
Uwagi i propozycje do projektu Strategii Rozwoju Gminy Tomice na lata 2016-2025 
zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych w dniach 16-23 maja 2016 r. 
 wraz z informacją o sposobie załatwienia zgłoszonych uwag o propozycji 

 

Zgłoszone uwagi i propozycje Sposób załatwienia uwag i propozycji 

Zapis: 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.  
Propozycja zmiany: Przez Gminę Tomice przebiega linia kolejowa nr 103, ale 
niestety nie nadająca się do eksploatacji. 

Zmieniono zapis zgodnie z uwagą. Wprowadzono następujący zapis:  
Zamiast „W chwili obecnej na linii tej nie odbywa się żaden kolejowy ruch 
towarowy lub osobowy” wprowadzono: „Ze względów technicznych linia ta 
nie nadaje się do eksploatacji”. 

2.13 Turystyka. Uzupełnić zapis o produkt turystyczny: Szlak kajakowy rzeką 
Skawą. Uzupełnić również o odbywające się coroczne imprezy np. w 2016 
XLVI Ogólnopolski Spływ Kajakowy im. Mariana Skołyszewskiego „Skawa – 
Wisła 2016”, VI Ogólnopolski Spływ Doliną Karpia 2016  

Uzupełniono zapis zgodnie z uwagą. Wprowadzono następujący zapis:  
Ważnym produktem turystycznym jest Szlak Kajakowy rzeką Skawą. W 
dolnym odcinku rzeka ma charakter naturalnej rzeki podgórskiej. 
Niezarośnięte, kamieniste brzegi z licznymi wysepkami i łachami stanowi 
idealny przedsmak dla kajakarza, który chce popłynąć na rzece, 
wymagającej większych umiejętności. Szybki nurt i bystra woda to niezwykłe 
przeżycia dla kajakarza, który pragnie obcować z naturą. Rzeka przyciąga 
wielu miłośników kajakarstwa. Organizowane są przy tej okazji Coroczne 
specjalne imprezy, np. Ogólnopolski Spływ Kajakowy im. Mariana 
Skołyszewskiego „Skawa – Wisła” lub Ogólnopolski Spływ Doliną Karpia.   

Zapis w Strategii: W Gminie Tomice działają 22 organizacje pozarządowe. 
Tabela 46 Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Tomice w 
2015 roku zabrakło UKS przy ZSP w Tomicach. Wymieniono 21 a jest 22 
organizacji w bazie Gminy, a w bazie KRS jest jeszcze więcej m.in. Kółka 
Rolnicze. Brakuje organizacji: Kółko Rolnicze W Zygodowicach, Kółko 
Rolnicze w Radoczy, Niezależne Towarzystwo Wędkarskie "Rybodar", Kółko 
Rolnicze w Lgocie 

Uzupełniono zapis dotyczący organizacji pozarządowych.  
Podając za GUS, w Gminie Tomice na koniec 2015 roku prowadziło 
działalność 25 organizacji pozarządowych. Zakres działalności tych 
podmiotów należy do różnych dziedzin, takich jak bezpieczeństwo publiczne 
(6 ochotniczych straży pożarnych), sport (5 uczniowskich klubów sportowych 
i 5 ludowych klubów sportowych) oraz stowarzyszenia nastawione głównie 
na szeroko rozumiany rozwój lokalny. W tabeli poniżej przedstawiono 
organizacje pozarządowe, działające na terenie gminy, ujęte w bazie 
teleadresowej zamieszczonej na stronie www.tomice.pl.  
Uzupełniono tabelę z organizacjami pozarządowymi.   

5.1 Gmina Tomice – misja rozwoju. Pominięto w misji mieszkańców 
Uzupełniono zapis misji.  
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, mieszkańców, 
przedsiębiorców, a także organizacji społecznych. 

Domena: Wspólnota lokalna i aktywni mieszkańcy. Brakuje zapisu  
o wdrażaniu Inicjatyw lokalnych 

Uwzględniono. Uzupełniono zapis domeny.  

2.4 Poprawa stanu wyposażenia i funkcjonalności ciągów komunikacyjnych. 
Dopisać ścieżki turystyczne po wałach rzeki Skawy, miejsca odpoczynku przy 
tych trasach.  

Uzupełniono zapis zgodnie z uwagą. W tabeli 53. zadania, projekty w ramach 
celu strategicznego 2 dopisano zadanie: Budowa obiektów małej architektury 
na szlakach turystycznych.  

3.3 Promocja gminy. Dodać imprezy cykliczne promujące Gminę Tomice 
Uzupełniono zapis zgodnie z uwagą. W tabeli 54 zadania, projekty w ramach 
celu strategicznego 3 dodano zadanie: Organizacja cyklicznych imprez 
promujących Gminę Tomice 
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