podniesienia jakości
nauczania, obrazowanej np. osiągnięciami uczniów w olimpiadach i na uczelniach
wyższych oraz uzyskiwaniem przez szkoły certyfikatów jakości. Ponadto „przyjazna
szkoła” stanie się impulsem do integracji mieszkańców, szczególnie tych starych
i ‘’przyjezdnych’’, którzy będą się osiedlać w luksusowych enklawach budownictwa
mieszkaniowego. Planuje się także stworzenie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, które
zabezpieczy potrzeby rozwoju rekreacji i jednocześnie zaktywizuje społeczność lokalną.
Rozwój turystyki i rekreacji, związany z wykorzystaniem trendów w turystyce
pielgrzymkowej i Kultu Maryjnego jest jednym z najważniejszych oczekiwań mieszkańców
Gminy Mogilany. Nie tylko rozwinięta sieć placówek kulturalnych we wszystkich częściach
gminy, ale skuteczne przeciwdziałanie konsumpcyjnemu modelowi życia oraz stworzenie
warunków do samorealizacji aktywnej i uzdolnionej części społeczeństwa, umacniać
będzie lokalną świadomość historyczną, z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego
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gminy i regionu. Celem kultywowania tradycji lokalnych i szeroko rozumianej kultury
regionu, będą czynione starania o stworzenie Domu Kultury w formie Skansenu.

Samorząd musi zachęcać do pełnego zaangażowania w życie gminy wszystkich
mieszkańców, a szczególnie proboszczów parafii, elity kulturalne i finansowe, dla
kształtowania pozytywnych zachowań i wartości wpływających na postawy, sposób
myślenia i identyfikację obywateli, już zamieszkujących i tych, którzy dopiero zamierzają
się osiedlić lub zainwestować w gminie Mogilany.
Pomyślność gminy będzie budowana poprzez stwarzanie warunków do aktywnego
spędzania wolnego czasu w specjalnie przygotowanych do tego celu skansenach,
gospodarstwach ekologicznych, farmach pokazowych oraz dobrze oznakowanych
ścieżkach rowerowych i innych szlakach i zabytkach. Planowane jest także pozyskanie
inwestora pod budowę hotelu dla osób starszych oraz gabinetu rehabilitacyjnego i odnowy
biologicznej (być może w dworku w Chorowicach), a także wykorzystanie budynku szkoły
w Konarach pod rehabilitację. Planuje się pozyskanie inwestora pod wykorzystanie źródeł
wody mineralnej w Lusinie. W celu zaktywizowania społeczności lokalnych planuje się
pomoc w powoływaniu stowarzyszeń, wspieraniu ich i współpracy w realizacji ich zadań
statutowych.

IV.4 CEL STRATEGICZNY 3: „OCHRONA ŚRODOWISKA”
Dokończenie budowy sieci kanalizacji i niezwłoczne dokończenie realizacji
wodociągów są warunkiem poprawy stanu środowiska naturalnego, ochrony terenów
przed degradacją, a zarazem stymulują dalszy rozwój gospodarczy gminy Mogilany.
Dlatego też koniecznym jest dołożenie wszelkich starań o składanie w następnych
naborach dla dofinansowania z funduszy ERDF UE oraz

starań i lobbingu dla

pozytywnego rozpatrzenie wniosków.
Równocześnie będąc w posiadaniu rozmaitych terenów wolnych, w gminie Mogilany
powinno się dokonywać inwestycji w zalesianie. Innym priorytetem będzie rozwój
alternatywnych źródeł energii a także zagospodarowania wysypiska śmieci po
zakończeniu jego działalności.
W gminie nadal konieczne jest zachęcanie i uświadamianie mieszkańców, co do
konieczności zachowania czystości i porządku na posesjach i w miejscach publicznych.
Jednocześnie konieczna będzie kontynuacja finansowania przez gminę odbioru
posegregowanych odpadów stałych z indywidualnych domów jak i pojemników na
posegregowane odpady stałe. Koniecznym również będzie opracowanie i wdrożenie
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kompleksowego rozwiązania problemu odbioru śmieci z gospodarstw indywidualnych, ze
szczególnym uwzględnieniem odzysku i recyklingu surowców wtórnych oraz kwestii
oczyszczania gminy.

IV.5. CEL STRATEGICZNY 4 – ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY
SPOŁECZNEJ. BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW.
Do najważniejszych wyznaczników jakości życia zalicza się bezpieczeństwo osób
i mienia, stabilizację socjalną – w sferze niematerialnej oraz właściwe warunki techniczne,
organizacyjne i przestrzenne w gminie – w sferze materialnej.
Osiągnięcie tych pierwszych wyznaczników realizowane będzie głównie poprzez
ciągłą poprawę skuteczności działania Policji, nie tylko w działaniach dochodzeniowo –
śledczych, ale również i w prewencyjnych. W procesie przeciwdziałania przestępczości
nadal powinien aktywnie uczestniczyć samorząd gminy np. poprzez organizację
wspólnych

patroli

Policji

ze

Strażą Miejską, pomoc w doposażeniu jednostki

w nowoczesny sprzęt, czy współfinansowanie dodatkowych służb Policji.
Wzmacnianie więzi lokalnych ułatwi dostęp do osób potrzebujących, a także
integrować

będzie

mieszkańców

w

działaniach

wzmacniających

poczucie

bezpieczeństwa. Stanie się to głównie poprzez współdziałanie obywateli ze służbami
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i działającymi na rzecz zmniejszenia poziomu
patologii społecznych. Ponadto do wzrostu poziomu życia mieszkańców konieczne będzie
również dalsze usprawnienie systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej. Dynamicznie
rozwijające się ośrodki zdrowia samodzielnie poprawiają jakość oferowanych usług
medycznych, lecz wraz z malejącym zakresem badań i usług finansowanym przez
państwo, koniecznym będzie dalsza współpraca samorządu z lokalnymi lub regionalnymi
ośrodkami zdrowia w kwestii udostępniania mieszkańcom specjalistycznych badań na
terenie gminy.
Przewiduje się, że wraz ze stymulowaniem warunków dla rozwoju rodziny oraz
umacnianiem integracji społecznej (w tym osób niepełnosprawnych) i rozwojem
wolontariatu nastąpi zmniejszenie liczby osób objętych pomocą społeczną.
Nadrzędnym czynnikiem rozwoju gminy jest wzrost bezpieczeństwa mieszkańców,
jak również przedsiębiorców prowadzących działalność na jej terenie. Bezpieczeństwo to
nie tylko dotyczy przeciwdziałania pospolitym przestępstwom, ale również łamania przez
prowadzących pojazdy i pieszych przepisów drogowych. Dlatego też konieczna jest ścisła
współpraca z policją w celu zintensyfikowania działań zwalczających kradzieże czy
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rozboje, jak również piractwo drogowe. Współpraca gminy, Policji i innych instytucji
powinna także obejmować kształtowanie u dzieci i młodzieży pozytywnych postaw
społecznych, jak również wyznaczać pozytywne wzorce do naśladowania. Konieczne jest
założenie posterunku Policji w gminie a także straży gminnej
Jednoczesne wyrównywanie szans mieszkańców w korzystaniu z możliwości, jaką
daje rozwój gospodarczy jest szczególnie ważne w sytuacji szybko postępującego
rozwarstwienia społeczeństwa i ubożenia części mieszkańców Mogilan. Dalszy rozwój
świetlic socjoterapeutycznych oraz centrów aktywności lokalnej, zwiększenie sprawności
systemu pomocy społecznej i dostosowanie jego funkcjonowania do potrzeb, powinno
skutkować rozwiązywaniem problemów osób lub rodzin wymagających pomocy lub
wsparcia, adaptacji społecznej oraz przełamaniem biernej postawy wobec istniejących
trudności, np. ze znalezieniem pracy. Dla wzmocnienia tych działań samorząd gminy
Mogilany powinien zaangażować się również w promowanie właściwych postaw z zakresu
ochrony zdrowia, promowania zdrowego stylu życia i przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii. Styl życia, wpływający w ok. 50% na zachowanie zdrowia w powiązaniu
z warunkami środowiska naturalnego, ma decydujące znaczenie nie tylko dla zdrowia
obecnego pokolenia, ale i przyszłych mieszkańców gminy Mogilany. Planowane jest
budowa nowego gimnazjum w Mogilanach oraz Sali gimnastycznej w Libertowie.
Powyższe priorytety zostały dostosowane do innych strategii, w szczególności
uwzględniających zasadę zrównoważonego rozwoju, tj. Narodowej Strategii Rozwoju
Regionalnego i Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego oaz innych dokumentów
takich jak Narodowy Plan Rozwoju, czy Strategia Gospodarcza Rządu Przedsiębiorczość
- Rozwój - Praca. Osiąganie celów uznanych za priorytety będzie miało decydujący wpływ
na tempo i jakość pozytywnych zmian, które będą miały miejsce w gminie Mogilany.
Ponadto priorytety te zostały dostosowane do czasu realizacji Strategii, czyli do
2013 roku, a w szczególności do możliwości finansowania ich przez budżety, uchwalane
przez Radę Gminy w kolejnych latach.
Z przeprowadzonej analizy priorytetów wynika konieczność takiej racjonalizacji
wydatków, w celu dążenia do przejścia na tzw. budżet zadaniowy, któremu powinno
towarzyszyć zauważalne przesunięcie środków na pozycje budżetu, sprzyjające
przedsiębiorczości i rozwojowi gospodarczemu.
Informacje o realizacji priorytetów i innych celów Strategii będą prezentowane na
sesjach Rady Gminy, na posiedzeniach komisji Rady, na stronie internetowej gminy
Mogilany (www.mogilany.pl) oraz w lokalnym Biuletynie Informacji Publicznej.
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V. PROCEDURA WDRAŻANIA, MONITOROWANIA I OCENY
STRATEGII GMINY MOGILANY
Projektowanie rozwoju gminy Mogilany w horyzoncie czasowym do 2013 roku
składa się z przygotowania i uchwalenia dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Mogilany
wraz z wykazem dodatkowych instrumentów wspierania rozwoju gminy, w tym zwiększających
atrakcyjność procesu inwestowania w gminie Mogilany.
Realizacja uchwalonej Strategii obejmuje następujące etapy:
−

wdrożenie,

−

monitorowanie realizacji,

−

aktualizowanie.

V.1. WDRAŻANIE
Proces wdrażania strategii oparty jest na zasadach: jawności życia publicznego,
odpowiedzialności za wykonywanie zadań oraz wieloletniego planowania.
Strategia powinna być dokumentem żywym – powinna być po prostu
podstawowym planem działania, wyznaczającym kluczowe kierunki przedsięwzięć
samorządu lokalnego i wskazującym sposoby ich osiągania.
Aby zaakceptowane przez Radę Gminy projekty były realizowane, został
stworzony „Zespół d.s. przygotowania wniosków o przyznanie wszystkich dostępnych
środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej”. Zespół będzie
odpowiedzialny za śledzenie postępów we wdrażaniu zadań, okresową ocenę,
nanoszenie korekt i uzupełnień oraz wprowadzanie do dokumentu nowych propozycji.
Organem rozdzielającym zadania zespołu monitorującego jest Wójt Gminy Mogilany, przy
akceptacji Rady Gminy.
W skład zespołu monitorującego wchodzą przedstawiciele Urzędu Gminy
bezpośrednio związani z wdrażaniem Strategii. Jedynie istotne zmiany, korekty
i uzupełnienia będą wnoszone przy udziale przedstawicieli społeczności lokalnej.
Zapisane w strategii zadania raz w roku powinny być przeglądane i ewentualnie
korygowane

bądź

uzupełniane

stosownie

do

zmieniających

się

uwarunkowań

wewnętrznych i zewnętrznych. Równocześnie do dokumentu strategii będą wprowadzane
nowe projekty, wynikające z pojawiających się możliwości (na przykład pozyskanie
dodatkowych środków) bądź zgłaszanych potrzeb.
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V. 2. INSTRUMENTY REALIZACJI STRATEGII I MONITOROWANIE
Dla realizacji wyznaczonych w Strategii celów zakłada się wykorzystanie
instrumentów prawnych, finansowych oraz instytucjonalnych.

V. 2. 1.

INSTRUMENTY PRAWNE

Obecnie istniejący system prawny stanowi podstawę do realizacji „Strategii Rozwoju
Gminy Mogilany do roku 2013”. Ustawy: o samorządzie gminnym, Prawo ochrony środowiska,
o odpadach, o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, Prawo działalności gospodarczej
wraz z aktami wykonawczymi pozwalają na zastosowanie konkretnych działań prawnych na
rzecz stymulowania przedsiębiorczości na terenie gminy. Można oczekiwać, że po bardzo dużej
zmienności prawa, wynikającej z dostosowywania polskich przepisów do prawa europejskiego,
nastąpi jego stabilizacja, ułatwiająca prowadzenie polityki gospodarczej i społecznej jednostek
samorządu terytorialnego.
W pierwszym okresie 1999 – 2005 obowiązywania Strategii zostały opracowane
następujące uchwały:
1. Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne do 2008 r., stanowiąca
dokument pomocniczy wykorzystywany do planowania strategicznego i przygotowania
uchwał budżetowych na kolejne lata. Prognoza jest oparta na analizie zdolności
kredytowej gminy, obejmującej projekcję obsługi zobowiązań finansowych, takich jak
obligacje, czy inne papiery wartościowe oraz możliwości zwiększenia wolnych
środków na inwestycje. Ponadto dokument ten obejmuje prognozę wpływu wysokości
podatków lokalnych na dochody budżetów gminnych;
2. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mogilany na lata 2004 – 2006 jest kompleksowym
dokumentem prezentującym kierunki rozwoju gminy na lata 2004-2006, oraz wskazuje
planowane działania w latach 2007 – 2013. Przede wszystkim stanowi podstawę
dalszych prac inwestycyjnych w Gminie Mogilany realizowanych przy udziale środków
finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przedstawia sytuację
społeczno – ekonomiczną gminy Mogilany, formułuje cele i zawiera opis strategii
zmierzającej do osiągnięcia rozwoju społecznego i gospodarczego. Szacuje
spodziewane efekty planowanych interwencji i wpływ na przebieg procesów
rozwojowych, wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych
i środków własnych gminy.
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3. Wieloletni Program Inwestycyjny, na okres 2003 - 2008 to dokument o charakterze
„kroczącym”, z możliwością corocznej aktualizacji w ramach przyjmowanej uchwały
budżetowej. Program ten został opracowany na podstawie prognozy budżetu na
najbliższe lata (do 2008 r.), analizy zgłoszonych (przez radnych i mieszkańców)
propozycji inwestycyjnych – z preferencją dla inwestycji przyczyniających się do
realizacji priorytetowych celów Strategii. Pierwszy rok programu powinien stać się
wstępnym

projektem

zadań

inwestycyjnych

dla

budżetu

na

następny

rok

kalendarzowy. Zadaniowy charakter budżetu będzie rozszerzany w kolejnych latach
na zadania określone w programie inwestycyjnym i innych programach cząstkowych
Strategii, stanowiące o nowej jakości w zarządzaniu i funkcjonowaniu struktur
samorządu gminnego. Program inwestycyjny na lata 2009 - 2013 zostanie
opracowany i uchwalony przez radę gminy kolejnej kadencji;
4. Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarowania odpadami oraz
szczegółowymi zasadami utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Mogilany
regulują między innymi takie kwestie jak: gospodarka wodna, system odbioru ścieków,
gospodarka odpadami stałymi. Przy realizacji programu należy zwrócić uwagę na
wypracowanie mechanizmów systemowych stymulujących powszechność udziału
w ich realizacji wszystkich mieszkańców gminy;
Ponadto do realizacji celów Strategii należy przygotować dodatkowe instrumenty
wspierania rozwoju gminy, w tym zwiększające atrakcyjność procesu inwestowania
w gminie Mogilany, jak np.:
1. Program współfinansowania w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego inwestycji
będących zadaniami własnymi gminy, realizowanymi w ramach uchwał budżetowych,
na

podstawie

programu

inwestycyjnego.

Uchwała

będzie

określać

zasady

uczestnictwa osób lub przedsiębiorców w realizacji zadań gminy, w tym budowie
infrastruktury społecznej (np. budownictwo mieszkaniowe, obiekty rekreacyjne)
i technicznej (np. budowa kanalizacji, wodociągów).
2. Wieloletni program rozwoju systemu komunikacyjnego na terenie gminy; obejmować
będzie zasady prowadzenia inwestycji z zakresu modernizacji istniejących i budowy
nowych ciągów komunikacyjnych, wraz z towarzyszącą im niezbędną infrastrukturą
(chodniki, oświetlenie), w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa
mieszkańcom;
3. Konsekwentnie prowadzona polityka przestrzenna gminy – objęcie terenu całej gminy
planami zagospodarowania przestrzennego, co wydatnie usprawni i przyspieszy
proces inwestowania na terenie gminy;
4. Program rozwoju kontaktów i współpracy z otoczeniem – powinien obejmować
koordynację działań prorozwojowych z sąsiednimi gminami, partycypację w rozwoju
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i

działalności

instytucji

o

ponadlokalnym

charakterze

oraz

wzmocnienie

i uporządkowanie współpracy z partnerami zagranicznymi.
Ponadto, wymienione powyżej, istniejące dokumenty strategiczne gminy Mogilany,
jako powiązane ze Strategią, będą aktualizowane równocześnie z aktualizacją Strategii,
przy uwzględnieniu stosownego horyzontu czasowego (zgodnie z okresem planowania
budżetowego Unii Europejskiej do 2013 r. i dalej) i aktualnych potrzeb (np. złożonych lub
przewidzianych do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji).
Ramy instytucjonalne: Uchwały Rady Gminy przygotowane we współpracy z Wójtem
Gminy.

V. 2. 2.

INSTRUMENTY INSTYTUCJONALNE

Zostanie dokonana dalsza poprawa funkcjonowania dotychczasowych rozwiązań oraz
określenie nowych procedur prowadzenia funkcji społecznej samorządu, na podstawie
zmian prawnych i potrzeby dostosowania do obowiązujących standardów (w tym UE).
Zaliczamy do nich następujące projekty dotyczące:
1) zagospodarowania terenów pod przyszłe miejsca rekreacji i wypoczynku,
2) nawiązania stałej wieloletniej współpracy z jednostkami, promującymi turystykę
i rekreację, funkcjonującymi na terenie gminy oraz poza jej obrębem,
3) kształtowanie pozytywnego wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego gminy
Mogilany, jako miejsca dobrego do wypoczynku, zamieszkania i inwestowania,
4) porozumień z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi gruntów w celu
realizacji inwestycji w infrastrukturę techniczną,
5) pozyskiwania nowych terenów dla gminy na realizację zadań komunalnych (np.
lodowiska, boisk sportowych) oraz społecznych lub komercyjnych (np. w ramach
wniesienia udziałów pod realizowaną inwestycję),
6) poprawy efektywności funkcjonowania administracji samorządowej, wykorzystania
technologii cyfrowych i racjonalizacji wykonywanych działań,
7) zwiększenia zaangażowana samorządu w działania na rzecz wzmocnienia
ochrony zdrowia i stosowania badań z zakresu profilaktyki.
Ramy instytucjonalne: Uchwały Rady Gminy przygotowane we współpracy z Wójtem
Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy.
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V. 2. 3.

INSTRUMENTY FINANSOWE

Instrumentami finansowymi, proponowanymi w ramach niniejszej Strategii, są:
1) sukcesywna stabilizacja stawek podatków gminnych, zgodnie z przedstawioną
prognozą budżetową,
2) zwiększenie (zgodnie z zasadami Unii Europejskiej) nakładów przeznaczanych przez
gminę na tworzenie i rozbudowę:
−

infrastruktury technicznej,

−

tzw. parków przemysłowych i technologicznych, w oparciu o sektorowy program
operacyjny - wzrost konkurencyjności gospodarki, przyczyniające się do zwiększenia
zainteresowania przedsiębiorców inwestowaniem w gminie,

3) ulgi w podatkach dla przedsiębiorców: od nieruchomości oraz z tytułu dokonania
nowych inwestycji tworzących nowe miejsca pracy.

Ramy instytucjonalne: Uchwały Rady Gminy przygotowane we współpracy z Wójtem
Gminy, uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, decyzje Marszałka Województwa
Małopolskiego i Wojewody Małopolskiego.

V. 2. 4.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Podstawowym źródłem finansowania będą środki:
1)

z budżetu gminy, z dochodów własnych przeznaczonych na realizację celów Strategii,

2)

z funduszy celowych - bezzwrotnych lub częściowo umarzanych,

3)

z funduszy zwrotnych, głównie z pożyczek, kredytów lub obligacji,

4)

z dotacji uzyskanych na realizację określonych zadań,

5)

ze sprzedaży majątku komunalnego,

6)

z partnerstwa publiczno-prywatnego,

7)

z budżetów regionalnych,

8)

z dostępnych funduszy pomocowych i strukturalnych.

V. 2. 5.

MONITOROWANIE REALIZACJI

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania
projektu i jego zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest obserwacja,
diagnoza stanu, ewaluacja i aktualizacja (dostosowanie do zmieniających się warunków).
Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładany

78

cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest wypracowanie technik
zbierania

informacji

oraz

opracowanie

odpowiednich

wskaźników,

które

będą

odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań.
W celu rzetelnego monitorowania wdrażania strategii potrzebne są dane ilościowe
o charakterze

statystycznym, które po przetworzeniu powinny zostać ujęte w serie

wskaźników. Pozwolą one w przyszłości ocenić stopień zaawansowania projektu i sukces
w jego realizacji. Wyniki zapisane w postaci wskaźników, czy bezwzględnych informacji
statystycznych, mają także ważne znaczenie w procesie uzyskiwania poparcia
społecznego dla prowadzonych zmian, czy świadczenia usług. Dają one czytelny
i jednoznaczny obraz sytuacji. Należy jednak pamiętać, że muszą być one interpretowane
łącznie. Pojedynczy wskaźnik czy liczba może dawać mylne, zbyt optymistyczne lub zbyt
pesymistyczne wrażenie o stopniu zaawansowania wdrażania strategii. Analiza wartości
poszczególnych wskaźników pozwala ocenić, na ile podejmowane działania zgodne są
z zakładanymi celami. Zaproponowane poniżej wskaźniki umożliwiają bezstronną ocenę
osiąganych efektów.

Wskaźniki ilościowe dla celu strategicznego
1) Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów:


Stopa bezrobocia w powiecie



Powierzchnia terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod inwestycje



Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie Mogilany



Liczba podmiotów gospodarczych według wybranych sekcji EKD



Wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)



Liczba banków i oddziałów banków na terenie gminy



Liczba wybudowanych nowych połączeń drogowych



Długość zmodernizowanych dróg powiatowych i wojewódzkich



Ilość pozyskanych środków pomocowych krajowych i zagranicznych



Długość dróg i ulic gminnych utwardzonych w poszczególnych technologiach



Ilość zagospodarowanych skwerów i terenów zielonych

2) Rozwój turystyki, rekreacji i działalności usługowej. Aktywizacja społeczności lokalnej:


Ilość zagospodarowanych skwerów i terenów zielonych



Długość ścieżek rowerowych na terenie gminy



Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów sportowych



Powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów sportowych



Liczba organizowanych imprez kulturalnych
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Liczba zrewitalizowanych obiektów zabytkowych



Liczba organizacji pozarządowych na terenie gminy



Liczba inicjatyw społecznych i rad sołeckich dotyczących poprawy warunków życia
lokalnej społeczności



Liczba publicznych punktów dostępu do Internetu



Liczba nowych wdrożonych projektów, promujących kulturę i produkty regionalne



Liczba nowych firm i organizacji działających w obszarze turystyki, kultury
i rekreacji

3) Ochrona środowiska:


Długość sieci kanalizacji sanitarnej



Ilość przyłączy kanalizacyjnych i podpisanych umów na odbiór ścieków



Długość sieci wodociągowej



Ilość przyłączy wodociągowych i podpisanych umów na dostawę wody



Długość sieci kanalizacji deszczowej



Liczba uczestników selektywnej zbiórki odpadów



Ilość publikacji ekologicznych w środkach masowego przekazu



Ilość zorganizowanych imprez ekologicznych



Ilość gospodarstw posiadających umowy na wywóz odpadów



Ilość podmiotów gospodarczych posiadających decyzje starosty lub wojewody
dotyczące gospodarki odpadami



Ilość przyłączy kanalizacyjnych i podpisanych umów na odbiór ścieków



Długość sieci wodociągowej



Ilość przyłączy wodociągowych i podpisanych umów na dostawę wody



Długość sieci kanalizacji deszczowej



Powierzchnia nowych zalesionych gruntów



Ilość nowych projektów wdrażających alternatywne źródła energii

4) Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców:


Liczba placówek świadczących pomoc osobom ubogim



Wydatki gminy dotyczące poprawy bezpieczeństwa



Liczba etatów Policji



Liczba przestępstw popełnionych na terenie gminy



Liczba wypadków drogowych na terenie gminy



Liczba nowo wybudowanych i zmodernizowanych punktów oświetleniowych



Liczba osób, rodzin korzystających z poszczególnych świadczeń socjalnych



Liczba osób bezdomnych w gminie
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Liczba placówek świadczących pomoc osobom ubogim



Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych placówek oświatowych

Przedstawione powyżej wskaźniki nie stanowią katalogu zamkniętego. Możliwa
jest ich modyfikacja i dodawanie nowych, o ile pojawi się taka konieczność w trakcie
przygotowywania kolejnych raportów z realizacji Strategii i będzie to uzasadnione poprzez
lepsze uwidocznienie realizacji – bądź nie – celów Strategii, w zależności od potrzeb
badania danego zjawiska.

V. 3. AKTUALIZACJA DOKUMENTU

System aktualizacji strategii zakłada wprowadzanie zmian w dokumencie
strategicznym. Zmiany będą proponowane przez Wójta Gminy, opiniowane przez Zespół
ds. Monitoringu i Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Mogilany i uchwalane przez Radę
Gminy.
Pierwszy przegląd zostanie dokonany z początkiem 2007 r., a przewiduje się, że
dokument następnemu przeglądowi będzie poddawany w I–szej połowie 2008 r.
Natomiast co roku (w terminie do 30.05) będzie sporządzany raport z realizacji Strategii
na podstawie zaproponowanych powyżej wskaźników.
System okresowej aktualizacji dokumentu będzie odbywał się we współpracy
z lokalnymi partnerami społeczno – gospodarczymi. Każdorazowo podejmując pracę nad
aktualizacją strategii opracowany zostanie harmonogram, zawierający działania związane
z przebiegiem całego procesu i podany do publicznej wiadomości.
Opinia publiczna będzie informowana poprzez środki masowego przekazu,
ogłoszenia, spotkania z władzami gminy, nie tylko o postępach prac nad realizacją
strategii, ale również o wszelkich zmianach uaktualniających.
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ZAŁĄCZNIK 1
LISTA OBECNOŚCI NA SESJI PLANOWANIA STRATEGICZNEGO ROZWOJU GMINY
MOGILANY NA LATA 2006 – 2013.

I DZIEŃ SESJI – 9 LISTOPADA 2005 ROK
L.P.

Imię i Nazwisko

Funkcja, Instytucja

1.

Małgorzata Kos

Dyrektor European Business Services

2.

Małgorzata Mardyła

3.

Bogdan Kurlit

4.

Krzysztof Rutkowski

Wójt Gminy Mogilany
Urząd Gminy Mogilany
Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Urząd Gminy Mogilany
Dyrektor SP ZOZ Mogilany

5.

Joanna Bobowska

MODR – PZDR Kraków

6.

Wioletta Bezak

MODR – ROW

7.

Wanda Gąsior

8.

Cecylia Walczyk

9.

Kazimierz Macheta

Skarbnik Gminy
Urząd Gminy Mogilany
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Mogilany
Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włosani

10.

Jerzy Rogala

11.

Marek Sikora

12.

Sylwia Chrobak

13.

Franciszek Budek

14.

Martyna Strączek

15.

Małgorzata Madeja

16.

Jolanta Jurkiewicz

Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego
Urząd Gminy Mogilany
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Mogilany
Kierownik ZEAS Mogilany

17.

Maria Jurek

Kierownik GOPS Mogilany

18.

Magdalena Mrowczyk

19.

Hajduk Bogusław

Młodzież
Studentka
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna – Libertów

20.
21.

Agnieszka KucharskaWaśniowska
Zbigniew Bodzioch

22.

Aneta Nędza

23.

Ewa Pokrzywka

Radny Powiatowy
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Gaju
Radny Rady Gminy
AGH Kraków
Radny Rady Gminy
MUW w Krakowie
Radny Rady Gminy
Sołtys Chorowic

Pełnomocnik ds. Funduszy strukturalnych
Urząd Gminy Mogilany
Przewodniczący Rady Gminy
Dyrektor KBS Oddział Mogilany
Inspektor ds. Promocji Gminy
Urząd Gminy Mogilany
Przedsiębiorca – Gaj
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LISTA OBECNOŚCI NA SESJI PLANOWANIA STRATEGICZNEGO ROZWOJU GMINY
MOGILANY NA LATA 2006 – 2013.

II DZIEŃ SESJI – 10 LISTOPADA 2005 ROK
L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja, Instytucja

1.

Małgorzata Mardyła

2.

Bogdan Kurlit

3.

Urszula Tarnówka

Wójt Gminy Mogilany
Urząd Gminy Mogilany
Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Urząd Gminy Mogilany
MODR Karniowice

4.

Joanna Bobowska

MODR – PZDR Kraków

5.

Magdalena Mrowczyk

6.

Andrzej Karski

Młodzież
Studentka
Prezes Ludowego Klubu Sportowego Mogilany

7.

Cecylia Walczyk

8.

Wanda Gąsior

9.

Marek Budek

10.

Jerzy Rogala

11.

Krzysztof Musiał

12.

Marek Sikora

13.

Sylwia Chrobak

14.

Franciszek Budek

15.

Martyna Strączek

16.

Małgorzata Madeja

17.

Jolanta Jurkiewicz

18.

Aneta Nędza

19.

Maria Jurek

Inspektor ds. Promocji Gminy
Urząd Gminy Mogilany
Kierownik GOPS Mogilany

20.

Hajduk Bogusław

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Libertów

21.

Józef Kuźniar

Przedsiębiorca Gaj

22.

Kazimierz Macheta

Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włosani

23.
24.

Agnieszka KucharskaWaśniowska
Zbigniew Krupa

Pełnomocnik ds. Funduszy strukturalnych
Urząd Gminy Mogilany
Spółka z o.o. Libertów

25.

Ewa Pokrzywka

Przedsiębiorca – Gaj

26.

Andrzej Wybrański

ENION Oddział Kraków

27.

Wojciech Schab

ENION Oddział Kraków RD Podgórze

28.

Zbigniew Bodzioch

29.

Krzysztof Rutkowski

Przewodniczący Rady Gminy
Dyrektor KBS Oddział Mogilany
Dyrektor SP ZOZ Mogilany

30.

Małgorzata Kos

Dyrektor European Business Services

Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Mogilany
Skarbnik Gminy
Urząd Gminy Mogilany
Sołtys Mogilan
Radny Powiatowy
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Gaju
Dyrektor GOK w Mogilanach
Radny Rady Gminy
AGH Kraków
Radny Rady Gminy
MUW w Krakowie
Radny Rady Gminy
Sołtys Chorowic
Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego
Urząd Gminy Mogilany
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Mogilany
Kierownik ZEAS Mogilany
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ZAŁĄCZNIK 2

WYNIKI PRAC GRUP ZADANIOWYCH PODCZAS SESJI PLANOWANIA
STRATEGICZNEGO

Temat pracy: ANALIZA SWOT DLA GMINY MOGILANY
I dzień sesji – 9 listopada 2005

GRUPA ZADANIOWA I

Skład Grupy Zadaniowej:
1. Wioletta Bezak
2. Joanna Bobowska
3. Magdalena Mrowczyk
4. Zbigniew Bodzioch
5. Małgorzata Mardyła
6. Krzysztof Rutkowski
7. Pokrzywka Ewa
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SILNE STRONY GMINY MOGILANY – propozycje:

1. Charakter wiejski Gminy
2. Położenie geograficzne (blisko Krakowa, autostrada, obwodnica. lotnisko Balice)
3. Walory turystyczne i krajobrazowe, panorama Tatr, Krakowa i Beskidów
4. Zabytkowa infrastruktura
5. Infrastruktura

techniczna

(gazyfikacja,

elektryfikacja,

telefonizacja,

rozwój

kanalizacji)
6. Istniejące lokalne grupy działania: stowarzyszenia, Koło Rencistów, Emerytów

i Inwalidów
7. Rezerwat Cieszynianka , źródła w Lusinie, lasy, dzika przyroda, proces zalesiania
8. Rozwój usług
9. Rozwój bazy sportowej: korty tenisowe, boiska sportowe
10. Porozumienie z gminami z UE
11. Napływ nowych mieszkańców, potencjał intelektualny i ekonomiczny ludności,

GOK, Ośrodek Zdrowia
12. „Perełka wiejska wśród 4 miast”

SŁABE STRONY GMINY MOGILANY – propozycje:

1. Nowi mieszkańcy są zintegrowani z Krakowem np. tak kształcą swoje dzieci
(przedszkola, gimnazja)
2. Niewystarczająca ilość przedszkoli, świetlic, miejsc gdzie dzieci i młodzież mogą
spędzać czas po szkole
3. Mała baza gastronomiczna i noclegowa
4. Ochrona środowiska i dzikie wysypiska śmieci
5. Patologie społeczne
6. Bezrobocie
7. Pogarszający się stan bezpieczeństwa publicznego
8. Słaba więź społeczna
9. Zła jakość dróg i oświetlenia, brak parkingów, niewystarczające oznakowanie
szlaków, zabytków, które znajdują się w Gminie
10. Niewystarczająca baza Ośrodka Zdrowia
11. Niewystarczająca profilaktyka zdrowotna
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SZANSE DLA GMINY MOGILANY – propozycje:

1. Rozwój turystyki weekendowej
2. Plan zagospodarowania przestrzennego
3. Rozwój agroturystyki i gospodarstw ekologicznych
4. Położenie przy Sanktuarium – stworzenie szlaków z Mogilan do Wadowic, Kalwarii
i Łagiewnik, budowa kopca Jana Pawła II
5. Kult Maryjny
6. Rozwój usług i ich wysoka jakość
7. Tworzenie stref dla małych przedsiębiorców, ulgi
8. Rozwój bazy turystycznej i gastronomicznej
9. Budowa basenu z bazą
10. Budowa Gimnazjum, rozwój Ośrodka Zdrowia
11. Promocja produktów lokalnych: miód, jadło boczkowe
12. Stworzenie Kompleksu w Lusinie wykorzystującego źródła
13. Rekompozycja Rynku w Mogilanach
14. Inwestycje oświatowe, zalesianie, renowacja dworków w Chorowicach i Gaju,
wykorzystanie stawów i rzek
15. Reklama i promocja, rozwój gospodarczy państwa
16. Poprawa bezpieczeństwa: komisariat w Mogilanach

ZAGROŻENIA DLA GMINY MOGILANY – propozycje:

1. Położenie blisko Krakowa
2. Patologie
3. Niestabilna polityka państwa
4. Polityka UE
5. Niewystarczające środki finansowe na zadania zlecone przez administracje
rządową
6. Bezrobocie
7. Procedury przy pozyskiwaniu środków
8. Niestabilność prawa
9. Wzrost zubożenia ludności
10. Upolitycznienie agend i samorządów
11. Dysproporcja majątkowa pomiędzy mieszkańcami
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GRUPA ZADANIOWA II

Skład Grupy Zadaniowej:

1. Wanda Gąsior
2. Cecylia Walczyk
3. Franciszek Budek
4. Bogdan Kurlit
5. Martyna Strączek
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SILNE STRONY GMINY MOGILANY – propozycje:

1. Bliskie sąsiedztwo Krakowa
2. Łatwa dostępność komunikacyjna: droga krajowa Nr 7, sąsiedztwo autostrady,
łatwa dostępność do portu lotniczego
3. Infrastruktura

gminy

(gazociąg,

elektryfikacja,

sieć

wodociągowa,

sieć

kanalizacyjna w rozbudowie)
4. Dobra baza oświatowa (szkolnictwo podstawowe, 2 gimnazja, 1 liceum)
5. Duża aktywność gospodarcza (około 1000 przedsiębiorców)
6. Zasoby ludzkie – wykształcone i aktywne społeczeństwo
7. Zasoby środowiskowe (źródła wód mineralnych w Lusinie, duża ilość terenów
zielonych- rezerwat Cieszynianka, panorama Tatr, Beskidów, Krakowa, Garbu
Tenczyńskiego, sąsiedztwo lasu „Bronaczowa”
8. Szlaki turystyczne
9. Zabytki architektoniczne

SŁABE STRONY GMINY MOGILANY – propozycje:

1. Zły stan dróg
2. Bezrobocie
3. Zły stan bezpieczeństwa: kradzieże, chuligaństwo, patologie społeczne
4. Mała ilość środków finansowych na realizację inwestycji
5. Braki w infrastrukturze: kanalizacja, oświetlenie uliczne, energia elektryczna
(spadki napięć)
6. Podział terenu gminy przez Zakopiankę
7. Słaba baza sportowa
8. Brak bazy rekreacyjnej i turystycznej
9. Brak akwenów wodnych
10. Zły

stan

środowiska:

dzikie

wysypiska

śmieci,

zanieczyszczenia

wód

powierzchniowych i gruntowych poprze wypuszczanie ścieków
11. Odebranie zadań z zakresu administracji państwowej (komunikacja, architektura
i geodezja)
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SZANSE DLA GMINY MOGILANY – propozycje:

1. Uchwalenie

planu

przestrzennego

zagospodarowania

gminy

(tereny

pod

budownictwo mieszkaniowe, tereny komercyjne)
2. Rozwój turystyki Sakralnej w Łagiewnikach (szlak pielgrzymkowy z Kalwarii,
Wadowic do Łagiewnik)
3. Możliwość pozyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej
4. Wzrost zamożności społeczeństwa co spowoduje przeznaczenie większej ilości
środków finansowych na wypoczynek i rekreacje
5. Poprawa jakości usług publicznych w administracji między innymi poprzez
przekazanie gminie zadań z zakresu administracji rządowej i co za tym idzie
przekazania środków finansowych na ten cel

ZAGROŻENIA DLA GMINY MOGILANY – propozycje:

1. Plany budowy drogi ekspresowej
2. Złe uregulowania prawne w zakresie budownictwa, ochrony środowiska
3. Skomplikowane procedury pozyskiwania środków pomocowych
4. Powolny rozwój gospodarczy kraju
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GRUPA ZADANIOWA III

Skład Grupy Zadaniowej:

1. Sylwia Chrobak
2. Marek Sikora
3. Jerzy Rogala
4. Kazimierz Macheta
5. Krzysztof Musiał
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SILNE STRONY GMINY MOGILANY – propozycje:

1. Położenie, lokalizacja (bliskość lotniska, droga krajowa Nr 7, Kraków)
2. Rozwój budownictwa jednorodzinnego (moda na południe Polski)
3. Dobre media (woda, telefon, gaz) – kanalizacja w budowie
4. Posiadanie planu zagospodarowania przestrzennego wyłącznie drogi krajowej Nr
7 pod kątem usług
5. Centralne położenie UG oraz innych urzędów powiat, bank, poczta
6. Opracowanie studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mogilany
7. Głównie osoby (mieszkańcy i inni)
8. Kultura – prężnie działający Gminny Ośrodek Kultury, zespół „Mogilanie”
9. Programy regionalne Gminy Mogilany tj. dziedzictwo kulturowe
10. Zabytki kultury sakralnej
11. Zorganizowany indywidualny wywóz śmieci i ich segregacja
12. Ośrodek Zdrowia

SŁABE STRONY GMINY MOGILANY – propozycje:

1. Słaby stan dróg wewnętrznych i lokalnych
2. Brak chodników i oświetlenia ulicznego
3. Brak bazy inwentaryzacyjnej dotyczącej nieruchomości stanowiących własność
GP – dotyczy udzielania informacji
4. Oświata – gimnazjum oraz odwóz młodzieży do gimnazjum, mała ilość sal
gimnastycznych
5. Brak basenu
6. Kultura – mała baza zaplecza (duże zainteresowanie w stosunku do możliwości
miejsc)
7. Mała ilość zajęć poza szkolnych dających możliwość udziału bez opłat
8. Całkowity brak bazy turystycznej (noclegi, gastronomia, ścieżki rowerowe)
9. Tragiczny stan potoków, rzek
10. Brak szlaków turystycznych (oznakowań)
11. Brak szlaków pielgrzymkowych
12. Brak koncepcji wykorzystania terenów zarezerwowanych pod strefy ochronne
(oczyszczalnie, źródła wód)
13. Brak koncepcji wykorzystania nieruchomości gminnych – Chorowice, Konary
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14. Brak środków finansowych na dalszą rozbudowę kanalizacji oraz modernizacji
oczyszczalni ścieków
15. Brak akwenów wodnych z wykorzystaniem istniejących rzek
16. Słaba skuteczność policji
17. Niewystarczająca ilość oświetlenia ulic
18. Brak oznakowania i zabezpieczeń przy budynkach użyteczności publicznej:
szkoły, kościoły (progi zwalniające)
19. Brak ekranów przy drodze krajowej
20. Brak kładek przy „Zakopiance”

SZANSE DLA GMINY MOGILANY – propozycje:

1. Budowa rynku w Mogilanach
2. Powstanie domu kultury – coś w rodzaju skansenu z podkreśleniem regionalizmu
3. Istnienie Ośrodka PAN
4. Położenie gminy wzdłuż szlaków Kraków, Zakopane, Kalwaria, Wadowice
5. Rozbudowa Ośrodka Zdrowia

ZAGROŻENIA DLA GMINY MOGILANY – propozycje:

1. Brak stabilizacji w przepisach prawnych
2. Brak rozwoju Ośrodka PAN
3. Niski poziom świadomości ekologicznej (palenie śmieci, traw)
4. Brak ochrony rzek oraz naturalnych ścieków
5. Negatywne wzorce zachowań związane z bliskością dużych miast
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GRUPA ZADANIOWA IV

Skład Grupy Zadaniowej:

1. Jolanta Jurkiewicz
2. Maria Jurek
3. Małgorzata Madeja
4. Aneta Nędza
5. Bogusław Hajduk
6. Zbigniew Krupa
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SILNE STRONY GMINY MOGILANY – propozycje:

1. Gmina przyjazna, atrakcyjna dla inwestorów
2. Przygotowany-opracowany plan zagospodarowania gminy
3. Położenie- bliskie sąsiedztwo Krakowa i innych gmin (droga szybkiego ruchu,
lotnisko)
4. Komunikacja
5. Widokowa

gmina

krajoznawczo

ciekawa

zachęcająca

do

osiedlania

się

inwestorów, mikroklimat, Lusinianka
6. Dynamicznie rozwijana infrastruktura – 90% dostęp do sieci wodociągowej,
zwiększenie przyłączeń kanalizacyjnych, telekomunikacja, telefony, Internet
7. Potencjał intelektualny ludności
8. Kompetencje i profesjonalizm pracowników samorządowych
9. Otwartość i przychylność władz samorządowych
10. Imprezy integracyjne pozwalające się reklamować i poszukiwać nowych kontaktów
11. Perła między miastami
12. Walory krajobrazowe, przyrodnicze
13. Zabytki
14. Położenie na szlakach Pielgrzymkowych, atrakcyjnych trasach ogólnopolskich
Kraków-Zakopane
15. Wytyczone szlaki turystyczne
16. Rezerwat Cieszynianka
17. Posiadanie własnych oczyszczalni ścieków
18. Dobrze funkcjonujący system wywozu śmieci
19. Istnienie programów ekologicznych w szkołach – edukacja
20. Działalność Ośrodka Kultury, zespołu Regionalnego, Towarzystw i Stowarzyszeń,
GOPS, ZEAS, LKS
21. Organizacja szkolnego związku sportowego, świetlic środowiskowych i zajęć
pozalekcyjnych
22. Kalendarz gminnych imprez.
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SŁABE STRONY GMINY MOGILANY – propozycje:

1. Słaba jakość dróg lokalnych
2. Brak miejsc postoju, parkingu
3. Brak propozycji rekreacyjno-sportowych
4. Stan bezpieczeństwa
5. Małe zaangażowanie społeczeństwa w rozwój gminy
6. Brak bazy hotelowej, gastronomicznej
7. Zły stan techniczny obiektów zabytkowych – dwór Bema, kapliczka
8. Brak ścieżek rowerowych
9. Niewykorzystywanie regionalizmów
10. Brak oznakowania szlaków i obiektów zabytkowych
11. Wysypiska śmieci
12. Dzikie wysypiska śmieci
13. Brak podłączeń kanalizacyjnych i systemu egzekwowania od ludzi podłączeń
14. Emisja dymów związana z opalaniem węglem domów
15. Nie ma wykorzystania alternatywnych źródeł energii
16. Słaba opieka zdrowotna, brak specjalistów
17. Brak propagowania zdrowego trybu życia: ruch, odżywianie się
18. Brak budownictwa socjalnego
19. Brak domu dziennego pobytu dla osób starszych
20. Wciąż wzbogacana, ale wciąż niewystarczająca baza oświatowa, brak boisk
21. Ograniczony dostęp do korzystania z oferty kulturowej Ośrodka Kultury
22. Działalność policji
23. Brak świetlicy socjoterapeutycznej i świetlic opiekuńczo-wychowawczych (poza
Libertowem)
24. Mało miejsc w przedszkolach
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SZANSE DLA GMINY MOGILANY – propozycje:

1. Pojawienie się funduszy pomocowych wspomagających inwestycje gminne
2. Podniesienie poziomu życia ludzkości
3. Nowe miejsca pracy
4. Poszukiwanie nowych terenów pod inwestycje przez środowisko kulturowe
Krakowa i okolic
5. Wpływy do budżetu gminy związane z nowymi inwestycjami
6. Sąsiedztwo z miejscami kultu Religijnego (Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska,
Wadowice)
7. Możliwość pozyskiwania środków pomocowych
8. Aktywacja społeczności lokalnej
9. Troska Państwa o wdrażanie programów ekologicznych i profilaktyki
10. Zajęcie czasu wolnego dzieci i młodzieży
11. Integracja społeczeństwa

ZAGROŻENIA DLA GMINY MOGILANY – propozycje:

1. Droga ekspresowa
2. Zanieczyszczenie środowiska
3. Tworzenie się środowisk zamkniętych
4. Gmina utraci charakter wiejski
5. „Ścieżka” rowerowa w lesie
6. Zmniejszenie się środowiska naturalnego poprzez napływ nowych mieszkańców –
zielonych wolnych przestrzeni
7. Zanieczyszczenia komunikacyjne
8. Brak środków finansowych na infrastrukturę
9. Zwiększenie patologii społecznej – alkoholizm, dostęp do narkotyków
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ZAŁĄCZNIK 3

Analiza SWOT – prace grup powiatowych
Grupa A – MIESZKAŃCY – postawy, kwalifikacje, aktywność
Słabości

Atuty








Dobry dostęp do bazy dydaktycznej
Krakowa i różnorodność kierunków
kształcenia
Dobre wzorce moralne i kulturowe
Oddziaływanie metropolii krakowskiej
jako centrum kulturalno-oświatowego
Duża aktywność zawodowa
mieszkańców i ich zaangażowanie
w życie społeczne i polityczne
Dobry dostęp do usług publicznych

Szanse






Rozwój gospodarczy Krakowa
Powstawanie szkół niepublicznych
i wyższych uczelni
Wzrost poziomu świadomości
samorządowej
Osiedlanie się osób z dużym
potencjałem społeczno-politycznym
Poprawa systemu informatycznego








Wysoki odsetek osób
niepełnosprawnych
Rosnąca liczba osób starszych
Brak postaw prozdrowotnych
Niska świadomość mieszkańców
w zakresie ochrony środowiska
Brak integracji rolników
Brak akceptacji społecznej dla idei
kształcenia przez całe życie

Zagrożenia







Bezrobocie
Nadmiar siły roboczej w rolnictwie
Wybór kierunków kształcenia nie
zawsze zgodny z potrzebami rynku
Odpływ wykwalifikowanych zasobów
ludzkich
Ujemna demografia
Wzrost przestępczości
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Grupa B – PEJZAŻ – środowisko i krajobraz
Słabości

Atuty










Wysokie walory przyrodniczokrajobrazowe (Ojcowski Park
Narodowy, parki krajobrazowe)
Duża liczba zasobów kulturowych
(materialnych i niematerialnych)
Zasoby naturalne (surowce skalne,
wody mineralne, wody geotermalne,
lecznicze, głębinowe-pitne)
Dobre gleby
Poprawa estetyki wokół
gospodarstw domowych oraz
w centrach miejscowości
Brak większych „trucicieli” (zakładów
przemysłowych)
















Szanse














Właściwa ochrona walorów
krajobrazowych poprzez powołanie
parków krajobrazowych
Stworzenie zintegrowanego systemu
transportu aglomeracji krakowskiejzmniejszenie emisji spalin
Rozwój turystyki weekendowej
Rozwój agroturystyki
Rozwój małej przedsiębiorczości
związanej z turystyką
Tworzenie grup producenckich,
poprawa marketingu produktów
rolnictwa
Budowa obwodnicy OPN
eliminującej ruch tranzytowy
z terenów OPN, budowa obwodnicy,
drogi krajowej A-94 oraz drogi
powiatowej Szklary-Racławice
Zalesienie małych działek rolnych
Środki na łagodzenie konfliktów
pomiędzy parkami a właścicielami
nieruchomości w obrębie parków

Słaba kanalizacja na wielu terenach
Brak kompleksowych programów
ochrony wód w zlewniach
Brak systemowej gospodarki
odpadami
Zanieczyszczenie środowiska
Niewielka lesistość terenu
Niedostateczna infrastruktura
turystyczna
Duża ilość odłogowanej ziemi
Tereny osuwiskowe
Duże rozdrobnienie rolnictwa
Nieprzystosowane zakłady
produkcyjno-usługowe do wymogów
ochrony środowiska
Brak obwodnic eliminujących ruch
z terenu parku – OPN i Doliny
Prądnika
Moda na nieestetyczne (betonowe)
ogrodzenia

Zagrożenia














Zanieczyszczenia źródeł i małych
dopływów
Zagrożenia powodziowe
Zagrożenia zdrowia ze względu na
skażenie środowiska
Zwiększony hałas, zanieczyszczenie
powietrza z powodu rosnącego ruchu
samochodowego
Niedostateczna edukacja
proekologiczna i niska świadomość
proekologiczna
Niewłaściwa polityka cenowa
dotycząca paliw
Brak kompleksowej gospodarki
przestrzennej
Trudności z egzekucją przestrzegania
przepisów prawa w zakresie ochrony
środowiska
Wykreowanie mody na ogrodzenie
zakłócające pejzaż
Ograniczenie możliwości
dysponowania własną
nieruchomością bez rekompensat
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Grupa C – GOSPODARKA – kapitał, kreatywność, technologie
Słabości

Atuty







Lokalizacja (dogodne położenie:
blisko autostrady, lotniska...)
Blisko Krakowa jako centrum kultury
Kraków jako ważny ośrodek kultury
Duże tradycje rzemieślnicze
Zasoby ludzkie
Różnorodność form gospodarowania










Szanse









Możliwość pozyskania środków
finansowych (unijnych lub innych
zewnętrznych)
Sieć komunikacyjna
Zwiększenie miejsc pracy
w dziedzinie usług
Partnerstwo między regionami
unijnymi i krajowymi (wymiana
doświadczeń)
Zapotrzebowanie energetyki na
biopaliwa
Wzrost stopnia przetworzenia
pozyskiwanych surowców
mineralnych

Brak uzbrojonych terenów dla
rozwoju małych i średnich firm
Utrudniony dostęp do kapitału
Urzędnicze podejście w
świadczonych usługach otoczenia
biznesu
Brak informacji o nowych
technologiach
Niski napływ inwestycji zewnętrznych
Zły stan dróg oraz ich słaba nośność,
brak obwodnic
Brak miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Zagrożenia






Niestabilne prawo
Regulacje prawne zniechęcające do
zakładania i prowadzenia firm
Emigracja zarobkowa osób
posiadających wysokie kwalifikacje
zawodowe
Zmniejszające się nakłady na rozwój
nowych technologii
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Grupa D – POWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE – więzi „twarde”, infrastruktura
komunikacyjna i transportowa, infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Słabości

Atuty








Bliskość Krakowa
Lotnisko międzynarodowe
Odcinek autostrady
Wystarczająca gęstość dróg
Sieć kolejowa
Lotnisko sportowe
Infrastruktura gazowa,
wodociągowa, energetyczna











Szanse










Wzrost ruchu turystycznego
Wzrost alokacji i środków na
inwestycje drogowe (JST+UE)
Budowa obwodnic i połączeń
mostowych
Migracja ludności
Zakończenie budowy
podkrakowskiego systemu
teleinformatycznego
Skoordynowanie i dopasowanie do
wymogów ustawowych
administrowania drogami
Dobra współpraca JST

Nieprzystosowanie dróg do
przenoszonego ruchu
Brak obwodnic i połączeń mostowych
Niewykorzystana sieć kolejowa
Zły stan dróg alternatywnych do
autostrady
Brak sieci teletechnicznych
o wysokich parametrach
przepustowości
Brak pełnego pokrycia telefonii
komórkowej
Brak zabezpieczenia mocy energii
elektrycznej
Brak wysokociśnieniowej sieci
gazowej

Zagrożenia




Wzrost opłat za przejazd autostradą
Spadek możliwości inwestowania
samorządów gmin i powiatów
Degradacja stanu dróg i linii
kolejowych
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ZAŁĄCZNIK 4

WYNIKI PRAC GRUP ZADANIOWYCH PODCZAS SESJI PLANOWANIA
STRATEGICZNEGO

Temat pracy: KIERUNKI ROZWOJU I CELE STRATEGICZNE GMINY MOGILANY

II dzień sesji – 10 listopada 2005

GRUPA ZADANIOWA I

Skład Grupy Zadaniowej:
1. Wioletta Bezak
2. Joanna Bobowska
3. Magdalena Mrowczyk
4. Zbigniew Bodzioch
5. Małgorzata Mardyła
6. Krzysztof Rutkowski
7. Pokrzywka Ewa
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Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.


Rozbudowa sieci i infrastruktury technicznej



Promocja i reklama Gminy



Inwentaryzacja budynków i ziemi, zabytków



Drogi – remont i oświetlenie 2006-2008



Rozwój wodociągów



Budowa parkingów



Poprawa estetyki wsi, rynków, placów- rekompozycja Rynku



Wspieranie przedsiębiorczości, ulgi



Przy zagospodarowaniu terenu uwzględnić potrzeby niepełnosprawnych

Rozwój turystyki, rekreacji, i działalności usługowej.
Aktywizacja społeczności lokalnej


Regionalizm, kultura, produkty regionalne



Budowa Hotelu dla osób starszych lub gabinet rehabilitacyjny, odnowa biologiczna
w

Chorowicach

(wykorzystanie

dworku),

wykorzystanie

budynku

szkoły

w Konarach np. na rehabilitacje


Stworzenie Centrum Kultury sportu i rekreacji



Turystyka pielgrzymkowa (kult Maryjny)



Rozwój usług, gastronomia, hotele



Oznakowanie szlaków, zabytków



Źródła wody mineralnej w Lusinie, wykorzystać



Aktywizacja- powołanie stowarzyszeń, wspieranie i współpraca



Informacja dla społeczności



Rozwój agroturystyki, gospodarstw ekologicznych i sprzedaż produktów np.
stworzenie farmy pokazowej

Ochrona środowiska


Gospodarka odpadami



Kanalizacja



Uporządkowanie potoków i cieków wody



Alternatywne źródła energii



Edukacja ekologiczna



Zalesianie



Zagospodarowanie wysypiska śmieci po zakończeniu jego działalności
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Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.



Oświetlenie



Własny posterunek Policji, Straż Gminna



Warsztaty i świetlice



Sala Gimnastyczna w Libertowie



Budowa Gimnazjum w Mogilanach
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ZAŁĄCZNIK 5

WYNIKI PRAC MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM W MOGILANACH

Temat pracy:

KIERUNKI

ROZWOJU

I

CELE

STRATEGICZNE

GMINY

MOGILANY – PROPOZYCJE

I dzień sesji – 21 listopada 2005

GRUPA ZADANIOWA I

Skład Grupy Zadaniowej: klasa 3a
1. Wojciech Dziechciowski
2. Grzegorz Fąfrowicz
3. Tomasz Górnisiewicz
4. Dariusz Pasternak
5. Bartłomiej Pilch
6. Mateusz Kopta
7. Konrad Cisowski
8. Sławomir Jędrzejowski
9. Mateusz Sasorski
10. Sebastian Turkowitsch
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Propozycje kierunków rozwoju Gminy Mogilany:
1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.
2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa.
3. Aktywizacji społeczności lokalnej.
4. Ochrona środowiska.
5. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.

Proponowane zmiany:
1. oświetlenie boiska szkolnego
2. rozbudowa rynku
3. wybudowanie hali sportowej
4. budowa basenu
5. wyasfaltowanie dróg
6. budowa baru szybkiej obsługi
7. budowa świateł dla pieszych
8. zwiększenie ilości linii autobusowych
9. budowa klubu (ewentualnej dyskoteki)
10. budowa kina
11. rozbudowa kultury
12. budowa stadionu piłkarskiego z oświetleniem (10 tys. miejsc)
13. wybudowanie oczyszczalni ścieków
14. wybudowanie przejścia nad zakopianką
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Propozycje celów strategicznych w ramach zaproponowanych kierunków rozwoju
Gminy:

1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów


wykorzystanie terenu niezagospodarowanego



zwiększenie atrakcyjności rynku

2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa. Aktywizacji społeczności lokalnej.


budowa basenu



wybudowanie kina



zwiększenie ilości linii autobusowej



wybetonowanie dróg

3. Ochrona środowiska


Zwiększenie ilości koszy na śmieci



Wybudowanie oczyszczalni ścieków



Stworzenie skupów



Doprowadzenie do wszystkich kanalizacji

4. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.
1. stworzenie przejścia nad Zakopianką
2. oświetlenie miasta
3. odnowa oraz ogrodzenie parku
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GRUPA ZADANIOWA II

Skład Grupy Zadaniowej: klasa 3a

1.

Magdalena Nowak

2.

Joanna Mika

3.

Aneta Surówka

4.

Katarzyna Słomka

5.

Zofia Surówka

6.

Paulina Selecka

7.

Piotr Arendarczyk

8.

Łukasz Szczurek

9.

Mateusz Gniecki

10.

Karol Budek
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Propozycje kierunków rozwoju Gminy Mogilany:
1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.
2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa.
3. Aktywizacji społeczności lokalnej.
4. Ochrona środowiska.
5. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.

Proponowane zmiany:
1. wyposażenie w szkole
2. wymiana ławek, krzeseł
3. większa sala gimnastyczna

112

Propozycje celów strategicznych w ramach zaproponowanych kierunków rozwoju
Gminy:
1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów


okazyjne ceny działek



zmniejszenie podatków



pozytywne kontakty między urzędnikami a mieszkańcami

2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa. Aktywizacji społeczności lokalnej.


hala sportowa (drużyny piłkarskie)



wybudowanie basenów, kortów tenisowych



sala do nauki tańca, innych zainteresowań



ściany do wspinaczki górskiej



lodowisko



wyciąg narciarski



hotele



trasy rowerowe



chodniki



skate-park



restauracje, kawiarnie

3. Ochrona środowiska.


siatki ochronne które chronią zwierzęta przy autostradzie



segregowanie śmieci



więcej koszy np. w rynku

4. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.


droga asfaltowa, oświetlenie, chodniki (m.in. na osiedlu Celiny i innych
ulicach na których można połamać nogi)



sygnalizacja świetlna



łapanie bezpańskich zwierząt



przejścia dla pieszych



odśnieżanie wszystkich dróg w czasie zimy
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GRUPA ZADANIOWA II

Skład Grupy Zadaniowej: klasa 3a

1. Maria Panek
2. Natalia Sechman
3. Anna Kubas
4. Ewa Kozioł
5. Magdalena Postawa
6. Urszula Czechowska
7. Karolina Gadocha
8. Alicja Rapacz
9. Ewelina Drabant
10. Artur Kimczyk
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Propozycje kierunków rozwoju Gminy Mogilany:
1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.
2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa.
3. Aktywizacji społeczności lokalnej.
4. Ochrona środowiska
5. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.

Proponowane zmiany:
1. ogrzewanie szkoły szczególnie sali gimnastycznej, rozbudowa
2. zakup pomocy naukowych
3. kursy
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Propozycje celów strategicznych w ramach zaproponowanych kierunków rozwoju
Gminy:
1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.


zmniejszenie podatków na niektóre przedsięwzięcia co spowoduje napływ
inwestorów



uproszczenie procedury w założeniu firmy



budowanie osiedli mieszkaniowych co spowodowałoby migracje ludności miejskiej

2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa. Aktywizacji społeczności lokalnej.


wybudowanie ośrodków rekreacyjno-sportowych tj. baseny, siłownie, korty, boiska
i hale sportowe



trasy rowerowe



inwestycje w konserwacje zabytków



zapomogi dla rolników



tworzenie imprez tj. koncerty, festyny

3. Ochrona środowiska


wybudowanie oczyszczalni ścieków



kanalizacja w każdym domu



toalety publiczne



więcej koszy na śmieci na terenie gminy (sortowanie śmieci)



pojemniki na zużyte baterie



dokarmianie i ochrona zwierząt

4. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.


zwiększona ilość patroli policji i straży miejskiej



monitoring w głównych miejscach



oświetlenie wszystkich dróg, nie tylko głównych



budowa chodników



budowa budynków publicznych: kawiarnie, cukiernie, ośrodki kultury, kina, teatr



kładki i przejścia dla pieszych dla mieszkańców drugiej części Mogilan (za
Zakopianką) np. osiedle Celiny



budowa nowego gimnazjum



poprawa stanu dróg
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GRUPA ZADANIOWA III

Skład Grupy Zadaniowej: klasa 3b
1. Lena Pawlikowska
2. Renata Strzebońska
3. Anna Strzebońska
4. Joanna Strózik
5. Paulina Leśniak
6. Ewelina Niżnik
7. Anna Wójcik
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Propozycje celów strategicznych w ramach zaproponowanych kierunków rozwoju
Gminy:

1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.
 oświetlenie ulic
 odnowienie przystanków

2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa. Aktywizacji społeczności lokalnej


większa reklama zabytków Mogilan



wybudowanie barów



postawienie budek telefonicznych w całej gminie

3. Ochrona środowiska


segregacja śmieci poprzez wprowadzenie kolorowych kubłów na śmieci



wprowadzenie specjalnych służb porządkowych



częstsze organizowanie dni sprzątania świata

4. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.
 usprawnienie policji
 Urząd Gminy powinien liczyć się ze zdaniem mieszkańców gminy
 ochrona przed bezdomnymi
 ochrona przed przybłąkanymi psami, które są niebezpieczne
 odśnieżanie chodników
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GRUPA ZADANIOWA IV

Skład Grupy Zadaniowej: klasa 3b

1. Magdalena Budek
2. Agata Kępińska
3. Mateusz Korzeniak
4. Dominik Dzik
5. Adam Klaś
6. Kamil Gąsienica
7. Wojciech Kubic
8. Tomasz Skała
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Propozycje kierunków rozwoju Gminy Mogilany
1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.
2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa.
3. Aktywizacji społeczności lokalnej.
4. Ochrona środowiska.
5. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.

Proponowane zmiany:
1. W każdej wsi stworzenie Domu Kultury wtedy może być więcej miejsc pracy
i można zmniejszyć bezrobocie
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Propozycje celów strategicznych w ramach zaproponowanych kierunków rozwoju
Gminy:

1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.
 remont dróg i chodników
 wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na niebezpiecznych skrzyżowaniach
 stworzenie ścieżek rowerowych
 odpowiednia obsługa w urzędach i sklepach

2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa. Aktywizacji społeczności lokalnej.
 wybudowanie campingu dla turystów
 kafejka internetowa
 supermarket
 unowocześnienie pracowni naukowych w szkole

3. Ochrona środowiska.
 sprzątać fosy
 oczyścić lasy
 segregacja śmieci za pomocą odpowiednich koszów
 sprzątanie naszych przydrożnych lasów
 wyostrzenie przestrzegania kodeksu drogowego

4. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.


pilnowanie zakazu spożywania alkoholów w miejscach publicznych



umieszczanie w schroniskach bezpańskich psów i takich które zagrażają
obywatelom tj. w nie ogrodzonych posesjach



wybudowanie nowych parkingów



zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych dla dzieci



kategoryczny zakaz sprzedawania osobom niepełnoletnim alkoholu i papierosów
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GRUPA ZADANIOWA V

Skład Grupy Zadaniowej: klasa 3b
1. Michał Kumala
2. Konrad Walas
3. Tomasz Kępiński
4. Sebastian Niedbała
5. Mateusz Gałaziński
6. Bartłomiej Haja
7. Kamil Surówka
8. Ewa Drapich
9. Magdalena Kłyś
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Propozycje celów strategicznych w ramach zaproponowanych kierunków rozwoju
Gminy:
1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.


remont kanalizacji, fos, rowów



malowanie pasów dla pieszych w niebezpiecznych miejscach



generalny remont dróg



w niebezpiecznych miejscach wprowadzenie sygnalizacji świetlnej

2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa. Aktywizacji społeczności lokalnej.


więcej koszy na śmieci, segregacja śmieci



wprowadzenie klubów młodzieżowych



korty tenisowe



wybudowanie krytego basenu



więcej toalet



budowa pizzerii i barów szybkiej obsługi

3. Ochrona środowiska


wprowadzenie dodatkowych służb porządkowych



konieczne jest częste sprzątanie lasów



zrobienie siatek zabezpieczających (koło dróg) aby zwierzęta nie wychodziły na
jezdnię

4. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.


zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych



wprowadzenie w najniebezpieczniejszych miejscach kontroli radarowej oraz patroli
policyjnych



więcej lamp, które umożliwią bezpieczne poruszanie się po zmroku
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GRUPA ZADANIOWA VI

Skład Grupy Zadaniowej: klasa 3b
1. Tomasz Baran
2. Dawid Klimas
3. Robert Pulchny
4. Krzysztof Gadocha
5. Robert Tylek
6. Marcin Kuciński
7. Piotr Skórzak
8. Mateusz Suder
9. Bartłomiej Surówka
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Propozycje kierunków rozwoju Gminy Mogilany:
1.

Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.

2.

Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa. Aktywizacji społeczności lokalnej.

3.

Ochrona środowiska.

4.

Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.

Proponowane zmiany:
1. budowa nowych obiektów sportowych (pomoc dla Klubu Sportowego ”CONAVIA” –
odnowienie boiska)
2. budowa ścieżek rowerowych i spacerowych
3. budowa świetlicy dla wszystkich
4. remont drogi (nieskończony) odcinek od pętli do części górnej Konar (do drogi
Świątnickiej)
5. organizacja zajęć poza szkolnych
6. pomoc przy rozbudowie basenów u Ojców Bonifratrów
7. organizacja dyskotek dla młodzieży gminnej w GOK-u
8. budowa toru gokartowego
9. budowa skoczni narciarskiej K 25 m
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Propozycje celów strategicznych w ramach zaproponowanych kierunków rozwoju
Gminy:
1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.


poprzez budowanie osiedli mieszkaniowych możemy zciągnąć do naszej gminy
osoby pochodzące z obszarów miejskich



zmniejszenie podatków od różnych działalności może spowodować zakładanie firm
i wprowadzanie się nowych inwestorów do naszych miejscowości

2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa. Aktywizacji społeczności lokalnej.


rozwój turystyki w naszym regionie możemy odnieść inwestując w stare,
zapomniane zabytki, jest ich wiele



budowanie ośrodków wypoczynkowych, ponieważ nasza okolica leży niedaleko
Krakowa i jest w centrum zainteresowania z powodu dworu Konopków

3. Ochrona środowiska.


nasza gmina powinna rozbudować całkowicie sieć kanalizacyjną



objąć monitoringiem spółdzielnie rolnicze (nieprzyjemny zapach)



częstsze sprzątanie Gminy (oparte na pomocy nauczycieli i uczniów z gminnych
szkół)

4. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.
Bezpieczeństwu naszej gminy możemy zaradzać poprzez:


monitoring głównych miejsc



częstsze patrole straży miejskiej i policji



zaangażowanie się mieszkańców, policji i szkoły do wspólnego działania
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GRUPA ZADANIOWA VII

Skład Grupy Zadaniowej: klasa 3c
1. Mariusz Malec
2. Sebastian Szczurek
3. Mateusz Suder
4. Bartłomiej Chlebda
5. Wojciech Stopa
6. Janusz Pulchny
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Propozycje kierunków rozwoju Gminy Mogilany:

1.

Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.

2.

Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa.

3.

Aktywizacji społeczności lokalnej.

4.

Ochrona środowiska.

5.

Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.

Proponowane zmiany:


bary szybkiej obsługi z kebabami



ścieżki i trasy rowerowe



basen



nieprzyjemna oczyszczalnia ścieków



świetlice dla młodzieży



dyskoteka typu Kilimandżaro



remont dróg



siłownia



centrum rozrywki



naprawa przystanków



usunięcie świniarni lub gruntowna modernizacja
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Propozycje celów strategicznych w ramach zaproponowanych kierunków rozwoju
Gminy:
1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.


uaktualnianie strony internetowej o gminie



wsparcie agroturystyki



częstsze wydania gazety Mogilańskiej



częstsze kursy autobusów

2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa. Aktywizacji społeczności lokalnej.


zapomogi dla rolników na rozwój gospodarstw

3. Ochrona środowiska.


stworzenie nadleśnictwa

4. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.


stworzenie komisariatu policji w Mogilanach



karetki dla Ośrodka Zdrowia



modernizacja cmentarza
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GRUPA ZADANIOWA VIII

Skład Grupy Zadaniowej: klasa 3c

1. Paulina Bukowska
2. Sylwia Dziektarz
3. Joanna Góra
4. Natalia Jeziorska
5. Karolina Klimas
6. Karolina Kotaś
7. Justyna Piotrowska
8. Aneta Sołtys
9. Teresa Stefanik
10. Magdalena Sroka
11. Agnieszka Szlachetka
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Propozycje kierunków rozwoju Gminy Mogilany:

1.

Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.

2.

Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa. Aktywizacji społeczności lokalnej.

3.

Ochrona środowiska.

4.

Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.

Proponowane zmiany:
 powiększenie biblioteki
 zakupienie nowych książek
 organizowanie kółek zainteresowań
 imprezy kulturalne
 otworzenie kawiarni
 miejsce do spotkań
 stworzenie komunikacji wewnątrz gminnej
 tworzenie klubów dla młodzieży
 zmiana służby w Ośrodku Zdrowia
 szpital
 budowa nowego gimnazjum
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Propozycje celów strategicznych w ramach zaproponowanych kierunków rozwoju
Gminy:

1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.


nie chcemy żadnych większych inwestycji

2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa. Aktywizacji społeczności lokalnej.


powstanie szlaków turystycznych



mapki rekreacyjne



trasy rowerowe

3. Ochrona środowiska.


naprawa, reorganizacja oczyszczalni ścieków



organizowanie akcji sprzątania

4. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.


budowa chodników



oświetlenie



przejścia dla pieszych



naprawa dróg



odśnieżanie dróg
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ZAŁĄCZNIK 6

WYNIKI PRAC MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM W GAJU

Temat pracy:

KIERUNKI

ROZWOJU

I

CELE

STRATEGICZNE

GMINY

MOGILANY – PROPOZYCJE

I dzień sesji – 21 listopada 2005

GRUPA ZADANIOWA I

Skład Grupy Zadaniowej:
1. Dominik Czopek
2. Mateusz Paszkowski
3. Ewelina Sarna
4. Paweł Tyrka
5. Michał Golch
6. Paweł Król
7. Marcin Piszczek
8. Łukasz Piekut
9. Lech Żebrowski
10. Kamil Frasik
11. Łukasz Birgiel
12. Marcin Gadocha
13. Dominik Kosek
14. Jakub Binda
15. Iwona Bogucka
16. Maciek Tarnopolski
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Propozycje kierunków rozwoju Gminy Mogilany:
1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.
2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa. Aktywizacji społeczności lokalnej.
3. Ochrona środowiska.
4. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.

Proponowane zmiany:


basen



budowa cmentarza



skocznia narciarska



hipermarket



budowa stadionu na 1000 osób



wymiana komputerów w szkole na lepsze



tańszy prąd



uczyć się tego co się chce



wyjazdy na basen
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Propozycje celów strategicznych w ramach zaproponowanych kierunków rozwoju
Gminy:

1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.


basen



korty tenisowe



kładka



hipermarket



parki



planetarium



muzea



przemalowanie kościoła

2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa. Aktywizacji społeczności lokalnej.


hotele



szkoła wytrwania



wojsko

3. Ochrona środowiska.


kosze na śmieci



raz w tygodniu sprzątanie świata



ubikacje toy toy co 100 m



lepsze drogi



szpital



zarybienie stawu strażackiego



bankomaty

4. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.


komisariat



lepsze samochody dla straży



kamery na słupach



nowe przystanki



oświetlenie



schronisko dla psów
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GRUPA ZADANIOWA II

Skład Grupy Zadaniowej:
1. Justyna Zgód
2. Anna Wilkosz
3. Natalia Cymborowicz
4. Katarzyna Majka
5. Gabriela Szydłowska
6. Ewelina Świerczek
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Propozycje kierunków rozwoju Gminy Mogilany:
1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.
2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa.
3. Aktywizacji społeczności lokalnej.
4. Ochrona środowiska.
5. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.

Proponowane zmiany:


utworzenie kortu tenisowego



utworzenie pływalni



boisko do siatkówki



kino



dyskoteka



lodowisko

137

GRUPA ZADANIOWA III

Skład Grupy Zadaniowej:
1. Iwona Bogucka
2. Elżbieta Brzuchacz
3. Natalia Budek
4. Joanna Dominiak
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Propozycje kierunków rozwoju Gminy Mogilany:
1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.
2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa. Aktywizacji społeczności lokalnej.
3. Ochrona środowiska.
4. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.

Proponowane zmiany:


poprawa stanu dróg w gminie



naprawa przystanków w Gaju, które są w opłakanym stanie



wprowadzenie biletów ulgowych



budowa chodników w Gaju



szpital w Gaju



więcej pługów odśnieżających ulice
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Propozycje celów strategicznych w ramach zaproponowanych kierunków rozwoju
Gminy:
1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.


stworzenie połączenia Gaja ze Skawiną (Brzyczyna Dolna)



wcielenie Gaja do Krakowa

2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa. Aktywizacji społeczności lokalnej.


odnowienie dworu Józefa Bema i stworzenie w nim muzeum



lepsze oznakowanie szlaku gen. Bema



stworzenie miejsc przyjaznych młodzieży: tras rowerowych, parków, boisk
szkolnych, lodowiska



budowa stadniny koni



mini teatr

3. Ochrona środowiska.


usytuowanie koszy na śmieci w pobliżu szkoły: na parkingach,
przystankach



oczyszczanie stawów



sprzątanie świata

4. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.


budowa chodników



budowa kładki nad Zakopianką



więcej latarni oświetlających gminę



sygnalizacja świetlna
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GRUPA ZADANIOWA IV

Skład Grupy Zadaniowej:
1. Jakub Binda
2. Dominik Czopek
3. Marcin Piszczek
4. Dominik Kosek
5. Kamil Łakowski
6. Mateusz Paszkowski
7. Paweł Tyrcha
8. Paweł Król
9. Kamil Frasik
10. Katarzyna Konik
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Propozycje kierunków rozwoju Gminy Mogilany:
1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.
2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa. Aktywizacji społeczności lokalnej.
2. Ochrona środowiska.
3. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.

Proponowane zmiany:


budowa basenu



poprawa jakości dróg i pobocza



rozbudowa cmentarza



budowa następnej sali gimnastycznej



poprawa sal informatycznych w gimnazjum w Gaju ( głośniki, większa
pojemność na dyskach, przegrywarki DVD )



poprawienie jakości telewizorów



przejście pod Zakopianką



lepsze oświetlenie dróg



usuwanie śmieci na drogach, w rowach, fosach



ochrona środowiska



częstsze wycieczki szkolne



refundacje dla dzieci upośledzonych ( bezpłatny dojazd do szkoły )
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Propozycje celów strategicznych w ramach zaproponowanych kierunków rozwoju
Gminy:
1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla inwestorów.


basen



tor wyścigowy dla samochodów



konkursy zimowe ( jazda na nartach itp. )



budowa podziemnych autostrad



boiska do gry w piłkę nożną, koszykówkę



korty tenisowe



siłownia

2. Rozwój turystyki, rekreacji i rolnictwa. Aktywizacji społeczności lokalnej.


hotel z basenem



miejsca spotkań



pomniki



budowa muzeum w Gaju

3. Ochrona środowiska.


„sprzątanie świata” dwa razy w półroczu szkolnym w formie lekcji



ostrzeganie przed degradacją środowiska



karanie ludzi zanieczyszczających środowisko naturalne



ochrona prawna lasów Gajowskich

4. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.


budowa posterunku policji w Gaju



ochrona ważnych budynków i tych publicznych



zaostrzenie kar za przestępstwa



poszerzenie dróg



modernizacja straży pożarnej w Gaju, zakup nowych wozów, sprzętu, itp.

143

ZAŁĄCZNIK 7

WYNIKI ANKIET PRZEPROWADZONYCH WSRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY
MOGILANY ORAZ OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
NA TERENIE GMINY MOGILANY.

Wyniki ankiety dla mieszkańców Gminy

Wszystkie zebrane wyniki pochodzą z anonimowych ankiet wypełnianych przez
mieszkańców Gminy Mogilany oraz osoby pracujące na terenie Gminy Mogilany. Ankieta
była dostępna na stronie internetowej oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy.
Ankietę wypełniło 53 osoby, w tym 37 osób na stronie internetowej i 16 w formie
papierowej. Spośród 53 ankietowanych: 29 osób to kobiety, 24 osoby to mężczyźni

Wyniki

ankiet,

czyli

ilość

odpowiedzi

na

poszczególne

pytania

został

przedstawiony w poniższych tabelach. Dodatkowo w formie wykresów zostały
przedstawione wybrane zależności pomiędzy niektórymi zmiennymi.

I.

Informacje o ankietowanym

1. Płeć ankietowanego:
Kobiety

29

Mężczyźni

22

Razem

51

2. Wiek ankietowanego:
16-20
21-30
31-40
41-50
51-65
powyżej 65
Razem
3. Wykształcenie ankietowanego:

6
18
9
9
9
1
52

Podstawowe
Zasadnicze Zawodowe
Średnie
Wyższe

2
7
24
19
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Razem

52

4. Gdzie Pani/Pan mieszka ?

II.
5.

Brzyczyna
Buków
Chorowice
Kulerzów
Konary
Libertów
Lusina
Gaj
Mogilany
Włosań
Inne

1
3
2
4
5
4
5
9
15
4
1

Razem

53

Mieszkańcy Gminy
Do której z grup zawodowych zaliczył/a/by się Pani/Pan?

Wyżsi urzędniczy i kadra kierownicza
Wolne zawody
Rolnicy
Pracownicy administracyjno-biurowi
Pracownicy handlu i usług
Gospodynie domowe
Emeryci, renciści
Bezrobotni
Uczniowie, studenci
Inne
Nie wybrano

4
4
0
15
7
2
4
8
5
2
2

Razem

51

6.

7.

Gdzie ma Pani/Pan stałe miejsce pracy?
Skawina
Mogilany
Kraków
Wieliczka
Myślenice
Inne

3
9
21
1
1
2

Razem

37

Ile osób pozostaje z Panią/Panem w gospodarstwie domowym?
1
2
3
4
5
6 i więcej
Razem
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Czy posiada Pani/Pan dostęp do Internetu?

8.

Tak, stałe łącze
Tak, używam modemu
Nie, ale korzystam w inny sposób
Nie, nie korzystam

33
9
9
2

Razem

53

9.

Jak Pani/Pan ocenia współpracę z władzami lokalnymi (na poziomie Gminy Mogilany)?
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Negatywnie
Nie mam zdania

6
18
16
6
2

RAZEM

48

10. Czy Pani/a zdaniem Gmina Mogilany wspiera przedsiębiorczość?
Tak, aktywnie
Tak, ale wciąż za mało
Tak
Nie, utrudnia prowadzenie
działalności
Nie, nic nie robi dla przedsiębiorców
Nie mam zdania

5
13
8

Razem

51

3
8
14

11. Co Pan/i sądzi o stanie dróg na terenie Gminy Mogilany?
Bardzo dobry
Dobry
Zadowalający
Niezadowalający
Zły

0
4
10
16
20

Razem

50

12. Czy popiera Pani/Pan budowę chodników przy drogach gminnych i powiatowych?
Tak
Nie

45
4

49
Razem
13. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y podłączeniem do sieci kanalizacyjnej,
w przypadku gdy będzie taka budowana?
Tak
Nie, już jestem podłączony
Nie

35
12
4

51
Razem
14. Czy uważa Pani/Pan, że siec wodociągowa jest wystarczająco rozwinięta na terenie
Gminy Mogilany?
Wystarczająco rozbudowana
Niewystarczająco rozbudowana
Razem

28
21
49
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15. Czy posiada Pani/Pan na swojej posesji odpady zawierające azbest?
Nie
Tak, ale już zostały ode mnie
odebrane
Tak, ale zamierzam je zgłosić
Tak, nie jestem zainteresowany
odbiorem

45

RAZEM

51

1
3
2

16. Z usług jakiej firmy wywożącej śmieci na terenie Gminy Mogilany korzysta Pani/Pan?
MIKI
ASA
EKO-TRANS
MZU-Skawina
MPO-Kraków
Inne

31
12
7
0
0
1

Razem

51

17. Co Pani/Pan sądzi o firmach odbierających śmieci na terenie Gminy Mogilany?
Terminowe
Rzetelne
Nie mam zdania
Nieterminowe
Nierzetelne
18.

28
17
3
2
1

51
Razem
Co Pani/Pan sądzi o działaniach promocyjnych Gminy Mogilany (imprezy
okolicznościowe, pocztówki, foldery, itp)?

Ciekawe i interesujące
Mało ciekawe i mało interesujące
Nie wzbudzają mojego
zainteresowania
Nie mam zdania

25
11

Razem

50

10
4

19. Co Pani/Pan sądzi o wydawanej gazecie „Głos Gminy Mogilany”?
Interesująca
Przeciętna
Nudna
Nie mam zdania
20.

15
24
7
5

51
Razem
Jaki Pani/Pana zdaniem problem środowiskowy jest najistotniejszy dla Gminy
Mogilany?

Gleba
Woda
Powietrze
Dzikie wysypiska odpadów
Nawozy i środki ochrony roślin

8
18
10
38
1

Razem

75
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III.
21.

Przyszłość Gminy Mogilany

Jakie Pani/Pana zdaniem powinny być kierunki dalszego rozwoju Gminy?

Małe firmy
Rolnictwo
Turystyka weekendowa
Sprzedaż gruntów inwestorom
Inne

27
9
29
7
1

73
Razem
22. Które z inwestycji infrastrukturalnych Pani/Pana zdaniem winny być realizowane w
pierwszej kolejności?

23.

24.

Kanalizacja
Oczyszczalnia
Drogi
SPZOZ
Baza oświatowa
Baza rekreacyjno-kulturowooświatowa

7
15
34
5
5

Razem

85

19

Jakie Pani/Pana zdaniem są główne problemy mieszkańców Gminy?
Bezrobocie
Słaba motywacja do pracy
Mała przedsiębiorczość
Trudne warunki bytowe
Patologie społeczne (np.
alkoholizm)
Chuligaństwo
Zły stan zdrowia
Inne

31
13
14
7

Razem

94

17
12
0

Jak często korzysta Pani/Pan z usług Urzędu Gminy?

codziennie
1-2/tydz
1-2/mies
1-2/rok
rzadziej niż 1/rok
nie korzystam

2
1
11
26
7
5

Razem

52
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Prezentacje graficzne wybranych zależności.
Wykształcenie i wiek
12
10
8
6
4
2
0
16-20

21-30

31-40

41-50

51-65

powyżej 65

Wiek
Podstawowe

Zasadnicze Zawodowe

Średnie

Wyższe

Rysunek 18 – Wykształcenie a wiek ankietowanego.

Płeć a w ykonyw any zaw ód

Liczba osób

12

Kobiety

10

Mężczyźni

8
6
4
2

Inne

Uczniowie,
studenci

Bezrobotni

Emeryci,
renciści

Gospodynie
domowe

Pracownicy
handlu i usług

Pracownicy
adminis
tracyjno-biurowi

Rolnicy

Wolne zawody

Wyżsi urzędniczy
i kadra
kierownicza

0

Zawód

Rysunek 19 – Płeć a wykonywany zawód ankietowanego.

Dostęp do internetu a miejsce zamieszkania
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Brzyczyna

Buków

Chorow ice Kulerzów

Konary

Libertów

Lusina

Gaj

Mogilany

Włosań

Miejscowość
Tak, stałe łącze

Tak, używam modemu

Nie, ale korzystam w inny sposób

Nie, nie korzystam

Rysunek 20 – Dostęp do Internetu a miejsce zamieszkania ankietowanego.
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Współpraca z władzami lokalnymi a miejscowość
7
6
5
4
3
2
1
0
Brzyczyna

Buków

Chorow ice Kulerzów

Konary

Libertów

Lusina

Gaj

Mogilany

Włosań

Miejscowość
Bardzo dobrze

Dobrze

Przeciętnie

Negatywnie

Nie mam zdania

Rysunek 21 – Współpraca z władzami lokalnymi a miejsce zamieszkania.

Wspieranie przedsiębiorczości na terenie Gminy
Mogilany
Tak,
aktywnie

Tak, ale w ciąż
za mało

Nie mam
zdania

Nie, nic
nie robi dla
przedsiębiorców

Tak

Nie, utrudnia
prowadzenie
działalnośći

Rysunek 22 – Wsparcie przedsiębiorczości na terenie Gminy Mogilany.

Dobry

Zadowalający

Niezadowalający

Włosań

Mogilany

Gaj

Lusina

Libertów

Konary

Kulerzów

Chorowice

Buków

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Brzyczyna

Stan dróg a miejscowość

Zły

Rysunek 23 – Ocena stanu dróg na terenie Gminy Mogilany.
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Budowa chodników a miejscowość
Włosań
Mogilany
Gaj
Lusina
Libertów
Konary
Kulerzów
Chorowice
Buków
Brzyczyna
0%

10%

20%

30%

40%

50%

TAK

60%

70%

80%

90%

100%

NIE

Rysunek 24 – Stosunek do budowy chodników a miejsce zamieszkania.

Sieć wodowciągowa
Niew ystarczająco
rozbudow ana

43%

Wystarczająco
rozbudowana
57%

Rysunek 25 – Ocena sieci wodociągowej przez ankietowanych na terenie gminy Mogilany.

Azbest na terenie Gminy Mogilany
50
40
30
20
10
0
Nie

Tak, ale już
zostały ode mnie
odebrane

Tak, ale
zamierzam je
zgłosić

Tak, nie jestem
zainteresow ny
odbiorem

Rysunek 26 – Azbest na terenie Gminy Mogilany.
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Działania promcyjne
Nie wzbudzają mojego
zainteresowania

Ciekawe i interesujące

Mało ciekawe i mało
interesujące
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Nie mam
zdania
80%

90%

100%

Rysunek 27 – Ocena działań promocyjnych.

Gazetka "Głos Gminy Mogilany"

0%

10%

20%

30%

40%

Nie mam
zdania

Nudna

Przeciętna

Interesująca

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rysunek 28 – Ocena gazetki „Głoś Gminy Mogilany”

Problemy środowiskowe najistotniejsze dla
Gminy Mogilany
Nawozy i środki
ochrony roślin
1%

Gleba
11%

Woda
24%
Dzikie
wysypiska
odpadów
51%

Powietrze
13%

Rysunek 29 – Problemy środowiskowe najistotniejsze dla Gminy Mogilany, wskazane przez ankietowanych.
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Kierunki rozwoju Gminy Mogilany

Inne
Sprzedaż gruntów
inwestorom
Turystyka
weekendowa
Rolnictwo

M ałe firmy

0

5

10

15

20

25

30

Rysunek 30 – Kierunki rozwoju Gminy Mogilany wskazane przez ankietowanych.

Inwestycje infrastrukturalne
Baza rekreacyjnokulturowo-oświatowa
Baza oświatowa
SPZOZ
Drogi
Oczyszczalnia
Kanalizacja
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rysunek 31 – Inwestycje infrastrukturalne wskazane przez ankietowanych jako najważniejsze.

Główne problemy mieszkańców Gminy

Zły stan zdrow ia

Chuligaństw o
Patologie społeczne
(np. alkoholizm)
Trudne w arunki
bytow e
Mała
przedsiębiorczość
Słaba motyw acja do
pracy
Bezrobocie

0

5

10

15

20

25

30

35

Rysunek 32 – Główne problemy mieszkańców wskazane przez ankietowanych.
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Wyniki

ankiety

dla

osób

prowadzących

działalność

gospodarczą na terenie Gminy Mogilny.
Prezentacja zawiera wyniki ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Mogilany lub mieszkających na
terenie Gminy Mogilany ale prowadzących własną działalność gospodarczą.
Ankieta była dostępna na stronie internetowej oraz w wersji papierowej w Urzędzie
Gminy.
Ankietę wypełniono w 4 egzemplarzach w formie papierowej i 5 w wersji
elektronicznej. Ponieważ ankieta wypełniona została zaledwie przez 4 przedsiębiorców
nie można traktować jej wyników jako dane obiektywne. Proponuje się spojrzenie na
poniższe odpowiedzi wyłącznie przez pryzmat informacji.

I.
Informacje o ankietowanym
1. Właścicielem firmy jest:
Kobiety
Mężczyźni

8

Razem

9

2. Ile osób prowadzi firmę
1
2
3
4 i więcej
Razem
3. Wiek ankietowanego
16-20
21-30
31-40
41-50
51-65
powyżej 65
Razem
4. Wykształcenie ankietowanego

5.

1

6
1
0
2
9
1
1
5
1
1
0
9

Podstawowe
Zasadnicze Zawodowe
Średnie
Wyższe

3
1
1
4

Razem

9

Gdzie Pani/Pan mieszka?
Brzyczyna
Buków
Chorowice

0
0
2
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II.

Kulerzów
Konary
Libertów
Lusina
Gaj
Mogilany
Włosań
Inne

2
1
1
1
1
0
0
0

Brak

1

Razem

9

Przedsiębiorczość w Gminie Mogilany

6. Profil działalności Pani/Pana firmy:
Budownictwo
Handel
Usługi
Produkcja

2
2
5
0

Razem

9

7. Wielkość zatrudnienia w Pani/Pana firmie:
1–3
4–6
7–9
10 – 15
16 – 20
21 i więcej

6
1
0
0
0
2

Razem

9

8. Czy posiada Pani/Pan dostęp do Internetu?
Tak, stałe łącze
Tak, używam modemu
Nie, ale korzystam w inny sposób
Nie, nie korzystam

6
1
1
1

Razem

9

9. Zasięg prowadzonej działalności:
Lokalny (Gminy Mogilany)
Subregionalna skala działalności
(teren Powiatu Krakowskiego)
Regionalny (Województwo
Małopolskie)
Terytorium całego kraju
Międzynarodowa skala
prowadzonej działalności

2
0
3
2
3

9
Razem
10. Jeśli Pani/Pana firma współpracuje z zagranicznymi podmiotami, proszę wymienić
państwa, w których te firmy mają siedziby:
Nie
Tak
Razem

7
2
9
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11. Jak Pani/Pan ocenia warunki do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie
Gminy Mogilany?
Bardzo dobre
Dobre
Przeciętne
Trudne

1
2
4
2

9
RAZEM
12. Jak Pani/Pana zdaniem bezpośrednie sąsiedztwo Krakowa wpływa na prowadzenie
działalności na terenie Gminy Mogilany?
Korzystnie, zapewnia rynek zbytu
Korzystnie, zapewnia alternatywne
źródła dostaw
Niekorzystnie, za duża konkurencja
Niekorzystnie, zwiększa koszty
produkcji
Nie wpływa

2
2
2
2
1

48
RAZEM
13. Jak Pani/Pan ocenia współpracę z władzami lokalnymi (na poziomie Gminy
Mogilany)?
Bardzo dobrze
Dobrze
Przeciętnie
Negatywnie
Nie mam zdania

1
2
3
3
0

RAZEM

9

14. Czy Pani/a zdaniem Gmina Mogilany wspiera przedsiębiorczość?
Tak, aktywnie
Tak, ale wciąż za mało
Tak
Nie, utrudnia prowadzenie
działalności
Nie, nic nie robi dla przedsiębiorców
Nie mam zdania

1
2
2
0
2
1

…
Razem
15. Czy Pani/Pana zdaniem prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy
Mogilany jest?
Łatwiejsze niż w innych gminach
Trudniejsze niż w innych gminach
Nie mam zdania

2
2
5

Razem

9

IV.
Przyszłość Gminy Mogilany
17. Jaki Pani/Pana zdaniem problem środowiskowy jest najistotniejszy dla Gminy
Mogilany?
Gleba
Woda
Powietrze
Dzikie wysypiska odpadów
Nawozy i środki ochrony roślin

1
0
1
7
0
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Razem

9

18. Jakie Pani/Pana zdaniem powinny być kierunki dalszego rozwoju Gminy?
Małe firmy
Rolnictwo
Turystyka weekendowa
Sprzedaż gruntów inwestorom
Inne

2
0
2
1
0

5
Razem
19. Które z inwestycji infrastrukturalnych Pani/Pana zdaniem winny być realizowane w
pierwszej kolejności?
Kanalizacja
Oczyszczalnia
Drogi
SPZOZ
Baza oświatowa
Baza rekreacyjno-kulturowooświatowa

4
1
4
1
1

Razem

11

0

20. Jakie Pani/Pana zdaniem są główne problemy mieszkańców Gminy?
Bezrobocie
Słaba motywacja do pracy
Mała przedsiębiorczość
Trudne warunki bytowe
Patologie społeczne (np.
alkoholizm)
Chuligaństwo
Zły stan zdrowia
Inne

5
5
1
2

Razem

16

1
2
0
0

21. Jak często korzysta Pani/Pan z usług Urzędu Gminy?
codziennie
1-2/tydz
1-2/mies
1-2/rok
rzadziej niż 1/rok
nie korzystam

1
1
4
1
0
2

Razem

9

Wykresy prezentujące zależność pomiędzy kilkoma wybranymi spośród
wyżej analizowanych zmiennych.
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Liczba osób prowadzących firmy spośród ankietowanych.
4 i więcej
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67%

Rysunek 33 – Liczba osób prowadzących firmy spośród ankietowanych.

Miejsce zamieszkania a wykształcenie ankietowanego.
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Rysunek 34 – Miejsce zamieszkania a wykształcenie ankietowanego.

Profil prowadzonej działalności
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22%

Rysunek 35 – Profil prowadzonej działalności.
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Warunki do prowadzenia działalności na ternie Gminy Mogilany.
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Rysunek 36 – Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Mogilany
według ankietowanych.

Jak bezpośrednie sąsiedztwo Krakowa wpływa na prowadzenie działalności na
terenie gminy Mogilany
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Rysunek 37 – Jak bezpośrednie sąsiedztwo Krakowa wpływa na prowadzenie działalności na
terenie gminy Mogilany?
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Prowadzenie działalności na terenie Gminy Mogilany.
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Rysunek 38 – Prowadzenie działalności na terenie Gminy Mogilany.
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