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Wstęp 

Dokument Strategii Rozwoju Gminy Tomice jest podstawową deklaracją samorządu, w której 

sformułowane zostały kluczowe kierunki i założenia dla zrównoważonego rozwoju gminy. Wizja 

rozwoju gminy Tomice zawarta w niniejszym opracowaniu jest efektem połączenia prac 

warsztatowych, eksperckich oraz wyników uzyskanych w ramach badań społecznych (sondażowych). 

Przyjęty program działania jest spójny z opracowaniami szczebla regionalnego oraz krajowego. 

Równocześnie w ramach Strategii uwzględniono możliwości wykorzystania zewnętrznego 

finansowania projektów rozwojowych, w szczególności w ramach perspektywy budżetowej Unii 

Europejskiej na lata 2014-2020. Strategię wyróżnia również podejście do oddolnego zarządzania 

społecznością lokalną, oznaczającą możliwość bezpośredniego reagowania na oddolne potrzeby 

mieszkańców.    

Podstawą prawną dla opracowania i wdrażania Strategii Gminy Tomice na lata 2016-2025 jest Ustawa 

o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., która w artykule 18 ust. 2, pkt. 6 wskazuje 

na kompetencje Rady Gminy w zakresie uchwalania planów gospodarczych. Ustawa pozostawia 

samorządom dowolność w kwestii metody i formy opracowania tego rodzaju dokumentu.  

Działania, których celem było opracowanie Strategii podjęto w styczniu 2016 roku. W ramach działań 

wykonawczych zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA 

PARTNER z Cieszyna, któremu powierzono koordynację prac nad opracowaniem przedmiotowej 

Strategii. Istotą Strategii jest dokonanie gruntownej diagnozy aktualnego stanu samorządu (na 

płaszczyźnie społecznej, infrastrukturalnej i gospodarczej), jej oceny w kategoriach mocnych i słabych 

stron oraz wyznaczenie najważniejszych kierunków działań krótko i długofalowych wraz z opisaniem 

sposobu ich realizacji. Strategia jest zatem kompleksowym dokumentem wspomagającym zarządzanie 

gminą. Głównym elementem przygotowań Strategii były spotkania warsztatowe, w których udział 

wzięli Radni, przedstawiciele Urzędu Gminy i instytucji samorządowych, przedstawiciele organizacji 

społecznych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy. Zawarte w niniejszym dokumencie zapisy wynikają 

zatem wprost z postulatów i ocen sformułowanych przez liderów społeczności lokalnej Tomic, a także 

stanowią wyraz aspiracji i dążeń samorządu jako wspólnoty mieszkańców. 
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1. Założenia metodologiczne 

1.1 Sposób i metody przygotowania Strategii 

Powszechnie przyjęte teorie planowania strategicznego na poziomie lokalnym wskazują na cztery 

główne funkcje programów rozwoju:  

1. Wybór priorytetów rozwoju oraz głównych metod i instrumentów lokalnej polityki 

gospodarczej, społecznej i przestrzennej, z uwzględnieniem specyficznych lokalnych 

uwarunkowań, 

2. Racjonalizację bieżących decyzji podejmowanych przez organy samorządu (podporządkowane 

ich długookresowym priorytetom), 

3. Przewidywanie zjawisk krytycznych i punktów zwrotnych (w sensie szans i zagrożeń), 

4. Identyfikowanie i aktywizację różnorodnych potencjałów lokalnych na rzecz rozwoju 

(np. inwestycje publiczne i prywatne realizowane na danym terenie, wykorzystujące kapitał 

zewnętrzny, kapitał ludzki i społeczny). 

5. Wskazanie najważniejszych zadań warunkujących prawidłowy rozwój samorządu.  

Strategia rozwoju jest zatem podstawowym narzędziem służącym efektywnemu zarządzaniu 

w jednostce samorządu terytorialnego. Strategia tworzy platformę współdziałania wszystkich 

zainteresowanych podmiotów; aktorów życia publicznego (mieszkańców, organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorców oraz władz gminy) w celu wypracowania wspólnej przyszłości, odpowiadającej ich 

potrzebom. Poniższa grafika prezentuje klasyczne elementy strategii, jako instrumentu planowania 

i zarządzania. 

Rysunek 1 Elementy Strategii, jako narzędzia planowania i zarządzania 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Prezentowana Strategia obejmuje zbiór kompletnych informacji dotyczących założeń dla działania 

Gminy Tomice do 2025 roku w następującym zakresie: 

1. Wizji rozwoju – głównego założenia rozwojowego Gminy Tomice, 

2. Kluczowych problemów strategicznych, 

3. Celów strategicznych – kierunków aktywności samorządu, 

4. Celów operacyjnych – programów działania na rzecz urzeczywistnienia wizji, 

5. Systemu monitoringu i aktualizacji planów wdrożeniowych. 

Pierwszym etapem podjętych prac było sprecyzowanie wizji rozwoju Gminy Tomice, która określa 

horyzontalny kierunek jej rozwoju. Cele oraz poszczególne plany strategiczne stanowią narzędzia 

skutecznego urzeczywistniania przyjętej wizji. Następnie zidentyfikowano ograniczenia i szanse 

rozwojowe (analiza SWOT). Opracowano je przy wykorzystaniu dokumentów i danych z lat 

poprzednich (zarówno na bazie statystyk publicznych, jak i danych udostępnionych przez Urząd Gminy 

Tomice). Analiza zawiera dane możliwie szczegółowe, a zarazem aktualne, które zostały również 

wstępnie uporządkowane na potrzeby ich prezentacji. Równocześnie w ramach prac diagnostycznych 

przeprowadzono badania społeczne metodami sondażowymi, dzięki czemu mieszkańcy gminy mogli 

bezpośrednio wypowiedzieć się na temat oczekiwań, identyfikowanych problemów rozwojowych, 

pożądanych kierunków działania samorządu. Kolejnym krokiem było określenie celów strategicznych 

dla Gminy Tomice, wskazujących na obszary planowania (domeny strategiczne) oraz wyznaczające 

ogólne ramy dla prac nad kierunkami działań. Osiągnięcie celów strategicznych stanowi podstawowy 

wskaźnik stopnia realizacji misji gminy. Cele te wyznaczają obszary dla formułowania planów 

operacyjnych i wskazywania konkretnych działań. Na etapie definiowania celów strategicznych 

wyodrębnia się tzw. domeny planowania strategicznego, które mają na celu wyznaczenie linii 

demarkacyjnej pomiędzy poszczególnymi kierunkami rozwoju. 

Precyzyjne wytyczenie kierunków rozwoju zakłada możliwie szerokie wykorzystanie potencjału gminy 

zarówno w sensie przestrzennym, jak i społecznym czy infrastrukturalnym. Główny nacisk położono 

na opracowanie planów wdrożeniowych (operacyjnych), co do których można określić termin 

realizacji, określenie środków, które będą wykorzystywane do realizacji danego zadania oraz podmiotu 

realizującego konkretny plan. Plany te zostały opracowane na warsztatach metodą „burzy mózgów” 

i podane do weryfikacji zespołowi SWIG DELTA PARTNER, a także pracownikom Urzędu Gminy. 

Strukturę tego planu strategicznego przedstawia poniższy rysunek. 
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Rysunek 2 Struktura Strategii Rozwoju Gminy Tomice 

 
Źródło: opracowanie własne 

Podsumowując, Strategia Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 została przygotowana 

z uwzględnieniem następujących, podstawowych prawideł metodologicznych: 

− Charakter wieloletni – planowanie w odniesieniu do prognoz i trendów, w okresie spójnym 

z dokumentami programowymi wyższego szczebla, 

− Analiza SWOT – określenie zasobów i barier rozwojowych, 

− Uczestnictwo (otwartość) – zaangażowanie w pracę nad Strategią różnych środowisk, 

mieszkańców i zainteresowanych podmiotów, 

− Praca warsztatowa – organizacja spotkań gwarantujących wypracowywanie rozwiązań w toku 

wymiany poglądów i opinii lokalnych liderów, 

− Oddolność – polegająca na uwzględnianiu postulatów, propozycji pochodzących  

od mieszkańców w drodze warsztatów, badań sondażowych lub propozycji projektów 

nadesłanych droga elektroniczną, 

− Konsultacje społeczne – poddanie zapisów Strategii ocenie mieszkańcom Gminy Tomice 

(konsultacje bezpośrednie oraz internetowe).  

1.2 Obszar i okres realizacji programu 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego jest podstawowym narzędziem służącym efektywnemu 

zarządzaniu na poziomie lokalnym. Celem działania samorządu gminnego jest w pierwszej kolejności 

zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, a także stymulowanie rozwoju gospodarczego 

i społecznego gminy. Samorząd lokalny posiada narzędzia służące realizacji tych celów (zarówno 

w wymiarze finansowym, jak i instytucjonalnym), napotyka też różnorodne bariery i ograniczenia 

(wewnętrzne, jak i zewnętrzne), które obniżają skuteczność podejmowanych działań. Planowanie 

strategiczne w wymiarze wieloletnim daje możliwość optymalnego wykorzystania zasobów 

do realizacji najbardziej potrzebnych z punktu widzenia rozwoju lokalnego zadań. 

Wizja rozwoju

Cele strategiczne

Plany operacyjne
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Niniejsza Strategia zawiera sprecyzowany program rozwoju społecznego oraz gospodarczego, 

obejmujący cele oraz plany strategiczne Gminy Tomice – samorządu rozważanego jako całość, lecz 

przy uwzględnieniu niejednorodnego charakteru potrzeb mieszkańców. Tym samym Strategia będzie 

realizowana w granicach administracyjnych samorządu i winna uwzględniać specyfikę problemów, 

z którymi stykają się jej mieszkańcy. Głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację Strategii 

będą Wójt Gminy Tomice oraz Rada Gminy w Tomicach, której skład odpowiada także wewnętrznej 

strukturze terytorialnej gminy. 

Za okres realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tomice określono lata 2016-2025. Wybór takiego 

przedziału czasowego pozwala na realne wdrożenie precyzyjnie zaplanowanych i określonych celów 

strategicznych (w tym horyzoncie czasowym możliwe jest skuteczne zarządzanie). Tym samym 

Strategia Rozwoju Gminy Tomice spełniać będzie inną istotną funkcję – będzie stanowić pierwotne 

źródło uzasadnienia w kontekście procesu pozyskiwania środków pomocowych w ramach 

podejmowanych projektów i zadań. Strategia ma również charakter operacyjny – oznacza to, że może 

stanowić narzędzie wspierające systematyczne wdrażanie zaplanowanych celów i zadań. 

Wraz ze skutecznym systemem monitoringu Strategia ma służyć strukturom samorządu 

do efektywnego zarządzania rozwojem Gminy Tomice w oparciu o własny potencjał i możliwości, 

w bezpośredniej relacji do zidentyfikowanych w toku prac diagnostycznych potrzeb mieszkańców, 

a także znacząco wpływać na skuteczność sięgania po dostępne środki zewnętrzne, głównie w ramach 

programów pomocowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 
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2. Diagnoza społeczno-gospodarcza 

2.1 Lokalizacja i podział administracyjny  

Gmina Tomice jest gminą wiejską należącą do powiatu wadowickiego; położoną w północno-

zachodniej części województwa małopolskiego. Gmina Tomice graniczy z następującymi jednostkami 

samorządu terytorialnego: Wadowice, Brzeźnica, Spytkowice, Wieprz, Zator. W skład gminy wchodzi 

6 sołectw: Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki i Zygodowice. Podając za GUS w 2015 roku 

łączna powierzchnia Gminy Tomice wynosiła 4 153 ha (42 km2), w tym powierzchnia lądowa 3967 ha 

(co stanowi 95,52% powierzchni gminy). Powierzchnia gminy stanowi 6,5% powierzchni powiatu 

wadowickiego oraz 0,3% powierzchni województwa małopolskiego. Na koniec 2014 roku Gminę 

Tomice zamieszkiwało 7 886 osób, co stanowiło 5,0% mieszkańców powiatu i 0,2% mieszkańców 

województwa. 

Rysunek 3 Gmina Tomice – mapa poglądowa 

 
Źródło: www.mapa.targeo.pl 

Gmina Tomice leży w obszarze zewnętrznych Karpat Zachodnich w makroregionie Pogórza 

zachodniobeskidzkiego, na łączu mezoregionu Pogórza Śląskiego, Wielickiego oraz Wilamowickiego. 

Teren ten charakteryzuje się rzeźbą wysokofalistą pagórkowatą, a w okolicach Lgoty i Witanowic 

przechodzącą nawet w niskogórską. Najwyższe wzniesienie terenu znajduje się we wsi Lgota i wynosi 

428 m n.p.m. (Krzemionka), zaś największe obniżenie w północnej granicy gminy i wynosi 235,2 m 
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n.p.m. Podłoże geologiczne większości terytorium gminy budują utwory fliszowe, silnie pofałdowane 

kompleksy piaskowców, łupków, margli i innych utworów. 

Główną rzeką gminy jest Skawa, przepływająca z południowego-wschodu na północny-zachód. 

Na terenie gminy jej prawobrzeżnymi dopływami jest potok Witanowicki o długości 3 km i Zygodówka 

o długości 3,7 km, zaś lewobrzeżnymi potok Tomicki o długości 3,6 km i Radoczanka o długości 2,5 km. 

Ponadto na terenie wsi Tomice znajdują się stawy hodowlane zajmujące powierzchnię około 100 ha.  

W gminie dominują gleby lessowe, w typie pseudobielicowych i typie gleb brunatnych wyługowanych, 

charakteryzujące się średnią przepuszczalnością i średnią przewiewnością oraz zdolnością 

zatrzymywania i magazynowania wystarczającej ilości wody niezbędnej dla rozwoju roślin, które 

zajmują łącznie 70% obszaru gminy. Na pozostałym obszarze znajdują się aluwia rzeczne i gleby 

wietrzeniowe powstałe z utworów fliszowych. Obszar aluwiów rzecznych to dość szeroka dolina rzeki 

Skawy, obejmująca tereny wsi Radocza, Tomice, Woźniki i częściowo wsi Witanowice. Występują 

tu utwory aluwialne o składzie mechanicznym glin ciężkich i średnich pylastych, pyłu ilastego, rzadziej 

piasków gliniastych. Na tych utworach wykształciły się przeważnie mady brunatne, które należą 

do najlepszych gleb w gminie, ale wymagają wapnowania i nawożenia. Obszar gleb wietrzeniowych 

powstałych z utworów fliszowych, zajmuje najmniejszą powierzchnie gminy i występuje w południowej 

części gminy, tj. we wsi Witanowice i Lgota. Na tych utworach wykształciły się gleby brunatne 

wyługowane, przeważnie płytkie, szkieletowe o niższym stopniu kultury. 

Podając za GUS 74,09% (3 077 ha) powierzchni Gminy Tomice stanowią użytki rolne. Wartość 

ta przewyższa średni procentowy udział powierzchni przeznaczonej pod użytki rolne w powiecie 

wadowickim (63,47%) oraz w województwie małopolskim (60,88%), co wskazuje na rolniczy charakter 

gminy. Gmina Tomice charakteryzuje się niższym od powiatu i województwa stopniem lesistości. Lasy 

stanowią 15,24% powierzchni gminy (633 ha), podczas gdy w powiecie wadowickim zajmują średnio 

25,92% powierzchni, a w całym województwie małopolskim - 30,55% powierzchni. Gmina Tomice jest 

jedną z najbardziej bezleśnych gmin powiatu. Niższy udział powierzchni zalesionej, w stosunku 

do powierzchni ogółem, wśród gmin powiatu wadowickiego, posiadają jedynie Gminy Wieprz (10,8%) 

i Spytkowice (10,4%). 
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Tabela 1 Powierzchnia geodezyjna Gminy Tomice według kierunków wykorzystania w porównaniu do powiatu i województwa 
w 2014 roku 

Jednostka 
terytorialna 

P
o

w
ie

rz
ch

n
ia

 

o
gó

łe
m

 

U
ży

tk
i r

o
ln

e 

ra
ze

m
 

G
ru

n
ty

 le
śn

e 

o
ra

z 

za
d

rz
ew

io
n

e 

i z
ak

rz
ew

io
n

e 

ra
ze

m
 

G
ru

n
ty

 p
o

d
 

w
o

d
am

i 

ra
ze

m
 

G
ru

n
ty

 

za
b

u
d

o
w

an
e 

i z
u

rb
an

iz
o

w
a

n
e 

ra
ze

m
 

N
ie

u
ży

tk
i 

Powierzchnia geodezyjna według kierunków wykorzystania [ha] 

Woj. małopolskie 1 518 279 924 340 463 798 20 641 92 089 11 473 

Powiat wadowicki 64 440 40 903 16 703 1 077 5 466 128 

Gmina Tomice 4 153 3 077 633 186 251 6 

Udział w powierzchni ogółem [%] 

Woj. małopolskie 100,00% 60,88% 30,55% 1,36% 6,07% 0,76% 

Powiat wadowicki 100,00% 63,47% 25,92% 1,67% 8,48% 0,20% 

Gmina Tomice 100,00% 74,09% 15,24% 4,48% 6,04% 0,14% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Obszar Gminy Tomice pod względem klimatycznym należy do dzielnicy podkarpackiej, która stanowi 

pas przejściowy między górami i kotlinami podgórskimi. Średnie roczne sumy opadów wynoszą 600-

800 mm. Długość okresu wegetacji trwa około 220 dni, a początek prac polowych przypada na trzecią 

dekadę marca. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio 60-80 dni, liczba dni z przymrozkami wynosi od 

100 do 150. Średnia roczna temperatura, na terenie gminy, wynosi około 8 stopni. W gminie dominują 

wiatry z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. Mniej korzystne warunki atmosferyczne 

panują w dnach dolin Skawy i jej dopływów. Krótszy jest tu okres bez przymrozków, występują większe 

wahania temperatury i wilgotności między dniem a nocą. Ze względu na słabą wentylację powstają 

tu zastoiska chłodnego powietrza. 

Dobre warunki glebowo-klimatyczne sprawiły, iż podstawową funkcją gminy jest rolnictwo. Wiodącym 

kierunkiem produkcji rolnej w gminie jest produkcja roślinna (zboża, ziemniaki). Ponadto w sołectwie 

Woźniki od lat istnieje tradycja uprawy wikliny na wyroby koszykarskie 

Istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy ma niewielkie oddalenie od Wadowic, 

co w sposób naturalny plasuje gminę w łańcuchu powiązań funkcjonalnych z tym miastem oraz sprzyja 

rozwojowi turystyki pieszej i rowerowej. Gmina Tomice ma charakter pograniczny (na granicy Śląska 

i Małopolski). Z Gminy Tomice do stolicy województwa - Krakowa jest ok. 50 km, a do granicy 

województwa śląskiego ok. 35 km. Atutem gminy jest dobry układ komunikacyjny oparty 

o przebiegającą przez gminę drogę krajową nr 28 Wadowice - Zator - Medyka (tzw. trasa karpacka), 

która biegnie z północy na południe gminy, przez miejscowości Radocza i Tomice. Łączy się ona 

w kierunku południowym, na terenie miasta Wadowice, z drogą krajową nr 52 Bielsko-Biała - Kęty - 

Wadowice - Głogoczów, która z kolei łączy się w miejscowości Głogoczów z drogą krajową nr 7 Chyżne 

- Kraków. 
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Rysunek 4 Gmina Tomice, połączenia komunikacyjne - mapa poglądowa 

 
Źródło: https://mapa.targeo.pl/ 

2.2 Symbole Gminy  

W dniu 6 września 2007 roku Rada Gminy Tomice podjęła uchwałę nr VIII/53/2007 w sprawie 

ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Tomice oraz zasad ich używania.  Herbem Gminy Tomice 

jest w polu czerwonym blankowana wieża srebrna i godło z herbu Radwan (chorągiew złota 

z zaćwiczonym krzyżem kawalerskim) nad pofalowanym pasem srebrnym. Flagą Gminy Tomice jest 

prostokątny płat o proporcjach 5:8, dzielony w słup (pionowo) w proporcjach 1:3:1 o barwach: 

czerwone skrajne wąskie pasy, a na szerokim żółtym pasie herb Gminy Tomice. 

Rysunek 5 Flaga Gminy Tomice 

 
Źródło: oficjalna strona Urzędu Gminy Tomice, www.tomice.pl 
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Pieczęcią Gminy Tomice jest koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „GMINA TOMICE”, między 

napisem „GMINA” i „TOMICE” dwie konturowe sześciopromienne gwiazdki. W środku liniowego koła 

(pieczęci) godło z herbu Gminy Tomice. 

 
Rysunek 6 Pieczęć Gminy Tomice 

 
Źródło: oficjalna strona Urzędu Gminy Tomice, www.tomice.pl 

2.3 Struktura organizacyjna Gminy Tomice 

Organami Gminy Tomice z mocy ustawy są Wójt i Rada Gminy, a siedzibą są Tomice (Urząd Gminy 

Tomice, ul. Wadowicka 51). Jednostkami organizacyjnymi Gminy Tomice są: 

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tomicach: 

- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tomicach, 

- Przedszkole Samorządowe w Tomicach; 

- Szkoła Podstawowa im. Żwirki i Wigury w Radoczy; 

- Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach; 

- Szkoła Podstawowa w Woźnikach; 

- Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach; 

- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tomicach; 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach; 

- Gminny Zakład Komunalny w Tomicach; 

- Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach. 

Gmina Tomice należy do Stowarzyszenia Dolina Karpia, którego działanie oparte jest na zasadzie 

trójsektorowego partnerstwa składającego się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego 

i społecznego. Dolina Karpia to obszar atrakcyjnych turystycznie i przyrodniczo, należący do siedmiu 

gmin z terenu powiatu oświęcimskiego (gminy: Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator) 

i wadowickiego (gminy: Brzeźnica, Spytkowice, Tomice).  
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Rysunek 7 Obszar Doliny Karpia z zaznaczonymi łowiskami i stawami 

 
Źródło: http://mapa.dolinakarpia.org/ 

Dolina Karpia pokryta jest wieloma stawami, chętnie odwiedzanymi przez wędkarzy, których 

przyciągają liczne łowiska, fotografów i ornitologów. Znaczna część terenów Doliny Karpia została 

objęta obszarem specjalnej ochrony Natura 2000. Głównym celem Stowarzyszenia jest poprawa 

jakości życia na obszarze Doliny Karpia, wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego, aktywizacja 

mieszkańców, poprawa samoorganizacji i zarządzania zasobami lokalnymi oraz zachowanie 

i wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrody i kultury w celu różnicowania lokalnej gospodarki oraz 

rozwoju lokalnego rynku pracy. Dolina Karpia ma stać się głównym ośrodkiem hodowli karpia oraz 

wędkarstwa w Polsce, posiadającym rozbudowaną i kompleksową ofertę turystyczną, co przyczyni 

się do wzmocnienia sektora turystycznego (w tym szczególnie w zakresie turystyki aktywnej 

i kwalifikowanej - wędkarstwo) oraz hodowlanego i przetwórczego. 

2.4 Budżet samorządu 

Gospodarka finansowa Gminy Tomice jest bardzo istotna ze względu na fakt, iż to ona determinuje 

rozwój gminy, a dodatkowo obraz stanu finansów jest syntetycznym wyrazem potencjału rozwoju 

gospodarczego każdego podmiotu prowadzącego działalność prorozwojową.  

W analizowanym okresie (lata 2010-2014) dochody Gminy Tomice charakteryzowały się 

systematycznym wzrostem, wynoszącym 22,92 p.proc. (prawie 4 mln zł). W strukturze dochodów 

gminy największy wzrost odnotowano w zakresie dochodów własnych (o 36,96 p.proc. w latach 2010-

2014), następnie dotacji (o 28,99 p.proc.), z kolei dochody z subwencji wzrosły o 12,06 p.proc. 

Na wzrost dochodów własnych gminy niewątpliwie ma wpływ wzrost kwot udziału w podatkach 

stanowiących dochody budżetu państwa (podatek dochody od osób fizycznych) oraz wpływy z podatku 

od nieruchomości, które systematycznie wzrastały w analizowanym okresie.  
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Wykres 1 Dochody Gminy Tomice w latach 2010-2014 [zł] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W tabeli poniżej zestawiono dochody ogółem i dochody własne Gminy Tomice w przeliczeniu 

na mieszkańca (per capita). Wartość dochodów własnych na 1 mieszkańca w gminie od roku 2010 

wzrastała, z niewielkim spadkiem w 2011 roku. Na przestrzeni lat 2010-2014 wartość dochodów 

własnych per capita wzrosła o 19,62%. W 2014 roku dochody własne per capita generowane przez 

budżet Gminy Tomice wynosiły 938,67 zł i były niższe od średniej wartości dochodów własnych per 

capita gmin powiatu wadowickiego, wynoszącej 1 209,66 zł. 

Tabela 2 Dochody na 1 mieszkańca – porównanie Gminy Tomice i średniej dla gmin powiatu wadowickiego [zł] 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Gmina Tomice 

Dochody 
ogółem 

2 278,40 2 288,65 2 487,66 2 553,98 2 725,65 

Dochody 
własne 

704,28 688,66 823,19 895,43 938,67 

Średnia dla gmin powiatu wadowickiego 

Dochody 
ogółem 

2 611,01 2 805,70 2 781,67 2 819,32 2 945,64 

Dochody 
własne 

944,73 982,70 1 019,25 1 099,34 1 209,66 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wydatki budżetowe Gminy Tomice, w analizowanych latach 2010-2014, jedynie w 2013 roku nie 

przekroczyły uzyskanych dochodów budżetowych. W latach 2010-2012 wydatki Gminy przewyższały 

dochody o około 11%, tworząc deficyt budżetowy pokrywany z zaciągniętych kredytów lub wolnych 

środków. W 2014 roku wydatki gminy wynosiły prawie 22 mln. zł i przewyższały dochody jedynie 
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o 2,72 p.proc. Największa aktywność inwestycyjną gmina wykazywała w 2010, 2012 i 2014 roku, kiedy 

to wydatki majątkowe stanowiły odpowiednio 17,04%, 19,26% i 16,68% wydatków Gminy. 

Wykres 2 Wydatki budżetowe Gminy Tomice w latach 2010-2014 [zł] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W tabeli poniżej przedstawiono najważniejsze inwestycje realizowane przez gminę w latach 2010-

2015, również z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej. Działalność inwestycyjna w zakresie 

rozbudowy infrastruktury społecznej gminy ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów 

wiejskich oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej gminy. Główne inwestycje 

dotyczyły infrastruktury liniowej oraz społecznej.   

Tabela 3 Najważniejsze inwestycje w Gminie Tomice w latach 2010-2015 

Lp. Nazwa inwestycji 
Data pozyskania 

środków 
Wartość inwestycji 

1 
Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej 
w m. Radocza  

2015 r. 1.274.000,00 zł 

2 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Radocza 01.12.2015 r. 3.031.762,39 zł 

3 Remont remizy OSP w m. Witanowice - I 14.12.2015 r. 46.799,44 zł 

4 Remont remizy OSP w m. Witanowice - II 09.11.2015 r. 78.200,00 zł 

5 Budowa wodociągu i stacji hydroforowej w m. Lgota 2015 r. 99.000,00 zł 

6 Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Radocza 22.12.2014 r. 
(zakończenie inwestycji) 

1.512.384,45 zł 

7 Remont remizy OSP w m. Lgota 18.12.2014 r. 62.907,60 zł 

3 318 205,69

2 107 985,44

4 441 892,03

485 792,88

3 656 391,33

16 159 433,08

17 842 862,81

18 622 852,41

17 287 075,01

18 269 010,04

717 254,43

924 542,85

950 754,31

779 145,17

669 127,81

19 477 638,77

19 950 848,25

23 064 744,44

17 772 867,89

21 925 401,37

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Wydatki ogółem Dotacje Wydatki bieżące Wydatki majątkowe



Strategia Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 

 

 

Strona 18 

Lp. Nazwa inwestycji 
Data pozyskania 

środków 
Wartość inwestycji 

8 
Termomodernizacja budynków szkolnych w m. Tomice, 
Radocza, Witanowice, Woźniki 

18.07.2013 r. 1.245.240,40 zł 

9 Budowa chodnika w m. Zygodowice 14.11.2013 r. 413.949,42 zł 

10 Budowa parkingu w m. Woźniki 2013 r. 65.000,00 zł 

11 Budowa chodnika w m. Witanowice 03.04.2012 r. 409.266,74 zł 

12 Modernizacja chodnika w m. Tomice 11.06.2012 r. 657.286,65 zł 

13 Budowa chodnika w m. Woźniki 01.06.2012 r. 1.021.485,85 zł 

14 
Budowa placów zabaw w m. Tomice, Radocza, 
Witanowice, Woźniki 

20.07.2011 r. 60.840,00 zł 

15 Budowa chodnika w m. Tomice 28.09.2012 r. 496.293,50 zł 

16 
Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej 
w m. Woźniki 

20.12.2012 r. 1.204.260,52 zł 

17 Remont remizy OSP w m. Woźniki 17.12.2012 r. 67.950,00 zł 

18 Budowa przedszkola w m. Tomice 2011 r. 1.450.000,00 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Tomice 

Poniżej zestawiono wydatki, jakie poniosła Gmina Tomice w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

w latach 2010-2014. Podając za GUS, w 2014 roku, wydatki budżetowe per capita wyniosły 2 801,97 zł 

i były wyższe o 9,54 p.proc. niż w roku 2010. W 2013 roku wydatki gminy per capita były najniższe 

na przestrzeni analizowanych lat 2010-2014 i wynosiły 2 283,26 zł. Wydatki na oświatę stanowią około 

50% wartości wydatków na 1 mieszkańca, z kolei wydatki na kulturę w latach 2010-2011 stanowiły 

około 3% wydatków per capita, w latach 2012-2013 około 2,5%, a w roku 2014 niecałe 2%.  

W latach 2010-2011 wydatki budżetowe Gminy Tomice, w przeliczeniu na 1 mieszkańca były niższe od 

średniej wartości przedmiotowych wydatków pozostałych gmin powiatu wadowickiego o około 250 zł. 

Z kolei w latach 2012-2014 wartość wydatków Gminy Tomice per capita była tożsama z wartością 

tychże wydatków dla powiatu wadowickiego. 

Tabela 4 Wydatki Gminy Tomice w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2010-2014 [zł] 

Kategoria wydatków 2010 2011 2012 2013 2014 

Gmina Tomice 

Wydatki ogółem 2 557,80 2 598,10 2 991,92 2 283,26 2 801,97 

Wydatki na oświatę i wychowanie 1 265,95 1 273,45 1 556,51 1 249,85 1 325,83 

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego 

79,71 78,59 71,54 65,81 55,44 

Średnia dla gmin powiatu wadowickiego 

Wydatki ogółem 2 815,80 2 883,58 2 924,37 2 808,05 2 896,94 

Wydatki na oświatę i wychowanie 1 132,18 1 157,20 1 243,12 1 228,49 1 270,95 

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego 

77,80 84,05 83,64 91,31 85,90 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W strukturze wydatków, budżetu Gminy Tomice, w 2014 roku, dominują wydatki na oświatę 

i wychowanie (dział 801 budżetu), stanowiące 47,32% wydatków budżetowych (ponad 10 mln zł). 

Drugie w kolejności są wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 15,23% wydatków 

budżetowych, a kolejne wydatki na pomoc społeczną - 15,12% oraz administracje publiczną - 7,44%. 

Tabela 5 Wydatki ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej Gminy Tomice w 2014 roku 

Wydatki ogółem wg działów Klasyfikacji Budżetowej PLN % 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 10 374 634,37 47,32% 

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 338 835,10 15,23% 

Dział 852 - Pomoc społeczna 3 314 241,76 15,12% 

Dział 750 - Administracja publiczna 1 631 809,92 7,44% 

Dział 600 - Transport i łączność 959 603,67 4,38% 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 457 309,78 2,09% 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 433 800,00 1,98% 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 318 979,88 1,45% 

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 266 756,61 1,22% 

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 216 869,60 0,99% 

Dział 926 - Kultura fizyczna 144 312,28 0,66% 

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 138 053,72 0,63% 

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 138 005,12 0,63% 

Dział 851 - Ochrona zdrowia 79 903,49 0,36% 

Dział 710 - Działalność usługowa 39 000,00 0,18% 

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 

38 765,96 0,18% 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 34 484,76 0,16% 

Dział 752 - Obrona narodowa 35,35 0,00% 

Razem 21 925 401,37 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wskaźniki wydatków budżetowych 

Opracowanie pt. „Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego 

w latach 2012-2014” opublikowane przez Departament Finansów Samorządu Terytorialnego 

Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl/), rekomenduje obrazowanie budżetów samorządów 

w ujęciu wskaźnikowym, dając możliwość obiektywnego i mierzalnego zobrazowania budżetu gminy. 

Do analiz przyjmowane są następujące wskaźniki:  

− udział dochodów bieżących w dochodach ogółem (WB1), który wskazuje, jaką część dochodów 

ogółem stanowią dochody bieżące,  

− udział dochodów własnych w dochodach ogółem (WB2), który wskazuje, jaką część dochodów 

ogółem stanowią dochody własne, 

− udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (WB3), który pokazuje udział nadwyżki 

operacyjnej w dochodach ogółem (WB3) określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć 
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nowe zobowiązania, w stosunku do osiąganych dochodów. Im wyższa jest wartość tego 

wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia 

wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na to, że jednostka samorządu 

terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, 

− udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (WB4), który wskazuje, jaką część 

wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe,  

− obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

(WB5), który wskazuje, jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń, 

− udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem (WB6), 

który wskazuje udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku 

w dochodach ogółem. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje, że jednostka samorządu 

terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, a osiągnięte dochody ze sprzedaży 

majątku nie wystarczają na pokrycie deficytu operacyjnego, 

− wskaźnik samofinansowania (WB7), który wskazuje stopień, w jakim jednostka samorządu 

terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. 

Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku 

z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również 

świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości.  

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem (WB1), to iloczyn dochodów ogółem i dochodów 

bieżących (dochody niebędące dochodami majątkowymi). W 2014 roku w Gminie Tomice wyniósł 

on 98,5% i był wyższy od tego zanotowanego w 2012 roku (94,7%). Oznacza to, że 1,5% budżetu gminy 

w 2014 roku stanowiły dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku lub 

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Im niższy 

wskaźnik dochodów bieżących tym większa aktywność gminy w obszarze inwestycji majątkowych. 

Udział dochodów własnych w ogółu dochodów (WB2) w Gminie Tomice w 2014 roku wyniósł 34,4% 

i był jednym z niższych spośród gmin powiatu wadowickiego (najniższy odnotowano w Gminie Wieprz - 

30,1%). Oznacza to, że większość dochodów gminy pochodzi z subwencji i dotacji, a nie jest 

generowana przez podatki.  

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (WB3) wyniósł 12,8% i był najwyższy spośród gmin 

powiatu wadowickiego. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub 

większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. 

Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WB5 

przybiera we wszystkich gminach powiatu wadowickiego wartości zbliżone - od 45,1% do 57,3% - 

w Gminie Tomice wynosi ono 53,0%.  
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Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem WB6 ma wartość 

dodatnią i wynosi 13,3%. Wskaźnik ten pokazuje udział nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody 

ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem.  

Wskaźnik samofinansowania WB7 wskazuje stopień, w jakim jednostka samorządu terytorialnego 

finansuje inwestycje środkami własnymi. Dla Gminy Tomice wynosi on 83,7% i jest najniższy spośród 

gmin powiatu wadowickiego (dla porównania Gmina Wieprz - 90,2%, Mucharz - 134,8%). Im wyższa 

jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności  finansowej w związku z nadmiernymi kosztami 

obsługi zadłużenia, jednak jego  wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie 

realizowanych inwestycji  w stosunku do własnych możliwości.   
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Tabela 6 Wartości wskaźników w gminach wiejskich powiatu wadowickiego za lata 2012-2014   

Nazwa JST 

WB1 WB2 WB3 WB4 

Udział dochodów bieżących 
w dochodach ogółem: WB1 = Do/Db , 

gdzie: Do – dochody ogółem, Db – 
dochody bieżące (dochody niebędące 

dochodami majątkowymi)    

Udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem: WB2 = Do/Dw , 

gdzie: Do – dochody ogółem,  
Dw – dochody własne    

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach 
ogółem WB3 = Do/No gdzie: No – 

nadwyżka operacyjna (dodatnia wartość 
wyniku bieżącego będącego różnicą 

dochodów bieżących i wydatków 
bieżących), Do – dochody ogółem    

Udział wydatków majątkowych 
w wydatkach ogółem WB4 = Wo/Wm, 

gdzie: Wm – wydatki majątkowe,  
Wo – wydatki ogółem 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Brzeźnica 98,2% 95,3% 91,2% 36,2% 37,1% 40,7% 9,8% 8,7% 8,5% 11,5% 14,9% 11,7% 

Lanckorona 97,9% 89,6% 98,4% 29,3% 32,7% 33,6% 7,9% 7,9% 11,8% 19,7% 7,3% 7,6% 

Mucharz 85,0% 84,1% 89,7% 33,2% 39,2% 44,0% -2,5% 0,7% 5,8% 24,5% 22,0% 12,4% 

Spytkowice 97,7% 99,3% 90,1% 36,3% 39,6% 45,9% 10,5% 11,4% 6,3% 7,3% 22,9% 18,4% 

Stryszów 88,8% 96,5% 97,3% 38,6% 35,3% 35,3% 15,2% 8,5% 8,7% 23,6% 7,6% 6,4% 

Tomice 94,7% 96,5% 98,5% 33,1% 35,1% 34,4% -2,4% 9,5% 12,8% 19,3% 2,7% 16,7% 

Wieprz 94,4% 91,2% 90,1% 29,4% 29,9% 30,1% 8,9% 12,5% 11,8% 16,5% 18,2% 23,5% 

Nazwa JST 

WB5 WB6 WB7    
Obciążenie wydatków bieżących 

wydatkami na wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń WB5 = 

Wb/Ww, gdzie: Ww – wydatki na 
wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń, Wb – wydatki bieżące 
(wydatki niebędące wydatkami 

majątkowymi)    

Udział nadwyżki operacyjnej 
i dochodów ze sprzedaży majątku 

w dochodach ogółem  
WB6 = Do/No + Sm gdzie:  

Do – dochody ogółem, Sm – dochody 
ze sprzedaży majątku, No – nadwyżka 

operacyjna 

Stopień w jakim jednostka samorządu 
terytorialnego finansuje inwestycje 

środkami własnymi WB7 = (No+Dm)/Wm, 
gdzie: No – nadwyżka operacyjna, Dm – 

dochody majątkowe, Wm – wydatki 
majątkowe 

   

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014    

Brzeźnica 47,7% 49,7% 50,1% 10,1% 9,2% 8,9% 100,7% 88,5% 157,9%    

Lanckorona 50,2% 48,1% 57,3% 8,1% 8,0% 12,7% 45,5% 283,4% 189,7%    

Mucharz 48,5% 49,4% 45,1% -1,1% 5,9% 9,2% 44,2% 70,9% 134,8%    

Spytkowice 47,8% 49,3% 48,6% 10,5% 11,6% 6,9% 184,8% 46,7% 85,9%    

Stryszów 54,3% 54,3% 52,6% 15,4% 8,5% 8,8% 116,6% 164,5% 188,6%    

Tomice 50,2% 55,2% 53,0% -2,4% 9,5% 13,3% 12,5% 533,8% 83,7%    

Wieprz 53,8% 52,5% 53,5% 9,3% 13,0% 11,8% 85,9% 121,9% 90,2%    

Źródło: wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 
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Fundusz Sołecki 

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Gmina Tomice zdecydowała się 

zagwarantować w budżecie Gminy pieniądze dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących 

poprawie warunków życia mieszkańców. 

Fundusz sołecki jest ważnym elementem wdrażania i finansowania rozwoju wsi. Dzięki niemu możliwe 

będzie: budowanie tożsamości wsi, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, waloryzacja 

krajobrazu i architektury, wykonanie przedsięwzięć poprawiających warunki materialne (standard 

życia), wpływanie na wartości niematerialne - duchowe (jakość życia) takie jak poczucie wspólnoty, 

współodpowiedzialność, wzorce wychowawcze, więź międzypokoleniowa. Utworzenie funduszu 

sołeckiego daje możliwość silnym, aktywnym i doświadczonym sołectwom Gminy Tomice realizować 

ważne dla ich społeczności lokalnych przedsięwzięcia. O tym na co zostaną przeznaczone środki 

w konkretnym sołectwie decydowali mieszkańcy głosując w trakcie zebrań wiejskich. 

Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musiało spełniać trzy 

warunki: 

– służyć poprawie życia mieszkańców, 

– należeć do zadań własnych gminy, 

– być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

W tabeli poniżej przedstawiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego planowane na 2016 rok. 

Tabela 7 Planowane inwestycje w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Tomice w 2016 roku 

Sołectwo Zadanie Wartość 

Lgota Budowa placu zabaw dla dzieci 17.041,20 zł 

Radocza 
Budowa centrum rekreacji i sportu - kort tenisowy, plac zabaw 
i siłownia etap I 

26.626,60 zł 

Tomice 

Remont dróg gminnych 6.626,60 zł 

Tablica informacyjna 1.500,00 zł 

Wyposażenie sali remizy w stoły i krzesła 13.500,00 zł 

Kosze na śmieci 5.000,00 zł 

Witanowice Zakup masy bitumicznej wraz z jej położeniem 26.626,60 zł 

Woźniki 

Utrzymanie rowów oraz zakup korytek 4.000,00 zł 

Zakup 1 szt. Okna do budynku OSP 1.588,96 zł 

Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie 3.000,00 zł 

Montaż 1 szt. Lampy na ul. Cichej 700,00 zł 

Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Woźniki 2.337,65 zł 

Budowa boiska do siatkówki 15.000,00 zł 

Zygodowice 

Wyposażenie do sali szkoleń w domu strażaka 10.000,00 zł 

Utrzymanie terenów zielonych i porządku w sołectwie 674,16 zł 

Budowa ogrodzenia boiska sportowego etap I 6.500,00 zł 

Źródło: oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy Tomice, www.tomice.pl 
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2.5 Zagospodarowanie przestrzenne i uwarunkowania przyrodnicze 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy i ukazującym gospodarcze 

i przestrzenne perspektywy rozwoju samorządu jest Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, które jest wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów. Cele strategiczne, dla 

zapewnienia rozwoju przestrzennego i gospodarczego Gminy Tomice, wskazane w Zmianie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomice (Załącznik do Uchwały 

Nr XV/118/2012 Rady Gminy Tomice z dnia 25 maja 2012 r.) są następujące: 

– Rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego i usług, 

– Utrzymanie funkcji centrum administracyjnego i usługowego w Tomicach, 

– Wykreowanie przestrzeni publicznych w ramach centrum administracyjnego i usługowego 

w Tomicach oraz w miarę potrzeb w pozostałych miejscowościach gminy, 

– Wyznaczenie obszarów zapewniających rozwój gospodarczy Gminy Tomice, w tym 

wytworzenie stref działalności gospodarczej wzdłuż istniejącej drogi krajowej nr 28, 

szczególnie w miejscowościach Tomice i Radocza, 

– Wykorzystanie atrakcyjnych krajobrazowo terenów dla rozwoju usług turystyki i rekreacji, 

– Utrzymanie funkcji rolniczej, jako wiodącej: zachowanie przestrzeni dla rozwoju rolnictwa 

i stworzenie warunków dla produkcji rolno-hodowlanej (szczególnie w obszarach wschodnich 

Gminy), 

– Uzupełnienie i rozbudowa systemów infrastruktury technicznej i drogowej. 

W zakresie ochrony środowiska Studium wskazuje na zachowanie istniejących wartości środowiska 

przyrodniczego, w szczególności na terenie obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”, redukcję 

uciążliwości dla środowiska przyrodniczego wynikających z rozwoju przestrzennego, w szczególności  

z rozwoju zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, minimalizację strat w przypadku 

wystąpienia powodzi i ruchów masowych ziemi. Ważnym z punktu widzenia kształtowania polityki 

przestrzennej jest fakt, że cały obszar Gminy Tomice objęty jest Miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Tomice z dnia 31 sierpnia 2004 roku, przyjętym 

Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/115/2004 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2004. Nr 306, poz. 3271, z 2008 

r. Nr 379, poz. 2403, z 2013 r. poz. 7644, z 2014 r. poz. 5009, z 2016 r. poz. 1664).  
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Rysunek 8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomice 

 
Źródło: Urząd Gminy Tomice, www.tomice.pl/mpzp/ 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczono łącznie około 1180 ha 

terenów pod utrzymanie lub rozwój różnego rodzaju zainwestowania. Na uwagę zasługuj fakt, 

że Gmina Tomice – jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiada własnych gruntów, które 

mogą być przeznaczone na działalność rozwojową. W tabeli poniżej przedstawiono powierzchnię 

terenów do zainwestowania w poszczególnych sołectwach Gminy Tomice. 

Tabela 8 Struktura przeznaczenia terenów pod zainwestowanie w planie miejscowym 

Użytkowanie terenu 
wg planu 

Lgota Radocza Tomice Witanowice Woźniki Zygodowice Razem 

MN - - 13,1 - - - 13,1 

MP 5,2 - - - - - 5,2 

MU1, MU1X, MU2 - 158,3 218,5 37,0 54,7 28,2 496,7 

MR, MRX 62,9 42,5 16,1 104,9 44,2 41,4 311,7 

RM, RMX 9,5 12,5 7,6 8,6 13,5 4,7 56,4 

UP 0,6 9,8 1,9 1,1 1,1 0,2 14,7 

UK 0,3 0,1 0,3 1,4 0,1 - 2,2 

UC1, UC1X, UC2 0,3 12,5 12,8 3,7 1,1 - 30,4 

US - - 1,4 1,4 1,0 - 3,8 

ZC - 1,2 - 1,6 1,6 - 4,4 

W - - - 2,2 0,1 - 2,3 

K - 1,3 - 1,0 0,5 - 2,8 
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Użytkowanie terenu 
wg planu 

Lgota Radocza Tomice Witanowice Woźniki Zygodowice Razem 

KGP, KG, KZ, KL, KD 16,5 59,2 58,6 37,7 28,9 19,6 220,5 

KK - 6,1 2,7 - 5,9 - 14,7 

KU - 0,1 0,1 - - - 0,2 

Pow. terenów do 
zainwestowania 

95,3 303,6 333,1 200,6 152,7 94,1 1179,1 

Źródło: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomice z 2012 roku 

Uwarunkowania przyrodnicze 

Gmina Tomice położona jest w granicach mezoregionu Pogórza Wielickiego, który wchodzi w skład 

makroregionu Pogórze Zachodniobeskidzkie, który z kolei wchodzi w skład Karpat Zachodnich 

z Podkarpaciem. Główną rzeką gminy jest Skawa, przepływająca z południowego-wschodu 

na północny-zachód. Rzeka Skawa wraz z łęgami, łąkami, zadrzewieniami i zaroślami krzewiastymi 

w otoczeniu koryta stanowi ważny korytarz ekologiczny łączący położone na południe kompleksy leśne 

Beskidów z doliną Wisły na północy. Ponadto, zasoby wód podziemnych występujące w osadach 

aluwialnych Skawy posiadają istotne znaczenie dla zaopatrzenia w wodę nie tylko terenu Gminy 

Tomice, ale także gmin sąsiednich. 

W dolinie rzeki Skawy został utworzony obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, PLB 120005 

pod nazwą „Dolina Dolnej Skawy” obejmujący na terenie Gminy Tomice obszar 747,0 ha. Występują tu 

zanikające w siedliskach naturalnych stanowiska orzecha kotewki wodnej i grzybieńczyka wodnego. 

W występujących stawach obok karpia - głównego gatunku hodowlanego, prowadzi się hodowlę lina, 

jazia, tołpygi, amura, karasi oraz ryb drapieżnych. Na rysunku poniżej przedstawiono Obszar Natura 

2000 (zielona granica) obejmujący teren Gminy Tomice wraz ze stawami w południowej części gminy. 
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Rysunek 9 Obszar Natura 2000 obejmujący teren Gminy Tomice (zielona granica) – mapa poglądowa 

 
Źródło: www.mapa.dolinakarpia.org 

Charakterystyczną cechą krajobrazu obszaru Natura 2000 jest mozaika użytków: pól uprawnych, 

otwartych wód stawów hodowlanych i użytków zielnych. Na skutek eksploatacji żwiru znajdują się tu 

zalane wyrobiska. Na wschód od Oświęcimia zachował się płat grądu subkontynentalnego z przewagą 

starych okazów lipy. Utworzono dwa rezerwaty przyrody - Żaki i Przeciszków. W ostoi stwierdzono 

występowanie 17 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Liczebność 

2 gatunków spełniają kryteria międzynarodowej ostoi ptaków, a 7 gatunków zostało wymienionych 

w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako ptaki zagrożone. Teren ten ma również duże lokalne 

znaczenie dla lęgowej rybitwy białowąsej i rzecznej, których lęgi są bardzo nieregularne. Stwierdzono 

tu przystępowanie do lęgów 1 pary podgorzałki - gatunku zagrożonego wyginięciem w skali globalnej. 
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Rysunek 10 Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy 

 
Źródło: natura2000.gdos.gov.pl 

Ogólnie warunki życia mieszkańców gminy należy ocenić jako lepsze niż średnie. Gminę Tomice 

cechuje dobry układ komunikacyjny, opierający się o drogę krajową nr 28, przebiegającą przez gminę. 

Gmina posiada dogodne położenie:  

− w sąsiedztwie miasta Wadowice,  

− w odległości niecałych 70 km od stolicy województwa śląskiego - Katowic i niecałych 60 km 

od stolicy województwa małopolskiego - Krakowa.  

Odległość od większych ośrodków miejskich, występowanie na części terenu gminy Obszaru Natura 

2000 oraz dobre warunki klimatyczne pozwalają ocenić stań środowiska przyrodniczo-geograficznego 

jako dobry. Gmina Tomice prowadzi systematyczne działania mające na celu ochronę środowiska 

naturalnego (m.in. przystąpienie do Stowarzyszenia „Dolina Karpia”) co wpływa pozytywnie 

na atrakcyjność turystyczną i osiedleńczą gminy. 

Rynek usług na terenie gminy jest wprawdzie niewielki, ale zaspokaja bieżące potrzeby mieszkańców  

w tym zakresie. Bliskość Wadowic powoduje, że znaczna część mieszkańców gminy korzysta z usług 

publicznych i komercyjnych w tym mieście. W gminie przeważa sektor usług małego handlu i napraw.  

2.6 Demografia 

Podstawowymi miernikami charakteryzującymi zbiorowość ludzką są jej liczebność i rozmieszczenie, 

z kolei na liczbę ludności mają wpływa dwa czynniki - ruch naturalny oraz ruch migracyjny, a one 

uzależnione są od struktury ludności według wieku i płci. Społeczeństwo Gminy Tomice, podobnie jak 
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mieszkańcy powiatu wadowickiego i całego kraju ulega procesowi starzenia się. Od kilkunastu lat 

utrzymuje się jednak na stałym poziomie tzw. zbiorowość mieszkańców zdolnych do pracy, co 

związane jest z wchodzeniem w wiek dorosły osób z wyżu demograficznego, urodzonych w latach 80., 

a także na początku lat 90. XX wieku. Dzięki temu nie wzrasta tzw. „obciążenie” ludności jej 

nieprodukcyjną grupą. Analizując zmiany struktury mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym oraz 

rosnącą liczbę osób w wieku poprodukcyjnym, w ciągu najbliższych kilkunastu lat zakładać należy 

znaczny wzrost „obciążenia” demograficznego populacją osób z roczników poprodukcyjnych. Jednak 

w odniesieniu do Gminy Tomice struktura wieku jej mieszkańców przedstawia się korzystniej od 

sytuacji demograficznej ludności powiatu wadowickiego i województwa małopolskiego. 

Podstawowe dane o ludności 

W tabeli poniżej przedstawiono liczbę ludności Gminy Tomice w latach 2005-2014, w zestawieniu 

z liczbą ludności powiatu wadowickiego oraz województwa małopolskiego. Podając za GUS, na koniec 

2014 roku, liczba mieszkańców Gminy Tomice wynosiła 7 886 osób, co stanowiło 4,95% ludności 

powiatu wadowickiego oraz 0,23% ludności województwa małopolskiego. 

Tabela 9 Liczba ludności Gminy Tomice (faktyczne miejsce zamieszkania) w zestawieniu z ludnością powiatu i województwa 
w latach 2005-2014 [os.] 

Jednostka terytorialna 2005 2006 2007 2008 2009 

Województwo małopolskie 3 266 187 3 271 206 3 279 036 3 287 136 3 298 270 

Powiat wadowicki 154 201 154 440 154 899 155 515 155 923 

Gmina Tomice 7 203 7 255 7 334 7 406 7 433 

Jednostka terytorialna 2010 2011 2012 2013 2014 

Województwo małopolskie 3 336 699 3 346 796 3 354 077 3 360 581 3 368 336 

Powiat wadowicki 158 031 158 354 158 740 158 983 159 233 

Gmina Tomice 7 640 7 700 7 742 7 798 7 886 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Liczba ludności w Gminie Tomice, w latach 2005-2014 wzrosła o 9,48 p.proc. W analizowanych latach 

wzrosła również, lecz w mniejszym stopniu, liczba ludności powiatu wadowickiego o 3,26% oraz 

województwa małopolskiego o 3,12%. Największy wzrost w liczbie ludności, w Gminie Tomice, 

odnotowano w 2010 roku - 2,78 p.proc. w stosunku do roku poprzedniego. W tym samym roku 

widoczny jest także najwyższy wzrost w liczbie ludności innych gmin wiejskich powiatu, co przełożyło 

się na wzrost liczby ludności powiatu wadowickiego o 1,35 p.proc. w stosunku do 2009 roku. 

Wzrost liczby ludności, w latach 2005-2014, zauważalny jest we wszystkich gminach wiejskich powiatu 

(oprócz Gminy Brzeźnica, która odnotowała spadek liczby mieszkańców o 0,63 p.proc), 

co przedstawiono na wykresie poniżej, jednak Gmina Tomice odnotowała w tym okresie najwyższy 

wzrost liczby ludności 9,48% (633 os.). Na tle pozostałych sześciu gmin wiejskich powiatu 

wadowickiego, Gmina Tomice cechuje się średnią liczbą mieszkańców co sprawia, iż dokładnie trzy 
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gminy mają większa liczbę mieszkańców (Gmina Wieprz, Spytkowice, Brzeźnica) i kolejne trzy mają 

niższą liczbę mieszkańców (Gmina Stryszów, Mucharz, Lanckorona). 

Wykres 3 Liczba ludności gmin wiejskich powiatu wadowickiego w latach 2005-2014 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W strukturze demograficznej Gminy Tomice widoczna jest nieznaczna przewaga liczby kobiet nad 

liczbą mężczyzn. Współczynnik feminizacji, określający liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn, 

w danej społeczności, w Gminie Tomice od 2005 roku utrzymuje się na stałym poziomie wynoszącym 

103. Taka nieznaczna przewaga nie stanowi zagrożenia dla zachowania równowagi w proporcji 

pomiędzy liczbą kobiet, a liczbą mężczyzn na tym terenie. 

Wykres 4 Liczba ludności w podziale na płeć w Gminie Tomice w latach 2005-2014 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Podając za GUS, wskaźnik gęstości zaludnienia (liczba mieszkańców na km2) W Gminie Tomice, w 2014 

roku, wynosił 190 os./km2. Wyższą wartość przedmiotowego wskaźnika, wśród gmin wiejskich powiatu 
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wadowickiego, odnotowała jedynie Gmina Spytkowice (205 os./km2) oraz gminy miejsko-wiejskie 

powiatu. Gęstość zaludnienia w Gminie Tomice w latach 2005-2014 systematycznie wzrastała 

(o 17 os./km2). Podobna tendencja widoczna jest w powiecie wadowickim i województwie 

małopolskim. Wzrost gęstości zaludnienie wynika z dodatniego przyrostu naturalnego w Gminie 

Tomice, dodatniego i rosnącego salda migracji, co pozwala stwierdzić, iż gmina to obszar atrakcyjny 

osiedleńczo, o stosunkowo dobrej sytuacji demograficznej. 

Tabela 10 Wskaźnik gęstości zaludnienia w latach 2005-2014 [osoby na km2] – porównanie samorządów 

Jednostka 

terytorialna 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Woj. małopolskie 215 215 216 217 217 220 220 221 221 222 

Pow. wadowicki 239 240 241 242 242 245 246 246 247 247 

Gminy miejsko-wiejskie 

Gmina Andrychów 427 427 428 428 428 437 437 437 437 437 

Gmina Kalwaria 
Zebrzydowska 

254 255 256 258 259 262 262 264 264 264 

Gmina Wadowice 333 333 334 336 337 337 337 337 338 338 

Gminy wiejskie 

Gmina Brzeźnica 145 149 149 149 147 149 150 151 152 152 

Gmina Lanckorona 143 144 145 146 146 151 152 153 152 152 

Gmina Mucharz 103 104 103 103 103 106 107 108 108 108 

Gmina Spytkowice 199 200 199 200 201 202 203 203 204 205 

Gmina Stryszów 146 146 145 145 145 148 148 149 149 149 

Gmina Tomice 173 175 177 178 179 184 185 186 188 190 

Gmina Wieprz 154 155 156 157 159 160 161 161 162 163 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zaludnienie poszczególnych sołectw Gminy Tomice jest zróżnicowane. W 2015 roku najwięcej osób 

zamieszkiwało sołectwo Tomice, ponad 30% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Niewiele ponad 20% 

ludności mieszkało w sołectwie Radocza, następnie w Witanowicach - 16,63%, Woźnikach - 16,19%. 

Najmniej liczne są sołectwa Zygodowice i Lgota, w których liczba mieszkańców w sumie wynosi 

niewiele ponad 11% liczby mieszkańców gminy.  

Tabela 11 Sołectwa Gminy Tomice i ich liczba ludności, 2015 rok 

Sołectwo Liczba mieszkańców [os.] Udział w liczbie mieszkańców gminy [%] 

Lgota 440 5,54% 

Radocza 1 812 22,81% 

Tomice 2 641 33,24% 

Witanowice 1 321 16,63% 

Woźniki 1 286 16,19% 

Zygodowice 445 5,60% 

Razem 7 945 100,00% 

Źródło: oficjalna strona Urzędu Tomice, www.tomice.pl 
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Ruch naturalny i wędrówkowy ludności 

Dla pełnego przedstawienia sytuacji demograficznej w Gminie Tomice istotna jest analiza przyrostu 

naturalnego oraz migracji mieszkańców. Na przyrost naturalny ludności składają się zmiany w jej 

liczbie, powodowane przez urodzenia i zgony. Charakteryzujące go wartości określają nie tylko 

strukturę populacji według płci i wieku, ale także liczbę zawartych małżeństw, osób w wieku 

rozrodczym oraz zgonów.  

Gmina Tomice, podobnie jak cały powiat wadowicki, charakteryzuje się dodatnim przyrostem 

naturalnym, co jest zjawiskiem pozytywnym w kontekście obserwowanego niżu demograficznego 

na terenie kraju. W 2014 roku wartość przyrostu naturalnego w Gminie Tomice wyniosła 41 (co 

oznacza, że odnotowano o 41 więcej urodzeń niż zgonów), co sprawia że Gmina Tomice, razem z 

Gminą Spytkowice, ma najwyższy przyrost naturalny wśród gmin wiejskich, należących do powiatu 

wadowickiego. 

Tabela 12 Przyrost naturalny w gminach powiatu wadowickiego w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 2010 2011 2012 2013 2014 

Powiat wadowicki 513 334 311 244 379 

Gminy miejsko-wiejskie 

Gmina Andrychów 173 130 88 80 130 

Gmina Kalwaria 
Zebrzydowska 

20 6 44 29 47 

Gmina Wadowice 116 27 61 17 51 

Gminy wiejskie 

Gmina Brzeźnica 17 13 14 16 20 

Gmina Lanckorona 17 12 7 16 5 

Gmina Mucharz 23 15 4 11 5 

Gmina Spytkowice 27 16 10 15 41 

Gmina Stryszów -1 5 19 10 3 

Gmina Tomice 46 52 26 30 41 

Gmina Wieprz 75 58 38 20 36 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Migracje są drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem wpływającym bezpośrednio na liczbę 

ludności oraz jej rozmieszczenie. Bilans migracji to różnica między osobami meldującymi się 

i dokonującymi wymeldowania w biurze ewidencji mieszkańców. Saldo migracji, w Gminie Tomice, 

na koniec 2014 roku, było dodatnie i wynosiło 34 osoby (więcej osób melduje się w gminie niż 

wymeldowuje się z niej). W latach 2010-2014 saldo migracji wzrosło prawie trzykrotnie. Oznacza to, 

iż rosnąca liczba mieszkańców wynika nie tylko z dodatniego przyrostu naturalnego, ale i z licznych 

zameldowań na terenie gminy. Należy podkreślić, że statystki gminne nie pokazują rzeczywistej skali 

migracji, która odbywa się często bez oficjalnego informowania władz samorządowych. Jednym 

z czynników wpływających na wzrost liczby mieszkańców Gminy Tomice jest zjawisko suburbanizacji 
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Wadowic, polegające na rozwoju rozległych przedmieść oraz ekspansji zabudowy mieszkaniowej  

i usługowej na tereny wiejskie, często daleko poza kraniec zwartej strefy zabudowy miejskiej.  

Tabela 13 Zameldowania i wymeldowania na terenie Gminy Tomice w latach 2010-2014 [os.] 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Zameldowania ogółem 81 126 88 110 91 

Zameldowania z zagranicy 4 4 1 0 3 

Wymeldowania ogółem 69 118 69 77 57 

Wymeldowania za granicę 1 1 9 8 3 

Saldo migracji 12 8 19 33 34 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Struktura wieku mieszkańców 

Na liczbę ludności decydujący wpływ mają dwa czynniki: ruch naturalny oraz wędrówkowy ludności. Te 

z kolei zdeterminowane są przez strukturę ludności według wieku i płci. Struktura ludności według 

wieku określa proces starzenia się ludności, definiowany najogólniej jako zmiany stanu i struktury 

według wieku ludności, polegające na wzroście w ogólnej liczbie udziału osób starszych. Wiedza 

dotycząca struktury ludności według ekonomicznych grup wieku pozwala na bardziej szczegółową 

analizę potencjału demograficznego obszaru. W przypadku danych GUS, w oparciu o które powstała 

niniejsza analiza, grupę dzieci i młodzieży do 17 roku życia klasyfikuje się jako grupę osób w wieku 

przedprodukcyjnym. Wiek produkcyjny dla mężczyzn przypada na okres między 18 a 64 r. ż. natomiast 

kobiet 18 a 59 r. ż. Wiek poprodukcyjny dla populacji mężczyźni określono powyżej 65 r. ż., a kobiet 

powyżej 60 r. ż. Dookreślenie tego podziału jest istotne ze względu na poprawną interpretację danych 

w podziale na płeć i przynależność do grupy ekonomicznej. Poniższy wykres przedstawia strukturę 

ludności Gminy Tomice pod względem ekonomicznych grup wieku.  

Wykres 5 Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku w Gminie Tomice w latach 2005-2014 [%] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Liczba mieszkańców Gminy Tomice w wieku przedprodukcyjnym, w analizowanych latach 2005-2014, 

przewyższa liczbę mieszkańców w wieku poprodukcyjnym o ok. 8-11 p.proc. co jest zjawiskiem 

pozytywnym. W analizowanym okresie liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym systematycznie 

spadała, z nieznacznym wzrostem w 2010 roku o niecały 1 p.proc. Udział ludności w wieku 

przedprodukcyjnym w ostatniej dekadzie obniżył się o niewiele ponad 2 p. proc., a udział ludności 

w wieku poprodukcyjnym wzrósł o 1 p.proc. Udział liczby ludności w wieku produkcyjnym spadł o 1 p. 

proc. 

Stosunkowo dobra sytuacja demograficzna Gminy Tomice znajduje potwierdzenie w przedstawionym 

poniżej porównaniu wskaźników obciążenia demograficznego. Wskaźniki obciążenia demograficznego 

są miarą struktury wiekowej populacji - wskazują na stosunek liczby osób w wieku, gdy są one 

nieaktywne lub bierne zawodowo, czyli w wieku nieprodukcyjnym (liczba dzieci w wieku 0-14 lat, liczba 

osób w wieku 60 lub 65 lat i więcej) do liczby osób będących w wieku produkcyjnym (liczba osób 

w wieku 15-59 lub 64 lata). Wysokie wartości tego wskaźnika, z jednej strony świadczą o zamożności 

i zdrowotności danego społeczeństwa (wydłużenie średniej długości życia), z drugiej strony są 

niekorzystne z punktu widzenia finansów publicznych (mała liczba osób płacących podatki przy dużej 

liczbie osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, ochrony zdrowia itp.). Wskaźniki odnoszą 

się do liczby jednostek, które mogą być uzależnione od wsparcia innych w codziennym życiu (młodzież 

i osoby starsze) w liczbie osób, które są zdolne do zapewniania takiego wsparcia. 

Tabela 14 Wskaźniki obciążenia demograficznego w 2014 roku – porównanie 

 
Polska 

Woj. 
małopolskie 

Pow. 
wadowicki 

Wadowice 
Gmina 
Tomice 

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

58,8 59,2 58,9 60,5 57,9 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku przedprodukcyjnym 

105,2 95,4 84,5 96,9 64,3 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

30,2 28,9 27,0 29,8 22,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W Gminie Tomice wskaźnik ludności w wieku poprodukcyjnym, na 100 osób w wieku produkcyjnym, 

jest najniższy wśród analizowanych obszarów, co oznacza to, że relacja mieszkańców w wieku 

emerytalnym do pracujących jest dobra. Gmina Tomice posiada również najniższy wskaźnik liczby 

ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, co wynika z przewagi 8-

procentowej przewagi liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym do ludności w wieku 

poprodukcyjnym przedstawionej na wykresie powyżej.  

W kontekście niżu demograficznego i starzenia się społeczeństwa strukturę ludności Gminy Tomice, 

według grup ekonomicznych, należy ocenić pozytywnie, ze względu na nieznaczny wzrost udziału 

liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym oraz mniejszy w porównaniu do innych regionów spadek 



Strategia Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025  

 

 

Strona 35 

liczby ludności w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Na korzystną sytuację demograficzną 

gminy wpływa dodatni przyrost naturalny oraz dodatnie saldo migracji. 

2.7 Rolnictwo i gospodarka 

Rolnictwo 

Dobre warunki glebowo-klimatyczne powodują, iż Gmina Tomice posiada charakter rolniczy. Uprawy 

roślin zbożowych i ziemniaków, łąki, stawy rybne i plantacje wikliny są charakterystyczne dla tego 

rejonu. Rolnicza funkcja gminy wynika ze znacznego terenu jaki zajmują obszary rolnicze (rolnicza 

przestrzeń produkcyjna - skrót RPP), czyli tereny posiadające potencjał rolny, na które wpływa jakość 

gleb, klimat, rzeźba terenu1. Podając za GUS, z 4 153 ha powierzchni ogólnej gminy, 74,09% stanowi 

obszar rolniczy. Najwyższy odsetek powierzchniowy, rolniczej przestrzeni produkcyjnej, odnotowano 

w miejscowościach Witanowice oraz Radocza.  

Rysunek poniżej przedstawia jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenie Gminy Tomice. Gleby 

o dobrej produktywności stanowią w każdej z miejscowości znaczny odsetek obszarów rolnych 

 - począwszy od 91,2% w miejscowości Woźniki do 62,1 % w miejscowości Lgota.  

Rysunek 11 Waloryzacja przestrzeni rolniczej Gminy Tomice - mapa poglądowa 

 

Źródło: opracowanie pt. Analiza zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w polityce przestrzennej Gminy Tomice, Barbara 
Prus, Tomasz Salata Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie  

                                                           
1 Analiza zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w polityce przestrzennej Gminy Tomice, Barbara Prus, Tomasz Salata 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Nr 3/II/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 145–157, 
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi 
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Na terenie Gminy Tomice dominującym typem gleb są gleby brunatne wyługowane, wykształcone 

na podłożu utworów lessowych oraz iłach i glinach zwietrzelinowych. Ponadto znaczną powierzchnię 

zajmują gleby bielicowe (miejscowości: Radocza, Tomice, Zygodowice, Woźniki). W dnie doliny Skawy 

oraz niektórych mniejszych cieków wodnych wykształciły się mady na podłożu osadów rzecznych. 

Dokonując analizy jakości gleb wzięto pod uwagę ich klasę bonitacyjną oraz związany z nią stopień 

ochrony. W niniejszym opracowaniu grunty rolne zgrupowano w trzy przedziały, przedstawione 

w tabeli poniżej. 

Tabela 15 Klasy bonitacyjne gleb i stopień ich ochrony 

Jakość gleb Klasyfikacja bonitacyjna Stopień ochrony 

Gleby najlepsze i bardzo dobre I, II, [IIIa, IIIb, III >22 ha] Najwyższy 

Gleby dobre i średnio dobre 
IIIa, IIIb, III nie stanowiące zwartych 

kompleksów 
Wysoki 

Gleby średniej jakości, lepsze, 
gorsze 

IVa, IVb, IV, VI i V Niski tzw. ochrona złagodzona 

Źródło: opracowanie własne 

Zgodnie z opracowaniem pt. „Analiza zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w polityce 

przestrzennej Gminy Tomice” 54,4% obszaru rolniczej przestrzeni produkcyjnej Gminy Tomice należy 

do najwyższej kategorii gruntów spełniających łącznie warunek najwyższej jakości i przydatności gleb, 

optymalnego uwilgotnienia oraz najwyższej kategorii ochrony względem przynależności do klas 

bonitacyjnych. Najwyższy odsetek gruntów najcenniejszych, z przyrodniczego i rolniczego punktu 

widzenia, znajduje się w miejscowościach Woźniki (77,2%) oraz Zygodowice (68,6%). Najmniej 

gruntów najwyższej kategorii znajduje się w miejscowości Lgota, co spowodowane jest m.in. niską 

jakością i przydatnością gleb występującą w tej części gminy. Odsetek terenów zaliczonych do drugiej 

kategorii, podlegających złagodzonej ochronie, waha się od 7,7 p.proc. w miejscowości Woźniki do 

21 p.proc. w miejscowości Radocza. 
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Rysunek 12 Przestrzenne rozmieszczenie syntetycznego wskaźnika z zakresu ochrony gleb na terenie Gminy Tomice, 
z naniesiona siecią drogową oraz budynkami 

 
Źródło: opracowanie pt. Analiza zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w polityce przestrzennej Gminy Tomice, Barbara 
Prus, Tomasz Salata Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie  

Dobre warunki glebowo-klimatyczne przesądzają o rolniczym charakterze Gminy Tomice, jednak 

większość indywidualnych gospodarstw rolnych stanowią drobne gospodarstwa, zajmujące się 

produkcją na potrzeby własne, a część z nich w ostatnim okresie zaniechała produkcji. Według danych 

z Narodowego Spisu Rolnego w 2010 roku w Gminie Tomice funkcjonowało 972 gospodarstw rolnych 

(w tym 971 to indywidualne gospodarstwa rolne), z czego 752 (77,37%) prowadziły działalność 

rolniczą. W gminie istniało 427 gospodarstw do 1 ha, z czego jedynie 225 (52,69%) prowadziło 

działalność rolniczą oraz 461 gospodarstw od 1 do 5 ha, w tym 443 (96,10%) prowadziło działalność 

rolniczą. Na terenie gminy prowadziło działalność 12 gospodarstw powyżej 15 ha. Łączna powierzchnia 

tych gospodarstw wynosiła 476,76 ha, co daje średnią 39,7 ha na gospodarstwo. 

Tabela 16 Gospodarstwa rolne w Gminie Tomice według grup obszarowych użytkowników rolnych w 2010 roku 

Gospodarstwo rolne  Liczba ogółem 
Udział [%] w liczbie 

gosp. rolnych 

Gospodarstwa 
prowadzące 

działalność rolniczą 

Udział [%] w liczbie 
gosp. rolnych 

Ogółem  972 100,00% 752 77,37% 

Do 1 ha włącznie 427 43,93% 225 52,69% 

1 - 5 ha 461 47,43% 443 96,10% 

5 - 10 ha 59 6,07% 59 100,00% 

10 -15 ha 13 1,34% 13 100,00% 

15 ha i więcej 12 1,23% 12 100,00% 

Źródło: GUS (Powszechny Spis Rolny 2010 r.)  
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W tabeli poniżej przedstawiono strukturę głównych zasiewów w Gminie Tomice. Z upraw polowych 

największą powierzchnię zajmują zboża, w tym pszenica i jare mieszanki zbożowe, jęczmień oraz 

ziemniaki.  

Rysunek 13 Struktura głównych zasiewów w Gminie Tomice w 2010 roku 

Rodzaj Pow. [ha] Rodzaj Pow. [ha] 

Pszenica ozima 397,55 Owies 64,26 

Mieszanki zbożowe jare 277,57 Jęczmień ozimy 55,19 

Jęczmień jary 182,04 Mieszanki zbożowe ozime 49,14 

Ziemniaki 156,03 Pszenica jara 37,71 

Pszenżyto ozime 83,94 Kukurydza na ziarno 34,3 

Uprawy przemysłowe 78,01 Pszenżyto jare 11,31 

Rzepak i rzepik razem 74,65 Warzywa gruntowe 6,98 

Żyto 65,93 Ogółem 1563,25 

Źródło: GUS (Powszechny Spis Rolny 2010 r.)  

W sołectwie Woźniki od połowy XIX wieku istnieje tradycja uprawy wikliny na wyroby koszykarskie. 

Plantacjom wikliny sprzyjają miejscowe warunki klimatyczne i glebowe, a w szczególności wysoki 

poziom wód gruntowych w dolinie Skawy. Mieszkańcy Woźnik oferują zwolennikom ekologicznych 

wyrobów wiklinowych szeroką gamę produktów, od prostych koszy do elementów wyposażenia 

ogrodu. Stanowi to element wyróżniający Gminę w skali województwa małopolskiego.   

Gospodarka 

Lokalna gospodarka kształtowana jest w głównej mierze przez podmioty gospodarcze z sektora 

prywatnego, a zwłaszcza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Podając za GUS, w 2015 

roku na terenie Gminy Tomice 786 podmiotów prowadziło działalność gospodarczą, z czego 668 

(84,99%) to osoby fizyczne. Jak pokazuje poniższy wykres, liczba podmiotów gospodarczych 

od 2005 roku stale rośnie. W ocenie wzrostu lub spadku liczby podmiotów gospodarczych należy wziąć 

pod uwagę coraz liczniejsze przypadki przechodzenia etatowych pracowników na własną działalność 

gospodarczą, jako element polityki oszczędnościowej dużych przedsiębiorstw. W latach 2005-2015 

liczba podmiotów gospodarczych w Gminie Tomice wzrosła o 17,84% (119 podmiotów). Liczba osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, na przestrzeni wskazanych lat, wzrosła o 17,81% 

(101 os. fizycznych).  
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Wykres 6 Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Tomice w latach 2005-2015  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W 2015 roku na 786 podmioty gospodarcze, jedynie 22 należały do sektora publicznego (prowadzące 

działalność w zakresie użyteczności publicznej). Na terenie gminy nie ma podmiotów prowadzących 

działalność na podstawie prawa spółdzielczego, jednak na uwagę zasługuje fakt, iż działają 

tu 24 stowarzyszenia i organizacje społeczne. Na terenie gminy 2 podmioty prowadzą działalność 

w formie spółki handlowej z udziałem kapitału zagranicznego.   

Tabela 17 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w 2015 roku w Gminie Tomice 

Podmioty wg sektorów własnościowych Liczba podmiotów  

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 786 

Sektor publiczny – ogółem 22 

w tym państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budżetowego 

20 

Sektor prywatny – ogółem 762 

w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 

668 

w tym spółki handlowe 14 

w tym spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego 

2 

w tym fundacje 1 

w tym stowarzyszenia i organizacje społeczne 24 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

W tabeli poniżej przedstawiono podmioty gospodarki narodowej, działające na terenie Gminy Tomice, 

według klas wielkości. W gminie dominują mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 pracowników) 

i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą najczęściej jednoosobową. Na koniec 2015 roku 

podmioty zatrudniające do 9 pracowników stanowiły 97,96% podmiotów gospodarczych. W latach 

2008-2015 liczba mikroprzedsiębiorstw, działających w Gminie Tomice, wzrosła o 8,6% 

(61 podmiotów), z kolei liczba małych przedsiębiorstw (zatrudniających od 10 do 49 pracowników) 

spadła o 13,33%. Najwięcej małych przedsiębiorstw działało na terenie gminy w latach 2010-2011 - 
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18 podmiotów. Na koniec 2015 roku w gminie swoją działalność prowadziło 13 małych 

przedsiębiorstw i 3 średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające od 50 do 249 pracowników). 

Gmina Tomice nie jest miejscem lokalizacji dużych przedsiębiorstw ze względu na dużą powierzchnię 

użytków rolnych oraz dominującą rolniczą i mieszkaniową funkcję gminy. Brak dużych przedsiębiorstw 

i malejąca liczba średnich przedsiębiorstw wpływa niekorzystnie na lokalny rynek pracy i skutkuje 

brakiem miejsc pracy. 

Tabela 18 Podmioty gospodarki narodowej, według klas wielkości, działające na terenie Gminy Tomice w latach 2008-2015 

Podmioty 
wg klas 

wielkości 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba podmiotów [szt.] 

0-9 722 719 752 724 742 751 762 770 

10-49 16 17 18 18 13 12 12 13 

50-249 5 5 5 5 4 3 3 3 

Ogółem 743 741 775 747 759 766 777 786 

Udział podmiotów [%] 

0-9 97,17% 97,03% 97,03% 96,92% 97,76% 98,04% 98,07% 97,96% 

10-49 2,15% 2,29% 2,32% 2,41% 1,71% 1,57% 1,54% 1,65% 

50-249 0,67% 0,67% 0,65% 0,67% 0,53% 0,39% 0,39% 0,38% 

Ogółem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Poniżej przedstawiono strukturę podmiotów gospodarczych w Gminie Tomice według rodzajów 

prowadzonej działalności. W analizowanych latach 2010-2015 wyraźnie zmalała liczba podmiotów 

prowadzących działalność rolniczą. Dochody z działalności rolniczej nie są głównym źródłem 

utrzymania dla rolników, w większości gospodarstw członkowie rodzin pracują poza rolnictwem - na 

stałe lub sezonowo. Na terenie gminy dominują podmioty prowadzące działalność usługową 

i handlową, która zaspokaja podstawowe potrzeby mieszkańców. 

Tabela 19 Podmioty gospodarcza, działające na terenie Gminy Tomice, wg rodzajów działalności PKD 2007 

Rodzaj działalności 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba podmiotów [szt.] 

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

33 29 28 28 23 21 

Przemysł i budownictwo 283 274 278 275 275 280 

Pozostała działalność 459 444 453 463 479 485 

Ogółem 775 747 759 766 777 786 

Udział podmiotów [%] 

Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

4,26% 3,88% 3,69% 3,66% 2,96% 2,67% 

Przemysł i budownictwo 36,52% 36,68% 36,63% 35,90% 35,39% 35,62% 

Pozostała działalność 59,23% 59,44% 59,68% 60,44% 61,65% 61,70% 

Ogółem 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Poniższy wykres przedstawia szczegółowo strukturę sektora gospodarki w gminie, według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności 2007, która została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji 

działalności gospodarczej, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności 

gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre 

rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych. W związku z powyższym 

zachowuje pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową 

z klasyfikacją NACE Rev.2. Klasyfikacja ta jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym 

podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty 

gospodarcze). PKD jest podstawą systemu klasyfikacji gospodarczych i społecznych, do której 

nawiązują inne klasyfikacje, a zwłaszcza Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług.  

W Gminie Tomice najwięcej podmiotów gospodarczych, jako dominujący obszar działalności podało 

handel hurtowy i detaliczny oraz naprawę pojazdów - 24,68% ogółu firm (194 podmioty 

gospodarczych na 786). Drugą, co do wielkości branżą jest budownictwo - 17,94% ogółu firm 

(141 podmiotów), a kolejną przetwórstwo przemysłowe - 17,43% ogółu firm (134 podmioty).  
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Wykres 7 Struktura gospodarki w Gminie Tomice wg sekcji PKD 2007 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Większymi przedsiębiorstwami działającymi na terenie Gminy Tomice są: 

– Zakłady Mięsne Brado-2 S.A. w Tomicach – firma zajmującą się ubojem 

oraz konfekcjonowaniem drobiu, 

– SMOLBET w Witanowicach – producent betonu towarowego, 

– eSKa Szydłowski J., Kłapuk J. sp.j. w Lgocie – firma zajmuje się produkcją obuwia, 

– Drewex w Tomicach – producent mebli dla dzieci, 

– "Kolmar" Zakład Handlowo-Produkcyjno-Usługowy w Tomicach – producent stołów i krzeseł, 
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– Tyrybon Home - Studio meblowe w Tomicach – zakład produkcji mebli. 

W tabeli poniżej przedstawiono kondycję lokalnej gospodarki w ujęciu wskaźnikowym w odniesieniu 

do stanu gospodarki w powiecie i województwie. Wskaźnik przedsiębiorczości (podmioty wpisane 

do rejestru REGON na 10 tys. ludności) dla Gminy Tomice, w 2014 roku, wyniósł 985 i jest niższy niż 

średnia dla powiatu wadowickiego (1 014) oraz województwa małopolskiego (1 045). Niski wskaźnik 

przedsiębiorczości wynika w głównej mierze z rolniczego charakteru gminy oraz małej liczby średnich 

przedsiębiorstw działających na terenie gminy. Znaczna liczba osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą w Gminie Tomice implikuje wysoką wartość wskaźnika osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą na 1 000 mieszkańców (85), wyższą od powiatu wadowickiego 

(82) oraz województwa małopolskiego (78). Jednocześnie liczba organizacji pozarządowych, na 10 tys. 

mieszkańców, wynosząca 32 jest większa niż w powiecie (24), co wskazuje na dobrze rozwinięty 

poziom społeczeństwa obywatelskiego.        

Tabela 20 Wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2010-2014 – porównanie samorządów 

Jednostka terytorialnaJednostka terytorialnaJednostka terytorialnaJednostka terytorialna    

WskaźnikiWskaźnikiWskaźnikiWskaźniki    

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Podmioty wpisane do rejestru REGON 
na 10 tys. ludności 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 1000 ludności 

Woj. małopolskie 993 991 1024 1045 1059 76 75 77 78 78 

Powiat wadowicki 1000 987 1002 1006 1014 82 81 82 81 82 

Gmina Tomice 1014 970 980 982 985 89 85 85 85 85 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje 
społeczne na 10 tys. mieszkańców 

Podmioty nowo zarejestrowane na 
10 tys. ludności w wieku produkcyjnym 

Woj. małopolskie 27 28 30 31 33 171 143 151 147 151 

Powiat wadowicki 20 21 22 23 24 141 117 115 122 123 

Gmina Tomice 26 26 27 29 32 129 94 114 87 102 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Gmina Tomice poprzez swoje położenie w bezpośrednim sąsiedztwie miasta powiatowego Wadowice 

na południu oraz pomiędzy Aglomeracją Górnośląską na zachodzie, a Aglomeracją Krakowską 

na wschodzie znajduje się w stosunkowo korzystnej sytuacji powiązań społeczno-gospodarczych, 

wpływającej na potencjał gospodarczy gminy. W tym kontekście najważniejsze wydają się wytworzone 

powiązania funkcjonalne z Wadowicami. Miasto oferuje dużo miejsc pracy oraz jest ośrodkiem 

świadczenia wysokiej jakości usług publicznych (zwłaszcza z dziedziny kultury, pomocy społecznej oraz 

edukacji). Podmioty gospodarcze działające na terenie gminy związane są głównie z drobną 

działalnością handlowa i usługową, mającą na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców. 
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Mieszkańcy Gminy Tomice często pracują poza jej granicami, głównie w Wadowicach. Bliskie 

sąsiedztwo miasta powiatowego, stwarza mieszkańcom Gminy Tomice warunki do intensywnej 

mobilności przestrzennej i zawodowej, przekładającej się na wyższą jakość życia, bazując na lepszym 

dostępie do usług publicznych wyższego rzędu (np. z dziedziny kultury), czy do bardziej atrakcyjnych 

miejsc pracy.  

2.8 Rynek pracy 

Podając za GUS, na koniec 2014 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Tomice 

wyniosła 286 osób spośród, których 169 (59,09%) to kobiety. Liczba osób bezrobotnych w gminie 

na koniec 2014 roku spadła o 6,22 p.proc. w stosunku do roku 2010 oraz o 23,53 p.proc. w stosunku 

do roku 2013, kiedy to liczba bezrobotnych osiągnęła największą wartość. Odsetek bezrobotnych 

kobiet na koniec 2014 roku w Gminie Tomice jest większy od liczby bezrobotnych mężczyzn o 18 

p.proc. Może wynikać to z przyjętego modelu kulturowego, w którym tylko mężczyzna podejmuje 

pracę zarobkową, a kobieta zajmuje się gospodarstwem domowym.  

Tabela 21 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Tomice w latach 2010-2014 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Woj. małopolskie 142 221 145 094 161 161 164 434 139 027 

Powiat wadowicki 6 897 7 148 7 901 7 731 6 429 

Gmina Tomice 305 339 369 374 286 

w tym mężczyźni 125 148 166 165 117 

mężczyźni - udział [%] 40,98% 43,66% 44,99% 44,12% 40,91% 

 w tym kobiety 180 191 203 209 169 

kobiety - udział [%] 59,02% 56,34% 55,01% 55,88% 59,09% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Analizując rynek pracy w województwie małopolskim można zauważyć, że najwyższa liczba osób 

bezrobotnych utrzymywała się w 2012 i 2013 roku nie tylko w Gminie Tomice, ale i w powiecie oraz 

w województwie. Spadek liczby osób bezrobotnych w 2014 roku widoczny jest na każdym szczeblu 

samorządu terytorialnego co pozwala wnioskować, iż poziom bezrobocia w Gminie Tomice poddaje 

się tendencjom ogólnokrajowym, a nie wynika ze specyficznych problemów danej gminy.  

Poniżej przedstawiono dane Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach na temat bezrobocia 

w powiecie wadowickim. Niestety Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach nie prowadzi danych 

statystycznych dotyczących stopy bezrobocia w rozbiciu na poszczególne gminy wchodzące w skład 

powiatu wadowickiego. Z tego względu opisując bezrobocie w gminie w opracowaniu posiłkowano się 

danymi prezentowanymi z poziomu powiatu. Podając za opracowaniem Powiatowego Urzędu Pracy 

w Wadowicach, pt. „Informacja o sytuacji na lokalnym na rynku pracy w powiecie wadowickim, według 

stanu na dzień 31 sierpnia 2015 roku” stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 9,4% i była wyższa 
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od poziomu województwa małopolskiego - 8,6% (o 0,8 p. proc.), a niższa od stopy bezrobocia w kraju 

wynoszącej 10,1% (o 0,7 p. proc.). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Wadowicach na koniec sierpnia 2015 roku wynosiła 5 169 osób i była niższa w ujęciu rocznym 

(31 sierpnia 2014 r.) o 1 317 osób (tj. spadek o 20,31%). W populacji osób bezrobotnych, podobnie jak 

w latach poprzednich, dominowały kobiety, stanowiące 55,97% bezrobotnych (2 893 osoby). 

Według stanu na koniec sierpnia 2015 roku, w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 225 osób 

bezrobotnych z Gminy Tomice. W porównaniu z sierpniem 2014 roku bezrobocie w Gminie Tomice 

spadło o 0,27 p.proc. 

Tabela 22 Liczba bezrobotnych w gminach powiatu wadowickiego wg stanu na dzień 31.08.2015 roku 

Gmina 

31.08.2014 rok 31.08.2015 rok 
Zmiana  

[os.] 
Wzrost/ 

spadek [%] Liczba 
bezrob. 

Udział % 
Liczba 

bezrob. 
Udział % 

Andrychów 2 311 35,63 1 996 38,61 -315 2,98 

Brzeźnica 329 5,07 215 4,16 -114 -0,91 

Kalwaria 
Zebrzydowska 

666 10,27 488 9,44 -178 -0,83 

Lanckorona 194 2,99 175 3,39 -19 0,39 

Mucharz 182 2,81 152 2,94 -30 0,13 

Spytkowice 328 5,06 207 4 -121 -1,05 

Stryszów 270 4,16 224 4,33 -46 0,17 

Tomice 300 4,63 225 4,35 -75 -0,27 

Wadowice 1 469 22,65 1 136 21,98 -333 -0,67 

Wieprz 437 6,74 351 6,79 -86 0,05 

Razem 6 486 100 5 169 100 -1 317 0 

Źródło: PUP w Wadowicach 

Spośród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych na dzień 31 sierpnia 2015 roku, aż 4 484 osoby    zostały 

zakwalifikowane do grupy bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przy czym 

jedna osoba może spełniać warunki więcej niż jednej kategorii.  

Według opracowania PUP w Wadowicach pt. „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 

w powiecie wadowickim - część diagnostyczna - 2014 rok” do zawodów deficytowych na terenie 

powiatu wadowickiego zaliczały się przede wszystkim zawody wymagające wykształcenia zawodowego 

lub średniego, a także specjalnych uprawnień zawodowych np. prawo jazdy wyższych kategorii. 

Rzadziej pojawiały się oferty pracy dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wykształceniem 

wyższym. Największy wskaźnik deficytu obserwowano w zawodach: drwal/pilarz drzew, pracownik 

ochrony fizycznej, kierowca autobusu, doradca finansowy, listonosz, specjalista do spraw kadr, 

kierowca samochodu ciężarowego, spedytor, asystent do spraw księgowości, kosmetyczka, 

przedstawiciel handlowy. Najmniejszy deficyt wykazywały zawody: robotnik budowlany, pomoc 

kuchenna, pakowacz, sprzątaczka biurowa, introligator, florysta, lakiernik, animator kultury. 
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Samorząd Gminy Tomice winien podejmować wszelkie inicjatywy na rzecz pobudzenia 

przedsiębiorczości, która przełoży się na wzrost atrakcyjności ofert na rynku pracy dla mieszkańców. 

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest angażowanie organizacji pozarządowych, prowadzących działalność 

w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

w podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, umiejętności biznesowych, 

tworzenia nowych miejsc pracy. 

2.9 Infrastruktura techniczna i mieszkaniowa 

2.9.1 Infrastruktura techniczna 

Analizę infrastruktury technicznej określonego obszaru można ująć w dwie podstawowe kategorie: 

infrastrukturę związaną z komunikacją oraz infrastrukturę służącą zaopatrzeniu w media. Inwestycje 

w infrastrukturę techniczną znacząco wpływają na jakość życia mieszkańców danego obszaru. Należy 

podkreślić, iż koszty infrastruktury na terenach wiejskich, zarówno na etapie inwestycji, jak też 

bieżącego utrzymania, są na ogół znacznie większe niż w miastach ze względu na rozproszoną 

zabudowę.   

Sieć komunikacyjna 

Przez teren powiatu wadowickiego przebiegają trzy drogi krajowe: nr 52 Bielsko-Biała - Głogoczów, 

nr 28 Zator - Medyka, nr 44 Gliwice - Kraków oraz dwie drogi wojewódzkie: nr 953 Kalwaria 

Zebrzydowska - Skawina, nr 781 Chrzanów - Łękawica. 

Dodatkowo przez powiat przebiegają cztery linie kolejowe: nr 94 relacji Kraków Płaszów - Oświęcim, nr 

97 relacji Skawina - Żywiec, nr 103 relacji Trzebinia - Wadowice (linia aktualnie zamknięta) oraz nr 117 

relacji Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona - Bielsko-Biała Główna. Położenie powiatu umożliwia 

mieszkańcom i turystom relatywnie łatwy dostęp do transportu lotniczego.  

Stolicę powiatu oraz Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice dzieli odległość 

ok. 50 km, aby zaś dostać się do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach trzeba 

pokonać ok. 100 km. 
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Rysunek 14 Sieć dróg na terenie powiatu wadowickiego 

 
Źródło: oficjalna strona powiatu wadowickiego, powiat.wadowice.pl 

Gmina Tomice posiada dogodne położenie komunikacyjne, tworzone przez przebiegająca przez teren 

gminy drogę krajową nr 28, biegnącą z północy na południe, przez miejscowości Radocza i Tomice. 

Łączy się ona w kierunku południowym na terenie miasta Wadowice z drogą krajową nr 52 Bielsko-

Biała - Kęty - Wadowice - Głogoczów, która z kolei łączy się w miejscowości Głogoczów z drogą krajową 

nr 7 Chyżne - Kraków. Ponadto wymieniona wyżej droga krajowa nr 28 łączy się w kierunku 

północnym, na terenie miasta Zator z drogą krajową nr 44 Kraków - Skawina - Zator - Oświęcim - Tychy 

- Gliwice, która z kolei łączy się w Gliwicach z autostradą A-4. 

Przez teren Gminy Tomice przebiega jednotorowa, zelektryfikowana linia kolejowa Wadowice  

- Spytkowice. W chwili obecnej na linii tej nie odbywa się żaden kolejowy ruch towarowy lub osobowy. 
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Rysunek 15 Sieć komunikacyjna Gminy Tomice - mapa poglądowa 

 
Źródło: opracowanie pt: „Analiza polityki przestrzennej Gminy Tomice z uwzględnieniem kierunków rozwoju obszarów 
inwestycyjnych w aspekcie parametrów nasycenia terenów armaturą techniczną”, dr inż. Barbara Prus, Katedra Gospodarki 
Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2012 rok. 

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowo system drogowy Gminy Tomice, na który składają się 

drogi o znaczeniu regionalnym oraz lokalnym. 

Tabela 23 Drogi publiczne przebiegające przez tereny Gminy Tomice 

Rodzaj drogi Numer Relacja/odcinek 

Drogi krajowe 28 Zator - Medyka 

Drogi powiatowe 

1764 K Tomice - Przybradz 

1765 K Radocza - Frydrychowice 

1766 K Tomice - Piekło 

1767 K Wadowice - Tomice - Wieprz 

1768 K Brzeźnica - Tomice 

1769 K Spytkowice - Bachowice - Woźniki - Witanowice 

1770 K Witanowice - Zygodowice - Woźniki; 

1771 K Zygodowice (droga przez wieś) 

1772 K Tłuczań - Zygodowice - Ryczów - Łączany 

1778 K Witanowice - Lgota - Wyźrał 

1779 K Babica - Witanowice 

Drogi gminne - 85 km 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tomice. 
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Lokalny układ dróg gminnych i ulic wiejskich, na terenie Gminy Tomice, zapewnia dogodne połączenia 

z podstawowym układem komunikacyjnym. Długość dróg gminnych na obszarze wszystkich sołectw 

Gminy Tomice wynosi 85 km, z czego 25 km nawierzchni z masy mineralnej, 15 km o nawierzchni 

smołowej, 15 km nawierzchni klincowej, 28 km nawierzchni żwirowej i 2 km drogi gruntowej. Przy 

drogach gminnych, powiatowych i krajowej jest około 11 km chodników. Duża część dróg posiada 

jedynie niezagospodarowane pobocze co niesie za sobą zagrożenie ruchu dla pieszych. 

Istniejąca na terenie Gminy Tomice sieć dróg wymaga częściowej przebudowy, remontów i budowy 

chodników, aby podnosić komfort użytkowników dróg i poprawiać bezpieczeństwo ruchu. Należy stale 

usprawniać układ komunikacyjny, aby zapewnił on nieograniczoną zasięgiem oraz warunkami 

klimatycznymi możliwość dojazdu do miejsc zamieszkania i terenów działalności rolniczej oraz 

gospodarczej.  

W tabeli poniżej przedstawiono udział wydatków na drogi publiczne gminne w stosunku do wydatków 

z budżetu Gminy Tomice w latach 2012-2014 oraz do wydatków na transport i łączność. Na przestrzeni 

analizowanych trzech lat wydatki na transport i łączność stanowiły średnio ok. 5,8% wydatków gminy. 

W 2012 roku wydatki na transport i łączność osiągnęły najwyższa wartość ponad 1,5 mln złotych co 

stanowiło 10,02% wydatków budżetowych gminy ogółem. W tym samym roku przeznaczono 

największą kwotę na budowę/modernizację dróg gminnych. W kolejnych latach 2013-2014 gmina 

przeznaczyła mniejszą kwotę na wydatki w obszarze transportu i łączności, które stanowiły 

odpowiednio 3,10% w 2013 roku i 3,37% w 2014 roku wydatków gminy. Przełożyło się to na spadek 

wydatków na poprawę stanu dróg gminnych do 3,37% wydatków budżetowych gminy w 2014 roku. 

Tabela 24 Udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach Gminy Tomice w latach 2012-2014 

Kategoria wydatków 2012 2013 2014 

Kwota wydatków [zł] 

Wydatki z budżetu ogółem 23 064 744,44 17 772 867,89 21 925 401,37 

Wydatki na transport i łączność 2 311 688,69 551 145,41 959 603,67 

Wydatki na drogi publiczne gminne 1 593 720,98 477 999,63 738 442,03 

Udział w wydatkach budżetowych ogółem [%] 

Wydatki z budżetu ogółem 100,00% 100,00% 100,00% 

Wydatki na transport i łączność 10,02% 3,10% 4,38% 

Wydatki na drogi publiczne gminne 6,91% 2,69% 3,37% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Dostęp mieszkańców do mediów (wodociąg, gaz, kanalizacja) jest jednym z ważniejszych 

wyznaczników, jakości życia na danym obszarze. Oddziałuje z jednej strony na atrakcyjność 

inwestycyjną oraz osiedleńczą, przyczyniając się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, a z drugiej 

strony może wpływać na aktywność potencjalnych inwestorów. Ma to bardzo duży związek ze 
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zjawiskiem suburbanizacji pobliskich Wadowic, których mieszkańcy chętnie osiedlają się w Gminie 

Tomice. W tabeli poniżej podano szczegółowe dane dotyczące sieci wodociągowej, kanalizacyjnej 

i gazowej na terenie gminy. 

Tabela 25 Dane dotyczące infrastruktury technicznej na terenie Gminy Tomice w latach 2010-2014 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Dane dotyczące sieci wodociągowej 

Długość czynnej sieci rozdzielczej [km] 100,1 101,1 101,4 101,4 101,4 

Zużycie wody 1 mieszkańca [m3] 27 26,9 28,3 26,8 24,5 

Ludność korzystająca z sieci [os.] 5 932 6 002 6 038 6 076 7 877 

Dane dotyczące sieci kanalizacyjnej 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 

Ścieki odprowadzone [dam3] 55 95 109 119 120 

Ludność korzystająca z sieci [os.] 1 592 1 732 1 750 1 766 1 786 

Dane dotyczące sieci gazowej 

Długość czynnej sieci gazowej [m] 106 800,0 106 987,0 107 293,0 107 949,0 108 306,0 

Zużycie gazu [tys. m3] 769,4 697,1 702,3 696,3 633,1 

Ludność korzystająca z sieci [os.] 4 352 4 374 4 442 4 475 4 512 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Sieć wodociągowa 

W Gminie Tomice układ i zasięg głównych przewodów wodociągowych pozwala na doprowadzenie 

wody z ujęć zbiorowych do prawie wszystkich skupisk zabudowy. Łączna długość sieci wodociągowej 

wynosi około 100 km, a przyłączy do zabudowy ponad 40 km. Główne ujęcia zaopatrujące 

mieszkańców gminy w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze bazują na zasobach wodnych terasy 

rzeki Skawy (studnie infiltracyjne). Problemem gminy są okresowe niedobory w dostępie do wody 

pitnej spowodowanie wysychaniem rzek i studni (gmina nie posiada studni głębinowych tylko 

powierzchniowe) zwłaszcza w okresie letnim, wynikające z faktu, iż Gmina Tomice zaopatruje w wodę 

inne gminy powiatu wadowickiego, również borykające się z okresowym brakiem wody pitnej. Ponadto 

ze względu na obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy, gmina nie może zbudować spiętrzenia na 

rzece Skawie aby zwiększyć pobór wody. 

Sieć kanalizacyjna 

Obszar Gminy Tomice w stosunkowo niedużym stopniu jest objęty systemami odprowadzania 

i oczyszczania ścieków. Podając za GUS na koniec 2014 roku gmina posiadała 8,2 km sieci 

kanalizacyjnej, z której korzystało 1 786 mieszkańców (22,6% ludności gminy). Tylko miejscowość 

Tomice oraz część miejscowości Radocza wyposażone są w zbiorowy system odprowadzania ścieków 

doprowadzający ścieki komunalne z tego terenu do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej 

w miejscowości Radocza. System ten nie jest połączony z systemami odprowadzania i oczyszczania 

ścieków w gminach sąsiednich. 
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Mając na uwadze ochronę stanu wód powierzchniowych i gruntowych Gmina Tomice dofinansowuje 

zakup i montaż nowych przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu likwidacji starych, nieszczelnych 

szamb przydomowych. 

Sieć gazowa 

Gmina Tomice posiada sieć gazowniczą rozprowadzaną gazociągiem średniego ciśnienia Ø200 i Ø160 

relacji Wadowice - Tomice, Tomice - Chocznia. Przez miejscowość Tomice i Witanowice przebiega 

trasa gazociągu wysokoprężnego o/ 200 mm, P n 5,5 MPa, relacji Chocznia (Łazówka) - Babica, 

mającego znaczenie ponadlokalne. Przez Gminę Tomice przebiega również trasa gazociągu 

wysokoprężnego DN 200, CN 6,5 MPa, relacji Brzeźnica - Sucha Beskidzka. 

Operatorem oraz właścicielem sieci gazowej niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia na terenie 

Gminy Tomice jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrzu. Podając za GUS na koniec 2014 

roku gmina posiadała 108 km sieci gazowej, z której korzystało 4 512 mieszkańców (57,20% ludności 

gminy). 

Sieć ciepłownicza 

Gmina Tomice nie posiada scentralizowanego systemu ciepłowniczego. Budynki mieszkalne zasilane są 

głównie z przydomowych kotłowni indywidualnych. Podstawowym nośnikiem energii 

wykorzystywanym w gminie do celów grzewczych są paliwa stałe, głównie węglowe i drewno, gaz oraz 

w niewielkim stopniu energia elektryczna i olej opałowy. 

Sieć energetyczna 

Gmina Tomice jest w pełni zelektryfikowana. Podmiotem zaopatrującym budynki Gminy w energię 

elektryczną jest TAURON Dystrybucja SA Oddział w Bielsku Białej. Źródłem zasilania sieci średniego 

napięcia (SN) zlokalizowanej na terenie Gminy są stacje transformatorowe 110/15 kV „GPZ Zaskawie” 

i 110/15 kV „GPZ Wadowice” zasilane pośrednio liniami 110 kV z sieci przesyłowej 220 kV.    

Infrastruktura techniczna Gminy Tomice ma duże znaczenie nie tylko w kontekście jakości życia 

mieszkańców, ale także w kontekście gospodarczym, tj. przyciągnięcia nowych inwestycji na teren 

gminy. Istotne jest pełne przygotowanie do obsługi ewentualnych inwestorów, ważne jest uzbrojenie 

terenów w sieć średniego i niskiego napięcia, gaz ziemny, instalację wodociągową, kanalizacyjną 

i centralnego ogrzewania, co pozwoli na stymulowanie rozwoju gospodarczego. Jednak we wszelkich 

działaniach, a szczególnie infrastrukturalnych, wpływających na wzrost rozwoju gospodarczego należy 

brać pod uwagę uwarunkowania środowiskowe. Na rysunku poniżej przedstawiono orientacyjnie sieć 

uzbrojenia podziemnego Gminy Tomice. 
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Rysunek 16 Infrastruktura techniczna na terenie Gminy Tomice - mapa poglądowa 

 
Źródło: opracowanie pt: „Analiza polityki przestrzennej Gminy Tomice z uwzględnieniem kierunków rozwoju obszarów 
inwestycyjnych w aspekcie parametrów nasycenia terenów armaturą techniczną”, dr inż. Barbara Prus, Katedra Gospodarki 
Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2012 rok. 
Legenda: c - sieć ciepłownicza, e - sieć energetyczna, g - sieć gazowa, i - sieć informatyczna, k - sieć kanalizacyjna, t - sieć 
telekomunikacyjna, w - sieć wodociągowa 

Poniżej, w ujęciu tabelarycznym zestawiono porównawczo udział mieszkańców korzystających z sieci 

kanalizacyjnej, wodociągowej oraz gazowniczej w liczbie ludności ogółem na koniec 2014 roku. Gmina 

Tomice posiada najwyższy wśród gmin powiatu wadowickiego stopień pokrycia siecią wodociągową; 

wyższy od średniej powiatu i województwa. W zakresie udziału ludności korzystającej z sieci gazowej 

(57,2%) gmina zajmuje 6. miejsce wśród gmin powiatu wadowickiego. Również pod względem udziału 

ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej (22,6%) Gmina Tomice uplasowała się na 6. pozycji. 

Tabela 26 Udział korzystających z instalacji w liczbie ludności ogółem w 2014 r. [%] 

Jednostka terytorialna Wodociąg Kanalizacja Gaz 

Woj. małopolskie 80,5 59,8 62,5 

Powiat wadowicki 84,8 48,1 64,4 

Gminy wiejsko-miejskie 

Gmina Andrychów 87,2 76,5 74,8 

Gmina Kalwaria Zebrzydowska 80,3 10,0 50,8 

Gmina Wadowice 83,4 66,9 71,5 

Gminy wiejskie 

Gmina Brzeźnica 90,9 12,2 64,8 

Gmina Lanckorona 76,3 9,5 35,3 
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Jednostka terytorialna Wodociąg Kanalizacja Gaz 

Gmina Mucharz 80,7 99,9 2,9 

Gmina Spytkowice 99,0 31,3 74,7 

Gmina Stryszów 46,1 70,0 38,6 

Gmina Tomice 99,9 22,6 57,2 

Gmina Wieprz 88,2 0,0 71,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Gospodarka odpadami 

Zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi, samorządy zobligowane są do realizacji kompleksowej polityki 

z zakresu gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach z późn. zm.). Jednostki samorządu terytorialnego uzyskały kompetencje 

pozwalające na kształtowanie oraz organizację własnego systemu zbiórki odpadów komunalnych. 

Odpady komunalne, zgodnie z definicją zapisaną w omawianej ustawie, oznaczają odpady powstające 

w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 

niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które 

ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 

domowych.  

Zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku, jako gospodarowanie odpadami rozumie 

się ich zbieranie, transport, przetwarzanie, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak 

również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane 

w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.  

Zagadnienie efektywnej gospodarki odpadami jest szczególnie ważne dla Gminy Tomice w kontekście 

ochrony środowiska, zwłaszcza obszaru Natura 2000 położonego na terenie gminy. Dlatego kładzie 

ona szczególny nacisk na walkę z dzikimi (nielegalnymi) wypiskami śmieci, ponieważ każde, nowo 

powstające czy istniejące już od lat, dzikie wysypisko śmieci jest potencjalnym źródłem wielu 

zanieczyszczeń. Nielegalne wysypiska stanowią zagrożenie z powodu przedostawania się substancji 

toksycznych (wraz z wodami opadowymi) pochodzących ze zdeponowanych odpadów w głąb gleby, 

co może skutkować zanieczyszczeniem wód gruntowych. Na obszarze Gminy Tomice większość 

odpadów stanowią odpady komunalne związane z bytowaniem i działalnością gospodarczą 

mieszkańców. Odpady komunalne są poddawane segregacji „u źródła”, a ich zagospodarowaniem 

zajmuje się firma „Komwad” z Wadowic. Na terenie Gminy Tomice nie istnieje żadne czynne 

składowisko odpadów komunalnych oraz nie funkcjonują zakłady, w których odzyskowi poddawane są 

odpady pochodzące z sektora komunalnego. Rozwój różnorodnej działalności usługowo-produkcyjnej 

przyczynia się do wzrostu ogólnej liczby produkowanych odpadów, w szczególności niebezpiecznych. 

Istotne znaczenie dla kondycji środowiskowej gminy ma konieczność wymiany szkodliwego pokrycia 

dachowego (azbestu). Dnia 23 listopada 2012 roku Rada Gminy Tomice podjęła Uchwałę w sprawie 
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"Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tomice do roku 2032" (Uchwała 

nr XIX/150/2012). Przedmiotowy program określa następujące cele: 

– usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy, 

– minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu 

na terytorium Gminy, 

– likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

Wywozem odpadów zawierających azbest zajmuje się firma „Esta” z Rudy Śląskiej. Ze względy na fakt, 

iż materiały zawierające azbest należą do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla zdrowia 

ludzi, Gmina Tomice będzie systematycznie prowadzić działania polegające na sukcesywnej eliminacji 

materiałów zawierających azbest, a gospodarka nimi będzie poddawana szczególnej kontroli. 

2.9.2 Infrastruktura mieszkaniowa 

Na terenie Gminy Tomice występuje zabudowa zagrodowa związana z produkcją rolną oraz 

dominująca w ostatnich latach zabudowa typowo mieszkalna (budownictwo jednorodzinne). 

Dotychczasowy układ osadniczy miejscowości Tomice przekształca się w kierunku zabudowy 

podmiejskiej, charakterystycznej dla terenów peryferyjnych miasta Wadowice. Cechą 

charakterystyczną nowo powstającej zabudowy jest zdecydowana poprawa jej walorów estetycznych, 

począwszy od projektowania architektonicznego, poprzez materiały budowlane a skończywszy na 

ostatecznym urządzaniu całych posesji.  

W tabeli poniżej przedstawiono dynamikę budownictwa mieszkaniowego w Gminie Tomice, która jest 

jednym z ważniejszych czynników obrazujących atrakcyjność osiedleńczą danego obszaru. Według 

definicji GUS, budynek mieszkalny to budynek przeznaczony na cele mieszkalne, zajęty przez lokale 

mieszkalne w całości lub budynek zajęty przez lokale mieszkalne co najmniej w połowie, a w pozostałej 

części przez inne pomieszczenia, z wyjątkiem budynku mieszkalno-inwentarskiego lub mieszkalno-

gospodarskiego. Podając za GUS na koniec 2014 roku w Gminie Tomice znajdowało się 1 919 

budynków mieszkalnych, co stanowiło 5,64% ogółu budynków mieszkalnych powiatu wadowickiego. 

W okresie analizowanych lat 2010-2014 liczba budynków mieszkalnych w gminie wzrosła o 5,15%, 

wyższy wzrost odnotowała jedynie Gmina Wieprz - 5,42%. Systematyczny wzrost liczby budynków 

mieszkalnych wskazuje na rozwój funkcji mieszkalnej gminy w stosunku do miasta Wadowice 

(podlegającego procesowi suburbanizacji), co z kolei przemawia za lokowaniem w gminie mieszkań.  

Tabela 27 Liczba budynków mieszkalnych w latach 2010-2014 - porównanie samorządów 

Jednostka terytorialna 2010 2011 2012 2013 2014 
Wzrost/spadek 
liczby mieszkań 

[%] 

Województwo małopolskie 599 190 611 195 617 155 623 685 630 469 5,22 

Powiat wadowicki 32 896 33 047 33 255 33 586 34 008 3,38 

Gminy wiejsko-miejskie 

Gmina Andrychów 7 226 7 353 7 382 7 472 7 565 4,69 
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Jednostka terytorialna 2010 2011 2012 2013 2014 
Wzrost/spadek 
liczby mieszkań 

[%] 

Gmina Kalwaria Zebrzydowska 4 781 4 798 4 824 4 861 4 917 2,84 

Gmina Wadowice 6 514 6 519 6 561 6 614 6 692 2,73 

Gminy Wiejskie 

Gmina Brzeźnica 2 831 2 827 2 855 2 885 2 916 3,00 

Gmina Lanckorona 1 660 1 624 1 638 1 651 1 669 0,54 

Gmina Mucharz 1 192 1 139 1 140 1 158 1 177 -1,26 

Gmina Spytkowice 2 424 2 435 2 450 2 470 2 484 2,48 

Gmina Stryszów 1 786 1 802 1 817 1 831 1 868 4,59 

Gmina Tomice 1 825 1 866 1 865 1 887 1 919 5,15 

Gmina Wieprz 2 657 2 684 2 723 2 757 2 801 5,42 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Podając za GUS, zasoby mieszkaniowe (ogół mieszkań zamieszkanych i nie zamieszkanych znajdujących 

się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych) Gminy Tomice, na koniec 2014 roku, stanowiły 

4,57% (2 099 mieszkań) zasobów mieszkaniowych powiatu (45 895 mieszkań), a ich powierzchnia 

użytkowa stanowiła 5,28% (213 359 m2) powierzchni użytkowej mieszkań w powiecie. Gmina Tomice 

w porównaniu do reszty gmin powiatu wadowickiego posiada umiarkowaną liczbę zasobów 

mieszkaniowych, dlatego należy rozważyć działania wspierające zwiększenie liczby mieszkań na terenie 

gminy, co dodatkowo zwiększyłoby atrakcyjność osiedleńczą gminy.  

Tabela 28 Zasoby mieszkaniowe gmin powiatu wadowickiego w 2014 roku 

Jednostka terytorialna Mieszkania 
Udział [%] 

w powiecie 

Powierzchnia 
użytkowa 

mieszkań [m2] 

Udział [%] 
w powiecie 

Powiat wadowicki 45 895 100,00% 4 040 435 100,00% 

Gminy wiejsko-miejskie 

Gmina Andrychów 13 089 28,52% 1 021 983 25,29% 

Gmina Kalwaria Zebrzydowska 5 547 12,09% 539 808 13,36% 

Gmina Wadowice 11 963 26,07% 974 894 24,13% 

Gminy Wiejskie 

Gmina Brzeźnica 2 944 6,41% 271 092 6,71% 

Gmina Lanckorona 1 687 3,68% 146 360 3,62% 

Gmina Mucharz 1 199 2,61% 122 324 3,03% 

Gmina Spytkowice 2 501 5,45% 265 926 6,58% 

Gmina Stryszów 1 943 4,23% 179 183 4,43% 

Gmina Tomice 2 099 4,57% 213 359 5,28% 

Gmina Wieprz 2 923 6,37% 305 506 7,56% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Podając za GUS, w 2014 roku, Gmina Tomice nie posiadała ani mieszkań komunalnych, ani socjalnych. 

Mieszkanie komunalne przysługuje osobom o niskich dochodach, nieposiadającym praw do innej 

nieruchomości mieszkalnej. Szczegółowe warunki przyznania lokalu komunalnego ustalane są przez 

władze gmin i mogą się od siebie różnić w poszczególnych gminach. Mieszkanie socjalne przysługuje 
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natomiast najbiedniejszej części społeczeństwa i może być przyznane tylko na mocy orzeczenia sądu. 

Lokale socjalne przyznawane są osobom, którym grozi eksmisja z mieszkań komunalnych lub 

spółdzielczych. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo do mieszkania socjalnego, to kobiety 

ciężarne, osoby niepełnosprawne lub obłożnie chore, bezrobotni, osoby małoletnie. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Tomice na lata 2016-2021 zakłada 

w ramach Celu strategicznego 3: Tworzenie godnych warunków zamieszkania, poprzez zwiększenie 

zasobów lokalowych dostosowanych do potrzeb mieszkańców.  

2.10 Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 

Opieka społeczna 

Zadaniem pomocy społecznej jest wsparcie osób i rodzin w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach 

życiowych, których przy wykorzystaniu własnych możliwości, uprawnień i środków nie potrafią 

samodzielnie przezwyciężyć. Pomoc społeczna jest zadaniem zarówno samorządu gminnego, jak 

i powiatowego. System opieki społecznej opiera się na trzech filarach: pomocy doraźnej, opiece pół-

stacjonarnej i opiece stacjonarnej.  

Pomoc doraźną realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach, z siedzibą przy 

ul. Wadowickiej 49, wykonujący zadania z zakresu opieki społecznej. Do korzystania z usług ośrodka 

pomocy społecznej skłania przede wszystkim trudna sytuacja życiowa mieszkańców oraz ich 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, jak i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

Odbiorcami pomocy są głównie rodziny wielodzietne i niepełne, osoby niepełnosprawne, bezrobotne, 

chorujące i z problemem alkoholowym.  

Podając za GUS, liczba gospodarstw domowych, w Gminie Tomice korzystających z pomocy opieki 

społecznej w latach 2010-2014 wzrosła o 8,33 p. proc. (11 gospodarstw), co przełożyło się na wzrost 

liczby osób korzystających z pomocy opieki społecznej o 9,57 p. proc. (47 osób). W 2012 roku udział 

osób w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem był 

najniższy i wynosił 5,98%, najwyższy udział osób korzystających z pomocy społecznej odnotowano 

w 2013 roku - 6,9%. Na koniec 2014 roku 6,82% mieszkańców gminy (538 osób) korzystało ze 

świadczeń pomocy społecznej. Pozytywnym zjawiskiem jest spadek udziału dzieci w wieku do lat 17, na 

które otrzymywany jest zasiłek rodzinny do liczby dzieci ogółem do lat 17, o 8,8 p. proc. w latach 2010-

2014. 

Główną formą pomocy, udzielaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej są świadczenia rodzinne, takie jak 

zasiłek rodzinny i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Łącznie w 2014 roku 

na świadczenia, na rzecz osób fizycznych, Gmina Tomice przeznaczyła kwotę ok. 3,2 mln zł. Osoby, 

mające prawo do zasiłku rodzinnego, mogą ubiegać się również o następujące dodatki:  

– dodatek z tytułu urodzenia dziecka, 
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– dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

– dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 

– dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

– dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

– dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 

– dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. 

Inną formą świadczeń rodzinnych, o które mogą ubiegać się mieszkańcy gminy, są świadczenia 

opiekuńcze, do których należy zasiłek pielęgnacyjny, który pielęgnacyjny przyznaje się w celu 

częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby 

w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:  

– niepełnosprawnemu dziecku,  

– osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 

– osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, powstałej przed 21 roku życia, 

– osobie, która ukończyła 75 lat. 

W analizowanych latach 2010-2014 kwota wypłacanych przez gminę zasiłków pielęgnacyjnych wzrosła 

o 27,0 p. proc., co jest konsekwencją starzenia się społeczeństwa i wzrostu liczby osób powyżej 

75 roku życia, którym przysługuje powyższe wsparcie finansowe. 

Od 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się również przyznawaniem świadczeń 

wychowawczych w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie na mocy ustawy  z dnia 

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) na częściowe 

pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem 

jego potrzeb życiowych. 

Tabela 29 Dane dotyczące pomocy społecznej w Gminie Tomice w latach 2010-2014 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej 

Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy 
społecznej [szt.] 

132 125 127 146 143 

Osoby w gospodarstwach domowych 
korzystających ze środowiskowej pomocy 
społecznej [os.] 

491 470 463 538 538 

Udział osób w gospodarstwach domowych 
korzystających ze pomocy społecznej w liczbie 
ludności ogółem [%] 

6,43 6,10 5,98 6,90 6,82 

Dzieci objęte świadczeniami rodzinnymi 

Liczba dzieci, na które otrzymywany jest zasiłek 
rodzinny ogółem [os.] 

863 807 739 699 682 

Liczba dzieci do lat 17, na które rodzice otrzymują 
zasiłek rodzinny [os.] 

796 751 689 649 639 
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2010 2011 2012 2013 2014 

Udział dzieci w wieku do lat 17, na które 
otrzymywany jest zasiłek rodzinny w liczbie dzieci 
ogółem do lat 17 [%] 

45,4 42,7 39,4 36,9 36,6 

Kwoty świadczeń wypłacanych przez ośrodek pomocy społecznej 

Kwoty świadczeń rodzinnych [tys. zł] 1 935 1 990 1 829 1 829 1 737 

Kwoty zasiłków rodzinnych z dodatkami [tys. zł] 1 502 1 458 1 291 1 322 1 267 

Kwoty zasiłków pielęgnacyjnych [tys. zł] 192 211 223 230 243 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Asystent rodziny 

Rodziny z Gminy Tomice przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny. Możliwość taka wynika z Ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku, która nałożyła na gminy 

obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc ta realizowana jest poprzez 

działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych 

z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie ról społecznych, 

aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania 

dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczę 

zastępczą, rolą asystenta są działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny. Z ustawy 

wynika ponadto, że asystent rodziny powinien swą pracę prowadzić za zgodą i przy aktywnym udziale 

rodziny oraz pobudzać ją do aktywnego współdziałania.  

Do funkcji asystenta rodziny zalicza się: funkcję wsparcia psychiczno-emocjonalnego, diagnostyczno-

monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywująco-aktywizującą, 

koordynacji działań skierowanych na rodzinę. Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: 

bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na 

rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy. Instytucjonalną pieczę zastępczą 

sprawuje na terenie gminy Tomice Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radoczy, która 

prowadzona jest przez Powiat Wadowicki.  

Domy pomocy społecznej 

Na terenie Gminy Tomice nie działają stacjonarne i pół-stacjonarne placówki pomocy społecznej takie 

jak domy pomocy społecznej, czy domy dziennego pobytu. Osobom wymagającym całodobowej opieki 

z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować 

w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, 

przysługuje umieszczenie w domu pomocy społecznej. Mieszkańcy gminy korzystają z tego rodzaju 

opieki w palcówkach położonych poza gminą.  
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W powiecie wadowickim funkcjonuje pięć domów pomocy społecznej, wszystkie placówki posiadają 

zezwolenie Wojewody Małopolskiego na prowadzenie, wydane na czas nieokreślony, spełniają tym 

samym wymagany przepisami prawa standard świadczonych usług. 

Tabela 30 Wykaz domów pomocy społecznej działających na terenie powiatu wadowickiego 

L.p. 
Adres 

domu pomocy społecznej 
Powiat, Starostwo 

nazwa podmiotu prowadzącego 
Profil 

liczba miejsc 

 1. 
Dom Pomocy Społecznej 
ul. Parkowa 1 
34-100 Wadowice 

powiat wadowicki 
Starosta Powiatu Wadowickiego 
ul. Batorego 2 
34-100 Wadowice 

dla osób w podeszłym 
wieku - 92 miejsca 

 2. 

Dom Pomocy Społecznej 
im. św. O. Rafała 
Kalinowskiego 
ul. Pułaskiego 5 
34-100 Wadowice 

powiat wadowicki 
Starosta Powiatu Wadowickiego 
ul. Batorego 2 
34-100 Wadowice 

dla osób przewlekle 
psychicznie chorych - 
114 miejsc 

 3. 
Dom Pomocy Społecznej 
ul. Lwowska 31 
34-100 Wadowice 

powiat wadowicki 
Starosta Powiatu Wadowickiego 
ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice 
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej 
Rodziny z Nazaretu 
ul. Nazaretańska 1, 30-680 Kraków 

dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych 
intelektualnie - 60 miejsc; 
dla dorosłych 
niepełnosprawnych -
10 miejsc 

 4. 
Dom Pomocy Społecznej 
im. św. Brata Alberta 
34-144 Izdebnik 3 

powiat wadowicki 
Starosta Powiatu Wadowickiego 
ul. Batorego 2 
34-100 Wadowice 

dla osób dorosłych 
niepełnosprawnych 
intelektualnie - 84 miejsca 

 5. 

Dom Pomocy Społecznej 
Zakonu OO. Bonifratrów 
Zebrzydowice 1 
34-130 Kalwaria 
Zebrzydowska 

powiat wadowicki 
Starosta Powiatu Wadowickiego 
ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice 
Konwent Bonifratrów pw. św. Floriana 
w Zebrzydowicach 

dla osób przewlekle 
psychicznie chorych -
67 miejsc 

Źródło: dane Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, na 2016 rok, www.malopolska.uw.gov.pl 

Na terenie powiatu wadowickiego działa również Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach 

oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Wadowicach Filia w Andrychowie, których głównym celem 

jest aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi po przebytej hospitalizacji w szpitalu 

psychiatrycznym. Dodatkowo w Wadowicach zlokalizowany jest Dom Opieki prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, zapewniający całodobową opiekę nad 

osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku. 

Ochrona zdrowia  

Podając za GUS, na koniec 2014 roku, na terenie Gminy Tomice nie działały przychodnie lekarskie. 

W zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcy Gminy Tomice korzystają 

z placówek medycznych znajdujących się w Wadowicach. Stanowi to jasno zidentyfikowaną barierę dla 

mieszkańców. Na terenie Gminy Wadowice, w zakresie podstawowej opieki medycznej całodobową 

pomoc dla mieszkańców i leczenie ambulatoryjne świadczą prywatne spółki medyczne i gabinety 

lekarskie oraz stomatologiczne. Według danych GUS, na koniec 2014 roku, w Gminie Wadowice 

prowadziło działalność 14 spośród 50-ciu przychodni w powiecie wadowickim. Równocześnie 

w Gminie Wadowice funkcjonowało 18 aptek, spośród 44 w powiecie. 
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W zakresie leczenia specjalistycznego opiekę zapewnia Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna 

w Wadowicach, a także poradnie specjalistyczne w Krakowie oraz innych ośrodkach. W Powiatowej 

Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach funkcjonuje kilkanaście poradni, obsługujących 

mieszkańców Gminy Wadowice oraz powiatu. Są to poradnie: Chirurgii Ogólnej, Chorób Zakaźnych 

i Hepatologii, Chorób Płuc i Gruźlicy z Pracownią Spirometrii, Dermatologiczna, Diabetologiczna, 

Endokrynologiczna, dla Kobiet, Kardiologiczna, Laryngologiczna z Pracownią Audiometryczną, 

Onkologiczna, Leczenia Uzależnień, Medycyny Pracy, Neurologiczna, Okulistyczna z Gabinetem 

Leczenia Zeza, Ortopedyczna, Psychologiczna, Rehabilitacji Medycznej, Reumatologiczna, Ryzyka 

Okołoporodowego, Zdrowia Psychicznego oraz trzy poradnie konsultacyjne; Chirurgii Ogólnej 

i Urazowej, Ginekologiczna, Pediatryczna. Istnieją także pracownie: Rehabilitacji Leczniczej, 

Elektrokardiografii, Ultrasonografii, Rentgenologiczna z aparatem do mammografii oraz Gabinet 

Zabiegowy i Centralne Laboratorium. W Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach 

uruchomiono również Pracownię Tomografii Komputerowej.  

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Wadowicach zapewnia opiekę stacjonarną dla mieszkańców 

całego powiatu. W Szpitalu funkcjonuje dziesięć oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

(6 łóżek), Chirurgii Ogólnej (29 łóżek), Chirurgii Urazowej (21 łóżek), Dziecięcy (26 łóżek), Geriatryczny 

(31 łóżek), Ginekologiczno-Położniczy (38 łóżek), Noworodków i Wcześniaków (16 łóżek), 

Obserwacyjno-Zakaźny (20 łóżek), Wewnętrzny I (39 łóżek), Wewnętrzny II (39 łóżek) oraz Szpitalny 

Oddział Ratunkowy (6 łóżek) i Blok Operacyjny. Do dyspozycji pacjentów są także Izby Przyjęć: 

Chirurgiczno-Ginekologiczna, Położnicza, Dziecięca, Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Oddziałów 

Wewnętrznych.  

Placówki medyczne działające na terenie Gminy Wadowice oferujące zróżnicowaną ofertę świadczeń, 

zabezpieczającą potrzeby mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. Starzenie się mieszkańców gminy 

oraz powiatu powoduje większe zapotrzebowanie na usługi medyczne i wydłuża czas oczekiwania 

na zabiegi rehabilitacyjne oraz wizyty u specjalistów. Starzenie się mieszkańców w przyszłości będzie 

wyzwaniem dla infrastruktury zdrowotnej istniejącej w Wadowicach. 

Żłobki 

Na mocy ustawy z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, 

poz.235) żłobki przestały być częścią systemu opieki zdrowotnej i obecnie pieczę nad ich działalnością, 

podobnie jak nad funkcjonowaniem ośrodków pomocy społecznej, sprawuje Minister Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Na terenie Gminy Tomice obecnie nie funkcjonują żłobki. W powiecie wadowickim działają dwa żłobki 

– jeden we Frydrychowicach (Gmina Wieprz) a drugi w Klecznej Górnej (Gmina Wadowice). 

Podając za GUS w 2014 roku w Gminie Tomice 1 167 dzieci podlegało opiece żłobkowej. Od 2012 roku 

zauważalny jest spadek liczby dzieci w wieku żłobkowym, wynoszący 16,82 p. proc. 
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Rysunek 17 Liczba dzieci w wieku żłobkowym z terenu Gminy Tomice w latach 2009-2014 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

2.11 Edukacja 

Przedszkola 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat i jest realizowane w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych oraz w zespołach wychowania przedszkolnego 

i punktach przedszkolnych. Celem wychowania przedszkolnego jest zapewnienie dzieciom opieki, 

wspomaganie indywidualnego rozwoju oraz realizacja podstawy programowej. 

Podając za GUS, w powiecie wadowickim, na koniec 2014 roku, działały 54 placówki przedszkolne, 

z czego najwięcej w Gminie Andrychów (14 placówek) i Wadowice (12 placówek). Wśród gmin 

wiejskich najwięcej przedszkoli posiadała Gmina Wieprz – 6 placówek, Spytkowice i Brzeźnica – obie 

po 4 placówki, w których znajdowało się odpowiednio 353, 255 i 245 miejsc. Gmina Tomice i Mucharz 

miały najmniej przedszkoli, wśród gmin powiatu wadowickiego, czyli po jednym. Przy czym w Gminie 

Tomice w przedszkolu działało więcej oddziałów (5) niż w gminie Mucharz (3). W tabeli poniżej 

przedstawiono porównawczo liczbę przedszkoli, ich liczbę oddziałów i miejsc oraz liczbę dzieci 

uczęszczających do przedszkola w gminach powiatu wadowickiego w 2014 roku.  

Tabela 31 Placówki przedszkolne oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w 2014 roku - porównanie samorządów 

Jednostka terytorialna Przedszkola Oddziały Miejsca Dzieci 

Powiat wadowicki 54 188 4 236 4 208 

Gminy wiejsko-miejskie 

Gmina Andrychów 14 69 1461 1535 

Gmina Kalwaria Zebrzydowska 8 18 443 409 

Gmina Wadowice 12 43 990 936 

Gminy wiejskie 

Gmina Brzeźnica 4 10 245 237 
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Jednostka terytorialna Przedszkola Oddziały Miejsca Dzieci 

Gmina Lanckorona 2 5 122 96 

Gmina Mucharz 1 3 70 66 

Gmina Spytkowice 4 14 255 301 

Gmina Stryszów 2 7 172 172 

Gmina Tomice 1 5 125 122 

Gmina Wieprz 6 14 353 334 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Jak zaznaczono wyżej w Gminie Tomice w roku szkolnym 2015/16 funkcjonuje jedno przedszkole, 

z pięcioma oddziałami, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach, do którego 

uczęszcza w sumie 124 dzieci. Ponadto w gminie działa 7 oddziałów przedszkolnych zapewniających 

w sumie 150 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Tabela 32 Placówki przedszkolne i oddziały przedszkolne oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Gminie Tomice 
w roku szkolnym 2015/16 wg stanu na dzień 30.09.2015 rok 

 
Liczba oddziałów 
przedszkolnych 

Liczba dzieci 
w oddziałach przedszkolnych 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach -
Przedszkole Samorządowe w Tomicach 

5 124 

Szkoła Podstawowa w Radoczy 1 16 

Szkoła Podstawowa w Witanowicach 3 75 

Szkoła Podstawowa w Woźnikach 3 59 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Tomice 

Analiza wskaźnika dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce, w placówce wychowania 

przedszkolnego, pozwala stwierdzić, iż Gmina Tomice nie dysponuje wystarczającą liczbą miejsc 

w placówkach przedszkolnych. Średnia wartość przedmiotowego wskaźnika, na przestrzeni lat 2010-

2014, wynosiła 2,99. Oznacza to, że na jedno miejsce w przedszkolu nie przypadało więcej niż jedno 

dziecko w wieku 3-5 lat. Gmina Tomice posiada jedną z wyższych wartości przedmiotowego wskaźnika 

wśród gmin powiatu wadowickiego (najwyższy wskaźnik posiada Gmina Lanckorona - średnia z lat 

2010-2014 wynosi 4,7), co może wynikać ze stosunkowo dobrej sytuacji demograficznej gminy, 

omówionej w rozdziałach wcześniejszych. 

Tabela 33 Liczba dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w gminach 
powiatu wadowickiego w latach 2010-2014 

Jednostka terytorialna 2010 2011 2012 2013 2014 

Powiat wadowicki 1,73 1,67 1,52 1,47 1,33 

Gminy wiejsko-miejskie 

Gmina Andrychów 1,55 1,53 1,30 1,26 1,07 

Gmina Kalwaria Zebrzydowska 1,94 2,10 1,61 1,63 1,44 

Gmina Wadowice 1,79 1,79 1,52 1,44 1,35 

Gminy wiejskie 
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Jednostka terytorialna 2010 2011 2012 2013 2014 

Gmina Brzeźnica 1,65 1,75 1,86 1,45 1,44 

Gmina Lanckorona 5,36 5,56 5,70 5,04 1,87 

Gmina Mucharz 1,98 1,86 1,59 1,93 2,21 

Gmina Spytkowice 1,69 1,10 1,33 1,27 1,32 

Gmina Stryszów 1,37 1,27 1,57 1,36 1,36 

Gmina Tomice 3,53 2,78 2,91 3,16 2,58 

Gmina Wieprz 1,21 1,28 1,24 1,25 1,38 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Szkoły podstawowe i gimnazjalne  

Edukacja publiczna należy do zadań własnych każdej gminy i stanowi jedno z najważniejszych 

oraz niewątpliwie największych (kosztochłonnych) zadań publicznych, które realizuje również 

samorząd Gminy Tomice. W roku szkolnym 2015/16 sieć oświatowa, na poziomie szkoły podstawowej 

i gimnazjum, na terenie gminy, składa się z czterech szkół podstawowych oraz jednego gimnazjum. 

Szkoły podstawowe zlokalizowane są w czterech spośród sześciu sołectw Gminy, takich jak Tomice, 

Radocza, Witanowice, Woźniki. W szkołach podstawowych znajduje się w sumie 31 oddziałów, 

do których uczęszcza 534 uczniów. 

Gimnazjum w Tomicach zapewnia edukację w 10 oddziałach, w których uczy się 267 uczniów. 

Tabela 34 Szkoły podstawowe i gimnazja w Gminie Tomice w roku szkolnym 2015/16 (wg stanu na dzień 30.09.2015 r.) 

Placówki oświatowe 
Liczba oddziałów 

szkolnych 
Liczba uczniów 

w oddziałach szkolnych 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza wchodząca 
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach 

9 176 

Szkoła Podstawowa im. Żwirki i Wigury w Radoczy 6 116 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego 
w Witanowicach 

8 118 

Szkoła Podstawowa w Woźnikach 8 124 

Gimnazjum imienia Noblistów Polskich 
w Tomicach 

10 267 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Jana Pawła II w Radoczy 

15 347 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Tomice 

Współczynnik skolaryzacji szkół podstawowych i gimnazjalnych 

Współczynnik skolaryzacji brutto jest relacją liczby osób uczących się (stan na początku roku 

szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu 

31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. Współczynnik 

skolaryzacji brutto, np. dla poziomu szkoły podstawowej wyliczany jest poprzez dzielenie liczby 

wszystkich uczniów szkół podstawowych bez względu na wiek, na początku danego roku szkolnego, 

przez liczbę ludności w wieku 7-12 lat (wiek przypisany do tego poziomu) według stanu w dniu 31 XII 

tego samego roku - wynik podawany jest w ujęciu procentowym. Natomiast współczynnik skolaryzacji 
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netto stanowi relację liczby osób (w danej grupie wieku) uczących się (stan na początku roku 

szkolnego) na danym poziomie kształcenia do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku 

określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania. Współczynnik skolaryzacji netto, np. dla 

poziomu szkoły podstawowej wyliczamy dzieląc liczbę uczniów szkół podstawowych w wieku 7-12 lat 

(wiek przypisany do tego poziomu) na początku danego roku szkolnego przez liczbę ludności w wieku 

7-12 lat według stanu w dniu 31 XII tego samego roku - wynik podany jest w ujęciu procentowym.  

Podając za GUS, wysokość współczynnika skolaryzacji netto dla szkół gimnazjalnych Gminy Tomice 

w 2014 roku wynosiła 89,04%, a dla szkół podstawowych 86,74%. Wysokość współczynników 

skolaryzacji pozwala wnioskować, iż niewielki odsetek uczniów, na poziomie podstawowym 

i gimnazjalnym, realizuje obowiązkową edukację w placówkach oświatowych poza granicami gminy. 

Można przypuszczać, że jest to związane z uwarunkowaniami rynku pracy oraz bogatą ofertą 

edukacyjną miasta Wadowice. W roku szkolnym 2014/2015 w Gminie Wadowice działało 18 szkół 

podstawowych oraz 19 gimnazjów. Wysokość współczynnika skolaryzacji brutto, dla Gminy Wadowice 

w 2014 roku, dla szkolnictwa gimnazjalnego wynosiła 106,45%, a współczynnika skolaryzacji netto 

101,29%, co oznacza, że do szkół gimnazjalnych uczęszczają uczniowie spoza gminy. W odniesieniu 

do szkół podstawowych Gmina Wadowice również cechuje się wysokimi wartościami współczynników 

skolaryzacji (współczynnik skolaryzacji brutto - 97,17%, współczynnik skolaryzacji netto - 95,75%).  

Tabela 35 Współczynnik skolaryzacji (netto i brutto) – szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne w Gminie Tomice w latach 2010-
2014 [%] 

Jednostka oświatowa 2010 2011 2012 2013 2014 

Współczynnik skolaryzacji brutto 

Szkoły podstawowe 95,57 94,17 91,58 92,24 87,25 

Gimnazja 93,27 93,02 93,91 93,6 92,12 

Współczynnik skolaryzacji netto 

Szkoły podstawowe 94,15 91,99 90,29 90,2 86,74 

Gimnazja 89,42 90,48 90,06 90,57 89,04 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Szkoły ponadgimnazjalne  

Naukę na poziomie ponadgimnazjalnym, podlegającą władzom powiatowym, zapewnia Zespół Szkół 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Pawła II w Radoczy (ZSCKU). W ZSCKU w roku szkolnym 

2015/16, w 15 oddziałach uczy się 347 uczniów, z czego w Technikum – 256 uczniów, a w zasadniczej 

Szkole Zawodowej – 91 uczniów. 
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Tabela 36 Szkoły ponadgimnazjalne w roku szkolnym 2015/16 (wg stanu na dzień 30.09.2015 r.) 

Placówki oświatowe 
Liczba oddziałów 

szkolnych 
Liczba uczniów 

w oddziałach szkolnych 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Jana Pawła II w Radoczy 

15 347 

w tym Technikum 11 256 

w tym Zasadnicza Szkoła Zawodowa 4 91 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Tomice 

W technikum i zasadniczej szkole zawodowej w ZSCKU w Radoczy uczniowie mogą kształcić się 

w następujących kierunkach: 

- Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych, 

- Technikum Geodezyjne, 

- Technikum Logistyczne, 

- Technikum Pojazdów Samochodowych, 

- Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, 

- Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, 

- ZSZ Kucharz, 

- ZSZ Mechanik, 

- ZSZ Kierowca mechanik. 

Sąsiedztwo ośrodka miejskiego, jakim są Wadowice, daje młodzieży z Gminy Tomice, 

możliwość korzystania z placówek szkolnych na poziomie ponadgimnazjalnym, zlokalizowanych 

niedaleko. Na terenie Gminy Wadowice zlokalizowane są cztery zespoły szkół ponadgimnazjalnych. 

Szkoły te dysponują ofertą o różnorako zestawionych profilach kształcenia. W strukturach 

wymienionych zespołów działają między innymi: trzyletnie licea ogólnokształcące, trzyletnie licea 

profilowane, czteroletnie technika, dwu i trzyletnie szkoły zawodowe. Absolwenci liceów mogą podjąć 

naukę w szkołach policealnych (zdobycie zawodu), a absolwenci zasadniczych szkół zawodowych  

w liceach uzupełniających czy technikach, po których ukończeniu mogą zdać maturę. 

Kontynuacja edukacji na poziomie wyższym możliwa jest na licznych uczelniach wyższych 

w oddalonym o około 50 km Krakowie (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska im. 

T. Kościuszki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, Akademia Sztuk 

Pięknych im. J. Matejki w Krakowie) oraz w oddalonych o około 67 km Katowicach (m.in. Uniwersytet 

Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych 

w Katowicach, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach). 

Wyniki egzaminów w szkołach podstawowych oraz egzaminów gimnazjalnych  
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Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności określone 

w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów, nauczanych na dwóch pierwszych etapach 

edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Podstawę dla wielu 

zadań z języka polskiego i matematyki stanowią teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody. 

Sprawdzian składa się z dwóch części: 

− część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,  

− część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego. 

Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, 

francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, 

którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Sprawdzian ma formę pisemną. 

Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nie określa się minimalnego 

wyniku, jaki powinien uzyskać uczeń, toteż sprawdzianu nie można nie zdać. 

W Gminie Tomice średnie wyniki końcowego sprawdzianu dla uczniów szkół podstawowych z części 1: 

język polski i matematyka, wynoszą 66,4% i są zbliżone do średniej powiatu wadowickiego (69,9%) 

oraz województwa małopolskiego (69,5%). Podobnie średnie wyniki z części 2 egzaminu z języka 

angielskiego w Gminie Tomice - wynoszą 76,4% i są zbliżone do średniej powiatu wadowickiego 

(78,7%) i województwa małopolskiego (79,5%). Szczegółowe dane z końcowego sprawdzianu szkół 

podstawowych, w 2015 roku, przedstawione zostały w tabeli poniżej.  

Tabela 37 Wyniki końcowego sprawdzianu klas VI szkól podstawowych w Gminie Tomice w 2015 roku  

Wyszczególnienie 
Część 1: 

język polski 
i matematyka 

Język polski Matematyka 
Część 2: 

język angielski 

Gmina Tomice 

Liczba uczniów 96* 96 

Średni wynik [%] 66,4 73 59,4 76,4 

Powiat wadowicki 

Liczba uczniów 1 623 1 587 

Średni wynik [%] 69,9 74,6 65,1 78,7 

Województwo małopolskie 

Liczba uczniów 31 609 31 284 

Średni wynik [%] 69,5 74,4 64,3 79,5 

Źródło: dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie; *Prezentowane wyniki zostały obliczone z uwzględnieniem 
wyłącznie arkusza standardowego. 

W tabeli poniżej przedstawiono liczbę szkół i uczniów z wynikiem niskim, średnim i wysokim według 

skali staninowej. Szkoły z wynikiem niskim, to szkoły, których wyniki znajdują się od 1 do 3 stopnia skali 

staninowej, z wynikiem średnim od 4 do 6 stopnia skali staninowej, a z wynikiem wysokim od 7 do 9 

stopnia skali staninowej. Z części 1: język polski i matematyka wszystkie szkoły podstawowe z Gminy 
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Tomice uzyskały średni wynik w skali staniniowej, z kolei z części 2: język angielski trzy szkoły uzyskały 

wynik średni, a jedna wysoki. 

Tabela 38 Liczba szkół i uczniów z wynikiem niskim, średnim i wysokim wg skali staninowej 

Egzamin 
Średni 
wynik 

ogółem [%] 

Liczba uczniów z wynikiem Liczba szkół z wynikiem 

Niskim Średnim Wysokim Niskim Średnim Wysokim 

Część 1 - język polski 
i matematyka 

66,4 18 61 17 0 4 0 

Część 2 - język 
angielski 

76,4 19 65 12 0 3 1 

Źródło: dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów 

nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. 

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego 

wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. Wyniki testu gimnazjalnego 

są wyrażone w dwóch formach:  

– wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył 

za zadania z danego zakresu/poziomu, 

– wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy 

uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik taki sam lub niższy niż zdający. 

Poniżej w tabeli zaprezentowano średni wynik procentowy egzaminów uczniów gimnazjum 

w Tomicach, który pokazuje odsetek punktów, które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości 

i umiejętności z danego zakresu. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-

przyrodniczej (matematyka - 50%, przedmiot przyrodniczy - 49%) są zbliżone do wyników dla 

województwa małopolskiego (matematyka - 51%, przedmiot przyrodniczy - 52%). Podobnie w części 

humanistycznej gimnazjum w Tomicach uzyskało wyniki zbliżone do średniej wojewódzkiej. Niższe 

wyniki gimnazjaliści z Gminy Tomice osiągnęli ze znajomości języków obcych. Szczegółowe wyniki 

egzaminu gimnazjalnego przedstawiono poniżej.   
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Tabela 39 Wyniki egzaminu końcowego dla klas III gimnazjum w 2015 w Gminie Tomice  

 Część humanistyczna 
Część mat.-

przyrodnicza 
J. angielski J. niemiecki 

 J. polski 
Historia 
i WOS 

Matemat. 
Przedm. 

przyrodn. 
Podst. Rozsz. Podst. Rozsz. 

Gmina Tomice 

Liczba 
uczniów 

94 94 90 90 4 4 

Średni 
wynik [%] 

61 65 50 49 56 35 38 14 

Powiat wadowicki 

Liczba 
uczniów 

1 730 1 730 1 547 1 497 183 100 

Średni 
wynik [%] 

64 67 54 52 67 47 59 42 

Województwo małopolskie 

Liczba 
uczniów 

33 270 33 273 33 262 33 263 30 233 29 948 2 817 751 

Średni 
wynik [%] 

63 66 51 52 68 47 58 48 

Źródło: dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 

W tabeli poniżej przedstawiono wyniki uczniów gimnazjum według skali staninowej (centylowej). 

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali 

z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy 

w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania 

matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy. 

Najwyższy średni wynik ogółem uczniowie gimnazjum w Tomicach zdobyli z historii i wiedzy 

i społeczeństwie, a najsłabszy z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. 

Tabela 40 Średnie wyniki uczniów gimnazjum w Gminie Tomice z egzaminy gimnazjalnego w 2015 roku 

Egzamin 
Średni 
wynik 

ogółem [%] 

Liczba uczniów z wynikiem Liczba szkół z wynikiem 

Niskim Średnim Wysokim Niskim Średnim Wysokim 

J. polski 61 15 66 13 0 1 0 

Historia i wiedza 
i społeczeństwie 

65 15 65 14 0 1 0 

Matematyka 50 18 51 25 0 1 0 

Przedmioty 
przyrodnicze 

49 30 43 21 0 1 0 

J. angielski - poziom 
podstawowy 

56 36 48 6 0 1 0 

Źródło: dane Okręgowej Komisji Edukacyjnej we Krakowie, oke.krakow.pl 

2.12 Kultura  

Podstawowymi zadaniami samorządowych instytucji kultury są: edukacja kulturalna, wychowanie 

przez sztukę oraz czytelnictwo. Realizacja tego rodzaju zadań odbywa się poprzez tworzenie warunków 
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dla poznawania dziedzictwa kulturowego oraz zainteresowania sztuką i wiedzą, tworzenie warunków 

do ochrony i dokumentacji folkloru oraz rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego, rozpoznawanie, 

rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, a także 

poprzez ochronę i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, popularyzację książki i czytelnictwa, 

prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie kulturalno-oświatowym.  

Instytucje kultury w Gminie Tomice to: 

– Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach, 

– Biblioteka Publiczna w Tomicach, 

– Filia Biblioteki Publicznej Gminy Tomice w Woźnikach, 

– Filia Biblioteki Publicznej Gminy Tomice w Radoczy, 

– Filia Biblioteki Publicznej Gminy Tomice w Witanowicach. 

Centrum życia kulturalnego jest miejscowość Tomice gdzie działa Ośrodek Kultury Gminy Tomice, 

który organizuje imprezy artystyczne i rozrywkowe, konkursy, wystawy, pokazy, wycieczki prelekcji 

i inne przedsięwzięcia popularyzujące dorobek kulturalny lokalnego środowiska oraz stwarza warunki 

infrastrukturalne dla rozwoju kultury i społeczeństwa obywatelskiego dla wszystkich miejscowości 

gminy. W tabeli poniżej została przedstawiona bogata oferta zajęć oferowanych przez Ośrodek Kultury 

oraz zespoły i sekcje artystyczne działające na terenie Gminy Tomice.  

Tabela 41 Oferta kulturalna Gminy Tomice 

Zespoły i sekcje artystyczne Opis 

Nauka gry na gitarze Grupowe zajęcia gry na gitarze dla początkujących. 

Akademia Małego Plastyka Zajęcia plastyczno-ceramiczne dla dzieci w wieku 5-12 lat.  

Galeria artystyczna Zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci w wieku 3-10 lat. 

Teatrzyk Trele-Morele 
Zajęcia teatralne dla uczniów szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone są 
w Szkole Podstawowej w Woźnikach. 

Akademia Małego Konstruktora 

Warsztaty są skierowane do dzieci w wieku od 5 do 13 roku życia. Podczas 
zajęć dzieci budują i programują roboty wykorzystując zestawy Lego 
WeDo. Zajęcia pozwalają na poznawanie zagadnień z informatyki, robotyki 
i budowy maszyn. Uczą logicznego myślenia i są niesamowitą przygodą dla 
każdego z uczestników. 

Zumba Zajęcia ruchowe dla dorosłych. 

Zespół Muzyczny „Wiolinki” 

Zespół został założony w 2008 roku przy Ośrodku Kultury w Tomicach. 
Prowadzi naukę gry na gitarze i prezentuje utwory biesiadne, weselne, 
ludowe, turystyczne, poezję śpiewaną, utwory z repertuaru znanych 
polskich artystów, a w okresie Świąt Bożego Narodzenia - kolędy. Jest 
laureatem wielu konkursów na szczeblu regionalnym. 

Orkiestra Dęta w Zygodowicach 

Nauka gry na instrumentach muzycznych, udział w występach 
okolicznościowych.  
Orkiestra powstała w 1945 roku z inicjatywy jednego z mieszkańców 
Henryka Świadka. Od 1985 roku patronat nad zespołem przejęła Gmina 
Tomice, a od 2006 roku. Orkiestra działa jako Stowarzyszenie. Orkiestra 
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Zespoły i sekcje artystyczne Opis 

koncertuje nieprzerwanie od przeszło 70-ciu lat, grając repertuar od 
tanecznego poprzez muzykę marszową do muzyki współczesnej czy 
utworów sakralnych. Zespół koncertował w kraju i za granicą między 
innymi w Watykanie  dla Ojca Świętego w 2003 roku. Orkiestra zdobywała 
laury w przeglądach Orkiestr Dętych w Nowym Sączu. Większość 
koncertów odbywa się dla lokalnej społeczności przy okazji różnych 
uroczystości powiatowych, gminnych, strażackich czy z okazji świąt 
i uroczystości kościelnych. 

Zespół Śpiewaczy „Radoczanki” 

Zespół powstał w 2011 roku. Działa przy Kole Gospodyń Wiejskich 
w Radoczy. Występuje podczas miejscowych, gminnych i powiatowych 
uroczystości i imprez kulturalnych. Śpiewa dawne piosenki ludowe, 
biesiadne i okolicznościowe układane stosownie do uroczystości. 

Zespół Śpiewaczy „Wesołe 
Gosposie” 

Zespół działa od 1990 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Witanowicach. 
Członkinie zespołu. W swoich programach prezentują w scenicznej 
oprawie miejscowy folklor: pieśni, obrzędy i zwyczaje. Zespół aktywnie 
uczestniczy w życiu kulturalnym gminy i koncertuje poza jej granicami. 

Zespół Śpiewaczy „Woźniczanki” 

Zespół powstał w 1986 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Woźnicach.  
Zespół kultywuje bogate tradycje, zwyczaje oraz folklor ziemi woźnickiej. 
Śpiewa dawne piosenki ludowe, biesiadne i okolicznościowe układane 
stosownie do uroczystości oraz prezentuje dawne zwyczaje i obrzędy, takie 
jak: dożynki, skubanie pierza, oczepiny itd. Zespół występuje na wielu 
lokalnych i regionalnych imprezach kulturalnych.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędy Gminy Tomice, www.tomice.pl, www.kultura.timice.pl 

Ośrodek Kultury posiada trudne warunki lokalowe. Konieczna jest budowa wielofunkcyjnego budynku 

dla potrzeb kultury. W Gminie Tomice mieszka i działa wielu ludzi kultury i sztuki – rzeźbiarze, malarze, 

graficy, pisarze, znawcy historii regionu wadowickiego co powoduje, iż Gmina posiada bogate życie 

kulturalne i niezwykłą atmosferę. 

Ważnym miejscem na kulturalnej mapie gminy jest Galeria Sztuki „Bałysówka” w Tomicach, znajdująca 

się w zabytkowym drewnianym domu z II połowy XIX wieku. Galeria prezentuje prace lokalnych 

artystów profesjonalnych i twórców ludowych, organizuje wystawy m.in. malarstwa, grafiki, ceramiki, 

szkła i rękodzieła artystycznego, warsztaty, plenery, aukcje dzieł sztuki, jest miejscem spotkań 

twórców, miłośników sztuki i artystycznie uzdolnionej młodzieży. 

Wyznacznikiem działań kulturalnych i potrzeb mieszkańców w zakresie kultury jest także kondycja 

czytelnictwa oraz działalność biblioteki publicznej. 

Początki czytelnictwa w Tomicach sięgają końca XIX wieku. Obecnie tradycje czytelnicze w Tomicach 

kontynuuje Biblioteka Publiczna założona w 1955 roku. Dnia 29 maja 1998 roku Rada Gminy Tomice 

podjęła uchwałę o połączeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tomicach i Gminnego Ośrodka Kultury 

w Tomicach w jeden zakład budżetowy o nazwie Ośrodek Kultury Gminy Tomice. Od tego momentu 

biblioteka w Tomicach wraz z 3 filiami w Radoczy, Woźnikach i Witanowicach wchodzi w skład OKGT. 

Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu 

i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy.  
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Podając za GUS, Biblioteka Publiczna w Tomicach wraz z trzema filiami w 2014 roku posiadała 

księgozbiór liczony na ponad 45 tysięcy woluminów, z których skorzystało 1 080 czytelników. Poniżej 

zaprezentowano tzw. wskaźniki biblioteczne, obrazujące poziom czytelnictwa wśród mieszkańców 

Gminy Tomice. Liczba ludności przypadająca na jedną placówkę biblioteczną stale wzrasta co jest 

związane z rosnącą liczbą mieszkańców gminy. W latach 2010-2014 liczba woluminów znajdujących się 

w bibliotece przypadających na 1000 ludności wzrosła o 3,69 p.proc. (ok. 204 wol.). W analizowanym 

okresie spadła liczba wypożyczeni księgozbiory przypadających na jednego czytelnika o prawie 

3 woluminy.  

Tabela 42 Poziom czytelnictwa w Gminie Tomice w latach 2010-2014 

Wskaźniki 2010 2011 2012 2013 2014 

Ludność na 1 placówkę biblioteczną (łącznie 
z punktami bibliotecznymi ujętymi zgodnie 
z siedzibą jednostki macierzystej) [os.] 

1910 1925 1935,5 1949,5 1971,5 

Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności [wol.] 5545,026 5640,649 5662,749 5725,955 5749,683 

Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności 
[os.] 

133,5522 141,034 141,004 137,7184 138,0192 

Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika 
w woluminach [wol.] 

16,9882 17,04801 16,60718 13,96642 14,16389 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Ważnym miejscem kulturalnym jest również Galeria Sztuki „Bałysówka” w Tomicach, znajdująca się 

w zabytkowym drewnianym domu z II połowy XIX wieku. Galeria prezentuje prace lokalnych artystów 

profesjonalnych i twórców ludowych, organizuje wystawy m.in. malarstwa, grafiki, ceramiki, szkła 

i rękodzieła artystycznego, warsztaty, plenery, aukcje dzieł sztuki, jest miejscem spotkań twórców, 

miłośników sztuki i artystycznie uzdolnionej młodzieży. 

2.13 Turystyka  

Położenie Gminy Tomice w obrębie Pogórza Karpackiego, nad malowniczą, podgórską rzeką Skawą, 

bogata kultura oraz lokalne tradycje sprawiają, iż obszar ten posiada znaczne walory turystyczne. Jest 

tu wiele miejsc pełnych uroku, urzekających krajobrazów, zróżnicowanej przyrody, miejsc 

zapewniających ciszę, spokój i niepowtarzalne wrażenia. 

Prawie cały obszar gminy leży w zasięgu zlewni Skawy, zasilanej większymi potokami: Witanowickim, 

Tomickim, Młynówką, Radoczanką, Zygodówką. Tylko wieś Lgota odwadniana jest w przeważającej 

części przez potok Brodówka, który podobnie jak Skawa jest dopływem Wisły. W Tomicach 

zlokalizowane są stawy rybne, które obejmują wtopiony na stałe w krajobraz gminy zespół kilkunastu 

zbiorników wodnych, m.in. Nowy, Łowisko, Piotrowiec-Wierzchowina, Bagieniec, Gołkowiec I i II, 

Młyński, Sierotowiec, Deskowiec-Łowisko, Deskowiec-Wierzchowina, Krupówka, Łęgowy, 

Mikołajowiec, Sitkowiec i Panin. Stawy te wraz z przepustami, siecią rowów i groblami zajmują obszar 
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około 100 ha. Obecność licznych zbiorników wodnych warunkowała członkostwo Gminy 

w Stowarzyszeniu Dolina Karpia. 

Środowisko naturalne 

Kompleks stawów rybnych i Skawa tworzą oazę dla wielu gatunków ptaków wodnych i wodno-

błotnych, w tym gatunków chronionych prawem Unii Europejskiej, dlatego utworzono tu w obszar 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pn. Dolina Dolnej Skawy (PLB120005). 

Dolina Dolnej Skawy to obszar specjalnej ochrony ptaków europejskiej sieci Natura 2000. W obrębie 

Gminy Tomice ustanowiony na powierzchni 747 ha. Obejmuje fragment doliny Skawy wraz 

z kompleksem stawów rybnych. Stwierdzono tu występowanie 17 unikatowych gatunków ptaków 

wodnych i wodno-błotnych, m.in. rybitwy białowąsej, ślepowrona i podgorzałki. Obszar ten tworzy 

jeden z najbardziej malowniczych, a przede wszystkim atrakcyjnych pod względem przyrodniczo-

krajobrazowym zakątków gminy. Można tu spotkać dobrze zachowane fragmenty łęgu wierzbowo-

topolowego z udziałem olchy czarnej, gęsto podszyte krzewami wierzby, czeremchy zwyczajnej i bzem 

czarnym. W runie rozwija się gąszcz pokaźnych rozmiarów roślin, jak lepiężnik różowy, podagrycznik 

pospolity, pokrzywa zwyczajna oraz pnącza: chmiel zwyczajny i kielisznik zaroślowy. Brzegi rzeki 

porastają wikliny nadrzeczne, zaś stawów - rośliny szuwarowe i wodne. 

Skawa mimo silnego przekształcenia przez człowieka, zachowała w wielu miejscach charakter dzikiej, 

podgórskiej rzeki, która w wielu miejscach tworzy zakola, pionowe skarpy, w innych zaś usypuje 

żwirowe łachy. W urwiskach ziemnych gniazdują jaskółki brzegówki, a na kamienistych plażach 

sieweczki rzeczne i brodźce piskliwe. 

Kolejnym obszarem cennym przyrodniczo jest Wiązkowa Górka - zalesione wzgórze w Witanowicach 

w obrębie obszaru Natura 2000, w bliskim sąsiedztwie Skawy, gdzie na obszarze około 1,5 ha można 

spotkać unikatowe rośliny i zwierzęta. W poszyciu grądowego lasu masowo występują rośliny 

chronione: śnieżyczka przebiśnieg, konwalia majowa, lilia złotogłów, czosnek niedźwiedzi, kopytnik 

pospolity, stanowiska wawrzynka wilczełyko, czy też kwitnące i owocujące okazy pnącego się po 

drzewach bluszczu pospolitego. Duża wilgotność na tym terenie sprzyja rozwojowi płazów i ślimaków, 

w szczególności ślimaka winniczka. 

Dolina Brodówki to uroczy zakątek w Lgocie, między wzgórzami Lubań i Trawna Góra, gdzie niewielki 

podgórski potok tworzy mroczny, głęboki i wąski, a zarazem malowniczy przełom porośnięty łęgiem 

olszowym o bogatym ziołoroślowym runie. Całości dopełniają rozwijające się podmokłe łąki, obfitujące 

w rzadkie gatunki torfotwórcze i stanowiska roślin podlegających ochronie, m.in. storczyków i skrzypu 

olbrzymiego.  

W mieszanym drzewostanie Lasu Lgockiego, w zależności od ekspozycji i warunków siedliskowych 

występuje grab, buk, dąb, brzoza, domieszki jaworu i lipy, a z drzew iglastych dorodne okazy jodły 

i świerka, czasem sosny. Imponująco wyglądają stanowiska buczyny karpackiej - zwartego, 
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jednorodnego drzewostanu bukowego ze słabo rozwiniętą warstwą krzewów. Dno głębokich jarów 

porastają lasy łęgowe z dominującymi w drzewostanie olchą czarną i jesionem.  

Do najciekawszych składników flory Lasu Lgockiego należą rośliny objęte ścisłą lub częściową ochroną 

gatunkową: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, przylaszczka pospolita, konwalia majowa, 

kopytnik pospolity, pierwiosnek lekarski, zawilec leśny, barwinek pospolity, skrzyp olbrzymi i kilka 

gatunków storczyków. Z fauny, w leśnych gęstwinach pojawiają się jelenie, sarny, dziki, borsuki, 

gniazdują jastrzębie i myszołowy. 

Pomniki przyrody 

Na terenie Gminy Tomice objęte ochroną okazy drzew występują w Witanowicach: 3 dęby szypułkowe 

w wieku 250-300 lat i 2 lipy w wieku ok. 150 lat oraz w Radoczy - 8 lip drobnolistnych i 2 lipy.  

Tabela 43 Pomniki przyrody w Gminie Tomice (wg stanu na dzień 15.04.2016 r.) 

Gatunek/ 
Nazwa 

Rodzaj 
Data 

utworzenia 
Akt utworzenia Miejscowość Lokalizacja 

Lipa 
drobnolistna 
(8 szt.) 

grupa drzew 
25 stycznia 
1964 roku 

Dec. Rol. IX-3/94/63 PRWN 
w Krakowie z dn. 25 
stycznia 1964 roku 

Radocza w otoczeniu kościoła 

Lipa (2 szt.) grupa drzew 
25 stycznia 
1964 roku 

Dec. Rol. IX-3/97/63 PRWN 
w Krakowie z dn. 25 
stycznia 1964 roku 

Radocza 
na starym cmentarzu 
pocholerycznym 

Dąb (2 szt.) grupa drzew 
3 grudnia 
1980 roku 

Dec. RLS-op-7141p/7/80 
Woj. Bielsk. z dn. 3 grudnia 
1980 roku 

Witanowice 
na grobli potoku, obok 
boiska sportowego 

Lipa (2 szt.), 
dąb (1 szt.) 

grupa drzew 
3 grudnia 
1980 roku 

Dec. RLS-op-7141p/7/80 
Woj. Bielsk. z dn. 3 grudnia 
1980 roku 

Witanowice 
na skarpie po zachodniej 
i północnej stronie byłej 
spółdzielni 

Źródło: oficjalna strona Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, krakow.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody 

Zabytki architektury 

Zaletą obszaru są również bezcenne zabytki architektury sakralnej i miejsca pamięci narodowej. 

Do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego został wpisany kościół drewniany 

p.w. Wniebowzięcia NMP z I poł. XVI wieku w Woźnikach, który znajduje się na Szlaku Architektury 

Drewnianej Województwa Małopolskiego. 

Ponadto w Gminie Tomice znajduje się wiele innych pomników minionych pokoleń, dowodów 

chrześcijańskiej pobożności, będących cząstką dziedzictwa kulturowego, które przetrwały powstania, 

wojny światowe, okupację, a teraz zachwycają prostotą oraz różnorodnością form. Gmina Tomice we 

współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 

utworzyła Gminną Ewidencję Zabytków, w której zebrano dane na temat drewnianych świątyń, 

budynków dworskich, drewnianych chałup, kapliczek, kamiennych figur Świątków, zdobionych 

płaskorzeźbami postumenty i przydrożnych krzyży.  

Położenie Gminy Tomice między Wadowicami - miastem rodzinnym Papieża Jana Pawła II, a Zatorem - 

stolicą „królewskiego karpia”, nieopodal Krakowa, Oświęcimia i Kalwarii Zebrzydowskiej, sprzyja 

rozwojowi turystyki rowerowej i pieszej. Niewielkie oddalenie od Krakowa, Śląska i innych ośrodków 
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miejskich sprawia, że teren gminy jest miejscem bardzo atrakcyjnym się pod względem turystycznym, 

szczególnie na sobotnio-niedzielny wypoczynek. Gmina może stanowić dla turystów doskonałą „bazę 

wypadową” do wielkich ośrodków turystycznych. W tabeli poniżej przedstawiono szlaki piesze 

i rowerowe przebiegające przez Gminę Tomice. 

Tabela 44 Szlaki piesze i rowerowe na terenie Gminy Tomice 

Szlaki piesze 

Szlak zielony Wadowice - Tomice - Witanowice - Woźniki - Grodzisko - Zator 

Szlak żółty 
Wadowice - Tomice - Witanowice - Babica - Wysoka - Zebrzydowice - Kalwaria 
Zebrzydowska 

Szlak czarny 
Zygodowice - Wyźrał - Lgota - Trawna Góra - Mosiórka - Wysoka - Klecza Zarąbki - Barwałd 
Dolny - Klecza Górna. 

Szlaki rowerowe 

Szlak zielony Wadowice - Tomice - Przybradz - Graboszyce - Grodzisko - Laskowa - Palczowice 

Szlak niebieski 
Wadowice - Tomice - Frydrychowice - Gierałtowice - Głębowice - Osiek - Zasole - 
Jawiszowice 

Szlak czarny Radocza - Tomice - Witanowice - Woźniki - Wyźrał - Zygodowice 

Szlak żółty 
Zebrzydowice - Kalwaria Zebrzydowska - Klecza Dolna - Roków - Witanowice - Lgota - Wyźrał - 
Ryczów - Spytkowice - Miejsce - Smolice - Palczowice - Zator 

Szlak 
Greenway 
niebiesk 

Łączący Szlak Bursztynowy Greenways Kraków - Budapeszt ze Szlakiem 
Zielonym Greenways Kraków - Morawy - Wiedeń: Stryszów - Klecza Dolna - Klecza Górna - 
Wadowice - Tomice - Witanowice – Woźniki - Grodzisko - Zator - Las - Dwory II - Oświęcim. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Tomice 

Szlakami pieszymi i rowerowymi podążają corocznie w kierunku Pomnika Lotników Amerykańskich 

w Zygodowicach uczestnicy Rajdu Lotników „Hell’s Angel”. W Gminie Tomice występują również 

korzystne warunki do uprawiania jazdy konnej, zażywania przejażdżki bryczką czy saniami zimą. Tym 

sposobem można podziwiać nie tylko bogactwo miejscowej przyrody, ale także poznawać skarby 

lokalnej kultury. Chętni mogą się nauczyć postępowania z koniem, przeżyć przygodę, pojechać na rajd 

oraz nauczyć się jeździć lub przynajmniej opanować podstawy, aby móc dalej uprawiać ten piękny 

i zdrowy bez wątpienia sport.  

Agroturystyka 

Gmina Tomice posiada możliwości rozwoju turystyki ekologicznej dzięki dobrej infrastrukturze 

technicznej gminy, na którą składa się sieć dróg, pełne zwodociągowanie, pełna telefonizacja gminy 

oraz dobrze rozbudowana sieć elektroenergetyczna. Korzystna dla gminy jest bliska odległość w jakiej 

znajduje się miasto Wadowice. Produkt agroturystyczny na obszarach wiejskich tworzą: dobra 

materialne, wszelkie usługi, osoby, czynności, miejsca, organizacje, pomysły oraz idee związane 

z gospodarstwem rolnym. Stanowi on zatem kombinację usług, miejsca i usług turystycznych w ramach 

danego gospodarstwa rolnego czy leśnego. Ten rodzaj turystyki związany jest z pobytem 

w gospodarstwie rolnym i dotyczy różnych form spędzania czasu wolnego oraz uprawiania aktywności 

turystycznych i rekreacyjnych, których dobór i kompozycja uzależnione są od obszaru, na jakim 

zlokalizowana jest działalność agroturystyczna. Formy wypoczynku w ramach agroturystyki to także: 
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wycieczki piesze, rowerowe, konne, przyrodnicze, kulturowe, wędkarstwo, łowiectwo. Aktywizacja 

gminy w tym zakresie jest szansą na zapobieganie wzrostowi bezrobocia poprzez tworzenie nowych 

miejsc pracy. Agroturystyka może stać się atrakcyjną formą turystyki, gdyż sprzyja fizycznej regeneracji 

oraz daje możliwość korzystania z różnych form aktywnej rekreacji. Na obszarze gminy działają trzy 

gospodarstwa agroturystyczne: 

– Gospodarstwo Agroturystyczne "Willa Zacisze" w Tomicach, 

– Gospodarstwo Agroturystyczne "Zielone Zacisze" w Lgocie,  

– Gospodarstwo Agroturystyczne "Stajnia Grudki" w Woźnikach.  

Dodatkowo miejsca noclegowe dla turystów zapewniają: 

– Kompleks hotelowo-rekreacyjny „Radocza Park”, 

– Motel „Kalina” w Tomicach, 

– Motel „Surprise” w Tomicach, 

– Dom Wypoczynkowy w sieci Interhome (rezerwacja przez Internet) w Lgocie. 

2.14 Sport  

Ważnym aspektem polityki prospołecznej samorządu jest stwarzanie warunków dla uprawiania kultury 

fizycznej i aktywności rekreacyjnej, co wiąże się z funkcjonowaniem infrastruktury sportowej 

i działalnością klubów sportowych oraz zasobami kadry trenersko-instruktorskiej. Niestety na terenie 

Gminy Tomice nie działa formalna instytucja sportowa prowadzona przez gminę – gminny ośrodek 

sportu. Gmina posiada halę sportową o powierzchni 1 222 m2 przy Gimnazjum w Tomicach, gdzie 

mieszkańcy i kluby sportowe mogą korzystać z boiska o wymiarach 19x36m do gry w piłkę siatkową, 

koszykową, ręczną oraz gry w halową piłkę nożną. Wewnątrz obiektu znajduje się również sala do 

gimnastyki korekcyjnej, dwa zespoły przebieralniowo-umywalniowe, magazyn na sprzęt sportowy 

i pomieszczenia zaplecza hali. 

Przy szkołach podstawowych w Radoczy, Witanowicach i Woźnikach znajdują się sale gimnastyczne 

oraz zewnętrzne wielofunkcyjne boiska sportowe o sztucznej nawierzchni, z których korzystają 

zarówno uczniowie jak i pozostali mieszkańcy poza godzinami lekcyjnymi.  

Na terenie Gminy niestety nie ma nowoczesnych kompleksów sportowych takich jak Orliki, gdzie 

mieszkańcy, a zwłaszcza dzieci i młodzież, mogliby korzystać bezpłatnie z boisk do piłki nożnej, 

koszykówki czy siatkówki. Celowym byłoby również stworzenie siłowni na świeżym powietrzu, 

z których mogą korzystać dzieci, osoby dorosłe i seniorzy. 

Poniżej zestawiono dane dotyczące klubów sportowych, sekcji i kadry instruktorsko-trenerskiej. Liczba 

klubów sportowych i sekcji sportowych systematycznie wzrasta. Od 2010 roku do 2012 na terenie 

gminy powstały 4 nowe kluby sportowe, co przełożyło się na zasoby kadry instruktorskiej. Wzrastała 

również liczba członków klubów – na przestrzeni 4 lat dołączyło do nich 148 osób aktywnie 
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uprawiające sport. Obecnie w gminie istnieją cztery ludowe kluby sportowe: Skawa Witanowice, 

Wikliniarz Woźniki, Orzeł Radocza, Dąb Tomice. Przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia  Ustawicznego 

w Radoczy działa LKS Orkan, w gimnazjum Szkolny Klub Sportowy Cross, a przy szkołach 

podstawowych cztery uczniowskie kluby sportowe: Tygrysek w Witanowicach, Jaguar w Woźnikch, 

Orlik w Radoczy i Uczniowski Klub Sportowy w Tomicach. 

Tabela 45 Dane dotyczące klubów sportowych (łącznie z Uczniowskimi Klubami Sportowymi) i kadry instruktorsko-trenerskiej 
działających na terenie Gminy Tomice w l. 2010-2014. 

 
2010 2012 2014 

Kluby [szt.] 6 9 10 

Członkowie [os.] 279 420 427 

Ćwiczący ogółem [os.] 258 342 397 

Ćwiczący mężczyźni [os.] 198 235 259 

Ćwiczący kobiety [os.] 60 107 138 

Ćwiczący do lat 18 ogółem [os.] 150 239 292 

Ćwiczący do lat 18 chłopcy [os.] 101 141 159 

Ćwiczący do lat 18 dziewczęta [os.] 49 98 133 

Sekcje sportowe [szt.] 14 20 26 

Trenerzy [os.] 1 0 1 

Instruktorzy sportowi [os.] 4 7 11 

Inne osoby prowadzące zajęcia sportowe [os.] 6 9 12 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

2.15 Aktywność społeczna  

Liczba działających na terenie danej gminy, czy miejscowości, organizacji pozarządowych (NGO) 

stanowi wskaźnik aktywności danej społeczności. Najczęściej spotykaną formą organizacji 

pozarządowej jest stowarzyszenie. Ponadto, oprócz stowarzyszeń oraz fundacji, organizacje 

pozarządowe działają jako osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej (którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną), niebędące jednostkami sektora 

finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku. Organizacje pozarządowe są ważnym elementem wpływającym na rozwój lokalny. 

Związane jest to z pełnieniem przez nie funkcji integracyjnej w społecznościach lokalnych, czyli udziale 

w procesie budowania więzi społecznych, zbliżania jednostek i społeczności lokalnych. Funkcjonowanie 

organizacji pozarządowych jest o tyle istotne, że uzupełniają one swoimi działaniami ofertę instytucji 

publicznych, przyczyniając się do wzbogacenia propozycji kulturalnej czy edukacyjnej regionu, realizują 

przedsięwzięcia społeczne i liczne inicjatywy, które w efekcie przekładają się na atrakcyjność 

turystyczną oraz osiedleńczą obszaru. 

W Gminie Tomice działają 22 organizacje pozarządowe z różnych dziedzin, takich jak bezpieczeństwo 

publiczne (6 ochotniczych straży pożarnych), sport (5 uczniowskich klubów sportowych i 5 ludowych 
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klubów sportowych) oraz stowarzyszenia nastawione głównie na szeroko rozumiany rozwój lokalny. 

W tabeli poniżej przedstawiono organizacje pozarządowe, działające na terenie gminy:  

Tabela 46 Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Tomice w 2015 roku 

Nazwa Adres Forma Działalności 

LKS „Dąb” Tomice ul. Dworska 9, 34-100 Tomice 
KRS: 0000106646, wpis: 
12.04.2002 r. 

 
(pawilon sportowy) Stowarzyszenie kultury fizycznej 

LKS „Orkan” Radocza ul. Dworska 8, 34-100 Radocza 
KRS: 0000014811, wpis: 
29.05.2001 r. 

 
(ZSRCKU Radocza) Stowarzyszenie kultury fizycznej 

LKS „Orzeł” Radocza ul. Dębowa 49, 34-100 Radocza 
KRS: 0000214209, wpis: 
04.08.2004 r. 

 
(boisko sportowe) Stowarzyszenie kultury fizycznej 

LKS „Skawa” Witanowice ul. Krakowska 58 
KRS: 0000215449, wpis: 
23.08.2004 r. 

 
34-103 Witanowice Stowarzyszenie kultury fizycznej 

LKS „Wikliniarz” Woźniki ul. Spokojna, 34-103 Woźniki 
KRS: 0000022509, wpis: 
13.07.2001 r. 

 
(boisko sportowe) Stowarzyszenie kultury fizycznej 

Orkiestra Dęta Zygodowice ul. Główna 59, 34-103 Zygodowice 
KRS: 0000250157, wpis: 
02.02.2006 

 
(Dom Strażaka) Stowarzyszenie 

Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Tomicach 

ul. Wadowicka 51, 34-100 
Wadowice 

KRS: 0000185866, wpis: 
31.02.2002 

 
- Stowarzyszenie 

OSP Lgota ul. Podgórska 94, 34-103 Lgota 
KRS: 0000107505, wpis: 
17.04.2002 r. 

 
- 

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej 

OSP Radocza ul. Piastowska 39, 34-100 Radocza 
KRS: 0000008460, wpis: 
20.04.2001 r. 

 
- 

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej 

OSP Tomice ul. Strażacka 3, 34-100 Tomice 
KRS: 0000018069, wpis: 
25.06.2001 r. 

 
- 

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej 

OSP Witanowice 
ul. Jana Pawła II 114, 34-103 
Witanowice 

KRS: 0000007808, wpis: 
24.04.2001 r. 

 
- 

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej 

OSP Woźniki ul. Wspólna 5, 34-103 Woźniki 
KRS: 0000038965, wpis: 
03.12.2001 r. 

 
- 

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej 

OSP Zygodowice ul. Główna 59, 34-103 Zygodowice 
KRS: 0000051313, wpis: 
30.10.2001 r. 

 
- 

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Wsi Lgota 

ul. Podgórska 94, 34-103 Lgota 
KRS: 0000471131, wpis: 
25.07.2013 r. 
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Nazwa Adres Forma Działalności 

 
- Stowarzyszenie 

Stowarzyszenie EKOROZWOJU Wsi 
Zygodowice 

ul. Dworska 10, 34-103 
Zygodowice 

KRS: 0000089107, wpis: 
14.02.2002 r. 

 
- Stowarzyszenie 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Tomickiej 

ul. Podlesie 9, 34-100 Tomice 
KRS: 0000483769, wpis: 
05.11.2013 r. 

 
- Stowarzyszenie 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
"Wspólnota Poranka" w Radoczy 

ul. Jagiellońska 23, 34-100 
Radocza 

KRS: 0000007131, wpis: 
11.04.2001 r. 

UKS „Cross” Tomice ul. Dworska 9A, 34-100 Wadowice 
Ewidencja Starosty Wadowickiego 
- nr 8 

UKS "Jaguar" Woźniki 
ul. Wadowicka 133, 34-103 
Woźniki 

Ewidencja Starosty 
Wadowickiego - nr 29 

UKS „Tygrysek” Witanowice 
ul. Jana Pawła II 107, 34-103 
Witanowice 

Ewidencja Starosty Wadowickiego 
- nr 11 

UKS „Orlik” Radocza ul. Dębowa 49, 34-100 Radocza 
Ewidencja Starosty Wadowickiego 
- nr 38 

Źródło: oficjalna strona Urzędu Gminy Tomice, www.tomice.pl 

Aktywność w zakresie frekwencji wyborczej, podczas wyborów parlamentarnych w 2015 roku, 

mieszkańców Gminy Tomice, na poziomie 18,96% jest nieznacznie niższa od średniej powiatu 

(21,31%). W porównaniu do innych gmin wiejskich powiatu jedynie Gminy Stryszów, Mucharz i Wieprz 

miały wyższa frekwencję wyborczą niż Gmina Tomice. 

Tabela 47 Frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2015 roku - porównanie samorządów 

Samorząd Liczba wyborców Liczba kart oddanych Frekwencja 

Powiat wadowicki 124 965 26 635 21,31% 

Gminy miejsko-wiejskie 

Andrychów 34 511 7 864 22,79% 

Kalwaria Zebrzydowska 15 748 3 110 19,75% 

Wadowice 29 969 6 689 22,32% 

Gminy wiejskie 

Brzeźnica 7 987 1 388 17,38% 

Lanckorona 4 738 863 18,21% 

Mucharz 3 134 691 22,02% 

Spytkowice 8 076 1 406 17,40% 

Stryszów 5 399 1 061 19,65% 

Tomice 6 040 1 145 18,96% 

Wieprz 9 363 2 419 25,84% 

Źródło: oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej, parlament2015.pkw.gov.pl 

Znaczna liczba organizacji pozarządowych oraz stosunkowo dobra frekwencja wyborcza wskazuje na 

to, że mieszkańcy gminy chętnie uczestniczą w życiu lokalnym, co wpływa na kultywowanie bogatych 

tradycji regionu. Celowy jest zatem rozwój zaplecza infrastrukturalnego, zapewniającego miejsce 

działania dla organizacji pozarządowych oraz miejsce spotkań, integracji mieszkańców. Powstanie 
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świetlic wiejskich stworzyłoby miejsce spotkań, rozrywki i rozwoju dla dzieci i młodzieży z Gminy 

Tomice. W kontekście procesu starzenia się społeczeństwa powstanie świetlić wiejskich zapewniłoby 

również miejsce spotkań dla seniorów, których liczba będzie rosnąć z każdym rokiem. W ramach 

pobytu w świetlicy zarówno dzieci, młodzież jak i seniorzy mogliby spędzać dzień w towarzystwie 

swoich rówieśników oraz mogliby korzystać z zajęć warsztatowych i wyjazdów kulturalno-

rekreacyjnych. 

2.16 Bezpieczeństwo publiczne 

Bezpieczeństwo publiczne to ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli 

oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenności państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu 

prawnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zadaniem własnym gminy jest zaspakajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również zadania z zakresu porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Do zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy i administracji państwowej, 

szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, 

Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, które to służby w realizacji swoich zadań wspierane 

są przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest Wójt Gminy Tomice. 

Wójt w oparciu o ustawę o zarządzaniu kryzysowym powołał Samodzielne Stanowisko 

do spraw Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. 

Porządek publiczny 

W odniesieniu do porządku publicznego Gmina Tomice jest bezpiecznym obszarem, gdzie dochodzi 

jedynie do incydentalnych naruszeń prawa. W 2015 roku na terenie Gminy Tomice stwierdzono 85 

przestępstw, których wykrywalność osiągnęła bardzo wysoki poziom 81,18%.  

Oceniając stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy stwierdzić, że nastąpił niewielki wzrost 

zdarzeń w stosunku do roku 2014 poprzedniego. Odnotowano 56 kolizji drogowych i 14 wypadków 

drogowych. Ich następstwem było 15 rannych oraz aż 3 zabitych, co stanowi 30% ogółu zabitych 

w wypadkach na terenie powiatu wadowickiego w 2015 roku. 

Działania prewencyjne jednostek straży pożarnej 

W 2015 roku na terenie Gminy Tomice odnotowano ogółem 149 zdarzeń tj. pożarów, innych 

miejscowych zagrożeń i wyjazdów do fałszywych alarmów (184 w 2014 roku). W ogólnej liczbie 123 

innych miejscowych zagrożeń, 54 działania powstały jako następstwo gwałtownych zjawisk 

atmosferycznych. 

Do gwałtownych zjawisk atmosferycznych mogących powodować katastrofy bądź zagrożenia na dużą 

skalę  zalicza się: 
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– huraganowe wiatry, 

– długotrwałe intensywne ulewy, 

– długotrwałe intensywne śnieżyce, 

– gradobicie. 

Skutkami gwałtownych zjawisk atmosferycznych mogą być: 

– zagrożenie dla życia i zdrowia ludności, 

– katastrofy budowlane, 

– zniszczenia w infrastrukturze szczególnie energetycznej i telefonicznej, 

– zalania domów, obiektów przemysłowych, 

– zniszczenia w środowisku naturalnym, 

– paraliż komunikacyjny, 

– w przypadku śnieżyc odcięcie niektórych rejonów. 

Zmieniający się klimat na obszarze Europy zachodniej i środkowej powoduje powstawanie zjawisk 

charakterystycznych do tej pory dla obszarów występowania monsunów. Zwiększa się częstotliwość 

takich zjawisk atmosferycznych jak huraganowe wiatry i katastrofalne ulewy. Coraz częściej skutki 

gwałtownych zjawisk atmosferycznych odczuwalne są na terytorium Gminy Tomice.  

Zmiany klimatyczne i wynikająca z nich możliwość wystąpienia silnych opadów, są ważkim problem dla 

władz Gminy Tomice szczególnie w kontekście obszarów zalewowych w dorzeczu rzeki Skawy 

przepływającej przez gminę.    

Ochrona przeciwpowodziowa 

Przez Gminę Tomice przepływa rzeka Skawa, która sprawia, że znaczne obszary zagrożone są zalaniem 

w czasie powodzi. Podobna sytuacja występuje także na potokach przepływających przez sołectwa 

Radocza, Tomice, Woźniki i Witanowice. Niezabezpieczony prawy brzeg rzeki Skawy na granicy 

Witanowic i Woźnik stwarza zagrożenie dla ujęć wody oraz drogi powiatowej do Spytkowic przez 

Woźniki, które mogą być zalane lub zabrane przez wody rzeki Skawy. 

Gmina Tomice, położona jest w regionie wodnym Górnej Wisły o powierzchni 47 515 km2. Obejmuje 

zlewnię Wisły od przekroju poniżej ujścia Przemszy po ujście Sanny ze zlewnią Sanny włącznie. Według 

podziału fizycznogeograficznego region wodny Górnej Wisły położony jest w obrębie 8 podprowincji: 

Centralnych Karpat Zachodnich, Zewnętrznych Karpat Zachodnich, Beskidów Wschodnich, Podkarpacia 

Wschodniego, Podkarpacia Północnego, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Wyżyny Małopolskiej oraz 

Wyżyny Lubelsko-Lwowskiej. Do największych prawobrzeżnych dopływów Wisły w tym regionie należy 

zaliczyć San i Dunajec, których zlewnie stanowią prawie połowę obszaru regionu wodnego Górnej 

Wisły. Pozostałe ważniejsze prawobrzeżne dopływy to: Wisłoka, Raba, Soła i Skawa. Wśród 

największych lewobrzeżnych dopływów Wisły w regionie Górnej Wisły należy wskazać rzeki: Nidę 

i Czarną. Całkowita długość sieci hydrograficznej regionu wynosi 23 800 km.  
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Rysunek 18 Region wodny Górnej Wisły 

 

Źródło: www.powodz.gov.pl  

Poniżej przedstawiono wartości średniorocznych strat w obszarze dorzecza Wisły, zagregowane do 

obszarów regionów wodnych. Regionem wodnym, w którym wartość średniorocznych strat (AAD) 

osiąga najwyższą wartość jest Region Wodny Górnej Wisły. 

Tabela 48 Straty średnioroczne w obszarze dorzecza Wisły w 2014 roku 

Region Wodny 
Wartość średniorocznych Strat [mln zł] 
(wg zwaloryzowanych cen z 2014 roku) 

Małej Wisły 41,94 

Górnej Wisły 749,27 

Środkowej Wisły 404,46 

Dolnej Wisły (oddziaływanie rzek) 37,26 

Dolnej Wisły (oddziaływanie morza) 68,20 

Łącznie 1 301 

Źródło: Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły 
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Administracja państwowa i samorządowa, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 

2001 r. (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.) zobowiązana jest realizować zadania związane z ochroną 

przeciwpowodziową. Dotyczy to w szczególności wykonywania dokumentacji planistyczno-

programowych oraz dokumentów o charakterze programów i strategii, które stanowią podstawę 

do realizacji inwestycji lub działań bezinwestycyjnych, w tym z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. 

Wśród wielu opracowań planistyczno-programowych obejmujących zagadnienia ochrony przed 

powodzią realizowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej w obszarze dorzecza Wisły 

należy wymienić opracowane przez RZGW w Krakowie we współpracy z Gminą Tomice: „Analizę 

zagrożenia powodziowego w zlewni Skawy” oraz „Analizę programu inwestycyjnego w zlewni Skawy”, 

czy w końcu „Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Wisły”. 

Rolą Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla Regionu Wodnego Górnej Wisły jest 

wytyczenie strategicznych kierunków działań, które przyczynią się do obniżenia ryzyka powodziowego 

w regionie. W PZRP przedstawiono działania priorytetowe rekomendowane do rozpoczęcia 

w perspektywie do roku 2021 oraz wymieniono pozostałe działania, których realizacja pozostanie 

przedmiotem rozważań przy aktualizacji PZRP w 2021 roku. Plan zakłada w pierwszym cyklu 

planistycznym przebudowę wałów przeciwpowodziowych na Skawie w Tomicach i Radoczy, 

rozbudowę wałów przeciwpowodziowych na Zygodówce w Woźnikach, przebudowę wałów na 

Radoczance w Radoczy. 

„Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Skawy” zakłada inne działania niezbędne do wykonania na 

terenie Gminy Tomice, w tym regulacje potoku Zygodówka w Zygodowicach i potoku Witanowickiego 

w Witanowicach.  
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3. Ocena i oczekiwania mieszkańców – wyniki badań sondażowych 

3.1 Zagadnienia metodologiczne 

W ramach prac diagnostycznych nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016 

-2025, przeprowadzone zostało badanie sondażowe wśród mieszkańców Gminy Tomice, służące 

pozyskaniu ich opinii na temat warunków życia i potencjału rozwojowego gminy. Sondaż został 

przeprowadzony w styczniu i lutym 2016 roku. Narzędziem przeprowadzenia badania sondażowego 

był formularz ankiety. Poprzez wybór sposobu uczestniczenia w badaniu: ankieta on-line 

oraz swobodny dostęp do ankiet w Urzędzie Gminy Tomice. Badanie miało charakter anonimowy 

i losowy. Pytania dotyczyły przede wszystkim obecnej kondycji społeczno-gospodarczej Gminy Tomice, 

warunków życia oraz oczekiwań, co do kierunków jej rozwoju. Ponadto respondenci odpowiadali 

na pytania związane z przywiązaniem do miejsca zamieszkania oraz możliwościami i barierami 

rozwojowymi gminy, a także mieli możliwość zgłaszania propozycji konkretnych projektów/programów 

skierowanych do mieszkańców. Badanie przeprowadzone było: 

− w formie elektronicznej (on-line), za pośrednictwem interaktywnego formularza 

ankietowego – udział wzięło 118 respondentów, 

− tradycyjną metodą (PAPI), w ramach której formularze ankiet w wersji papierowej były 

umieszczone w miejscach ogólnodostępnych – udział wzięło 23 respondentów. 

W badaniu ankietowym wzięło udział łącznie 141 respondentów. Formularz ankiety zawierał 

następujące elementy: 

− Metryczkę – podstawowe dane respondenta (płeć, wiek, status, wykształcenie); 

− Ocenę warunków życia w Gminie Tomice (ocenie podlegało 26 elementów będących 

miernikiem jakości życia); 

− Wskazanie mocnych i słabych stron Gminy Tomice; 

− Wskazanie stosunku do swojego miejsca zamieszkania oraz preferencji, co do przyszłego 

miejsca zamieszkania; 

− Wskazanie najważniejszego przedsięwzięcia, które warto zrealizować w Gminie Tomice; 

− Wybór i ocenę ważności kierunków rozwoju i działań samorządu na rzecz harmonijnego 

rozwoju gminy (ocenie podlegało 10 propozycji działań). 

Ponieważ nie wszystkie formularze ankietowe były wypełnione kompletnie, dla poprawności 

prezentowania danych, w opisach wykresów i tabel wskazano liczbę respondentów (N), którzy 

faktycznie udzielili odpowiedzi na określone pytanie. 



Strategia Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 

 

 

Strona 84 

3.1.1 Charakterystyka respondentów 

Podstawowe dane respondenta zawarte w formularzu ankietowym umożliwiają opracowanie 

charakterystyki uczestniczących w badaniu. W celu pozyskania przedmiotowych danych każda 

z przygotowanych ankiet zawierała metryczkę, w której należało odpowiedzieć na pytania o to, jaka 

jest struktura płci, wieku, wykształcenia oraz zatrudnienia respondenta. W badaniu sondażowym 

wzięło udział 141 osób. Podział grupy respondentów ze względu na płeć przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 49 Podział respondentów ze względu na płeć (N=130) 

Płeć Liczba całkowita Udział [%] 

Kobieta 56 56,9% 

Mężczyzna 74 43,1% 

Razem 130 100% 

Źródło: opracowanie własne 

Wszystkie grupy wiekowe były reprezentowane w badaniu sondażowym. Najliczniejszą grupę 

stanowiły osoby w wieku 26-35 lat – w ankiecie wzięło udział 48 osób w tym wieku, stanowiących 

34,3% liczby respondentów oraz osoby w wieku 36-45 lat – 40 osób, stanowiących 28,6% 

respondentów. Najmłodsza grupa ankietowanych, czyli osoby w wieku 16-25 lat stanowiły 17,1% 

respondentów (24 os.), co jest zjawiskiem pozytywnym i świadczy o zaangażowaniu w życie gminy 

młodych mieszkańców. Osoby w wieku 46-55 lat stanowiły 13,6% respondentów (19 os.). Najmniej 

liczni są reprezentanci grupy wiekowej 56-66 lat (7 os. – 5% respondentów) oraz powyżej 67 lat (2 os. 

– 1,4% respondentów), co jest dla tego przedziału wiekowego zjawiskiem typowym, wykraczającym 

poza granice Gminy Tomice. Wyniki badań, realizowanych w skali ogólnopolskiej przez Instytut Spraw 

Publicznych, na temat społeczeństwa obywatelskiego oraz kapitału społecznego w Polsce pokazują, 

że udział osób powyżej 60 roku w miejscowościach poza aglomeracjami miejski ma tendencję 

do utrzymywania się na stosunkowo niskim poziomie2. 

                                                           
2 Partycypacja publiczna w praktyce, red. Anna Olech, Warszawa 2013; Przepis na uczestnictwo. Diagnoza partycypacji 

publicznej w Polsce, red. Anna Olech, Warszawa 2013. 
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Wykres 8 Wiek respondentów (N=140) 

 
Źródło: opracowanie własne 

Struktura wykształcenia badanych opiera się na grupie osób z wyższym wykształceniem – 52,2% 

(72 os.) badanych posiada ten poziom wykształcenia. Kolejną grupę stanowią osoby legitymujące się 

średnim wykształceniem – 34,1% respondentów (47 os.). Pozostałe 13,7% badanych to osoby 

z zawodowym, gimnazjalnym i podstawowym wykształceniem, które stanowią odpowiednio 10,9% 

(15 os.), 1,4% (2 os.) i 1,4% (2 os.) respondentów.  

Należy stwierdzić, iż w Gminie Tomice aktywność społeczna (podejmowanie głosu, działalność 

w organizacjach pozarządowych, czy aktywny udział w wyborach) cechuje mieszkańców 

z wykształceniem wyższym i średnim, a mniej aktywni są mieszkańcy z wykształceniem zawodowym, 

gimnazjalnym i podstawowym. 

Wykres 9 Wykształcenie respondentów (N=138) 

 
Źródło: opracowanie własne 

Ankietowani reprezentowali różne grupy statusu zawodowego. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby 

pracujące – 79,3% respondentów (107 os.). Status na rynku pracy, z podziałem na pracujący, uczący 

się, bezrobotny prezentuje poniższy wykres. 
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Wykres 10 Status na rynku pracy ankietowanych (N=135) 

 
Źródło: opracowanie własne 

Podsumowując charakterystykę grupy badanych, należy stwierdzić, iż jest to obraz zróżnicowany. 

W badaniu wzięło udział 56 kobiet oraz 74 mężczyzn. Najliczniejszą grupę respondentów stanowiły 

osoby pracujące, legitymujące się wykształceniem wyższym, średnim i zawodowym. Niewielki udział 

w badaniu stanowili mieszkańcy z wykształceniem podstawowym oraz gimnazjalnym. Z punktu 

widzenia grup wiekowych, według podziału określonego w formularzu ankiety, udział w badaniu wzięli 

reprezentanci każdej z wyszczególnionych grup, a wśród nich znaczną część stanowiły osoby w wieku 

26-35 lat oraz 36-45 lat (łącznie 63% respondentów). Grupy, które w badaniu miały swoją niską 

reprezentację to osoby powyżej 67 roku życia (emeryci, renciści). 

3.2 Ocena jakości życia mieszkańców Gminy Tomice 

W badaniu sondażowym poruszono ważną kwestię dotyczącą oceny poszczególnych aspektów jakości 

życia w Gminie Tomice. Pierwsze pytanie zawierało listę czynników wpływających na jakość życia 

w gminie oraz ocenę każdego z czynników. Przedmiotowy zestaw pytań i udzielone na nie odpowiedzi 

obrazują oceny i opinie mieszkańców na temat działań władz samorządowych, jakości oferowanych 

usług publicznych oraz stanu infrastruktury gminnej. Na poniższych trzech wykresach zaprezentowano 

wszystkie 26 kategorii oceny jakości życia w gminie, według kolejności zadanych pytań oraz 

odpowiedzi badanych. Dla przejrzystej prezentacji wyników, poza poniżej przedstawionym 

całościowym zestawieniem wyników, zaprezentowano na osobnych wykresach te, które zostały 

ocenione najlepiej oraz te, które w opinii mieszkańców uzyskały najsłabsze oceny.  
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Wykres 11 Ocena jakości życia w Gminie Tomice (N=141) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Z poniższego wykresu wynika, iż respondenci najwyżej ocenili dostęp do Internetu na ternie Gminy 

Tomice - jako bardzo dobry i dobry oceniło go 63,8% respondentów (90 osób). Podobna liczba 

ankietowanych oceniła bardzo dobrze i dobrze poziom edukacji podstawowej i gimnazjalnej w gminie 

 - 60,3% respondentów (85 osób). Ponad połowa mieszkańców, którzy wzięli udział w ankiecie bardzo 

dobrze i dobrze oceniła poziom bezpieczeństwa w gminie - 53,9% respondentów (76 osób). 

Mieszkańcy gminy podkreślili również dobrą jakość obsługi w Urzędzie Gminy i jego jednostkach oraz 

dobry dostęp do przedszkoli. 

Wykres 12 Najwyżej oceniane aspekty życia w Gminie Tomice (N=141) 

 
Źródło: opracowanie własne 

Poniższy wykres prezentuje odpowiedzi związane z najsłabiej ocenionymi kategoriami życia 

społecznego w Gminie Tomice. Na najsłabszą ocenę według 73,0% respondentów (67 osób) zasługuje 

dostępność usług służby zdrowia, co wynika z faktu, iż w Gminie Tomice nie działają przychodnie 

lekarskie. W zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcy Gminy Tomice 

korzystają z placówek medycznych znajdujących się w Wadowicach. Następnie ankietowani wskazali 

na brak możliwości zatrudnienia na terenie gminy, co stanowi problem szerszy, ponadlokalny - 66,7% 

respondentów (61 osób) wskazuje ten czynnik jako kluczową barierę. Na szczególną uwagę zasługują 

kolejne kategorie, które bezpośrednio wynikają z kompetencji i możliwości oraz potencjału 

endogennego samorządu lokalnego. Na uwagę zasługuje niska ocena jakości oferty czasu wolnego 

skierowanej zarówno do młodzieży jak i seniorów – odpowiednio 61,7% i 61,0% respondentów (45 i 40 

osób) ocenia ten czynnik negatywnie. Mieszkańcy Gminy Tomice wskazali również na słabą dostępność 

i jakość komunikacji publicznej - 53,2% respondentów (38 osób). 

W tym kontekście należałoby podjąć działania związane z analizą stanu infrastruktury społecznej, 

oferty zagospodarowania czasu wolnego, oferty kulturalnej zarówno instytucji publicznych jak 

i organizacji pozarządowych oraz działań przedsiębiorstw prywatnych tak, aby stanowiły one spójną 

całość, być może zintegrowaną wspólną promocją. 
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Wykres 13 Najsłabiej oceniane aspekty życia w Gminie Tomice (N=141) 

 
Źródło: opracowanie własne 

Kolejną analizowaną kategorią była opinia respondentów na temat mocnych i słabych stron Gminy 

Tomicę. Pytanie miało formę otwartą, na którą odpowiedziało 78 osób. Aby skodyfikować odpowiedzi 

pytania otwartego użyto najczęściej powtarzających się stwierdzeń, jako haseł kluczowych. 

Wygenerowano następujące kategorie:  

– Położenie geograficzne, 

– Walory przyrodnicze, 

– Struktury administracyjne, 

– Poziom edukacji, 
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– Infrastruktura drogowa i techniczna, 
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– Inne. 

Według 34,6% respondentów (27 osób) najbardziej pozytywnym elementem jest położenie 

geograficzne Gminy Tomice, w tym szczególnie bliskość Wadowic. Ankietowani stanowiący 17,9% 
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5,0%

12,1%

3,5%

15,6%

6,4%

73,0%

66,7%

61,7%

61,0%

53,2%

14,2%

17,0%

19,9%

17,0%

22,7%

7,1%

2,8%

14,2%

6,4%

16,3%

0,7%

1,4%

0,7%

1,4%

Dostępność usług służby zdrowia

Możliwość znalezienia zatrudnienia w gminie

Jakość oferty czasu wolnego kierowanej do młodzieży

Jakość oferty czasu wolnego kierowanej do seniorów

Dostępność i jakość komunikacji publicznej

Nie mam zdania Słaby / Bardzo słaby Średni Bardzo dobry / Dobry Brak odpowiedzi



Strategia Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 

 

 

Strona 90 

przydomowych oczyszczalni ścieków (kategoria: Inne - 7,7% respondentów, 6 osób), dobrą sieć 

drogową, rozwój infrastruktury sportowej, pielęgnowanie regionalnych tradycji oraz przedsiębiorczość 

mieszkańców. 

Wykres 14 Mocne strony Gminy Tomice (N=78) 

 Źródło: opracowanie własne 

Na pytanie o słabe strony Gminy Tomice odpowiedziały 94 osoby. Podobnie jak w poprzednim 
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w sumie 24,5% respondentów (23 osoby). Ponad 10,6% respondentów (10 osób) wskazało brak 

kanalizacji jako słabą stronę życia w Gminie. Kolejnymi kategoriami ocenionymi negatywnie przez 

mieszkańców była struktura administracyjna (m.in. niska jakość obsługi w Urzędzie Gminy, brak 

współpracy Gminy Tomice z Powiatem Wadowickim) oraz zanieczyszczenie środowiska, zwłaszcza 

przez spalanie śmieci w piecach domowych. W dalszej kolejności 7,4% ankietowanych (7 osób) 

wskazało na stagnację gminy objawiającą się słabą ofertą kulturalną, ofertą spędzania wolnego czasu 

skierowaną do młodzieży i seniorów. Ostatnimi kategoriami wyszczególnionymi przez badanych były 

słaba komunikacja publiczna, nieumiejętność wykorzystania walorów Gminy oraz słaby dostęp do 

służby zdrowia. Poniższy wykres prezentuje wyniki w ujęciu graficznym. 

Wykres 15 Słabe strony Gminy Tomice (N=94) 

 
Źródło: opracowanie własne 

Kolejne pytanie dotyczyło siły przywiązania do „małej ojczyzny”. Na pytanie „Czy Gmina Tomice jest mi 

obojętna?” odpowiedziało 95,0% ankietowanych czyli 134 osoby, z czego 73,8% mieszkańców twierdzi 

iż Gmina nie jest im obojętna. Dumę z bycia mieszkańcem Gminy Tomice wyraża 48,2% ankietowanych 

(68 osób z 129 osób, które odpowiedziało na to pytanie). Poniższy wykres przedstawia pełen przekrój 

odpowiedzi, obrazujących stosunek ankietowanych do Gminy Tomice. 
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Wykres 16 Stosunek respondentów do Gminy Tomice (N=141) 

 
Źródło: opracowanie własne 

Potwierdzeniem powyższych wyników są odpowiedzi udzielone, przez ankietowanych, na kolejne 

pytanie. Czy w perspektywie pięciu lat respondenci wyrazili wolę dalszego mieszkania w Gminie 

Tomice? Prawie 78% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Poniższy wykres prezentuje pełne 

wyniki odpowiedzi na powyższe pytanie. 

Wykres 17 Przywiązanie ankietowanych do Gminy Tomice (N=140) 

 
Źródło: opracowanie własne 

Następnym pytaniem otwartym ankiety było wskazanie przez respondentów najważniejszego, według 

nich, przedsięwzięcia, projektu, które powinno być realizowane w Gminie. Swoją opinie wyraziło tutaj 

112 respondentów, co stanowi 79,4% badanych.  
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W kierunkach interwencji jakie powinny, według mieszkańców, zostać podjęte na terenie Gminy 

Tomice dominują trzy przedsięwzięcia: udoskonalenie systemu kanalizacji (wskazane przez 31,1% 

respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie), poprawa infrastruktury drogowej (wskazana przez 

19,6% respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie) oraz stworzenie oferty czasu wolnego 

(wskazane przez 10,7% respondentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie). Mieszkańcy podkreślali 

konieczność modernizacji oświetlenia ulic w Tomicach oraz potrzebę budowy nowych chodników 

naterenie Gminy. W zakresie stworzenia oferty czasu wolnego ankietowani przedstawiali możliwość 

tworzenia placów zabaw dla dzieci, budowę boiska wielofunkcyjnego „Orlik”, rozszerzenie oferty zajęć 

dodatkowych organizowanych przez szkoły oraz budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Tomicach. 

Prawie 9% respondentów wskazało na potrzebę ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy, poprzez 

dofinansowanie zakupów pieców ekologicznych oraz kolektorów słonecznych. Ponad 6% 

ankietowanych podkreśliło konieczność likwidacji dzikich wysypisk śmieci, poprawy transportu 

publicznego, czy rozwiązania problemów z dostępnością wody w Gminie. W zakresie rozwoju turystyki 

ten sam odsetek respondentów wskazał na potrzebę stworzenia nowych tras rowerowych. Prawie 4% 

respondentów chciałoby poprawy funkcjonowania służby zdrowia, dzięki utworzeniu przychodni 

lekarskiej na terenie Gminy. Tyle samo osób uważa, iż Władze Gminy powinny skupić się na stworzeniu 

nowych miejsc pracy, co jest związane z działaniami wskazanymi w sumie przez 9,8% respondentów 

takich jak wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zagospodarowanie terenów atrakcyjnych 

przyrodniczo w celach turystycznych, zwiększenie dostępności przedszkoli i żłobków oraz pozyskanie 

nowych inwestorów. 

Wykres 18 Kierunki interwencji w Gminie Tomice we respondentów (N=112) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Ostatnie pytanie ankiety związane było z oceną przez respondentów wagi działań realizowanych 

w przestrzeniach gospodarczo-społecznych. I w tym wypadku najwięcej wskazań dotyczy poprawy 

stanu infrastruktury podstawowej, rozwoju gospodarki poprzez pozyskanie inwestorów. Mieszkańcy 

podkreślili również wagę skutecznego rozwiązywanie problemów społecznych oraz rozwoju 

infrastruktury dla edukacji i kultury. Poniższy wykres prezentuje wszystkie kategorie. 

Wykres 19 Hierarchia ważności działań w Gminie Tomice wg respondentów [N=141] 

 
Źródło: opracowanie własne 

Przedstawione wyniki badania sondażowego, ujawniają, że mieszkańcy Gminy Tomice wysoko oceniają  

Dostęp do Internetu, jakość edukacji podstawowej i gimnazjalnej oraz poziom bezpieczeństwa. Mocną 

stroną Gminy jest położenie geograficzne, zwłaszcza bliskość Wadowic oraz środowisko naturalne 

(Obszar Natura 2000, położenie nad rzeką Skawa, liczne stawy warunkujące przynależność do Doliny 

Karpia). Badani nisko ocenili dostępność służby zdrowia, możliwość znalezienia pracy na terenie 

Gminy, jakość oferty wolnego czasu dla mieszkańców oraz stan infrastruktury podstawowej w postaci: 

braku chodników i oświetlenia ulic oraz braku kanalizacji na terenie Gminy. Są to przedsięwzięcia, 

których realizacja jest bardzo istotna dla mieszkańców Gminy co w badaniu ankietowym jest widoczne 

zarówno w pytaniu dotyczącym „jednego najważniejszego przedsięwzięcia” jak i „kierunków działań 

mających największe znaczenie dla gminy”. Działania na rzecz rozwoju gospodarczego Gminy, 

skutkujące spadkiem bezrobocia i zapobiegające migracjom zarobkowym osób młodych, według 

respondentów również zasługują na wysokie miejsce w hierarchii ważności podejmowanych działań 
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władz lokalnych. Wysoki współczynnik przywiązania świadczy o tym, iż mieszkańcy identyfikują się 

z miejscem, gdzie żyją i potwierdzają chęć działania na rzecz rozwoju Gminy Tomice. Spośród 

pojedynczych wskazań mieszkańców Gminy, podanych w badaniu sondażowym, najczęściej 

postulowano takie przedsięwzięcia jak: budowa kanalizacji, budowa chodników, stworzenie oferty 

czasu wolnego, pozyskanie zewnętrznego inwestora, pobudzanie przedsiębiorczości, utworzenie 

przychodni lekarskiej, wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy, budowa „Orlików”, budowa 

ścieżek rowerowych. 

4. Analiza metodą SWOT i kluczowe problemy strategiczne 

4. 1 Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest podstawowym narzędziem umożliwiającym diagnozowanie obecnej sytuacji 

społeczno-przestrzenno-gospodarczej danego samorządu, w kontekście planowania jego dalszego 

rozwoju. Jako główne zalety tej metody należy wskazać: 

− generowanie z otoczenia szans rozwoju oraz zagrożeń hamujących rozwój gminy szczególnie 

w kontekście efektywnego wykorzystania lokalnego potencjału, 

− diagnoza bliższego oraz dalszego otoczenia gminy, 

− określenie mocnych punktów oraz wskazania jej słabych stron pod kątem zasobów, 

− poznanie otoczenia konkurencyjnego (szczególnie ważne w kontekście samorządów 

upatrujących swojej szansy rozwojowej w wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego). 

Przeprowadzona w ramach procesu planowania strategicznego analiza SWOT opiera 

się na następujących kluczowych źródłach: 

− wyniki prac zespołów eksperckich (tzw. „warsztaty strategiczne”), 

− wyniki sondażowych badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy 

Tomice, 

− syntetycznym ujęciu analizy danych pochodzących ze źródeł wtórnych. 

Analiza SWOT jest z jednej strony syntezą przeprowadzonej diagnozy, z drugiej stanowi punkt wyjścia 

do przedstawienia propozycji rozwojowych, zawartych w celach (strategicznych i operacyjnych) oraz 

konkretnych przedsięwzięciach/zadaniach inwestycyjnych.   

Tabela 50 Analiza SWOT Gminy Tomice 

Analiza SWOTAnaliza SWOTAnaliza SWOTAnaliza SWOT    

Mocne strony Słabe strony 

− Dobre położenie geograficzne: 
– bliska odległość do kluczowych ośrodków 
gospodarczych w skali regionalnej, odpowiednio 

− Położenie nad rzeką Skawą – tereny zalewowe 
(Zgodnie z  Planem zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla Regiony wodnego Górnej 



Strategia Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 

 

 

Strona 96 

– Wadowice (1-8 km) i Krakowa (47 km),  
– w bliskim sąsiedztwie województwa śląskiego 
i jego ważnych ośrodków gospodarczych 
(Bielsko-Biała (43 km), Katowice (68 km), 
– przebiegająca przez Gminę droga krajowa nr 
28 o znaczeniu międzynarodowym,  

− Wysoka jakość gleb, tworzących sprzyjające 
warunki dla rozwoju rolnictwa i przemysłu 
przetwórczego 

− Stabilna sytuacja finansowa gminy, 

− Stałe inwestycje na terenie Gminy (wydatki 
inwestycyjne w wydatkach gminy ogółem 2012 
rok – 19,26%, 2013 rok – 2,73%, 2014 rok – 
16,68%), 

− Stabilna, przejrzysta polityka inwestycyjna gminy, 
uwzględniająca interesy każdej miejscowości, 

− Zrównoważona polityka przestrzenna gminy 
uwzględniająca względy środowiskowe oraz te 
związane z rozwojem gospodarczym, 

− Położenie między Wadowicami - miastem 
rodzinnym Papieża Jana Pawła II, a Zatorem - 
stolicą „królewskiego karpia”, nieopodal 
Krakowa, Oświęcimia i Kalwarii Zebrzydowskiej, 
sprzyja rozwojowi turystyki rowerowej i pieszej 

− Zabytkowe obiekty sakralne i miejsca pamięci 
narodowej,  

− Utworzenie Gminnej Ewidencji Zabytków 
(www.tomice.pl/zabytki/) wpływającej na 
atrakcyjność turystyczną Gminy, 

− Liczne szlaki piesze i ścieżki rowerowe,  

− Liczne stawy rybackie warunkujące 
Przynależność do Stowarzyszenia Dolina Karpia, 

− Zasoby przyrodnicze (w tym Obszar Natura 2000 
Dolina Dolnej Skawy) – możliwości dla rozwoju 
turystyki i agroturystyki 

− Dobre zaplecze noclegowe w postaci kompleksu 
hotelowego „Radocza Park”, 3 gospodarstw 
agroturystycznych i 4 moteli/domów 
wypoczynkowych, 

− Atrakcyjność osiedleńcza Gminy - efekt 
suburbanizacji miasta Wadowice – renta 
położenia (stały wzrost liczby ludności: 2011 r. – 
7700, 2012 r. – 7742, 2013 r. – 7798, 2014 r. – 
7886),   

− Rozwój budownictwa mieszkaniowego (liczba 
budynków mieszkalnych: 2012 r. – 1865, 2013 r. 
– 1887, 2014 r. – 1919) 

− Dobra sytuacja demograficzna Gminy (dodatni, 
rosnący przyrost naturalny: 2012 r. – 26, 2013 r. 
– 30, 2014 r. – 41), 

− Stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych, 
(z 667 w 2005 r. do 786 w 2014 r.) kształtowany 
głównie przez osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 

− Niski poziom rejestrowanego bezrobocia 

− Dobrze zorganizowany system odbioru odpadów 

Wisły  w Gminie Tomice występuje podwyższony 
poziom ryzyka powodziowego) 

− Okresowe braki wody pitnej spowodowane suszą 
hydrologiczną i zwiększonym poborem wody 
oraz obecność Obszaru Natura 2000 Dolina 
Dolnej Skawy (gmina nie może zbudować 
spiętrzenia na rzece Skawie aby zwiększyć pobór 
wody ze względu na obszar chroniony) 

− Zły stan techniczny Stacji Uzdatniania Wody 

− Niskie dochody własne. Dochody własne Gminy 
Tomice, w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
w analizowanych latach 2010-2014, mają niższą 
wartość niż średnia dla gmin powiatu 
wadowickiego  

− Niski wskaźnik przedsiębiorczości – wskaźnik 
pokazujący podmioty wpisane do rejestru 
REGON na 10 tys. ludności dla Gminy Tomice 
w 2014 roku wyniósł 985 i był niższy niż średnia 
dla powiatu wadowickiego (1014) oraz 
województwa małopolskiego (1059) 

− Dominacja przedsiębiorstw z branży usługowej 
na mapie gospodarczej gminy; handel hurtowy 
i detaliczny oraz naprawa pojazdów stanowią 
24,68% ogółu firm 

− Brak dużych przedsiębiorstw, dominacja 
podmiotów mikroprzedsiębiorstw, które w 2015 
r. stanowiły 97,96% 

− Rosnąca liczba mieszkańców w wieku 
poprodukcyjnym (udział ludności w wieku 
poprodukcyjnym w 2005 r. – 13%, w 2014 r. – 
14,3%) 

− Zidentyfikowane braki w systemie infrastruktury 
liniowej. Korzystający z sieci gazowej: 57,2%, 
kanalizacyjnej 22,6%) 

− Brak Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych 

− Brak obwodnicy dla drogi krajowej nr 28 
przebiegającej przez Gminę 

− Niskie wykorzystanie turystyczne rzeki Skawy 
(turystyka wodna, sporty motorowodne, 
kajakarstwo) wynikające z uwarunkowań 
hydrologicznych (różna głębokość rzeki), 
zalewowego charakteru oraz konieczności 
podjęcia wielu kosztownych inwestycji w tym 
zakresie 

− Realne bariery mieszkańców w zakresie dostępu 
do rynku pracy, odczuwalne przeszkody 
w możliwości podjęcia zatrudnienia 

− Brak samorządowej gazety lokalnej dedykowanej 
mieszkańcom Gminy Tomice 

− Zła jakość infrastruktury drogowej, zły stan i mała 
ilość chodników i oświetlenia 

− Brak wystarczającej infrastruktury 
z przeznaczeniem dla osób starszych – 
a zwłaszcza domy dziennego pobytu 

− Problem niskiej emisji spowodowany emisją 
komunikacyjną (droga krajowa 28) i emisją pyłów 
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z gospodarstw domowych 

− Aktualny program usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy 

− Dobra baza oświatowa oferująca usługi publiczne 
z dziedziny edukacji (szkoły podstawowe, 
gimnazjum i ZSCKU – technikum i zasadnicza 
szkoła zawodowa) 

− Dobre wyniki egzaminów gimnazjalnych  

− Silna tożsamość lokalna przejawiająca się 
w bogatych tradycjach, pielęgnowaniu dorobku 
kultury na poziomie lokalnym 

− Liczne zespoły i sekcje artystyczne związane 
z Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice 

− W Gminie mieszka i tworzy wielu ludzi kultury 
i sztuki – rzeźbiarze, malarze, graficy, pisarze, 
znawcy historii regionu wadowickiego co 
powoduje, iż Gmina posiada bogate życie 
kulturalne 

− Rosnąca liczba organizacji społecznych 
(pozarządowych), fundusz sołecki pozwalający 
na wpływ mieszkańców na rozwój swoich 
społeczności  

− Przywiązanie i pielęgnowanie porządku 
w przestrzeni publicznej (jako oddolna inicjatywa 
mieszkańców) 

− Zjawisko pomocy sąsiedzkiej, jako forma 
aktywności mieszkańców na rzecz pomocy 
potrzebującym (zwłaszcza osobom samotnym) 

− Obecność unikalnej kultury małopolski – rdzenia 
lokalnej tożsamości stanowiącej o silnym 
przywiązaniu mieszkańców do Gminy 

− Efektywnie funkcjonująca sieć Ochotniczych 
Straży Pożarnych, które na bazie posiadanej 
infrastruktury (remizy) pełnią role ośrodków 
integracji i miejsc spotkań w poszczególnych 
miejscowościach 

− Wysokie poczucie bezpieczeństwa deklarowane 
przez mieszkańców gminy – niska liczba 
rejestrowanych zdarzeń o charakterze 
kryminalnym 

− Wysoka jakość obsługi świadczonej przez Urząd 
Gminy oraz jego jednostki (46,8% respondentów 
oceniła ją jako dobrą lub bardzo dobrą) 

− Wysokie przywiązanie mieszkańców do miejsca 
zamieszkania 

− Likwidacja zagrożenia powodziowego – budowa 
zbiornika retencyjnego Świnna Poręba na Skawie 

i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych 
kotłowni węglowych i domowych pieców 
grzewczych 

− Niewystarczający poziom organizacji czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży podczas ferii 
zimowych i wakacji 

− Brak boisk wielofunkcyjnych „Orlików”, placów 
zabaw dla najmłodszych dzieci, siłowni 
zewnętrznych 

− Niewielka liczba zabytków materialnych 
dziedzictwa kulturowego na terenie gminy  

− Słabe przygotowanie i uzbrojenie już istniejących 
terenów aktywności gospodarczej, niska 
atrakcyjność oferty inwestycyjnej 

− Utrudniony dostęp do służby zdrowia – brak 
przychodni lekarskiej na terenie Gminy 
(najbliższym ośrodkiem dysponującym 
adekwatnym zapleczem instytucjonalnym w tym 
zakresie jest miasto Wadowice) 

− Niewykorzystany zasoby środowiskowe 
i potencjał do rozwoju turystyki (zwłaszcza 
wzdłuż rzeki Skawy) 

− Deficyty w zakresie funkcjonowania 
infrastruktury turystycznej i okołoturystyczne, 
brak zintegrowanego systemu ścieżek i tras 
rowerowych 

− Niedostateczna liczba obiektów zakwaterowania 
zbiorowego, niski poziom rejestrowanego ruchu 
turystycznego 

− Niedostateczny poziom rozpoznawalności gminy, 
brak spójnego i skoordynowanego systemu 
promocji, brak gminnego punktu Informacji 
Turystycznej 

− Niski stopień wykorzystania OZE oraz 
nowoczesnych technologii opierających 
się o ekologiczne i energooszczędne rozwiązania 

− Niska liczba podmiotów zajmujących 
się wsparciem biznesu oraz rozwijaniem 
ekonomii społecznej 

− Brak terenów pozostających własnością gminy – 
bariera w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych 
przez gminę 

Szanse Zagrożenia 

− Duże znaczenie dla kreowania potencjału 
gospodarczego Gminy Tomice ma sąsiedztwo 
Wadowic oraz innych ośrodków miejskich: 
Kraków, Bielsko-Biała, Katowice 

− Bliskość Wadowic – ośrodka świadczenia 
wysokiej jakości usług publicznych  

− Możliwość wykorzystania funduszy 

− Występujące zagrożenie powodziowe, 
powodujące konieczności wzmacniania 
infrastruktury przeciwpowodziowej oraz 
doposażenia jednostek straży pożarnej 

− Negatywny wpływ czynników niezależnych 
od samorządu lokalnego na rozwój gospodarczy 
obszaru, takich jak inwestycje drogowe leżące 
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pochodzących z perspektywy finansowej UE na 
lata 2014-2020 ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (tzw. działania „miękkie” 
– poprawa jakości funkcjonowania 
społeczeństwa obywatelskiego, działania 
szkoleniowe i doradcze) oraz Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (m.in. budowa, 
rozbudowa i modernizacja istniejącej 
infrastruktury) 

− Potencjał w zakresie tworzenia zróżnicowanych 
produktów turystycznych i kulturowych – 
możliwość tworzenia produktów o charakterze 
liniowym 

− Wzrost rozwoju funkcji mieszkalnej Gminy 
w stosunku do pobliskich Wadowic 

− Wzrost popytu na żywność ekologiczną, 
tradycyjną, o wysokiej jakości i regionalnych 
smakach – szansa dla dynamicznego rozwoju 
nowego segmentu gospodarki 

− Rozwój agroturystyki  

− Integrowanie obecnej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej (szlaki piesze, rowerowe, łowiska 
wędkarskie) i podejmowanie działań w kierunku 
jej rozbudowy jako czynniki sprzyjające 
rozwojowi agroturystyki  

− Rozwój turystyki wodnej na Skawie. 

w kompetencjach władz centralnych 

− Niestabilność struktury przepisów prawnych 
i administracyjnych 

− Wzrastające liczba zadań delegowanych gminie 
przy jednoczesnym utrzymaniu dotacji 
i subwencji na stałym, niewaloryzowanym 
poziomie 

− Ograniczenie możliwości finansowania inwestycji 
ze środków budżetu gminnego 

− Konieczność wygospodarowania własnych, 
gminnych środków na pokrycie częściowych 
kosztów finansowania wysokonakładowych 
projektów 

− Brak lokalnego instrumentu wspierania działań 
proekologicznych (nowelizacja ustawy Prawo 
ochrony środowiska zwalnia z obowiązku 
utrzymywania takiej instytucji) 

− Ograniczenia gospodarcze będące wynikiem 
braku swobodnego przemieszczania się osób, 
towarów i usług na zewnętrznej granicy UE 
(niestabilność sytuacji geopolitycznej) 

− Degradacja istniejącej sieci drogowej w wyniku 
presji przekraczającej jej możliwości techniczne 

− Traktowanie zasobów turystycznych jako 
czynnika hamującego rozwój gospodarczy 

− Rozwój czynników wpływających na pogarszanie 
się jakości powietrza (spalanie paliw w środkach 
transportu oraz gospodarstwa domowe 
ogrzewane indywidualnie) 

− Mała świadomość społeczna w zakresie ochrony 
środowiska przyrodniczego (gospodarka 
odpadami, czynniki szkodliwe, efektywność 
energetyczna) 

Źródło: opracowanie własne 

4.2 Kluczowe problemy strategiczne  

Przeprowadzona analiza SWOT (mocnych i słabych stron), a także diagnoza społeczno-

gospodarcza przeprowadzona metodą desk research, badanie sondażowe mieszkańców gminy 

oraz warsztaty planowania strategicznego pozwoliły na zidentyfikowanie kluczowych problemów 

strategicznych (KPS) w odniesieniu do aktualnej sytuacji w Gminie Tomice.  

Wyodrębnienie zjawisk negatywnych na bazie analizy sytuacji zastanej umożliwi budowanie 

potencjalnych scenariuszy zmian w formie przedsięwzięć i projektów, które zostaną 

wyspecyfikowane w części postulatywnej opracowania. Określenie kluczowych problemów 

strategicznych ułatwia w dalszej kolejności definiowanie najważniejszych celów rozwojowych, 

które zostaną wyznaczone nie tylko w sensie pozytywnym (co zamierzamy osiągnąć), ale też 

w kontekście barier (wymiar negatywny). Podobnie jak w przypadku analizy SWOT kolejność 

wskazań nie ma znaczenia, wszystkie KPS mają tę samą rangę. 



Strategia Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025  

 

 

Strona 99 

1. Mimo stosunkowo dobre sytuacji demograficznej Gmina Tomice, jak całe województwo 

małopolskie zmaga się z problemami demograficznymi. Dodatni lecz niezbyt wysoki przyrost 

naturalny (w 2012 r. – 26; w 2014 r. – 41) oraz starzenie się społeczeństwa (udział ludności 

w wieku poprodukcyjnym w 2005 r. – 13%, w 2014 r. – 14,3%), stanowią poważny problem 

rozwojowy gminy. Starzenie się społeczeństwa wywiera presję na rozbudowę świadczeń 

publicznych na rzecz osób starszych. Obserwuje się brak zainteresowania podmiotów 

prywatnych w zakresie tworzenia infrastruktury opieki nad osobami starszymi. Sytuacja 

demograficzna przekłada się na stały spadek liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 

(odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym: 2005r. 24,8%; 2014r. 22,3%). Aby wspomóc 

rozwój demograficzny gminy istotne są działania gminy, zwiększające atrakcyjność osiedleńczą 

gminy (rozwój infrastruktury, budownictwa mieszkaniowego). 

2. Atrakcyjność inwestycyjna Gminy Tomice utrzymuje się na średnim poziomie. Dostrzega się 

zjawisko monokultury gospodarczej, w której wiodącą rolę pełni sektor rolnictwa (połączony 

z wysoką jakością bonitacyjną gleb). Biorąc pod uwagę perspektywy rozwojowe 

i zidentyfikowane potencjały należy podkreślić niski stopień dywersyfikacji lokalnej gospodarki 

(mimo obecności firm z branży przemysłowej oraz tych definiowanych, jako innowacyjne). 

Lokalna gospodarka wymaga również działań na rzecz wzmocnienia dostępu do stref 

aktywności gospodarczej, promocji gospodarczej oraz wspierania instytucji o charakterze 

okołobiznesowym. Ważnym instrumentem kreowania przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym 

jest polityka podatkowa (np. od środków transportu). Problemem jest niedostateczna dbałość 

i wykorzystanie możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Bardzo dobre skomunikowanie, 

umiejętności mieszkańców, lokalne tradycje w zakresie zdobywania praktycznych umiejętności 

zawodowych nie przekładają się wzrost wskaźnika przedsiębiorczości. Ponadto Gmina Tomice 

nie jest miejscem lokalizacji dużych przedsiębiorstw ze względu na dużą powierzchnię użytków 

rolnych oraz dominującą rolniczą i mieszkaniową funkcję gminy. Brak dużych przedsiębiorstw 

i malejąca liczba średnich przedsiębiorstw wpływa niekorzystnie na lokalny rynek pracy 

i skutkuje brakiem miejsc pracy. 

3.  Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura społeczna. Deficyty w zakresie stworzenie 

przyjaznych warunków dla mieszkańców skutkują z jednej strony niewykorzystaniem 

unikalnych walorów osiedleńczych, a z drugiej natomiast wpływają na spadającą jakość życia 

w Gminie Tomice (brak stref rekreacji i spędzania czasu wolnego, które mogą opierać się 

na infrastrukturze dedykowanej turystom). W gminie brak jest wystarczającej liczby miejsc 

spotkań mieszkańców, zarówno dzieci, młodzieży jak i seniorów, takich jak świetlice wiejskie. 

Gmina nie posiada rozwiniętej infrastruktury sportowej – brak „Orlików”, z których mogliby 
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korzystać oraz Uczniowskie Kluby Sportowe, Ludowe Kluby Sportowe czy indywidualnie 

mieszkańcy. 

4. Dysproporcje w dostępie do infrastruktury sieciowej to czynnik często wskazywany jako 

negatywne zjawisko o charakterze kluczowym. Sieci kanalizacyjna i gazowa wymagają 

konsekwentnego rozwoju. Koresponduje to z koniecznością szczególnej dbałości o środowisko 

naturalne oraz pożądanym wzmacnianiem lokalnej branży turystycznej – identyfikowanej jako 

szansa/potencjał rozwojowy. 

5. Problemem o znaczeniu strategicznym jest również sektor usług publicznych. Warunkiem dla 

stałego podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych jest odpowiednia infrastruktura 

oraz środki finansowe przeznaczane na ten cel. Wyzwaniem stojącym przed lokalnym 

samorządem jest konsekwentna poprawa jakości usług dedykowanych mieszkańcom. Należy 

zwrócić uwagę na kluczową, w opiniach mieszkańców, rolę edukacji, transportu publicznego, 

kultury i pomocy społecznej. W związku ze starzeniem się społeczeństwa brakuje 

systemowego rozwiązania problemów i potrzeb osób starszych. Oferta dla seniora w zakresie 

spędzania czasu wolnego cechuje się znacznymi deficytami. Okolicznością sprzyjającą 

uzyskaniu wysokiej jakości usług publicznych (zwłaszcza w zakresie edukacji, kultury, pomocy 

społecznej) jest sąsiedztwo Wadowic (znaczny poziom powiązań funkcjonalnych), 

6. Ograniczenia w możliwości finansowania przedsięwzięć wpisujących się w wymagania 

cywilizacyjne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Problem dotyczy zwłaszcza 

wymiany źródeł ciepła w obiektach publicznych oraz indywidualnych (związany ze zjawiskiem 

niskiej emisji).  

Rysunek 19 Obszary występujących problemów kluczowych dla Gminy Tomice 

 
Źródło: opracowanie własne  
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5. Gmina Tomice 2025 – wizja rozwoju i cele strategiczne 

Zaprezentowane w niniejszym rozdziale misja i wizja rozwoju Gminy Tomice wyznaczają aspiracje 

lokalnej społeczności i władz samorządowych w zakresie rozwoju lokalnego w wieloletniej 

perspektywie. Misja i wizja zawierają ogólny obraz gminy w roku 2025 oraz wskazanie na wartości, 

które będą kluczowe dla podejmowanych przez samorząd interwencji i zmian. 

W tym sensie misja wyznacza również rolę samorządu, jako kluczowego podmiotu odpowiedzialnego 

za wdrożenie niniejszego programu strategicznego. Biorąc pod uwagę pierwotne przesłanki 

formułowania misji wyznacza ona de facto sens i cel działania samorządu lokalnego. Misja w ramach 

niniejszej strategii stanowi swoistą deklarację zaangażowania samorządu i jest tym samym jego 

odpowiedzią na wyniki prac warsztatowych oraz badań sondażowych przeprowadzonych w ramach 

przygotowania Strategii”. Zapisana poniżej misja dla Tomic jest wypowiedzianym wprost 

zobowiązaniem samorządu do przyjęcia określonej formuły działania, uwzględniającej szczególne 

zaangażowanie w obszarach, które wynikają postulatów sformułowanych przez mieszkańców w 

ramach otwartych spotkań, w których udział brali liderzy lokalnej społeczności, a także badań 

sondażowych.  

5.1 Gmina Tomice – misja rozwoju 

Samorząd Gminy Tomice będzie stale i aktywnie działał na rzecz podnoszenia jakości życia w gminie, 

wspierając proces budowy zintegrowanej wspólnoty aktywnych mieszkańców. Samorząd wspiera i 

stymuluje rozwój społeczno-gospodarczy tworząc przestrzenie dla współpracy sektora publicznego i 

prywatnego, przedsiębiorców, kultury i edukacji, a także organizacji społecznych. Nadrzędne założenia 

w ramach działań podejmowanych na rzecz rozwoju gminy, obejmują tworzenie dogodnych warunków 

dla pracy i wypoczynku, życia rodzinnego oraz aktywności zawodowej i społecznej, edukacji oraz 

godnego starzenia, z uwzględnieniem aspektów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz ochrony 

środowiska. Punktem odniesienia pracy samorządu znajdują się mieszkańcy, zarówno w sensie 

indywidulanym jak i grup, które tworzą. Tomice jako samorząd – organizacja mieszkańców – 

koncentruje się na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb, rozwiązywaniu problemów ludzi i organizacji oraz 

tworzeniu warunków dla urzeczywistniania aspiracji i planów członków lokalnej wspólnoty. 

5.2 Gmina Tomice – wizja rozwoju 

Wizja rozwoju Gminy Tomice ogniskuje się wokół zbioru głównych założeń planistycznych 

definiowanych w odniesieniu do oczekiwanych pozytywnych zmian w gminie, które nastąpią w wyniku 

wdrożenia strategicznych celów operacyjnych oraz zadań wskazanych w Strategii. Przedmiotowy 

rozdział jest po pierwsze – syntezą potrzeb i oczekiwań mieszkańców gminy – artykułowanych podczas 
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badań sondażowych oraz spotkań warsztatowych. Po drugie, zapisy w obrębie wizji to wyraz aspiracji 

i możliwości działania struktur samorządowych, organizacji społecznych oraz inwestorów 

i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w gminie. Wizja rozwoju Gminy Tomice 

odnosi się do pożądanych zmian w perspektywie roku 2025. Wizja koncentruje się wokół kwestii 

rozwoju gospodarczego, podniesienia atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej, rozbudowy 

i modernizacji infrastruktury technicznej i sieciowej, a także profesjonalizacji systemu świadczenia 

usług publicznych oraz integracji społecznej.  

Wizja rozwoju Gminy Tomice w perspektywie roku 2025 została zdefiniowana następująco: 

W 2025 roku Gmina Tomice będzie zapewniać mieszkańcom wysoki standard 
życia w oparciu o wysokiej jakości usługi publiczne, czyniące z gminy miejsce, 

w którym warto mieszkać, pracować, uczyć się, rozwijać biznes i wypoczywać. 
Stabilny i trwały wzrost gospodarczy, będzie realizowany przy zachowaniu zasad 

zrównoważonego rozwoju i poszanowaniu lokalnej tradycji oraz materialnego 
i duchowego dziedzictwa kulturowego. Samorząd, mieszkańcy i organizacje 

społeczne będą się aktywnie angażować w działania na rzecz lokalnej 
wspólnoty, wspierane będą grupy defaworyzowane, a lokalny samorząd będzie 

wykorzystywał szanse rozwojowe związane z suburbanizacją Wadowic 
i budowanym potencjałem jego obszaru funkcjonalnego. 

 

Rozwinięciem wizji rozwoju są domeny planowania strategicznego, które są ściśle powiązane z celami 

strategicznymi i planami operacyjnymi przewidzianymi do realizacji. Wizja w syntetyczny sposób 

wskazuje kluczowe determinanty warunkujące rozwój gminy w perspektywie roku 2025. Dodatkowo 

wyartykułowana wizja to pożądany stan gminy – docelowy w perspektywie przyjętego horyzontu 

czasowego przedmiotowego opracowania.  

 

5.3 Domeny planowania strategicznego – cele strategiczne  

Sformułowanie celów strategicznych to kluczowy krok z punktu widzenia procesu programowania 

rozwoju. Aby Strategia mogła stanowić narzędzie dla skutecznego zarządzania rozwojem, winna 

wskazywać kierunki działania, które bezpośrednio odnoszą się do konkretnych obszarów tematycznych 

(tzw. domen planowania strategicznego), które zostały uznane za rzeczywiście istotne z punktu 

widzenia samorządu rozumianego jako wspólnota mieszkańców. Podstawowym działaniem w ramach 

definiowania koncepcji rozwojowej Gminy Tomice jest wypracowanie konsensusu w zakresie głównych 

kierunków, obszarów interwencji. Został on zaprezentowany na poniższym diagramie. 
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Rysunek 20 Domeny planowania strategicznego dla Gminy Tomice 

 
Źródło: opracowanie własne 

Zawartość celów strategicznych jest wynikiem prac warsztatowych, diagnozy strategicznej oraz analizy 

oczekiwań wyrażanych przez mieszkańców gminy podczas prowadzonych badań ankietowych 

i spotkań konsultacyjnych. Wyznaczone w ten sposób kierunki rozwoju są następnie konkretyzowane 

poprzez cele operacyjne obejmujące wyodrębnione projekty i programy, które zostaną zrealizowane 

w Gminie Tomice do roku 2025. Cele strategiczne uwzględniają specyfikę uwarunkowań rozwojowych 

gminy, korespondują z możliwościami inwestycyjnymi gminy w zakresie interwencji publicznej, mającej 

na celu urzeczywistnienie sformułowanej uprzednio wizji. W ramach prac nad dokumentem zostały 
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zawartości treściowej, poszczególnych domen, oparte jest również na wnioskach z analizy potrzeb 

i problemów rozwojowych zidentyfikowanych w ramach diagnozy strategicznej. 

Poniższy wykres prezentuje cele strategiczne w odniesieniu do każdej z sześciu domen strategicznych. 
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Wykres 20 Cele strategiczne w odniesieniu do domen strategicznych 

    
Źródło: opracowanie własne  

Zaprezentowane cele strategiczne precyzyjnie identyfikują pożądane kierunki działań, na których 

koncentrować będzie się interwencja samorządowa w Gminie Tomice w latach 2016-2025. W ramach 

sześciu celów strategicznych opisano rzeczywisty wymiar realizacji wizji Gminy Tomice.  

    

1.1.1.1. Domena Domena Domena Domena ––––    środowisko naturalneśrodowisko naturalneśrodowisko naturalneśrodowisko naturalne    i gospodarka wodnai gospodarka wodnai gospodarka wodnai gospodarka wodna        

Cel strategiczny 1. Poprawa stanu środowiska naturalnego, zachowanie jakości lokalnego dziedzictwa 

przyrodniczego oraz zrównoważona gospodarka wodna. 

Środowisko naturalne, ochrona bioróżnorodności i gospodarka wodna to jedne z najważniejszych 

zagadnień rozwojowych dla gminy Tomice, wyłonionych w toku prac warsztatowych nad Strategią. 

Kluczowym elementem warunkujący istotność celu rozwojowego jest konieczność wzmacniania 

atrakcyjności osiedleńczej gminy, korzystania z renty położenia względem Wadowic (na pograniczu 

województwa śląskiego i małopolskiego). Podstawą zrównoważonego rozwoju gminy jest ochrona 

środowiska naturalnego i planowanie rozwoju z uwzględnieniem aspektów środowiskowych (747 ha 
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terenów należący do Gminy Tomice zostało objętych wyznaczonym przez Ministra Środowiska 

obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy).  

Gminna winna dochować wszelkich starań na rzecz ograniczania niskiej emisji (czyste powietrze), 

zwiększania efektywności energetycznej budynków i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

prowadzenia sprawnego systemu gospodarki odpadami, a także ograniczania ilości zanieczyszczeń 

przedostających się do wód i gleby. Gmina dokłada wszelkich starań dla utrzymania czystości 

i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Jest to 

sekwencja działań ukierunkowana na tworzenie przyjaznej przestrzeni w aspekcie środowiskowym dla 

wszystkich mieszkańców gminy.  

Istotną przesłanką dla planowania rozwoju z uwzględnieniem aspektów środowiskowych jest również 

fakt, że jakość życia mieszkańców zależy w znaczącym stopniu od jakości otoczenia ekologicznego (pod 

uwagę brać trzeba stan zdrowia mieszkańców – warunkowany między innymi jakością wody, gleby, 

powietrza). Jednocześnie swoistym kołem zamachowym gminy jest rolnictwo, opierające się 

na zasobach naturalnych. Rozpatrując działania związane z ochroną środowiska warto wspomnieć, 

iż pomimo relatywnie niskiej atrakcyjności turystycznej gminy, przepływająca przez gminę rzeka 

Skawa, wpływa korzystnie na potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy. Kluczowym elementem w zakresie 

zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków, stanowiących podstawę dla zapewnienie komfortu zamieszkania. 

Wyzwaniem dla Gminy jest również niełatwe zadanie prowadzenie działań rozwojowych na terenach 

objętych obszarem Natura 2000, w sposób bezpośredni przyczyniający się do konsultowania działań 

rozwojowych z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę tych obszarów (Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska czy Sanepid). Z drugiej strony obszar Natura 2000 stanowi poważny potencjał dla 

rozwoju turystki, tworzenia produktów turystycznych opartych o dziedzictwo przyrodnicze.  

Osobnym zagadnieniem w Gminie Tomice jest kwestia zaopatrzenia w wodę. Występujące deficyty 

związane z warunkami pogodowo-hydrologicznymi stworzyły niebezpieczny i niekomfortowy 

precedens czasowego braku wody pitnej dla mieszkańców gminy. Okolicznością niesprzyjającą 

rozwiązaniu kwestii zaopatrzenia w wodę jest budowa Zbiornika w Świnnej Porębie (zbiornik 

retencyjny a zarazem wody pitnej na Skawie). Gmina Tomice winna w sposób szczególny, 

nieprzerwany, zapewnić wodę pitną mieszkańcom. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zagrożenia hydrologiczne głównie związane z rzeką Skawą – 

podwyższony poziom ryzyka powodziowego (3 poziom), oraz jej dopływami. Interwencja zdefiniowana 

w obrębie omawianego celu strategicznego to duże wyzwanie inwestycyjne wymagające kooperacji 

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami takimi jak Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Krakowie oraz Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. 
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2.2.2.2. Domena Domena Domena Domena ––––    infrastruktura technicznainfrastruktura technicznainfrastruktura technicznainfrastruktura techniczna    i ład przestrzenny i ład przestrzenny i ład przestrzenny i ład przestrzenny         

Cel strategiczny 2. Rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej oraz utrzymanie ładu 

przestrzennego gminy na rzecz wzrostu atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i inwestycyjnej. 

Gmina Tomice ma charakter osiedleńczy. O jej atrakcyjności decyduje wiejski charakter, dobre 

połączenia komunikacyjne (droga krajowa nr 28). Istotną barierą rozwojową w kontekście poprawy 

jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy 

Tomice jest niezadowalający stan dróg oraz brak obwodnicy dla przebiegającej przez gminę drogi 

krajowej nr 28, co wpływa na wysoki poziom niskiej emisji. Gmina nie dysponuje własnymi gruntami, 

które mogą być przeznaczone na cele społeczne, mieszkaniowe bądź gospodarcze. Stanowi 

to poważną barierę w kreowaniu rozwoju Gminy.   

Gmina Tomice winna dochować wszelkich starań dla utrzymania przejezdności i jakości dróg gminnych. 

Jednym z ważniejszych wyzwań jest utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

oraz obiektów administracyjnych. Dynamicznie rozwijające się prywatne budownictwo mieszkaniowe 

wywołuje konieczność zabezpieczenia właściwej infrastruktury oraz dbania o ład i estetykę przestrzeni 

publicznej. Chodniki, miejsca wypoczynku, trasy rowerowe, kompozycje zieleni, trasy nordic walking to 

elementy budujące poczucie komfortu życia mieszkańców i powinny być w sposób systematyczny 

tworzone na terenie Gminy.   

Elementem sprzyjającym zrównoważonemu rozwojowi gminy jest fakt kończenia przygotowywania 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który będzie narzędziem wspomagającym 

rozwój gminy w aspekcie przestrzennym, gospodarczym i technicznym.      

W odniesieniu do drogi krajowej i dróg powiatowych konieczna jest ścisła współpraca Gminy 

z organami zarządzającymi oraz systematyczne lobbowanie na rzecz podejmowania inwestycji na jej 

terenie.  

Drugim problemem ograniczającym głównie atrakcyjność osiedleńczą gminy są deficyty w zakresie 

dostępu do sieci kanalizacyjnej oraz gazowej. Przedmiotowy cel rozpatruje kwestie związane z szeroko 

rozumianą infrastrukturą warunkującą jakość życia w gminie. 

 

3.3.3.3. Domena Domena Domena Domena ––––    Integracja społeczna Integracja społeczna Integracja społeczna Integracja społeczna     

Cel strategiczny 3. Wszechstronny rozwój systemu usług opieki społecznej (zwłaszcza dla osób 

potrzebujących, defaworyzowanych), inicjowanie działań przyczyniających się do integracji 

mieszkańców oraz wzmacnianiu lokalnego kapitału społecznego.  

Kluczowym wyznacznikiem sprawności zarządczej samorządu jest umiejętność budowania 

społeczeństwa obywatelskiego (uczestniczącego w życiu gminy na różnych płaszczyznach) oraz 

skutecznej pomocy osobom potrzebującym.    
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Skuteczność tej polityki zależy w przeważającej mierze od dwóch czynników: zaplecza 

infrastrukturalnego dla realizacji zadań publicznych w tym zakresie oraz jakości poszczególnych 

działań/programów/projektów, które adresowane są bezpośrednio do mieszkańców Gminy. Lokalna 

polityka prospołeczna, która jest w istocie przedmiotem interwencji w ramach omawianego celu 

strategicznego to działania ukierunkowane na edukację, kulturę oraz kompleksową rewitalizację 

rozumianą jako proces ukierunkowany na mieszkańca zamieszkującego dany obszar cechujący 

się występowaniem zjawisk i procesów o charakterze dysfunkcyjnym. W świetle przepisów prawa oraz 

wytycznych krajowych dotyczących rewitalizacji działania remontowe i rewaloryzacyjne pełnią funkcję 

służebną w stosunku do kwestii społecznych. Ideą przewodnią w ramach niniejszego celu jest jakość 

życia osób już zamieszkujących gminę oraz potencjalnych mieszkańców. Starzenie się społeczności 

lokalnej oraz potencjał osiedleńczy zmuszają samorząd gminy do zbudowania kompleksowej oferty 

usług publicznych o wysokim standardzie, które umożliwią skuteczne przeciwstawienie się 

marginalizacji osób starszych czy niepełnosprawnych. 

Pomijana często w polityce lokalnej kwestia działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, 

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka powinna znaleźć szerokie miejsce w polityce 

Gminy. Skuteczna pomoc społeczna, wspieranie działalności charytatywnej oraz organizacja imprez 

o charakterze integracyjnym winny przyjąć w Tomicach charakter powszechny. Wsparcia wymagają 

osoby szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym: bezrobotni, niepełnosprawni, starsi.  

Badania sondażowe przeprowadzone w Gminie wskazały, że na szczególną uwagę samorządu 

zasługują ludzie młodzi, którzy oceniają jakość życia w Gminie pod kątem jakości oferty czasu wolnego 

oraz dostępu do edukacji i kultury. Szczególnie ważne wyzwanie dla gminy stanowi konieczność 

przeciwstawienia się tzw. drenażowi społecznemu i migracji o charakterze ekonomicznym (często 

o charakterze okresowym wpływającym na erozje rodziny oraz więzi społecznych). 

Ważną rolę w budowaniu społecznej integracji zapewniają organizacje pozarządowe, które poprzez 

bardzo dobrą znajomość potrzeb społeczności lokalnej, angażujących specjalistów, ekspertów 

dziedzinowych są w stanie zapewnić odpowiednią ofertę skierowaną do społeczności lokalnej. Gmina 

powinna podejmować szerokie działania na rzecz promocji własnego obszaru jako miejsca 

zamieszkania oraz potencjału do podejmowania inicjatyw oddolnych.     

 

4.4.4.4. Domena Domena Domena Domena ––––    Gospodarka i rynek pracy Gospodarka i rynek pracy Gospodarka i rynek pracy Gospodarka i rynek pracy     

Cel strategiczny 4. Wzrost gospodarczy w oparciu o stymulowanie atrakcyjności inwestycyjnej, 

wspieranie rozwoju biznesu, promocji przedsiębiorczości oraz tworzenie stref inwestycyjnych. 

Problemy związane z rynkiem pracy (znalezienie pracy na trenie gminy) są wskazywane jako 

najistotniejsze z punktu widzenia mieszkańców gminy. Nie jest to zjawisko wprost widoczne 

w statystykach dotyczących rejestrowanego bezrobocia, niemniej na podstawie spotkań 
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warsztatowych należy podkreślić, że głos na temat jakości istniejących miejsc pracy (ich relatywnie 

niska jakość) jest bardzo ważny dla społeczności lokalnej. Pomimo, że zagadnienia wprost dotyczące 

gospodarki są poza bezpośrednimi kompetencjami gminy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

wspólnoty lokalnej, należy przedsięwziąć kroki ukierunkowane na ożywienie rynku pracy. Możliwości 

samorządu lokalnego w zakresie tworzenia miejsc pracy są ograniczone, jednak tworzenie klimatu 

proinwestycyjnego, profesjonalna obsługa inwestora oraz przygotowanie infrastruktury terenów 

inwestycyjnych (uzbrojenie) to działania, które mogą być efektywnie realizowane, wzmacniając tym 

samym atrakcyjność inwestycyjną Gminy Tomice. Poważną barierą rozwojową w tym zakresie jest brak 

wolnych terenów będących w dyspozycji samorządu.   

Niezwykle ważne jest równoczesne podejmowanie kompleksowych działań w obszarze promocji 

gminnej oferty inwestycyjnej. Chodzi tu zarówno o uczestnictwo w wydarzeniach targowych o zasięgu 

krajowym i międzynarodowym, ale także o aktywny marketing bezpośredni – podejmowanie działań 

adresowanych do konkretnych potencjalnych inwestorów. Z punktu widzenia przedsiębiorców 

poważną barierą w zakresie inwestowania jest położenie części gminy na obszarze Natura 2000. 

Podjęcie jakiejkolwiek inwestycji wymaga konsultacji z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za 

ochronę środowiska (RDOŚ, Sanepid). 

Bardzo ważnym aspektem jest podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia wiedzy 

o przedsiębiorczości (zwłaszcza wśród uczniów), wspierania osób zainteresowanych podjęciem 

działalności gospodarczej, bądź prowadzących już firmy. Na uwagę zasługują kwestie związane 

z aktywizacją zawodową mieszkańców gminy pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem 

z pracy. W tym kontekście istotne jest również wspieranie oddolnych inicjatyw gospodarczych, które 

przyczyniają się do rozwoju gminy (np. inkubatory kuchenne). Co więcej gmina winna podejmować 

działania wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie 

i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. Takie działania mogą być 

realizowane poprzez konkursy, wyjazdy studyjne, projekty szkoleniowe itp., skierowane do różnych 

grup społecznych.  

    

5.5.5.5. Domena Domena Domena Domena ––––    Wspólnota lokalna i aktywni mieszkańcy Wspólnota lokalna i aktywni mieszkańcy Wspólnota lokalna i aktywni mieszkańcy Wspólnota lokalna i aktywni mieszkańcy     

Cel strategiczny 5. Pobudzanie wszechstronnej aktywności mieszkańców, organizacji, instytucji 

przyczyniającej się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. 

Zaangażowanie mieszkańców i organizacji pozarządowych w lokalne życie publiczne powinno dotyczyć 

nie tylko udziału w podejmowaniu decyzji, ale także wykonywaniu tych decyzji, a więc udziału 

w realizacji zadań publicznych. Wyzwaniem dla Gminy jest wspieranie i upowszechnianie idei 

samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i 

wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej. Przejawem działania w tym kierunku jest 
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wprowadzenia funduszu sołeckiego w Gminie Tomice. Gmina powinna dokładać wszelkich starań na 

rzecz promocji i organizacji wolontariatu.    

Istotne jest, aby systematycznie poszerzać zakres i wartość zadań, których realizację gmina 

zleca/powierza organizacjom społecznym. Polityka państwa premiuje realizację projektów w formule 

partnerstwa z organizacjami pozarządowymi. Ten w zasadzie nowy model zarządzania gminą wymaga 

stymulowania aktywności mieszkańców oraz profesjonalizacji działania organizacji. W tym zakresie 

rekomenduje się zwiększanie zakresu konsultacji podejmowanych działań z organizacjami, w tym 

w szczególności wykorzystanie ich potencjału eksperckiego w takim zakresie, które nie będzie wpływał 

negatywnie na skuteczność realizowanych procesów decyzyjnych. Wspólnota zamieszkujących gminę 

jest w dużej mierze ufundowana na poszanowaniu więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Efektem silnego 

zakorzenienia są korzystne zjawiska takie jak samopomoc czy też dbałość o przestrzeń publiczną. 

Opisane procesy to asumpt do zbudowania aktywnej wspólnoty lokalnej żywo zainteresowanej 

sprawami publicznymi i społecznymi. Warto podkreślić znacząca rolę współpracy zagranicznej 

w pobudzaniu aktywności obywatelskiej. Budowanie stałych partnerskich relacji z zagranicznymi 

samorządami powinno być ważnym elektem włączania społeczeństwa w sprawy samorządu.    

Wyznaniem cywilizacyjnym w aspekcie wspólnoty lokalnej są osoby starsze, w wieku poprodukcyjnym 

oraz dzieci i młodzież. Ważną rolę w tym zakresie powinny pełnić organizacje pozarządowe z terenu 

gminy Tomice. Projekty aktywizacyjne, szkoleniowe, warsztatowe powinny stać się normą w zakresie 

stałego włączania tych grup społecznych w życie społeczno-gospodarcze gminy. 

Z uwagi na pograniczne położenie gminy (dawne województwo bielskie), na pograniczu województwa 

śląskiego i małopolskiego gmina winna skierować część swojej aktywności w kierunku rozwoju 

świadomości obywatelskiej i kulturowej. Tworzenie miejsc symbolicznych, uroczystości oraz 

wszechstronna działalność kulturowa powinna wzmacniać tożsamość lokalną oraz budować postawy 

przywiązania do lokalnej ojczyzny.  

Osobnym zagadnieniem jest tworzenie bogatej oferty edukacji nieformalnej, włączają w to działalność 

uniwersytetu III wieku, klubów sportowych, organizacji kulturalnych, społecznych; które potrafią 

zapewnić bogatą ofertę spędzania wolnego czasu oraz możliwości podejmowania edukacji 

nieformalnej. Jednym z ważniejszych elementów jest aktywizacja ruchowa mieszkańców, dawanie 

możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, co jest związane również z tworzeniem 

i utrzymaniem terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.  

  

6.6.6.6. Domena Domena Domena Domena ––––    Usługi publiczne, w tym eUsługi publiczne, w tym eUsługi publiczne, w tym eUsługi publiczne, w tym e----usługiusługiusługiusługi    

Cel strategiczny 6. Podnoszenie jakości i zakresu świadczonych usług publicznych oraz rozwój 

społeczeństwa informacyjnego obejmujący dostępność usług teleinformatycznych jak i kompetencji 

mieszkańców. 
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W zakresie świadczenia usług publicznych kluczowym elementem jest zapewnienie wysokiej jakości 

infrastruktury obiektów publicznych, sprzyjających świadczeniu profesjonalnych usług publicznych 

(usługi świadczone przez administrację publiczną obywatelom bezpośrednio, w ramach sektora 

publicznego lub poprzez finansowanie podmiotów prywatnych zapewniających daną usługę). 

Szczególnie dotyczy to usług w zakresie transportu publicznego, ochrony zdrowia, edukacji publicznej, 

pomocy społecznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa i kultury.   

Rozwój społeczeństwa informacyjnego obejmujący dostępność usług teleinformatycznych jak 

i kompetencji mieszkańców. Rosnące tempo cyfryzacji i informatyzacji w skali globalnej sprawia, 

że dostępność infrastruktury szerokopasmowej i poziom kompetencji cyfrowych determinują 

możliwości rozwojowe wszystkich aktorów lokalnego życia społeczno-gospodarczego (biznes, 

administracja, edukacja, itd.). Możliwości stwarzane przez rozwój technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych mogą być także z powodzeniem wykorzystywane w odniesieniu do działań 

w zakresie ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa czy kultury. Nacisk na rozwój technologii 

i kompetencji cyfrowych wprost wynika również z założeń strategicznych przyjętych na poziomie Unii 

Europejskiej, oraz szczeblu krajowym i regionalnym. Gmina Tomice powinna rzeczywiście się włączyć 

w proces profesjonalizacji świadczonych e-usług realizując zarazem politykę na rzecz zbliżenia 

mieszkańca z władzą publiczną. 
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6. Strategiczne kierunki działania – poziom operacyjny 

Przyjęta w niniejszej Strategii formuła interwencji została ukierunkowana na wykorzystanie 

potencjałów i zasobów Gminy Tomice. Struktura interwencji postawiona na sześciu celach 

strategicznych oraz wyznaczonych w ich ramach celach operacyjnych i konkretnych działaniach 

(projekty) zakłada spójny i wszechstronny rozwój społeczno-gospodarczy, uwzględniający potencjały 

gminy, oparty na wskazaniu do realizacji konkretnych projektów. Poziom operacyjny koncepcji 

strategicznej dla Gminy Tomice został zbudowany w oparciu o kompleksową diagnozę społeczno-

gospodarczą gminy, identyfikację kluczowych problemów i potencjałów, uwarunkowania prawne 

definiujące zakres interwencji publicznej, dokumenty planistyczne o wymiarze ogólnoeuropejskim, 

krajowym, regionalnym oraz lokalnym, jak również zdefiniowane w uprzednim rozdziale cele 

strategiczne wskazane dla Gminy Tomice. 

Przedmiotowe opracowanie jest dokumentem planistycznym, który w kompleksowy sposób 

odpowiada na zidentyfikowane potrzeby obszaru. W pierwszej kolejności zdefiniowano sześć domen 

planowania strategicznego, którym zostały przypisane/dedykowane odpowiadające im spójne cele 

strategiczne. Następnie sporządzono systematykę celów operacyjnych oraz działań, które 

korespondują zarówno z regionalnymi dokumentami strategicznymi, jak również odpowiadają 

na zidentyfikowane potrzeby inwestycyjne gminy. W dalszych częściach rozdziału zaprezentowano 

system powiązań w ramach Strategii (koncepcja strategiczna) obejmujący cele strategiczne, cele 

operacyjne i przypisane im konkretne działania (projekty). Projekt należy rozumieć jako ograniczony 

czasowo (posiadający określony początek i koniec), zbiór działań realizowanych w celu wytworzenia 

unikatowego produktu, usługi, rezultatu. Realizacja projektu jest mierzalna, tj. można stwierdzić 

na podstawie specyficznych wskaźników produktów projektu, że został on wykonany zgodnie 

z założeniami lub w jakim zakresie nie udało się go zrealizować. W dokumencie Strategii Rozwoju 

w zadaniach strategicznych określono kluczowe projekty, za pomocą których będą realizowane 

poszczególne zadania strategiczne i w konsekwencji cele strategiczne. Poniżej przedstawiono 

szczegółową koncepcję rozwoju Gminy Tomice w wymiarze operacyjnym. 
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6.1 Projekty kluczowe  

W odniesieniu do rozwoju Gminy Tomice w perspektywie 2025 roku, po przeprowadzeniu 

kompleksowej analizy stanu zastanego oraz pracach warsztatowych z przedstawicielami środowisk 

lokalnych (pracowników samorządowych, jednostek organizacyjnych gminy, radnych, członków 

organizacji społecznych, sołtysów, przedsiębiorców, społeczników) wyodrębniono najważniejsze 

projekty, które winny być zrealizowane w gminie. Realizacja projektów kluczowych przyczyni się 

w największym stopniu do zrealizowania założonych w Strategii celów oraz wskazanej wizji rozwoju, 

tym samym w największym stopniu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz poprawy 

atrakcyjności osiedleńczej Gminy Tomice w perspektywie 2025 roku. 

Tabela 51 Projekty kluczowe Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 

PKPKPKPK----1111    Budowa infrastruktury przeciwpowodziowejBudowa infrastruktury przeciwpowodziowejBudowa infrastruktury przeciwpowodziowejBudowa infrastruktury przeciwpowodziowej     w zlewni Skawyw zlewni Skawyw zlewni Skawyw zlewni Skawy    

 

Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej dla zabezpieczenia 

mieszkańców i infrastruktury komunalnej przed powodzią. Zadanie to zostało również 

określone w dokumentach planistycznych z zakresu zarządzania ryzykiem powodziowym 

w zlewni Skawy. Jego realizacja zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców oraz efektywność 

zapobiegania i przeciwdziałania skutkom powodzi. 

PKPKPKPK----2222   Budowa sieci  kanalizacj i  sanitarnej oraz wodociągowej  Budowa sieci  kanalizacj i  sanitarnej oraz wodociągowej  Budowa sieci  kanalizacj i  sanitarnej oraz wodociągowej  Budowa sieci  kanalizacj i  sanitarnej oraz wodociągowej   

 

Systematyczna budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscach charakteryzujących się 

dynamiką przyrostu budynków jednorodzinnych. Z uwagi na zidentyfikowane potrzeby 

w zakresie tworzenie infrastruktury zaopatrzenia w wodę, zadanie to należy uznać za 

priorytetowe z punktu widzenia zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców   

PKPKPKPK----3333 
Tworzenie Tworzenie Tworzenie Tworzenie profesjonalnej  infrastruktury społecznej oraz profesjonalnej  infrastruktury społecznej oraz profesjonalnej  infrastruktury społecznej oraz profesjonalnej  infrastruktury społecznej oraz obszarów rekreacj i ,  obszarów rekreacj i ,  obszarów rekreacj i ,  obszarów rekreacj i ,  

aktywnego wypocaktywnego wypocaktywnego wypocaktywnego wypoczynku dla mieszkańcówzynku dla mieszkańcówzynku dla mieszkańcówzynku dla mieszkańców  

 

Tworzenie obiektów infrastruktury społecznej takich jak świetlice wiejskie czy domu 

dziennego pobytu dla seniorów, z jednej strony przyczyni się do rozwoju aktywności 

społecznej, a z drugiej zapewni miejsce spotkań i aktywizacji społecznej zarówno dzieci, 

młodzieży jak i osób starszych. 

Zadanie obejmuje również budowę, rozbudowę oraz modernizację terenów turystycznych 

i rekreacyjno-sportowych. W ramach tego projektu przewiduje się m.in. modernizację 

i rozbudowę terenów rekreacyjnych z przeznaczeniem na aktywizację sportowo-rekreacyjną 

mieszkańców z wykorzystaniem nowatorskich form tworzenia miejsc rekreacyjnych: place 

zabaw, ścieżki nordic walking, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, strefy gier 

przestrzennych, trasy/ścieżki dydaktyczne/edukacyjne związanych z dziedzictwem 

historycznym i przyrodniczym regionu (np. tablice informacyjne, miejsca postoju 

i odpoczynku itp.). 
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Tabela 52 Zadania, projekty w ramach celu strategicznego 1 

Cel strategiczny 1  

Poprawa stanu środowiska naturalnego, zachowanie jakości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego 

oraz zrównoważona gospodarka wodna 

1.1 Poprawa jakości zasobów wody i gleby 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radocza – ul. Jana Pawła II 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomice – ul. Floriańska, ul. Wspólna 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tomice – ul. Rzyczki 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Radocza 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach gdzie kanalizacja sieciowa jest 
nieuzasadniona ekonomicznie 

Uporządkowanie gospodarki wodnej w zakresie odprowadzania wód opadowych (kanalizacja 
deszczowa, rowy melioracyjne)  

Systematyczne działania edukacyjne na rzecz ochrony wód i gleby przed zanieczyszczeniami  

Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę – zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej dla 
mieszkańców Gminy Tomice i Gminy Brzeźnica 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Witanowicach 

Stale podnoszenie, jakości infrastruktury liniowej w zakresie dostępu do wody i kanalizacji  

Rozbudowa ujęcia wody dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Tomice i Gminy Brzeźnica 

Budowa systemu zasilania w wodę sieci wodociągowej w Radoczy z wodociągu WPWiK 
w Wadowicach 

Budowa systemu zasilania w wodę sieci wodociągowej w Radoczy ze stacji uzdatniania wody 
w Witanowicach 

Budowa zbiornika wody pitnej w Woźnikach 

1.2 
Poprawa standardów utrzymania czystości i porządku, zwiększenie efektywności 
gospodarki odpadami, usuwanie azbestu z obiektów na terenie Gminy Tomice 

Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Tomice 

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów  

Promocja segregacji odpadów w ramach realizowanych programów edukacyjnych i społecznych 

1.3 Przeciwdziałanie niskiej emisji i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Ograniczenie niskiej emisji poprzez działania określone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Tomice 

Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie mieszkaniowym oraz 
w obiektach użyteczności publicznej 

Podejmowanie działań na rzecz ochrony przed emisją zanieczyszczeń drogowych  
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Systematyczna promocja i edukacja w zakresie korzyści wynikających z wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 

Termomodernizacja obiektów publicznych wraz z wymianą źródeł ciepła  

Wymiana nieefektywnego centralnego ogrzewania oraz instalacja paneli fotowoltaicznych  

Stworzenie systemu zachęt do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, dotowanie odnawialnych 
źródeł energii, etc. (z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania) 

1.4 Lokalne dziedzictwo przyrodnicze elementem wzmacniającym atrakcyjność zamieszkania   

Ochrona i wykorzystanie zasobów rzeki Skawy 

Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej (konkursy, szkolenia itp.)  

Wytyczanie szlaków, tras wycieczkowych, wydawanie publikacji promocyjnych i podejmowanie 
innych działań dla zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa przyrodniczego   

Wszechstronna współpraca w ramach Stowarzyszenia Dolina Karpia w zakresie promocji zasobów 
dziedzictwa przyrodniczego z punktu widzenia turystyki 

1.5 
Zwiększenie efektywności zapobiegania i przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych 
i zmiany klimatu 

Budowa, rozbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej 

Budowa umocnień brzegowych koryta rzeki Skawy przy ujęciach wody w miejscowości Witanowice 

Przebudowa wałów przeciwpowodziowych na Skawie w Tomicach i Radoczy  

Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych na Zygodówce w Woźnikach 

Przebudowę wałów przeciwpowodziowych na Radoczance w Radoczy 

Wykonanie ewidencji urządzeń wałowych (klap, zasuw itp.) 

Regulacja koryt cieków wodnych oraz inne przedsięwzięcia wskazane w programu inwestycyjnym 
w zlewni Skawy 

Likwidacja osuwiska na drodze powiatowej w miejscowości Tomice 

Budowa i rozbudowa infrastruktury chroniącej przed skutkami suszy 

Wsparcie służb ratunkowych poprzez doposażenie w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych oraz 
usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych  

Kształtowanie i promocja postaw właściwych w odniesieniu do sytuacji kryzysowych 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 53 Zadania, projekty w ramach celu strategicznego 2 

Cel strategiczny 2 

Rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej oraz utrzymanie ładu przestrzennego 

gminy na rzecz wzrostu atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i inwestycyjnej 

2.1 Wzmacnianie i efektywna promocja atrakcyjności osiedleńczej 

Stałe uzbrajanie terenów pod zabudowę mieszkaniową w infrastrukturę liniową (woda, kanalizacja, 
gaz) 

Tworzenie i systematyczna aktualizacja rejestrów mienia gminnego  

Realizacja polityki przestrzennej, stwarzającej dogodne warunki dla budownictwa mieszkaniowego 

Program zachęt i ulg dla osób prywatnych zamierzających zameldować się na terenie gminy 

Stałe wzbogacanie oferty czasu wolnego – promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu 
przez mieszkańców 

2.2 Przebudowa i modernizacja lokalnego sytemu drogowego 

Remonty i budowa dróg gminnych (w tym wewnętrznych, przeznaczonych do transportu rolnego) 

Remonty i budowa odwodnienia dróg gminnych 

Działania lobbingowe na rzecz budowy obwodnicy miejscowości Tomice i Radocza w miejsce 
istniejącej drogi krajowej nr 28 

Dbałość o gminne drogi, ulice, mosty, place, parkingi oraz organizacja ruchu drogowego 

Regulowanie stanu prawnego dróg gminnych 

Współpraca z zarządcami dróg publicznych (krajowej i powiatowych) w zakresie budowy ciągów 
pieszych, oświetlenia, poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz ulepszania nawierzchni 

2.3 Utrzymanie ładu przestrzennego gminy  

Stałe porządkowanie i utrzymanie harmonii pomiędzy różnymi elementami składowymi przestrzeni 
i funkcjami struktury przestrzennej na terenie Gminy  

Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego 

Tworzenie i utrzymanie miejsc zieleni gminnej i zadrzewień, wykorzystanie środowiska naturalnego, 
jako elementu tworzącego ład, estetykę i harmonię w przestrzeni publicznej  

Zakończenie prac nad tworzeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Gminy Tomice  

Tworzenie i realizacja programów na rzecz ochrony zabytków i stała opieka nad zabytkami 

Odnawianie i poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych dla zachowania dziedzictwa 
kulturowego, utrzymania ładu przestrzennego i podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy 

2.4 Poprawa stanu wyposażenia i funkcjonalności ciągów komunikacyjnych 

Wytyczenie szlaków rowerowych zintegrowanych ze szlakiem VeloSkawa 

Systematyczna budowa i modernizacja chodników 

Stworzenie na terenie Gminy Tomice, w centrach miejscowości, miejsca/rynku/deptaka pełniącego 
funkcje rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców, podnoszący stopień integracji  
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Cel strategiczny 2 

Rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej oraz utrzymanie ładu przestrzennego 

gminy na rzecz wzrostu atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i inwestycyjnej 

Systematyczne przeglądy i uzupełnianie pionowego i poziomego oznakowania dróg gminnych 

Zapewnienie wysokiej jakości (estetyka, trwałość) małej architektury w ramach ciągów pieszych 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 54 Zadania, projekty w ramach celu strategicznego 3 

Cel strategiczny 3 

Wszechstronny rozwój systemu usług opieki społecznej (zwłaszcza dla osób potrzebujących, 

defaworyzowanych), inicjowanie działań przyczyniających się do integracji mieszkańców oraz 

wzmacnianiu lokalnego kapitału społecznego 

3.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury społecznej 

Wykonanie monitoringu w miejscach publicznych, obiektach oświatowych i kulturalnych 

Budowa, rozbudowa i podniesienie standardu infrastruktury służącej usługom ochrony zdrowia 
i opieki społecznej 

Budowa, modernizacja i remont infrastruktury służącej zapewnieniu miejsc integracji mieszkańców 
(Budowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Tomicach), w tym dzieci i młodzieży 
poprzez tworzenie świetlic 

Rozwój inwestycji i oferty spędzania czasu wolnego (kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej) 
integrujących mieszkańców 

Modernizacja, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych dostosowanych do wymogów 
bezpiecznego użytkowania   

Budowa cmentarza komunalnego w Tomicach 

3.2 Rozwój nowoczesnych form wsparcia lokalnego kapitału ludzkiego 

Program wsparcia rodzin wielodzietnych 

Systematyczna realizacja miękkich projektów edukacyjnych, sportowych i kulturalnych 

Realizacja nowoczesnych form działania na rzecz włączenia społecznego 

Działania na rzecz rozwoju systemu kształcenia ustawicznego (life long learning) 

Tworzenie systemu dziennej opieki nad osobami starszymi (np. z wykorzystaniem programu Senior-
Wigor), rozwinięcie oferty spędzania czasu wolnego przez seniorów oraz opieki stacjonarnej 
w miejscu zamieszkania osoby niemobilnej.  

Usprawnienie zarządzania obiektami i prowadzoną na ich terenie działalnością kulturalną, sportową 
i rekreacyjną, oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych na tą działalność    

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Wprowadzenie elementów polityki prorodzinnej w działaniach gminy 

3.3  Promocja gminy   

Doskonalenie systemu identyfikacji wizualnej Gminy Tomice 

Przebudowa i dostosowanie strony internetowej Urzędu Gminy Tomice do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

Budowa witaczy przy drogach wjazdowych do gminy  

Foldery, publikacje promocyjne kierowane zarówno do mieszkańców jak i osób odwiedzających 
gminę  

3.4  Spójne i wszechstronne działania na rzecz grup defaworyzowanych  

Realizacja projektów / programów na rzecz osób niepełnosprawnych 

Realizacja projektów / programów na rzecz osób w wieku emerytalnym 
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Cel strategiczny 3 

Wszechstronny rozwój systemu usług opieki społecznej (zwłaszcza dla osób potrzebujących, 

defaworyzowanych), inicjowanie działań przyczyniających się do integracji mieszkańców oraz 

wzmacnianiu lokalnego kapitału społecznego 

Działanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

Podejmowanie programów na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Aktywizacja mieszkańców na polu działalności charytatywnej (pomocowej)  

Tworzenie i realizacja programów nakierowanych na promocję wolontariatu – angażowanie 
mieszkańców w pomoc potrzebującym. Tworzenie programów integracji międzypokoleniowej 

Programy rozwoju asystentury osób starszych w Gminie 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 55 Zadania, projekty w ramach celu strategicznego 4 

Cel strategiczny 4 

Wzrost gospodarczy w oparciu o stymulowanie atrakcyjności inwestycyjnej, wspieranie rozwoju 

biznesu, promocji przedsiębiorczości oraz tworzenie stref inwestycyjnych  

4.1 Tworzenie dogodnych warunków dla inwestycji zewnętrznych i aktywności gospodarczej 

Wyznaczanie terenów przeznaczonych na inwestycje, w tym związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

Realizacja polityki przestrzennej uwzględniająca tworzenie stref dedykowanych przedsiębiorczości 

Rozwój infrastruktury technicznej i uzbrajanie terenów inwestycyjnych 

Tworzenie warunków dla rozwoju biznesu – współpraca z regionalnymi instytucjami otoczenia 
biznesu 

Wsparcie administracyjne inwestorów oraz pomoc w relacjach z dostawcami mediów 

Wsparcie i organizacja szkoleń, warsztatów podnoszących umiejętności biznesowe 

Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy 

Podejmowanie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

4.2 Tworzenie warunków dla sprzedaży produktów dla lokalnych producentów, przetwórców   

Organizacja wyjazdów na targi i imprezy wystawiennicze  

Promocja oferty lokalnych producentów 

Wspieranie działań na rzecz tworzenia warunków, miejsc do sprzedaży i promocji produktów 
lokalnych 

Wspieranie działań na rzecz tworzenia infrastruktury wsparcia dla lokalnych wytwórców 
(zapewnienie urządzeń do produkcji lokalnych produktów – inkubator kuchenny)   

Zacieśnienie współpracy z regionalnymi instytucjami i organizacjami gospodarczymi  

4.3 Pozyskiwanie inwestorów  

Tworzenie warunków sprzyjających inwestowaniu w Gminie Tomice  

Stałe szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy w zakresie umiejętności obsługi inwestora  

Tworzenie procedur obsługi inwestora w gminie 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 56 Zadania, projekty w ramach celu strategicznego 5 

Cel strategiczny 5 

Pobudzanie wszechstronnej aktywności mieszkańców, organizacji, instytucji przyczyniającej się do 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego  

5.1 Wzrost partycypacji organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych 

Zwiększanie liczby, zakresu i wartości zadań publicznych zlecanych/powierzanych organizacjom 
pozarządowym 

Poszerzenie wachlarza form współpracy z sektorem społecznym w oparciu o przepisy Ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

5.2 
Wzrost zaangażowania mieszkańców w ramach aktywnych działań na rzecz rozwoju 
lokalnego 

Wykonanie strategii opieki i nauki dziecka (żłobek, klubik, przedszkole, szkoła, gimnazjum, zajęcia 
pozalekcyjne) 

Organizacja imprez kulturalnych 

Cykliczna organizacja jednej, sztandarowej imprezy lokalnej w Gminie Tomice (np. dni gminy)   

Organizacja dożynek gminnych, parafialnych czy wiejskich 

Realizacja projektów mających na celu integrację społeczną i aktywizację na poziomie gminy osób 
osiedlających się na terenie Gminy Tomice 

Wspieranie idei samorządności – promocja funduszu sołeckiego wśród mieszkańców 

Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 
mieszkańców Gminy Tomice 

Tworzenie bogatej oferty edukacji nieformalnej zwłaszcza dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych  

5.3 Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Gminy Tomice  

Promocja samopomocy sąsiedzkiej – wykorzystywanie więzi funkcjonujących wśród mieszkańców 

Zbudowanie trwałych mechanizmów dialogu / wymiany informacji z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego 

Tworzenie i realizacja programów nakierowanych na promocję wolontariatu 

Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (gminami partnerskimi) 

Wspieranie i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i 
rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej 

Wdrażanie programów promocji i pobudzania aktywności obywatelskiej dzieci i młodzieży, 
np. w oparciu o działania związane z zachowaniem i promocją dziedzictwa kultury, tradycji i dialogu 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 57 Zadania, projekty w ramach celu strategicznego 6 

Cel strategiczny 6 

Podnoszenie jakości i zakresu świadczonych usług publicznych oraz rozwój społeczeństwa 

informacyjnego obejmujący dostępność usług teleinformatycznych jak i kompetencji mieszkańców 

6.1 Rewitalizacja przestrzeni gminnej 

Rewitalizacja społeczna gminy Tomice w zakresie podejmowania programów na rzecz rozwoju 
społecznego i gospodarczego 

Rewitalizacja przestrzenna gminy Tomice obszarów w sposób szczególny dotkniętych problemami 
gospodarczymi, środowiskowymi, przestrzenno-funkcjonalnymi i technicznymi    

Stworzenie i utrzymanie świetlic wiejskich w poszczególnych sołectwach  

6.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej lub jej adaptacja na inne cele 

Rewitalizacja budynku dawnej szkoły w Zygodowicach 

Rewitalizacja budynku dawnej szkoły w Woźnikach 

Rewitalizacja budynku dawnej szkoły i przedszkola w Radoczy 

Rewitalizacja budynku dawnej szkoły w Lgocie, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków 

Rozbudowa oraz modernizacja przedszkoli, szkół i szkolnej infrastruktury sportowej (Budowa sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach) 

Systematyczne doposażenie pracowni dydaktycznych, np. pracowni językowych, komputerowych 

Tworzenie infrastruktury opieki nad dziećmi (żłobki) lub innego systemu opieki na dziećmi do lat 3 

6.3 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej 

Modernizacja i rozbudowa siedzib bibliotek, w tym termomodernizacja i dostosowanie do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

Adaptacja budynków na cele kulturalne 

Doposażenie bibliotek 

Tworzenie przestrzeni pod działalność kulturalną 

Budowa, rozbudowa i modernizacja lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, 
w tym świetlic i domów kultury 

6.4 Udostępnianie publicznych produktów cyfrowych 

Rozbudowa linii Internetu szerokopasmowego na terenie gminy  

Podejmowanie działań w zakresie rozwoju e-administracji rozumianej jako aplikacje bądź 
technologie cyfrowe stosowane w administracji samorządowej Gminy Tomice 

Podejmowanie działań w zakresie rozwoju e-edukacji rozumianej jako aplikacje bądź technologie 
cyfrowe służące edukacji i podnoszeniu kompetencji 

6.5 Wsparcie mieszkańców w zakresie nabywania kompetencji cyfrowych 

Szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji informatycznych zwłaszcza dla osób 50+ oraz 
młodzieży 

Wzmocnienie kompetencji cyfrowych w ramach kadry instytucji samorządowych 
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Promocja korzystania z nowoczesnych usług, jakie oferowane są w sieciach szerokopasmowych 
wśród mieszkańców 

6.6 Nowoczesne usługi publiczne     

Zapewnienie sprawnego i funkcjonalnego transportu publicznego  

Zapewnienie wysokiej jakości edukacji  

Oferta usług publicznych w dziedzinie kultury  

Oferta usług publicznych w dziedzinie sportu i rekreacji 

Źródło: opracowanie własne
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7. Zintegrowany wymiar Strategii 

Strategia Rozwoju Gminy Tomice do roku 2025, która jest wyrazem realnych potrzeb samorządu 

i społeczności Gminy Tomice, została poddana analizie oraz kompleksowej weryfikacji w zestawieniu 

z kluczowymi dokumentami strategicznymi i operacyjnymi o wymiarze ogólnoeuropejskim, krajowym, 

regionalnym oraz lokalnym. Przedmiotowe opracowanie jest w pełni zgodne z założeniami, 

priorytetami oraz celami artykułowanymi w poniżej zestawionych dokumentach.  

Tabela 58 Zintegrowany wymiar Strategii 

Dokument Wymiar zintegrowany 

Strategia Europa 2020 

Obszary: 
– Bezrobocie wśród młodzieży, poziom zatrudnienia kobiet i osób 

starszych, infrastruktura oraz środowisko dla rozwoju 
przedsiębiorczości, 

– Środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości, 
– Infrastruktura oraz środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości. 

Programowanie 
perspektywy finansowej 
2014-2020 – Umowa 
Partnerstwa 

Cele tematyczne: 
– Cel tematyczny 3. Wzmacnianie Konkurencyjności MŚP, sektora 

rolnego, 
– Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 

we wszystkich sektorach, 
– Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, 

zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, 
– Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz 

wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, 
– Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu 

i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej 
infrastruktury sieciowej, 

– Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia 
oraz wsparcie mobilności pracowników, 

– Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem, 

– Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie 
się przez całe życie. 

Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 
2030 

Cele: 
– Cel 2 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie 

rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie 
warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, 
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 
potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów, 

– Cel 3 Poprawa dostępności terytorialnej kraju w równych skalach 
przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury, 

– Cel 4 Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie 
i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów 
krajobrazowych Polski, 

– Cel 5 Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na 
zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa energetycznego oraz 
kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności 
obronne państwa. 

Strategia Rozwoju Kraju 
2020 – Aktywne 
społeczeństwo, 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka: 
– Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki, II.2.4. Poprawa warunków 

ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej, 
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konkurencyjna 
gospodarka, sprawne 
państwo 

– Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego, II.4.2. Poprawa jakości kapitału 
ludzkiego, 

– Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, II.6.2. Poprawa 
efektywności energetycznej, II.6.4. Poprawa stanu środowiska, 

– Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu, II.7.2. Modernizacja 
i rozbudowa połączeń transportowych. 

Obszarem strategicznym III. Spójność społeczna i terytorialna: 
– Cel III.1. Integracja społeczna, III.1.1. Zwiększenie aktywności osób 

wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
– Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług 

publicznych, III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług 
publicznych, III.2.2. Zwiększenie efektywności systemu świadczenia 
usług publicznych, 

– Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia 
rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów regionalnych, III.3.3. Tworzenie warunków 
dla rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych oraz 
wzmacniania potencjału obszarów wiejskich. 

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020: 
Regiony, Miasta, Obszary 
Wiejskie 

Cel nadrzędny KSRR: 
– Efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych 

terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwoju 
kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie 
długookresowym. 

Cele szczegółowe: 
– Cel polityki regionalnej: wspomaganie wzrostu konkurencyjności 

regionów, 
– Cel polityki regionalnej: Budowanie spójności terytorialnej 

i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach 
problemowych, 

– Cel polityki regionalnej: Tworzenie warunków dla skutecznej, 
efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych 
ukierunkowanych terytorialnie. 

Założenia Narodowego 
Programu Rozwoju 
Gospodarki Niskoemisyjnej 

Cele szczegółowe: 
– Cel szczegółowy 1: Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, 
– Cel szczegółowy 2: Poprawa efektywności energetycznej, 
– Cel szczegółowy 3: Poprawa efektywności gospodarowania surowcami 

i materiałami, 
– Cel szczegółowy 4: Rozwój i wykorzystanie technologii 

niskoemisyjnych, 
– Cel szczegółowy 5: Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa 

efektywności gospodarowania odpadami, 
– Cel szczegółowy 6: Promocja nowych wzorców konsumpcji. 

Strategia Rozwoju 
Województwa 
Małopolskiego do 2020 
roku 

Cel strategiczny 1: Silna pozycja Małopolski jako regionu atrakcyjnego 
dla inwestycji, opartego na wiedzy, aktywności zawodowej i przedsiębiorczości 
mieszkańców 
Kierunki polityki rozwoju: 

1.1. Rozwój kapitału intelektualnego 
1.2. Budowa infrastruktury regionu wiedzy 
1.3. Kompleksowa wsparcie nowoczesnych technologii 
1.4. Rozwój kształcenia zawodowego i wspieranie zatrudnienia 
1.5. Wzmacnianie i promocja przedsiębiorczości. 

Cel strategiczny 2: Wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów 
czasu wolnego dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego 
i kultury 
Kierunki polityki rozwoju: 
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2.1. Ochrona małopolskiej przestrzeni kulturowej 
2.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury oraz komercjalizacja usług czasu 
wolnego 
2.3. Kształcenie kadr dla rozwoju i obsługi przemysłów czasu wolnego 
2.4. Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty 
przemysłów czasu wolnego. 

Cel strategiczny 3: Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność 
komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej i spójności 
przestrzennej 
Kierunki polityki rozwoju: 

3.3. Zwiększenie dostępności transportowej obszarów o najniższej 
dostępności w regionie 
3.4. Wsparcie instrumentów zarządzania zintegrowanymi systemami 
transportu 
3.5. Rozwój infrastruktury dla społeczeństwa informacyjnego 

Cel strategiczny 5: Aktywne ośrodki usług publicznych i gospodarczych 
zapewniające szanse na rozwój mieszkańców małych i średnich miast oraz 
terenów wiejskich 
Kierunki polityki rozwoju: 

a. Rozwój funkcji lokalnych centrów usług publicznych  
5.2. Rozwój gospodarczy małych i średnich miast oraz terenów wiejskich  
5.3. Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią na poziomie lokalnym  

Cel strategiczny 6: Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski 
w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym 
Kierunki polityki rozwoju: 

a. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii 
dla rozwoju Małopolski 

b. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego: profilaktyka i ochrona zdrowia 
c. Poprawa bezpieczeństwa społecznego: integrująca polityka społeczna 

Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym.  

Strategia Rozwoju Powiatu 
Wadowickiego na lata 
2015-2020 

I.3 Cel operacyjny: Łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa 
uwzględniająca zmiany na lokalnym rynku pracy  
Kierunek działań:  

I.3.1 Wspieranie pracodawców oraz promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia 
I.3.2 Budowa otoczenia sprzyjającego aktywności zawodowej  
I.3.3 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych 
zamieszkujących powiat wadowicki  
I.3.4 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej osób młodych  
I.3.5 Wsparcie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy – realizacja programów specjalnych. 

I.4 Cel operacyjny: Wysoka jakość edukacji ponadgimnazjalnej, dostosowanej do 
potrzeb zmieniającego się rynku pracy  

I.4.1 Modernizacja i rozwój infrastruktury szkół i placówek oświatowych  
I.4.3 Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży  

II.3 Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju infrastruktury podnoszącej atrakcyjność 
turystyczną regionu 

II.3.1 Tworzenie nowych i modernizacja istniejących szlaków i ścieżek 
rowerowych na terenie powiatu  

III.3 Cel operacyjny: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu 
wadowickiego  

III.3.1 Poprawa stanu technicznego istniejącej sieci dróg powiatowych wraz z 
obiektami inżynierskimi, w szczególności w ciągach głównych dróg 
powiatowych powiatu wadowickiego  
III.3.2 Intensyfikacja współpracy zarządców dróg publicznych w zakresie 
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poprawy stanu infrastruktury drogowej  
III.3.3 Kontynuacja działań zmierzających do rewitalizacji linii kolejowych 
przebiegających przez teren powiatu  
III.3.4 Kontynuacja działań na rzecz poprawy funkcjonowania transportu 
zbiorowego. 

III.4 Cel operacyjny: Zwiększenie dostępności oraz jakości zasobów i usług 
udostępnianych drogą elektroniczną, szczególnie w obszarach kluczowych dla 
obywateli i przedsiębiorców  

III.4.1 Kontynuacja działań w zakresie rozwijania elektronicznej administracji, 
a także udostępniania zasobów gromadzonych przez instytucje 
samorządowe  
III.4.2 Upowszechnianie wiedzy o publicznych zasobach elektronicznych 
instytucji oraz możliwości ich wykorzystania  

V.3. Cel operacyjny: Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem w 
powiecie  

V.3.1 Sprawne i dobrze wyposażone służby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo  
V.3.2 Doskonalenie współpracy samorządów i służb w ramach powiatowego 
systemu zarządzania kryzysowego  
V.3.3 Edukacja na rzecz bezpieczeństwa  

V.6 Cel operacyjny: Poprawa stanu środowiska naturalnego  
V.6.1 Realizacja programu ochrony środowiska dla powiatu wadowickiego  
V.6.2 Wdrażanie projektów z zastosowaniem odnawialnych i alternatywnych 
źródeł energii  

V.6.3 Edukacja ekologiczna i propagowanie działań ekologicznych wśród 
mieszkańców powiatu. 

Źródło: opracowanie własne 
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8. Oddziaływanie na środowisko  

Do uzupełnienia po przeprowadzeniu procedury środowiskowej 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., 

poz. 1235) w art. 46 wskazuje na konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla opracowań typu strategie, programy, plany rozwoju regionalnego. 

Rozdział do uzupełnienia po zakończeniu procedury środowiskowej. Gmina Tomice jest w trakcie 

uzyskiwania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinii Krakowskiego 

Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
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9. System wdrażania i komunikacji Strategii 

9.1 Projektowany system wdrażania – zarządzenie strategią 

System wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 obejmuje szereg procesów, 

które wymagają zaangażowania różnych instytucji i struktur organizacyjnych. System zarządzania 

strategią opiera się w wymiarze ogólnym na trzech głównych elementach: 

− formułowanie strategii, 

− wdrażanie strategii, 

− monitoring rezultatów i warunków wdrażania strategii. 

Poniższy rysunek przedstawia zależności pomiędzy głównymi wymiarami zarządzania strategią: 

Rysunek 21 Poziomy zarządzania Strategią 

 
Źródło: opracowanie własne 

W zarządzanie procesem tworzenia, realizacji założeń strategii i oceny jej wykonania, zaangażowana 

zostanie lokalna administracja – pracownicy Urzędu Gminy na czele z Wójtem Gminy Tomice, 

koordynującym wzajemne działania. Do pomocy we właściwym wdrożeniu zadań będzie on 

dysponować aparatem wykonawczym, w postaci merytorycznych pracowników Urzędu Gminy oraz 

jednostek organizacyjnych gminy i jednostek zależnych, zgodnie z ich właściwością i zakresem 

odpowiedzialności. Kluczowe procesy związane z systemem wdrażania strategii oraz wytyczne 

odnoszące się do odpowiedzialności za ich uruchamianie i realizację, zaprezentowano poniżej: 

− Przygotowanie projektu Strategii oraz projektów zmian w Strategii – Wójt Gminy Tomice przy 

współpracy struktur Urzędu Gminy w uzgodnieniu z Radą Gminy (zmiany zapisów 

Formułowanie strategii

Wdrażanie strategii

Monitorowanie i ewaluacja
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w dokumencie także w oparciu o uzasadnione wnioski organizacji społecznych, mieszkańców). 

Propozycje zapisów Strategii poddane zostaną szerokim konsultacjom społecznym. 

− Wybór zadań do realizacji w ramach Strategii – Wójt przy współpracy struktur Urzędu Gminy 

i instytucji samorządowych. 

− Nawiązywanie współpracy z partnerami dla realizacji działań i projektów wymagających 

zaangażowania innych organizacji i instytucji (administracji różnego szczebla, organizacji 

społecznych, sektora biznesu itp.) oraz działania lobbingowe na rzecz strategicznych 

kierunków rozwoju w wymiarze ponadlokalnym – Wójt Gminy Tomice. 

− Opracowanie rocznych i wieloletnich programów branżowych, w ramach których będą 

realizowane cele strategiczne i operacyjne programu rozwoju – wyspecjalizowane komórki 

Urzędu Gminy, inne instytucje samorządowe (jednostki organizacyjne). 

− Zatwierdzanie i zapewnienie finansowania dla rocznych oraz wieloletnich programów 

branżowych, w ramach których będą realizowane cele strategiczne i operacyjne programu 

rozwoju – merytoryczne komórki Urzędu Gminy, Rada Gminy Tomice. 

− Zabezpieczenie środków w budżecie na realizację zadań wynikających z celów operacyjnych 

poprzez umieszczenie konkretnych zadań w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej 

 – Skarbnik Gminy, Wójt Gminy, Rada Gminy. 

− Przygotowanie wniosków o uzyskanie finansowania zewnętrznego dla projektów wynikających 

z założeń strategii – Wójt przy zaangażowaniu struktur Urzędu Gminy, jednostki organizacyjne. 

− Monitoring realizacji strategii w systemie rocznym – Sekretarz Gminy Tomice przy współpracy 

innych komórek organizacyjnych. 

− Realizacja przeglądu strategicznego – Wójt przy zaangażowaniu struktur Urzędu Gminy. 

− Nadzór nad realizacją projektów, rozliczenia, raporty – merytoryczne komórki Urzędu Gminy, 

w tym Zespół Finansowo-Budżetowy (Samodzielne Stanowisko do Spraw Księgowości 

Budżetowej). 

− Ewaluacja osiągania poszczególnych celów operacyjnych – Urząd Gminy, Wójt Gminy, Rada 

Gminy, kierująca jednostkami podległymi w ramach struktury samorządu Gminy Tomice. 

Należy przyjąć, że w procesy na poziomie wdrażania Strategii w sensie operacyjnym (tj. zadań, 

projektów lub programów, które wynikają z celów strategicznych), w zależności od specyfiki 

przedsięwzięć, będą zaangażowane różne organy, jednostki i instytucje samorządowe Gminy Tomice. 

Urząd dysponuje personelem z odpowiednimi kwalifikacjami do wykonania tego zadania, a to dzięki 

wszechstronnej specjalizacji pracowników, zatrudnionych w poszczególnych referatach i jednostkach. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż działania przewidziane w strategii dotykają różnych obszarów, a co za tym 

idzie składa się na nie bardzo wiele odmiennych procesów, skupienie aż tylu kompetencji u jednej 

osoby nie byłoby możliwe. Lokalna władza, dzięki swej rozbudowanej strukturze (w tym podlegających 
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jej jednostek organizacyjnych) będzie zaś miała możliwość skorzystania z odpowiedniego wsparcia przy 

realizacji rozległych tematycznie zadań. Urząd Gminy nie będzie zastępował właściwych 

kompetencyjnie jednostek w ich obowiązkach – odpowiedzialne jednostki będą jednak współpracować 

z Urzędem, a ten koordynować wzajemne działania. 

Zaangażowanie struktur administracyjnych Gminy Tomice uwzględnia również aspekt zaufania 

mieszkańców – odbiorców działań podejmowanych w ciągu najbliższych 10 lat na obszarze gminy, 

do ich wykonawcy. Pracownicy samorządowi zaangażowani we wdrażanie Strategii, poprzez 

wykonywanie swoich zadań pełnią służbę publiczną, zaś Urząd stanowi instytucję zaufania 

publicznego. Mieszkańcy za naturalny stan rzeczy uznają, iż to władza samorządowa realizuje zadania 

mające na celu rozwój i poprawę otoczenia lokalnego, a w przypadku zauważonych tu problemów, to 

do Urzędu zgłaszają swoje wnioski i uwagi. Wybrano więc operatora, którego zdolność do nawiązania 

kontaktu z interesariuszami obszaru jest największa. 

System wdrażania Strategii będzie realizowany w oparciu o schemat wdrażania pomocy Unii 

Europejskiej. Konkretne zadania będą implementowane zgodnie z zasadami wydatkowania środków 

według źródeł ich pochodzenia, co w niektórych sytuacjach może oznaczać konieczność sprostania 

wielu wymaganiom formalnym przez podmiot korzystający z różnych źródeł finansowania (dotyczy 

to w szczególności odmiennych zasad wykorzystywania środków pochodzących ze źródeł krajowych 

oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych). Główną rolę w przygotowaniu odpowiednich 

wniosków aplikacyjnych na projekty realizujące cele wyznaczone w Strategii odegrają podmioty 

będące bezpośrednio ich beneficjentami we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Tomice. 

Przygotowanie wniosków oraz odpowiedzialność za pełen nadzór nad realizacją zadań leżała będzie 

w gestii pracowników Urzędu Gminy w Tomicach. 

9.2 Komunikacja społeczna Strategii 

Skuteczność realizacji Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 zostanie zapewniona dzięki 

szerokiej partycypacji społecznej w jej wdrażaniu. Intencją Urzędu Gminy w Tomicach jest uzyskanie 

zaangażowania społeczności lokalnej w tym procesie, jej aktywny udział w programowaniu, decyzjach 

oraz odpowiedzialności i finansowaniu, poprzez dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów 

działań podejmowanych w ramach Strategii. 

W ramach upowszechniania Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 podjęte zostaną 

następujące działania: 
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Rysunek 22 Działania upowszechniające dla Strategii Rozwoju  

 
Źródło: opracowanie własne 

Wszystkie zmiany Strategii będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Samorząd Gminy 

Tomice będzie w sposób otwarty podchodził do projektów zgłaszanych przez mieszkańców, podmioty 

prywatne oraz organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe, 

mogące pozytywnie wpłynąć na osiągnięcie celów rozwojowych gminy. 

Propozycje wspólnej realizacji przedsięwzięć mogą być kierowane do samorządu w trybie ciągłym, 

zarówno poprzez zwrócenie się na piśmie, jak i w czasie spotkań z władzami gminy. Władza 

samorządowa chce zaangażować w proces rozwoju instytucje mogące być partnerami w realizacji 

przedsięwzięć zapisanych w Strategii, ale także zachęcić mieszkańców do podejmowania inicjatyw 

służących realizacji celów zawartych w dokumencie. Będzie się to odbywało głównie poprzez 

bezpośrednie spotkania, które stanowią niezbędny element dialogu społecznego, prowadząc 

do wymiany opinii, czasem nawet do weryfikacji planów lub ich uzupełniania. 

Warunkiem skutecznego wdrażania Strategii jest informowanie na bieżąco wszystkich lokalnie 

działających grup oraz mieszkańców Gminy Tomice o zawartości opracowanej Strategii, a także 

o sposobach realizacji poszczególnych projektów (prowadzenie działań promocyjnych 

i informacyjnych) oraz zaproszenie do aktywnego udziału w pracach na rzecz realizacji zamierzonych 

celów. 

9.3 Monitorowanie, ewaluacja i system aktualizacji 

W ramach monitorowania realizacji założeń Strategii działalność Urzędu Gminy Tomice będzie 

poddawana kontroli Rady Gminy. Rada, jako organ przyjmujący dokument, będzie nadzorowała 

prawidłowość wypełniania celów i odpowiadała przed wspólnotą lokalną za efekty jego realizacji. 

Umieszczenie strategii na stronie www.tomice.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej

Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy informacji 
o przyjęciu Strategii, warunkach jej dostępności

Informowanie o zawartych w dokumencie planach inwestycyjnych 
na zebraniach w sołectwach i innych spotkaniach mieszkańców

Zapewnienie możliwości zapoznania się przez mieszkańców z treścią 
dokumentu poprzez udostępnienie go w Biurze Rady Gminy

Przed uchwaleniem Strategii przez Radę zostaną przeprowadzone 
otwarte konsultacje społeczne projektu uchwały w formie on-line
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Procedura monitorowania ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 obejmuje 

następujące elementy: 

− Monitoring bieżący w okresach rocznych. Celem tej procedury jest uzyskanie kompletnej 

informacji nt. zadań, które zostały przyjęte do realizacji (zarówno na poziomie przygotowania 

koncepcyjnego i projektowego, jak i na poziomie wdrożeniowym). Koncepcja zarządzania 

strategicznego zakłada, że działania rozwojowe podejmowane przez Gminę Tomce w latach 

2016-2025 będą każdorazowo przyporządkowane do zdefiniowanych celów strategicznych. 

Stąd wynikiem monitoringu prowadzonego w systemie rocznym będzie zestawienie zadań 

(zarówno infrastrukturalnych, jak i nie inwestycyjnych), których realizacja została podjęta 

w ramach każdego z celów strategicznych. Wymagane jest zatem, aby na etapie 

podejmowania przez samorząd Reńskiej Wsi konkretnych zadań, były one przyporządkowane 

do celów strategicznych i operacyjnych. Najprostszą formą jest opatrzenie każdorazowo 

danego zadania symbolem wiążącym zadanie z danym celem strategicznym oraz celem 

operacyjnym. 

Tabela 59 System przyporządkowania zadań do celów strategicznych 

Cel strategicznyCel strategicznyCel strategicznyCel strategiczny    SymbolSymbolSymbolSymbol    

1 
Poprawa stanu środowiska naturalnego, zachowanie jakości lokalnego dziedzictwa 
przyrodniczego oraz zrównoważona gospodarka wodna 

CS 1 

2 
Rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej oraz utrzymanie ładu 
przestrzennego gminy na rzecz wzrostu atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej 
i inwestycyjnej 

CS 2 

3 
Wszechstronny rozwój systemu usług opieki społecznej (zwłaszcza dla osób 
potrzebujących, defaworyzowanych), inicjowanie działań przyczyniających się do 
integracji mieszkańców oraz wzmacnianiu lokalnego kapitału społecznego 

CS 3 

4 
Wzrost gospodarczy w oparciu o stymulowanie atrakcyjności inwestycyjnej, 
wspieranie rozwoju biznesu, promocji przedsiębiorczości oraz tworzenie stref 
inwestycyjnych 

CS 4 

5 
Pobudzanie wszechstronnej aktywności mieszkańców, organizacji, instytucji 
przyczyniającej się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

CS 5 

6 
Podnoszenie jakości i zakresu świadczonych usług publicznych oraz rozwój 
społeczeństwa informacyjnego obejmujący dostępność usług teleinformatycznych jak 
i kompetencji mieszkańców 

CS 6 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawienie zadań, oznaczonych odpowiednim symbolem, sporządzone zostanie przez 

stanowiska merytoryczne Urzędu Gminy, przy czym obejmować ono będzie również zadania 

realizowane przez jednostki organizacyjne nadzorowane przez te wydziały. Zestawienie będzie 

przedkładane do Sekretarza Gminy Tomice w terminie do końca pierwszego kwartału każdego 

kolejnego roku. Rekomenduje się powołanie pracownika ds. monitorowania strategii rozwoju, 

który odpowiedzialny będzie za nadzorowanie działań związanych z bieżącym monitoringiem 

postępu realizacji Strategii oraz sporządzanie zbiorczych zestawień.   
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Wójt przedkłada Radzie Gminy informację w zakresie monitoringu w systemie rocznym. 

− Przeglądy strategiczne – ewaluacja. Rekomenduje się przeprowadzenie jednego przeglądu 

strategicznego w okresie obowiązywania strategii – w połowie 2020 roku. Wynikiem 

przeprowadzenia przeglądu będzie szczegółowe sprawozdanie zawierające podsumowanie 

zestawień wyników uzyskanych w ramach monitoringu (informacje roczne) wraz z oceną 

poziomu realizacji poszczególnych celów operacyjnych i strategicznych. Przegląd strategiczny 

spełni de facto warunki tzw. ewaluacji mid-term, której celem jest obiektywna krytyka 

pierwszych wyników wdrażania strategii, co pozwala ocenić również jakość samego systemu 

wdrażania i monitorowania. Przeglądy strategiczne mają na celu uzyskanie odpowiedzi 

na pytanie, w jaki sposób założenia i cele przekładane są na działania oraz wskazanie 

konieczności dokonania korekt (aktualizacji). W ramach przeglądów strategicznych 

dokonywana jest także aktualizacja danych zawartych w analizie źródeł wtórnych stanowiącej 

jeden z elementów strategii*. 

Raporty z przeglądów strategicznych są prezentowane Radzie Gminy przez Wójta Gminy 

Tomice wraz z rekomendacjami korekt, aktualizacji, uzupełnienia zawartości Strategii rozwoju. 

Zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Tomice dokonywane będą uchwałą Rady Gminy na wniosek Wójta 

Gminy Tomice. Przed podjęciem uchwały wymagane jest wydanie stosownej opinii przez właściwe 

komisje. 

Ocena realizacji Strategii na podstawie danych zawartych w przeglądach strategicznych zostanie 

dokonana w połowie 2020 roku. Jej celem będzie porównanie założonych w Strategii oddziaływań 

i efektów jej wdrażania z faktycznie osiągniętymi rezultatami. Na tej podstawie formułowane będą 

zalecenia na kolejne lata wdrażania Strategii. Ocena dokonywana będzie przez Wójta Gminy 

we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy, które przedstawią 

ją do przyjęcia Radzie Gminy. 

Ocena końcowa zostanie przeprowadzona po zakończeniu całego okresu, w jakim realizowane mają 

być zadania ujęte w Strategii. Wnioski z oceny (przy wykorzystaniu narzędzi stosowanych w ramach 

przeglądów strategicznych) posłużą jako rekomendacje dla planowania rozwoju w następnych 

okresach planowania strategicznego. System wdrażania Strategii jest procesem, który wymaga czasu 

oraz wyboru metody wprowadzania kontekstowych korekt. W przypadku Strategii Rozwoju Gminy 

Tomice, system wdrażania będzie można uznać za właściwy, jeżeli: 

− kolejne projekty strategiczne będą realizowane z właściwą konsekwencją, 

− w każdym momencie wdrażania będzie dostępna pełna informacja zarówno o działaniach 

strategicznych, jak i o zmianach w uwarunkowaniach rozwoju gminy, 

                                                           
* Na podstawie: www.ewaluacja.gov.pl/slownik/Strony/slownik_ewaluacja_mid_term.aspx 
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− liczba podmiotów oraz ich aktywność skoncentrowana wokół celów strategicznych będzie 

rosła, 

− Strategia będzie stanowiła oś zarządzania gminą, a równocześnie będzie narzędziem 

pozyskiwania środków z otoczenia. 
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10. Uspołecznienie Strategii  

Do uzupełnienia po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.  

Metodologia opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016–2025 w sposób szczególny 

uwzględniała partycypację społeczną podczas prac nad zawartością opracowania (poprzez m.in. 

uwzględnienie wyników badań sondażowych, warsztatów, konsultacji z pracownikami 

samorządowymi), a gotowy projekt Strategii podlega konsultacjom społecznym (możliwość zgłaszania 

uwag i wniosków).  

W trakcie prac nad Strategią przeprowadzono konsultacje społeczne. Założona forma prowadzenia 

konsultacji społecznych przyczyniła się w sposób znaczący do możliwości wyrażenia przez 

mieszkańców opinii na temat przygotowanego opracowania. 
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Wykaz osób biorących udział w pracach nad Strategią     

L.p. Imię i nazwisko Instytucja/stanowisko 

1. Józef Żegliński Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach 

2. Andrzej Zieliński Gimnazjum w Tomicach 

3. Tadeusz Kasperek Szkoła Podstawowa w Witanowicach 

4. Bożena Jurczyk Szkoła Podstawowa w Radoczy 

5. Lidia Wilk Szkoła Podstawowa w Woźnikach 

6. Witold Grabowski Wójt Gminy Tomice 

7. Agnieszka Świerguła Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Tomicach 

8. Barbara Targosz  Urząd Gminy Tomice 

9. Maria Paśnik Ośrodek Kultury Gminy Tomice 

10. Tomasz Kręcioch  Urząd Gminy Tomice 

11. Joanna Bałys Urząd Gminy Tomice 

12. Grzegorz Tomczyszyn Urząd Gminy Tomice 

13. Ewa Talaga Urząd Gminy Tomice 

14. Ryszard Góralczyk Urząd Gminy Tomice 

15. Urszula Cimoch Urząd Gminy Tomice 

16. Maria Szydło Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach 

17. Przemysław Karski Gminny Zakład Komunalny w Tomicach 

18. Janusz Migalski  Biuro Podróży „Pogórze”  

19. Barbara Migalska Biuro Podróży „Pogórze” 

20. Michał Lofek  Eko-Solar 

21. Alina Kwarciak Przedsiębiorca - Radocza Park Hotel Active&Spa 

22. Marian Woderski Radny Rady Gminy Tomice 

23. Adam Socha Zakłady Mięsne Brado-2 S.A. 
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L.p. Imię i nazwisko Instytucja/stanowisko 

24. Antoni Adamczyk Radny Rady Gminy Tomice 

25. Jerzy Rzepa Sołtys Woźnik 

26. Krzysztof Olszyński Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy 

27. Jarosław Strózik Sołtys Tomic 

28. Szymon Putek  Radny Rady Gminy Tomice 

29. Jan Kwarciak  Sołtys Witanowic 

30. Bartłomiej Augustyniak Przedsiębiorca - Drukarnia Scal-Bis 

31. Jan Kosycarz Przedsiębiorca - Firma „Smolbet” 

32. Maria Nogala Koło Gospodyń Wiejskich w Tomicach 

33. Grażyna Adamczyk  Koło Gospodyń Wiejskich w Tomicach 

34. Maria Zubel  Koło Gospodyń Wiejskich w Tomicach 

35. Maria Kleszcz Koło Gospodyń Wiejskich w Witanowicach 

36. Adam Kukuła Radny Rady Gminy Tomice 

37. Zbigniew Kwarciak Radny Rady Gminy Tomice 

38. Zygmunt Szymczak Radny Rady Gminy Tomice 

39. Stanisław Zając  Sołtys Lgoty 

40. Paweł Adamik Radny Rady Gminy Tomice 

 


