
10. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII ROZWOJU GMINY TOMICE 
 

Tabela 1. Zadania 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 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. 
 

Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
obszarze całej gminy 

Nie podjęto działań dotyczących budowy 
kanalizacji w innych niż Tomice i Radocza 
miejscowościach. 

Nie podjęto działań dotyczących budowy 
kanalizacji w innych niż Tomice i Radocza 
miejscowościach. 

Kontynuowano działania w zakresie 
rozbudowy kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Tomice w rejonie ulic Beskidzkiej 
i Podgórskiej  z rur  Ø 200 PVC o długości 0,062 
km. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Radocza – ul. Jana Pawła II 

1. Budowa kanalizacji w Radoczy przy  
ul. Spacerowej: Ø 200mm, długość 162 m. 

2. Budowa kanalizacji w Radoczy przy  
ul. Jagiellońskiej i Zielonej: Ø 200mm, 
długość 180 m. 

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono 
realizację etapu IV inwestycji.  

Zadanie w trakcie realizacji. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Tomice – ul. Floriańska, ul. 
Wspólna 

1. Budowa kanalizacji w Tomicach na odcinku 
ul. Floriańska – ul. Wspólna (z ulicami 
przyległymi) w ramach PROW 2014-2020. 
Długość sieci: grawitacyjna Ø 200 PVC - 
4,636 km, tłoczna Ø110 PE – 1,2375 km, Ø40 
PE – 0,1485 km. 

2. Rozpoczęcie rozbudowy kanalizacji 
sanitarnej w Tomicach, ul. Cicha i Floriańska 
– Etap II: Ø 200 PVC, długość 210 m. 

1. Zrealizowanie budowy kanalizacji sanitarnej 
w Tomicach, ul. Cicha i Floriańska – Etap II: Ø 
200 PVC, długość 0,210 km. 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. 
Wspólnej. Długość sieci kanalizacji 
grawitacyjnej Ø 200 PVC – 0,144 km 
Wykonanie dokumentacji projektowej i 
uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji 
sanitarnej  
w ulicach: Beskidzkiej, Podgórskiej oraz 
Cichej (boczne od ul. Floriańskiej) 

Zadanie w trakcie realizacji. 



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Tomice – ul. Rzyczki 

 
Zadanie zrealizowane 

Dalszy etap budowy zawarty jest w koncepcji 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej, 

Dalszy etap budowy zawarty jest w koncepcji 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej, 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Radocza 

Nie podjęto dalszych działań Nie podjęto dalszych działań Złożono wniosek o uzyskanie środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego (jst) dla 
inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Radoczy do przepustowości 600 m3/d i 
obciążenia 5500 RLM ze zmianą procesu 
technologicznego. Wartość inwestycji to 5 537 
793,87 zł, wartość otrzymanego 
dofinansowania: 300 000,00 zł 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenach gdzie kanalizacja 
sieciowa jest nieuzasadniona 
ekonomicznie 

Wybudowano 20 przydomowych oczyszczalni 
ścieków  
 

Wybudowano 14 przydomowych oczyszczalni 
ścieków.  
 

Wybudowano 16 przydomowych oczyszczalni 
ścieków.  
 

Uporządkowanie gospodarki wodnej w 
zakresie odprowadzania wód opadowych 
(kanalizacja deszczowa, rowy 
melioracyjne) 

Wykonano przepusty i udrożnienia rowów 
przydrożnych odprowadzających wody 
opadowe na 13 odcinkach dróg gminnych. 

Zadanie realizowane było wg bieżących 
potrzeb w ramach remontowanych odcinków 
dróg. 

Zadanie realizowane było wg bieżących 
potrzeb w ramach remontowanych odcinków 
dróg. 

Systematyczne działania edukacyjne na 
rzecz ochrony wód i gleby przed 
zanieczyszczeniami  

W Szkole Podstawowej w Woźnikach odbyła 
się kolejna, V Ekologiczna Olimpiada 
Kreatywności na temat „Deficyt wody na 
Ziemi”. 

Prowadzono zajęcia edukacyjne w szkołach. Prowadzono zajęcia edukacyjne w szkołach. 

Modernizacja systemów zaopatrzenia w 
wodę – zapewnienie stałego dostępu do 
wody pitnej dla mieszkańców Gminy 
Tomice i Gminy Brzeźnica 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla 
budowy rurociągu zasilającego w wodę SUW 
w Witanowicach – w trakcie realizacji. 
Planowany termin uzyskania pozwolenia na 
budowę – 2019 r. Planowany termin 
realizacji zadania – 2020 r. 

2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla 
budowy sieci wodociągowej o długości 870 
m w Radoczy przy ul. Widokowej  
i ul. Lipowej. Planowany termin realizacji 
inwestycji – 2020 r. 

3. Oddanie do użytku sieci wodociągowej  
w Woźnikach przy ul. Grudki i ul. Na 
Wzgórzach: Ø 110, długość 2 590 m. 

4. Budowa sieci wodociągowej w Radoczy przy 
ul. Piastowskiej: Ø 110, długość 330 m. 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i 
uzyskanie pozwolenia na budowę sieci 
wodociągowej Tomice - Witanowice  z rur o 
średnicy Ø 180 PE100 RC SDR 17 i długości 
2,560 km 

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego  
w ramach PROW 2014-2020 dla operacji typu 
„Gospodarka wodno – ściekowa” , 
poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury w 
tym inwestycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii” 
Planowany termin budowy wodociągu – 2021 
r. 

1. Podpisanie umowy Nr 00064-65150-
UM0600196/19 o przyznanie pomocy na 
budowę sieci wodociągowej Tomice - 
Witanowice z rur o średnicy Ø 180 PE100 RC 
SDR 17 i długości 2,560 km w ramach PROW 
2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka 
wodno – ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii”. Wysokość kwoty 
pomocy wynosi 971 643,00 zł, a wartość 
inwestycji 1 942 195,47 zł. Planowany termin 
zakończenia budowy wodociągu to maj 2021 r., 
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Witanowice/Babica w rejonie skrzyżowania 



5. Budowa sieci wodociągowej  
w Witanowicach przy ul. Krakowskiej: Ø 110, 
długość 120 m. 

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 
Radocza w rejonie ulic: Widów, Widokowa i 
Lipowa z rur o średnicy Ø 110 PE100 RC SDR 
11 i długości 0,870 km. 
 

ulic: Kościelnej i Dębina – Etap I, z rur o średnicy 
Ø 110-90 mm  PE100 RC SDR 11 i długości 
0,291km.  
Wartość inwestycji: 54 390,00 zł, 
3. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz 
z pozwoleniem na budowę dla zbiornika 
żelbetowego - konstrukcyjnego 2 x 530 m3 na 
stacji uzdatniania wody w Witanowicach. 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w 
Witanowicach 

Wykonano dokumentację projektową 
modernizacji SUW w Witanowicach. 

Wykonano modernizację SUW w 
Witanowicach 

Kontynuowane są działania w zakresie 
uzyskania pozwolenia na budowę dla 
inwestycji  „Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w Witanowicach” 

Stałe podnoszenie jakości infrastruktury 
liniowej w zakresie dostępu do wody i 
kanalizacji  

Prowadzono wymianę wodomierzy oraz 
remonty sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacyjnej, polegające m.in. na wymianie 
rur stalowych na rury z tworzyw sztucznych, 
wymianie i uszczelnieniu studzienek 
kanalizacyjnych. 

Prowadzono na bieżąco wymianę wodomierzy 
oraz remonty sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacyjnej, polegające m.in. na wymianie 
rur stalowych na rury z tworzyw sztucznych, 
wymianie i uszczelnieniu studzienek 
kanalizacyjnych. Wymieniono 45 szt. 
hydrantów na sieci wodociągowej. 
Zabudowano studnię z reduktorem na sieci 
wodociągowej w miejscowości Radocza, w celu 
poprawy ciśnienia wody w sieci. 

Prowadzono na bieżąco wymianę wodomierzy 
oraz remonty sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacyjnej, polegające m.in. na wymianie 
rur stalowych na rury z tworzyw sztucznych, 
wymianie i uszczelnieniu studzienek 
kanalizacyjnych. Wymieniono 19 szt. 
hydrantów na sieci wodociągowej. 
 

Rozbudowa ujęcia wody dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę Gminy Tomice i 
Gminy Brzeźnica 

Postępowanie o wydanie decyzji na 
eksploatację ujęcia w toku. 

Postępowanie o wydanie decyzji na 
eksploatację ujęcia w toku. 

Postępowanie o wydanie decyzji na 
eksploatację ujęcia w toku. 

Budowa systemu zasilania w wodę sieci 
wodociągowej w Radoczy z wodociągu 
WPWiK w Wadowicach 

Oddano do użytku awaryjne połączenie sieci 
wodociągowej WPWiK w Wadowicach z siecią 
wodociągową w Gminnego Zakładu 
Komunalnego w miejscowości Radocza: Ø 110, 
długość 412 m. 

Zadanie zakończone Zadanie zakończone 

Budowa systemu zasilania w wodę sieci 
wodociągowej w Radoczy ze stacji 
uzdatniania wody w Witanowicach 

Nie podjęto działań ze względu na zmianę 
koncepcji zasilania w wodę sieci wodociągowej 
w Radoczy 

Nie podjęto działań Nie podjęto działań. 

Budowa zbiornika wody pitnej 
w Woźnikach 

Nie podjęto działań Nie podjęto działań Zadanie w trakcie realizacji. 

1.2 Poprawa standardów utrzymania czystości i porządku, zwiększenie efektywności gospodarki odpadami, usuwanie azbestu z obiektów na terenie Gminy Tomice 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. 
 

Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 



Utworzenie Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 

Prowadzono działania modernizacyjne  
w Punkcie Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Prowadzono dalsze działania modernizacyjne 
w Punkcie Zbierania Odpadów Komunalnych, 
zmierzające do usprawnienia jego pracy. 

Prowadzono dalsze działania modernizacyjne 
w Punkcie Zbierania Odpadów Komunalnych, 
zmierzające do usprawnienia jego pracy. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
zgodnie z Programem usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy 
Tomice 

Usunięto z 25 nieruchomości ok. 75 ton 
wyrobów zawierających azbest.  

Usunięto z 43 nieruchomości ok. 94 tony 
wyrobów zawierających azbest. 

Usunięto z 35 nieruchomości 85,85 tony 
wyrobów zawierających azbest. 

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów  Podjęto nowe uchwały związane  
z selektywnym zbieraniem odpadów 
komunalnych oraz uchwałę w sprawie 
odbierania od 2019 r. odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne. Stosowną informację wraz  
z deklaracją do ok.400 właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych. 

Podjęto pakiet uchwał dotyczących systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Tomice. Najważniejsze, 
regulujące zasady  
i sposób segregacji odpadów stanowią: 
1. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 
Tomice - Uchwała zastępuje uchwałę Nr 
XLI/342/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 16 
października 2018 r.  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Tomice (Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 
7225). Nowa treść uchwały dostosowuje 
zapisy regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Tomice do 
zapisów, obowiązującej od dnia 6 września 
2019 r., znowelizowanej ustawy o 
utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach. 

2. Uchwała w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Tomice  
i zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi - Uchwała 
stosowana. 
Uchwała zastępująca uchwałę Nr 
XLI/343/2018 Rady Gminy Tomice z dnia 16 
października 2018 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu  

Podjęto nowe uchwały dotyczące systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Tomice. Najważniejsze, 
regulujące zasady i sposób segregacji 
odpadów stanowią: 
3. Uchwała Rady Gminy Tomice  Nr 

XXV/230/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w 
sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Tomice.  

4. Uchwała Nr XXV/231/2020 Rady Gminy 
Tomice z dnia 11 grudnia 2020 r. w 
sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Tomice i 
zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

5. Uchwała Nr XXV/232/2020 Rady Gminy 
Tomice z dnia 11 grudnia 2020 r. w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ustalenia wysokości tej 
opłaty. 

6. Uchwała Nr XXV/233/2020 Rady Gminy 
Tomice z dnia 11 grudnia 2020 r. w 
sprawie określenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 
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i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości w Gminie Tomice i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2018 r. poz. 7226). Nowa 
treść uchwały dostosowuje zasady w 
zakresie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Tomice  i 
zagospodarowania tych odpadów  
w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi do zapisów, 
obowiązującej od dnia 6 września 2019 r., 
znowelizowanej ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. 

7. Uchwała Nr XXV/234/2020 Rady Gminy 
Tomice z dnia 11 grudnia 2020 r. w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości. 

Promocja segregacji odpadów w ramach 
realizowanych programów edukacyjnych 
i społecznych 

1. W szkołach realizowano zajęcia edukacyjne z 
zakresu segregacji opadów komunalnych, 
organizowane są zbiórki makulatury  
i zużytych baterii. 

2. Szkoła Podstawowa w Woźnikach włączyła 
się w akcję edukacyjną „Sprzątanie świata - 
Polska 2018" pod hasłem „AKCJA-
SEGREGACJA, 2x więcej, 2x czyściej", której 
celem było budowanie świadomości 
ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki 
odpadów, kształtowanie nawyków 
ekologicznych oraz działanie na rzecz 
ochrony środowiska. 

1. W szkołach prowadzono akcje edukacyjne 
dotyczące segregacji i ograniczenia zużycia 
plastiku.  

2. Przeprowadzono wyrywkowe kontrole 
wśród mieszkańców, dotyczące prawidłowej 
segregacji odpadów. Jednocześnie 
prowadzono edukację dotyczącą segregacji. 

3. Gmina Tomice uczestniczyła w akcji 
sprzątania rzeki Skawy zorganizowanej przez 
firmę „Kajaki-na-Skawie” wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Tomickiej 
i Gminą Wadowice. Podczas akcji zebrano i 
przekazano na wysypisko blisko 400 kg 
śmieci. 

4. W szkołach podstawowych Gminy Tomice 
realizowano zajęcia edukacyjne z zakresu 
segregacji opadów komunalnych, 
organizowano zbiórki makulatury i zużytych 
baterii.   

1. W szkołach prowadzono akcje edukacyjne 
dotyczące segregacji i ograniczenia 
zużycia plastiku.  

2. Przeprowadzono wyrywkowe kontrole 
wśród mieszkańców, dotyczące 
prawidłowej segregacji odpadów oraz 
kompostowania bioodpadów. 
Jednocześnie prowadzono edukację 
dotyczącą segregacji. 

3. Gmina Tomice uczestniczyła w akcji 
sprzątania rzeki Skawy zorganizowanej 
przez firmę „Kajaki-na-Skawie” wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi 
Tomickiej. Podczas akcji zebrano i 
przekazano na wysypisko blisko 300 kg 
śmieci. 

4. W szkołach podstawowych Gminy Tomice 
realizowano zajęcia edukacyjne z zakresu 
segregacji opadów komunalnych, 
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5. W ZSP Witanowice organizowano 2 akcje 
Sprzątania Świata  
 

organizowano zbiórki makulatury, 
plastikowych nakrętek i zużytych baterii.   

5. Zakupiono worki i rękawiczki 
przeznaczone dla szkół na akcję 
Sprzątanie świata. Z uwagi na Covid nie 
udało się przeprowadzić akcji. 

 

Rozszerzenie sieci koszy na śmieci przy 
przystankach, chodnikach i innych 
miejscach ruchu publicznego 

Kontynuowano montaż koszy ulicznych na 
przystankach komunikacyjnych w sołectwach. 

Zakupiono i zamontowano kolejnych 20 koszy 
ulicznych na terenie sołectw. 

Dokonano przeglądu stanu technicznego i 
wykonano bieżące naprawy koszy ulicznych.. 

1.3 Przeciwdziałanie niskiej emisji i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Nazwa zadania 
 

Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 
 

Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. 
 

Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Ograniczenie niskiej emisji poprzez 
działania określone w Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice 

Zrealizowano działania planowane w GPN dla 
Gminy Tomice: 
1. Działanie I. 
Organizacja akcji i kampanii edukacyjnych  
w zakresie ochrony powietrza: 
1) Akcja „Oszczędzam energię” skierowana do 
rodzin wielodzietnych, będących w trudnej 
sytuacji materialnej, objętych pomocą 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 
2) akcja edukacyjna na temat smogu 
przeprowadzona w czterech szkołach 
podstawowych; 
3) akcja edukacyjna z okazji Green Week 
przeprowadzona w trzech szkołach 
podstawowych; 
4) stoisko Ekodoradcy podczas wydarzeń 
gminnych: „Dzień dziecka -postaw na rodzinę”, 
„Witanowice z karpiem w różnej odsłonie”; 
5) spotkanie informacyjne dotyczące realizacji 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na 
terenie Gminy Tomice; 
6) Warsztaty ekologiczne dla dzieci 
zorganizowane w sześciu sołectwach podczas 
wakacji oraz w trzech szkołach podstawowych; 

Zrealizowano działania planowane w PGN dla 
Gminy Tomice: 
1. Działanie I. 

Organizacja akcji i kampanii edukacyjnych w 
zakresie ochrony powietrza: 
 1) Spotkanie informacyjne dotyczące rozwoju 
sieci gazowej na terenie Gminy Tomice,  
2) Konsultacje z zakresu możliwość uzyskania 
wsparcia finansowego m.in. na: wymianę 
starego kotła grzewczego, docieplenie domu, 
wymianę okien i drzwi czy instalację 
odnawialnych źródeł energii w ramach 
programu „Czyste Powietrze” (6 spotkań w 
ciągu roku),  
3) Prowadzenie pomiarów jakości powietrza za 
pomocą pyłomierza wypożyczonego z 
Krakowskiego Alarmu Smogowego w Zespole 
Szkolno- Przedszkolnym  
w Witanowicach, Szkole Podstawowej w 
Radoczy oraz  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach 
wraz  
z przeprowadzeniem  akcji edukacyjnej wśród 
dzieci  
i nauczycieli, której celem było  podniesienie 

Zrealizowano działania planowane w GPN dla 
Gminy Tomice: 
1. Działanie I. 
Organizacja akcji i kampanii edukacyjnych w 
zakresie ochrony powietrza: 
1) Prowadzenie pomiarów jakości powietrza za 
pomocą pyłomierza wypożyczonego  
z Krakowskiego Alarmu Smogowego w Zespole 
Szkolno- Przedszkolnym w Witanowicach, wraz 
z przeprowadzeniem akcji edukacyjnej wśród 
dzieci i nauczycieli, której celem było  
podniesienie świadomości  na temat jakości 
powietrza w Gminie Tomice,  
2) Pomiary budynków mieszkalnych kamerą 
termowizyjną, których celem była ocena m. in. 
stanu izolacji termicznej, szczelności stolarki 
okiennej i drzwiowej, 
3) Dzień Ziemi w Gminie Tomice, 
4) Dzień Czystego Powietrza, 
5) Konkurs plastyczny „Mój pomysł na walkę z 
NISKĄ EMISJĄ 
6) Spotkania informacyjne dotyczące 
organizowanych wydarzeń,  
7) Dystrybucja materiałów edukacyjnych 
podczas udzielanych porad w urzędzie w tym 



7) konkurs plastyczny pod hasłem „Czyste 
powietrze – szczęśliwa rodzina” skierowany do 
szkół podstawowych na terenie gminy; 
8) badania budynków mieszkalnych kamerą 
termowizyjną; 
9) pomiar jakości powietrza w dwóch 
miejscowościach; 
10) akcja oczyszczacze powietrza dla 5 
placówek oświatowych; 
11) spotkanie informacyjne w ramach 
programu „Czyste powietrze; 
12) dystrybucja ulotek, broszur wśród 
mieszkańców; 
13) dystrybucja ulotek kart pracy wśród 
uczniów szkół podstawowych. 
2. Działanie II. 
Wymiana 30 starych pieców węglowych na 
19 ekologiczne piece węglowe, 4 piece na 
biomasę i 7 pieców gazowych. 
3. Działanie III. 
Czyszczenie dróg po zimowym utrzymaniu.  
4. Działanie IV. 
Modernizacja  2,92 km dróg gminnych. 

świadomości  na temat jakości powietrza w 
Gminie Tomice,  
4) Spotkania informacyjne dotyczące 
organizowanych wydarzeń,  
5) GREEN WEEK,  
6) II Dziecięcy bieg ”O czyste powietrze”,  
OZE BUS wraz z laboratorium edukacyjno-
badawczym podczas wydarzenia Dnia Dziecka,  
7) Stoisko ekodoradcy podczas dwóch imprez 
plenerowych tj. Dzień Dziecka, dożynki 
gminne,  
8) Dzień Czystego Powietrza, 9) Konkurs 
plastyczny "Smog albo zdrowie", . 
0) Akcja „Oszczędzamy energię,  
11) Dystrybucja materiałów edukacyjnych 
podczas udzielanych porad w urzędzie oraz 
w/w wydarzeń. 
12) Udział uczniów ZSP Witanowice w 
konkursie plastycznym pod hasłem „Czyste 
powietrze – szczęśliwa rodzina” 

2. Działanie II. 
Raport weryfikacyjny z Realizacji działań 
zawartych  
w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 
Tomice zgodnie z rozdziałem 7 „ Monitoring i 
ewaluacja realizacji planu” obejmuje zadania 
zrealizowane do 31.12.2018 r. 

3. Działanie III  
Czyszczenie dróg po zimowym utrzymaniu. 

4. Działanie IV. 
Modernizacja 3,212 km dróg gminnych. 

akcja informacyjna z zakresu przepisów 
uchwały antysmogowej poprzez przekazanie 
ulotek do każdego punktu adresowego, pod 
którym eksploatowana jest instalacja na paliwa 
stałe, 
2. Działanie II.  
Wymiana 30 szt. niskosprawnych palenisk 
węglowych z instalacją nowych 30 szt. kotłów 
gazowych oraz wymiana 1 szt. niskosprawnego 
paleniska węglowego i zastąpienie go nowym 
kotłem węglowych spełniającym wymagania 
ekoprojektu zgodnie z dyrektywą 2009/125/EC 
3. Działanie III 
Czyszczenie dróg po zimowym utrzymaniu. 
4.Działanie IV. 
Modernizacja 2,85  km dróg gminnych. 

Promocja wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii w budownictwie 
mieszkaniowym oraz w obiektach 
użyteczności publicznej 

Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii w budownictwie mieszkaniowym 
podczas porad udzielanych mieszkańcom przez 
Ekodoradcę. 

Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii  
w budownictwie mieszkaniowym podczas 
porad udzielanych mieszkańcom przez 
Ekodoradcę w UG Tomice oraz wydarzeń 
gminnych tj. Dzień Rodziny, dożynki. 

Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii w budownictwie mieszkaniowym 
podczas porad udzielanych mieszkańcom przez 
Ekodoradcę w UG Tomice oraz wydarzeń 
gminnych tj. Dzień Czystego Powietrza. 

Podejmowanie działań na rzecz ochrony 
przed emisją zanieczyszczeń drogowych  

Usunięto z dróg publicznych pozostałości po 
środkach stosowanych do usuwania śliskości w 
okresie zimowym 

Usunięto z dróg publicznych pozostałości po 
środkach stosowanych do usuwania śliskości w 
okresie zimowym 

Prowadzono kontrole planowane i 
interwencyjne  z zakresu przestrzegania przez 
właścicieli nieruchomości obowiązków i 
wymagań wynikających z przepisów uchwały 



antysmogowej dla województwa 
małopolskiego, ustawy Prawo ochrony 
środowiska oraz przepisów ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 
zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw, rodzaju stosowanego 
paliwa, sposobu segregacji odpadów. 
Usunięto z dróg publicznych pozostałości po 
środkach stosowanych do usuwania śliskości w 
okresie zimowym. 

Systematyczna promocja i edukacja w 
zakresie korzyści wynikających z 
wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii 

Edukacja w zakresie korzyści wynikających  
z wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
podczas zajęć, warsztatów prowadzonych 
przez Ekodoradcę w szkołach podstawowych 
na terenie gminy. 

Edukacja w zakresie korzyści wynikających  
z wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
podczas zajęć, warsztatów prowadzonych 
przez Ekodoradcę  
w szkołach podstawowych na terenie gminy 
oraz. 

Edukacja w zakresie korzyści wynikających  
z wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
podczas porad udzielanych mieszkańcom przez 
Ekodoradcę w UG Tomice oraz wydarzeń 
gminnych tj. Dzień Czystego Powietrza.. 

Termomodernizacja obiektów publicznych 
wraz z wymianą źródeł ciepła  

1. Wykonano częściową termomodernizację 
remizy strażackiej w Woźnikach poprzez 
dociepleniu stropu ze środków budżetu 
Gminy Tomice. 

2. Wykonano docieplenie budynku dawnej 
szkoły podstawowej w Lgocie w ramach 
środków funduszu sołeckiego. 

1. Dokończenie inwestycji pn. „Remont i 
docieplenie budynku OSP w Woźnikach” 
polegającej na dociepleniu ścian 
fundamentowych oraz ścian zewnętrznych 
budynku ponad poziomem terenu, wraz z 
pracami towarzyszącymi. Zadanie 
finansowane ze środków budżetu Gminy 
Tomice, WFOŚiGW  
w Krakowie, UM w Krakowie oraz GS SCh  
w Wadowicach. 

2. Remont kotłowni gazowej w budynku Szkoły 
Podstawowej w Radoczy. 

Modernizacja instalacji C.O. w budynku remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie (wymiana 
grzejników, rur, zaworów). 
 

Wymiana nieefektywnego centralnego 
ogrzewania oraz instalacja paneli 
fotowoltaicznych  

1. Złożono  wniosek o dofinansowanie 
wymiany starych źródeł ogrzewania na 
paliwa stałe i gazowe do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie w ramach Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie 
województwa małopolskiego. 

2. W związku z pozyskaną dotacją z WFOŚiGW 
w Krakowie oraz środkami budżetu Gminy 
Tomice dokonano wymiany 30 starych 
kotłów węglowych. Zadanie polegało na 
zastąpieniu w budynkach mieszkalnych 
starych źródeł ciepła nowymi 

Nie podjęto działań. Wymiana 30 szt. niskosprawnych palenisk 
węglowych z instalacją nowych 30 szt. kotłów 
gazowych oraz 1 szt. niskosprawnego paleniska 
węglowego i zastąpienie go nowym kotłem 
węglowych spełniającym wymagania 
ekoprojektu zgodnie z dyrektywą 
2009/125/EC. 
 



wysokosprawnymi i ekologicznymi poprzez 
montaż: 
1) 19 szt. ekologicznych kotłów na paliwo 
stałe opalane węglem wraz z wewnętrzną 
instalacją c.o. i c.w.u., 
2) 4 kotów na biomasę  wraz z wewnętrzną 
instalacją c.o. i c.w.u., 
3) 7 szt. kotłów gazowych wraz  
z wewnętrzną instalacja c.o. i c.w.u.  

Nowe źródła ciepła spełniają normy określone 
w "Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na 
terenie województwa małopolskiego". 

Stworzenie systemu zachęt do wymiany 
źródeł ciepła na ekologiczne, dotowanie 
odnawialnych źródeł energii, etc. 
(z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł 
finansowania) 

Podniesiono wysokość dotacji udzielanej na 
realizację przedsięwzięcia związanego  
z wymianą dotychczasowego systemu 
ogrzewania opartego na paliwie stałym na 
ogrzewanie proekologiczne w ramach 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla 
Gminy Tomice. Dotacje udzielane są ze 
środków budżetu gminy i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. 

W związku z planowaniem budżetu na 
realizację zadania pn.: „Ograniczenie niskiej 
emisji na terenie Gminy Tomice - cz. IV” w 2020 
r. dokonano zmiany uchwały przyjmującej 
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 
Tomice polegającej uszczegółowienia zasad i 
wysokości udzielanych dotacji. 

Gmina Tomice w 2020 r. realizowała Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy 
Tomice w zakresie udzielenia dotacji celowej z 
budżetu Gminy Tomice w wysokości do 50% 
kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 
5000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych 
w ramach w/w Programu„– polegających na 
zmianie dotychczasowego systemu 
ogrzewania opartego na paliwie stałym na 
ogrzewanie proekologiczne. 

1.4 Lokalne dziedzictwo przyrodnicze elementem wzmacniającym atrakcyjność zamieszkania   
 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. 
 

Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Ochrona i wykorzystanie zasobów rzeki 
Skawy 

1. Zrealizowano zadania z zakresu kanalizacji 
sanitarnej wykazane w działaniu 1.1. 
Poprawa jakości zasobów wody i gleby. 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej i 
firma Kajaki-na-skawie.pl z Tomic 
organizowało spływy kajakowe i akcje 
„Sprzątania rzeki Skawy”. 

 

1. Usunięto dzikie wysypiska w korycie Skawy i 
udzielono wsparcia przy akcji „Sprzątanie 
rzeki Skawy” zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej i 
firmę Kajaki-na-skawie.pl przy wsparciu 
finansowym udzielonym przez gminę 
Tomice.  

2. Zrealizowano zadania z zakresu kanalizacji 
sanitarnej wykazane w działaniu 1.1. 
Poprawa jakości zasobów wody i gleby. 

Zrealizowano zadania z zakresu kanalizacji 
sanitarnej wykazane w działaniu 1.1. Poprawa 
jakości zasobów wody i gleby. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej i 
firma Kajaki-na-skawie.pl z Tomic organizowało 
spływy kajakowe i akcje „Sprzątania rzeki 
Skawy”. 

Podejmowanie działań w zakresie edukacji 
ekologicznej (konkursy, szkolenia itp.)  

1. W Szkole Podstawowej w Woźnikach odbyła 
się V Ekologiczna Olimpiada Kreatywności na 
temat „Deficyt wody na Ziemi”. 

Wraz z Ekodoradcą Gminy Tomice 
zorganizowano:  
- Dziecięcy Bieg o Czyste Powietrze; 

1. Gmina Tomice wraz Ośrodkiem Kultury 
Gminy Tomice zorganizowała konkursy 
plastyczne dla dzieci szkół podstawowych 
z terenu Gminy Tomice z okazji Dnia Ziemi 



2. Przeprowadzono akcje i kampanie 
edukacyjne określone w Planie Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Tomice (wykazane 
w działaniu 1.3 Przeciwdziałanie niskiej 
emisji i wzrost wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii). 

3.  Przeprowadzono konkursy w szkołach w 
ramach organizowanych zbiórek surowców 
wtórnych oraz konkursy plastyczne o 
tematyce ekologicznej. 

4. Realizowano działania z zakresu edukacji 
ekologicznej w programach wychowawczo-
profilaktycznych szkół. 

- laboratorium edukacyjno - badawcze OZE Bus 
dostępne podczas Dnia Dziecka (promocja 
Odnawialnych Źródeł Energii); 
- Konkurs plastyczny „Smog albo zdrowie nie 
truj siebie i innych”. 
 
W Szkole  Podstawowej w Woźnikach w 
ramach procedury wyboru i nadania imienia 
szkole przeprowadzono cykl działań 
przyrodniczo ekologicznych, które są 
kontynuacją  podejmowanych od wielu lat 
różnorodnych działania ekologicznych 
kształtujących u uczniów przekonania, że stan 
środowiska zależy od działalności człowieka 
oraz ukazujące im możliwość wpływania na 
zmiany  
w najbliższym otoczeniu.   W wyniku podjętych 
działań  wyłoniona została propozycja imienia 
„Naszej przyrody” a na patrona wybrany został 
Władysław Szafer aktywny obrońca polskiej 
przyrody,  polski botanik, profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor 
Krakowskiego Ogrodu Botanicznego oraz 
Instytutu Botaniki UJ. Złożony do Organu 
prowadzącego wniosek o nadanie imienia 
spotkał się z przychylnością Rady Gminy i tym 
samym szkole zostanie nadane imię „Naszej 
Przyrody”  
a uroczystość nadania odbędzie się w nowym 
roku szkolny. 
 
W ZSP Witanowice przeprowadzono konkursy 
szkolne  
w ramach organizowanych zbiórek surowców 
wtórnych oraz konkursy plastyczne o tematyce 
ekologicznej. Realizowano działania z zakresu 
edukacji ekologicznej  
w programach wychowawczo-profilaktycznych 
szkół. 
 

pn.: „Dzień Ziemi w Gminie Tomice” oraz 
Dnia Czystego Powietrza pn.: „Mój pomysł 
na walkę z NISKĄ EMISJĄ”. 

2. Promowanie na stronie internetowej 
gminy wspólnego apelu KP PSP w 
Wadowicach i KP Policji w Wadowicach 
dotyczącego zaniechania szkodliwego 
wypalania traw  
i nieużytków rolnych. 

3. W Szkole  Podstawowej w Woźnikach w 
ramach procedury nadania imienia szkole, 
, która uległa zmianie z powodu pandemii 
cykl działań przyrodniczo ekologicznych 
przeprowadzono (online) są one 
kontynuacją  podejmowanych od wielu lat 
różnorodnych działania ekologicznych 
kształtujących u uczniów przekonania, że 
stan środowiska zależy od działalności 
człowieka oraz ukazujące im możliwość 
wpływania na zmiany  
w najbliższym otoczeniu. Zakupiono 
sztandar i wykonano mural wszystko w 
tematyce ekologii. Uroczystość nadania 
odbędzie się w nowym roku szkolny, 
jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli. 
Uczniowie ze szkoły w Woźnikach wzięli 
udział w konkursach: 
1. Małopolski biologiczny konkurs 

kuratoryjny. 
2. Stop plastikowe – wyposażenie 

wszystkich uczniówa. w bidony z 
filtrem. 

3. Udział w projekcie Eko – Szkoła. 
4. Konkurs na pomysł na walkę z 

emisją.  
5. Konkurs na filmik „sposób redukcji 

odpadów”. 
4. W  ZSP Tomice w konkursach plastycznych 

oraz realizowano działania z zakresu 
edukacji ekologicznej na lekcjach 
wychowawczych. 



5. W ZSP Witanowice przeprowadzono 
konkursy szkolne w ramach 
organizowanych zbiórek surowców 
wtórnych oraz konkursy plastyczne o 
tematyce ekologicznej. 

Wytyczanie szlaków, tras wycieczkowych, 
wydawanie publikacji promocyjnych 
i podejmowanie innych działań dla 
zwiększenia efektywności wykorzystania 
zasobów dziedzictwa przyrodniczego   

1. W ramach projektu „Szlak Doliny Karpia” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Dolina 
Karpia w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska – 
Słowacja 2014-2020 powstał przy budynku 
dawnego gimnazjum punkt wypoczynkowy 
dla rowerzystów, w skład którego wchodzą: 
altana, ławka, stół, kosz na śmieci, stojaki na 
rowery, tablica dotycząca projektu. 

2. Realizacja przedsięwzięcia pt. „Tomickie 
Ścieżki Nordic Walking” przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej w 
Tomicach w ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Tomice – w toku. 

3. Oznakowanie tabliczkami dwóch pomników 
przyrody w Witanowicach – dębów „Witan” 
i „Mikołaj” przez Szkołę Podstawową i Urząd 
Gminy. 

Podpisano porozumienie ze Stowarzyszeniem 
Dolina Karpia dotyczące realizacji 
mikroprojektu „Lokalne szlaki rowerowe w 
Dolinie Karpia” polegającego na oznakowaniu 
lokalnych szlaków rowerowych. Projekt 
realizowanego jest przez Stowarzyszenie 
Dolina Karpia w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 
2014-2020. 

 

W ramach porozumienie ze Stowarzyszeniem 
Dolina Karpia dotyczące realizacji 
mikroprojektu „Lokalne szlaki rowerowe w 
Dolinie Karpia” wykonano oznakowanie 
lokalnych szlaków rowerowych. Projekt 
realizowanego jest przez Stowarzyszenie 
Dolina Karpia w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 
2014-2020. 
 

Wszechstronna współpraca w ramach 
Stowarzyszenia Dolina Karpia w zakresie 
promocji zasobów dziedzictwa 
przyrodniczego z punktu widzenia 
turystyki 

1. Realizacja projektu „Organizacja cyklu 
spotkań bazujących na obiektach 
znajdujących się w Ekomuzeum Doliny 
Karpia w ramach Klubu Ekomuzealnika 
Doliny Karpia na rzecz promocji obszaru” 
przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice. 
Projekt polegał na organizacji 9 spotkań dla 
dzieci oraz osób dorosłych: „Jak to z wikliną 
bywało”, „W królestwie pszczół”, Kulinarna 
przygoda w Dolinie Karpia”, Kulinarne oraz 
regionalne skarby Doliny Karpia”, „Tomickie 
spotkania ceramiczne” dla dzieci oraz 
dorosłych, Słodkości ze stolicy Doliny 
Karpia”, Regionalne rękodzieło – ozdoby z 
siana” dla dzieci oraz dorosłych. 

2. Współpraca ze Stowarzyszeniem Dolina 
Karpia w zakresie opracowania mapy 
„Dolina Karpia i abokreky” wydanej w 

W ramach mikroprojektu projektu „Rowerem 
po Dolinie Karpia” realizowanego przez 
Stowarzyszenie w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 
Polska – Słowacja 2014-2020 otwarta została 
wypożyczalnia rowerów. 

Promowano w gminnych mediach inicjatywy 
Stowarzyszenia Dolina Karpia.  
Ośrodek Kultury Gminy Tomice podjął 
współpracę z Miastem Trstena (Słowacja) w 
ramach realizacji projektu „Dziedzictwo 
przyrodniczo-kulturowe gminy Tomice i 
Miasta Trstena) promującym m.in. obszar 
Doliny karpia. 
 



ramach projektu „Szlak Doliny Karpia” 
realizowanego przez Stowarzyszenie w 
ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska – 
Słowacja 2014-2020. 

3. Współpraca ze Stowarzyszeniem Dolina 
Karpia w zakresie opracowania projektu 
„Rowerem po Dolinie Karpia”, który będzie 
realizowany przez Stowarzyszenie w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. 

4. Stosowanie plansz o tematyce przyrodniczej 
na zajęciach edukacyjnych w szkołach – 
plansze przekazane nieodpłatnie przez 
Stowarzyszenie Dolina Karpia. 

1.5 Zwiększenie efektywności zapobiegania i przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i zmiany klimatu 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Budowa umocnień brzegowych koryta 
rzeki Skawy przy ujęciach wody w 
miejscowości Witanowice 

Nie podjęto dalszych działań Nie podjęto dalszych działań Nie podjęto dalszych działań 

Przebudowa wałów 
przeciwpowodziowych na Skawie 
w Tomicach i Radoczy  

Nie podjęto dalszych działań Nie podjęto dalszych działań Nie podjęto dalszych działań 

Rozbudowa wałów 
przeciwpowodziowych na Zygodówce w 
Woźnikach 

Nie podjęto dalszych działań Wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie – Nadzór Wodny  

w Wadowicach z wnioskiem o podjęcie działań 
porządkowo-naprawczych na potoku 
Zygodówka  

w miejscowości Woźniki (w szczególności  
na odcinku od 0,650 km do 0,940 km). 
Interwencja była wynikiem zagrożenia 
powodziowego jakie wystąpiło w dniach 23-26 
maja 2019 r. oraz obserwacjami poczynionymi 
przy udziale przedstawicieli PSP Wadowice 
podczas gminnych ćwiczeń jednostek OSP.       

W okresie od 07.07. do 27.08.2020 r. na 
terenie sołectw Woźniki i Zygodowice 
przeprowadzone zostały prace budowalne 
związane z bieżącym utrzymanie koryta 
potoku Zygodówka. Prace zrealizowało 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. W ramach zadania wykonano: 
koszenie porostów ze skarp, usunięcie namułu 
z dna koryta potoku, wymianę uszkodzonych 
oraz wykonanie nowych umocnień z płyt 
ażurowych. Na górnym odcinku potoku w 
Zygodowicach wykonane zostały ponadto 
odcinkowe umocnienia koryta narzutem 



kamiennym. Łączna długość obwałowań  
objętych pracami wyniosła 3 km. Całkowity 
koszt realizacji zadania wyniósł 318 174,00 zł. 

Przebudowa wałów 
przeciwpowodziowych na Radoczance w 
Radoczy 

Nie podjęto dalszych działań Nie podjęto dalszych działań Nie podjęto dalszych działań 

Wykonanie ewidencji urządzeń 
wałowych (klap, zasuw itp.) 

Wykonano w 2017 r. Wykonano w 2017 r. Wykonano w 2017 r. 

Regulacja koryt cieków wodnych oraz 
inne przedsięwzięcia wskazane w 
programu inwestycyjnym w zlewni Skawy 

Nie podjęto dalszych działań Nie podjęto dalszych działań Nie podjęto dalszych działań 

Likwidacja osuwiska na drodze 
powiatowej w miejscowości Tomice 

Zlikwidowano osuwisko na drodze powiatowej 
– ul. Floriańskiej:  przebudowano przepust, 
wykonano  kanalizację deszczową, konstrukcję 
oporową, położono nowy asfalt i 80m 
chodnika. 

Zadanie zrealizowane. Zadanie zrealizowane. 

Budowa i rozbudowa infrastruktury 
chroniącej przed skutkami suszy 

Nie podjęto dalszych działań Nie podjęto dalszych działań Nie podjęto dalszych działań 

Wsparcie służb ratunkowych poprzez 
doposażenie w sprzęt do prowadzenia 
akcji ratowniczych oraz usuwania 
skutków katastrof i klęsk żywiołowych  

1. Zakupiono 3 komplety odzieży specjalnej dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach 
w ramach programu „Zapobieganie 
poważnym awariom i likwidacja ich skutków 
dla środowiska – „Bezpieczny Strażak 2018”, 
współfinansowanego ze środków WFOŚiGW 
w Krakowie. 

2. Zakupiono 4 komplety odzieży ochronnej do 
działań bojowych oraz akumulatorowy 
maszt oświetleniowy LED dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tomicach w ramach 
konkursu pn. „Bezpieczna Małopolska 
2018” na zapewnienie gotowości bojowej 
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu województwa małopolskiego, 
współfinansowanego ze środków 
Samorządu Województwa Małopolskiego. 

1. Zakupiono 6 kompletów odzieży 
ochronnej do działań bojowych dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie oraz 
4 zestawów aparatów powietrznych i 2 
zapasowych butli kompozytowych do 
aparatów dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tomicach w ramach konkursu pn. 
„Bezpieczna Małopolska 2019” na 
zapewnienie gotowości bojowej 
jednostkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu województwa 
małopolskiego, współfinansowanego ze 
środków Samorządu Województwa 
Małopolskiego. 

2. Przekazano dotację w wysokości 50 000 zł 
na zakup hydraulicznych narzędzi 
ratowniczych dla OSP Radocza. Zadanie 
dofinansowane przez Komendanta 

1. Zakupiono motopompę szlamową WT 40X 
wraz z osprzętem (smok ssawny skośny, 2 
szt. wąż ssawny ø110/1,6 m) dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnikach 
w ramach środków Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej - Funduszu 
Sprawiedliwości.  

2. Za łączną kwotę 68 880,12 zł zakupionych 
zostało 30 kpl ubrań specjalnych FHR 008 
Max PL/M 2-częściowych (zgodnych z OPZ) 
dla wszystkich jednostek OSP z terenu 
gminy Tomice (po 5 kompletów dla 
jednostki)  

3. W ramach środków własnych Gminy 
Tomice przekazanych jednostkom OSP w 
formie dotacji na realizację zadań w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej 



3. W ramach środków własnych Gminy Tomice 
zakupiono sprzęt ratowniczy i 
umundurowanie bojowe dla jednostek OSP 
Lgota (drabina ratownicza, mundury), OSP 
Radocza (ubranie ochronne na szerszenie, 
maski pyłowe, pulsoksymetr, naświetlacz 
LED, ubrania koszarowe, rozdzielacz), OSP 
Tomice (buty strażackie, rękawice), OSP 
Witanowice (buty specjalne, kominiarki, 
węże, latarki), OSP Woźniki (ubranie 
bojowe, obuwie strażackie), OSP 
Zygodowice (rozdzielacz, bosak, rękawice, 
buty strażackie). 

Głównego PSP za pośrednictwem KP PSP w 
Wadowicach. 

3. W ramach środków własnych Gminy 
Tomice przekazanych jednostkom OSP w 
formie dotacji na realizację zadań w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej 
zakupiony został następujący sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy  
i umundurowanie bojowe:  
− OSP Lgota: wąż pożarniczy W75 (12 

szt.), wąż pożarniczy W52 (6 szt.), 
hydronetka metalowa MDP (2 szt.), 
rozsiewacz do sorbentu (1 szt.), szelki 
bezpieczeństwa  
(2 szt.), pilarka spalinowa STIHL MS 
362  
(1 szt.); 

− OSP Radocza: buty strażackie WZ 689  
(10 par), buty strażackie specjalne  
5526 MB (4 pary); 

− OSP Witanowice: szelki 
bezpieczeństwa P71 (1 szt.), pas 
strażacki PB 65 PRT (2 szt.); 

− OSP Woźniki: ubranie specjalne FHR 
008 Max (3 szt.); 

− OSP Zygodowice: buty strażackie 
STRAŻAK 1 (4 pary), rękawice 
pożarnicze SEIZ FIREWORKER (2 pary), 
pas strażacki CBNOP (2 szt.). 

4. Zawarto umowę na świadczenie usług  
w ramach systemu wspomagania działań 
Ochotniczych Straży Pożarnych – „e-
Remiza”  
z firmą „ABAKUS Systemy 
Teleinformatyczne” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  
z siedzibą w Bielsku-Białej. 

5. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym  
w Witanowicach  zorganizowano spotkania 
z przedstawicielami Policji nt. 
cyberprzemocy, pokazy ratownictwa 

zakupiony został następujący sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy  
i umundurowanie bojowe:  
− OSP Lgota: pulsoksymetr (2 szt.), lanca 

uniwersalna 35x800 mm z głowicą do 
ataku 160l/min (1 szt.), ubranie 
specjalne FHR 008 Max A (3 kpl) 
ubranie specjalne FHR 008 Max PL/M 
(1 kpl), elektrody terapeutyczne do 
defibrylatora (1 kpl); 

− OSP Radocza: wspornik progowy typu 
HOLMATRO (1 szt.), elektrody 
terapeutyczne do defibrylatora (1 kpl), 
ubranie specjalne (6 kpl), hełm 
strażacki Calisia VULCAN (3 szt.), 
detektor wielogazowy (1 szt.), buty 
specjalne FHR 006 PL (3 pary); 

− OSP Tomice: elektrody terapeutyczne 
do defibrylatora (1 kpl), rękawice 
strażackie FHR 001 L (6 par), rękawice 
strażackie FHR 002 (9 par), buty 
specjalne FHR 006 PL N (6 par), 
kominiarka dwuwarstwowa FHR 016 
(6 szt.), generator ozonu (1 szt.), 
ubranie specjalne FHR 008 Max Pl/M 
(4 kpl);   

− OSP Witanowice: prądownica 
hydrantowa PWh 25 (2 szt.) wraz z 
przełącznikiem 52/25 (3 szt.); 

− OSP Woźniki: ubranie specjalne FHR 
008 Max Pl/M (9 kpl), latarka ręczna 
kątowa Mactronic M-Fire AG (12 szt.), 
hełm strażacki Calisia VULCAN (3 szt.); 

− OSP Zygodowice: urządzenie 
uniwersalne CHULIGAN 106 cm (1 
szt.), nożyce do prętów 900 MM (1 
szt.), pilarka STIHL MS 362 (1 szt.), 
ubranie specjalne FHR 008 Max Pl/M 
(2 kpl). 

4. W ramach Małopolskiej Tarczy 
Antykryzysowej trzy jednostki OSP z 



medycznego. W roku szkolnym 2019/2020 
realizowano programy profilaktyczne 
(Spójrz inaczej, Wędrując ku dorosłości), 
organizowano konkursy plastyczne 
o tematyce uzależnień. 
 

terenu gminy Tomice (OSP Radocza, OSP 
Tomice, OSP Witanowice) otrzymały na 
wyposażenie zestawy składające się z 
opryskiwacza spalinowego, 5 kg 
koncentratu - środka wirusobójczego, 
kombinezonów ochronnych (4 szt.), 
półmasek ochronnych typu FFP2 (4 szt.), 
nitrylowych rękawiczek ochronnych (50 
par), oleju silnikowego do opryskiwaczy (1 
l) oraz gogli ochronnych (4 szt.).  
Ponadto OSP Witanowice otrzymała 
specjalistyczny namiot przeznaczony do 
walki z wirusem SARS-CoV-2. W skład 
zestawu wchodzą również: przyczepa 
transportowa, agregat prądotwórczy, 
nagrzewnica olejowa. łóżka polowe (10 
szt.), fotele/krzesła składane (10 szt.), 
stolik polowy oraz śpiwory. 

Przedłużono na kolejny rok umowę na 
świadczenie usług w ramach systemu 
wspomagania działań Ochotniczych Straży 
Pożarnych – „e-Remiza” z firmą „ABAKUS 
Systemy Teleinformatyczne” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Bielsku-Białej. 
W ZSP Witanowice realizowano programy 
profilaktyczne (Spójrz inaczej, Wędrując ku 
dorosłości), organizowano konkursy 
plastyczne o tematyce uzależnień. 
 

Kształtowanie i promocja postaw 
właściwych w odniesieniu do sytuacji 
kryzysowych 

1. Na terenie Gminy Tomice odbyły się: 
1) ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostek OSP 

pk. „Radocza 2018” polegające na 
przeprowadzeniu działań ratowniczych 
wewnątrz obiektu, poszukiwaniu i 
ewakuacji osób, gaszeniu pożaru, oraz 
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej 
pomocy poszkodowanym, 

2)  gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP 
w Witanowicach w których uczestniczyło 18 
drużyn, 

1. Na terenie Gminy Tomice odbyły się: 
1) wspólne ćwiczenia strażackie druhów 

ochotników z gminnych jednostek OSP 
oraz strażaków z PSP Wadowice w 
miejscowości Woźniki w dniu 5 
czerwca 2019 r., polegające na 
zabezpieczeniu przy pomocy rękawów 
przeciwpowodziowych i worków z 
piaskiem wałów na potoku 
Zygodówka, utworzeniu kanału ulgi za 
pomocą dwóch linii gaśniczych, oraz 

Na terenie Gminy Tomice odbyły się: 
1. XXII Powiatowy Turniej Halowy 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  
im. Druha Piotra Galasa o Puchar 
Przechodni Prezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w 
Wadowicach w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Witanowicach  
(25 stycznia 2020 r.), trening systemu 
alarmowania i ostrzegania 
o zagrożeniach z powietrza, polegający 



3) XIX Powiatowy Turniej Halowy 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. 
Druha Piotra Galasa w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Witanowicach, 

4) eliminacje gminne XLI edycji 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem "Młodzież 
Zapobiega Pożarom" w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Witanowicach, 

5) Klasa III Szkoły Podstawowej w 
Witanowicach wzięła udział w konkursie 
organizowanym przez Komendę 
Wojewódzką Straży Pożarnej „Jestem mały 
wiem więcej”. Zakupiono mundury 
młodzieżowe dla uczniów (16 osób), 

6)  ćwiczenie obronne pk. „Czerwiec 2018” 
mające na celu podjęcie działań związanych 
z zagrożeniem powodziowym oraz 
zabezpieczeniem przyjęcia ewakuowanej 
ludności, 

7) trening systemu alarmowania i ostrzegania 
o zagrożeniach z powietrza, polegający na 
praktycznym uruchomieniu syren 
alarmowych na terenie gminy Tomice - w 
ramach ćwiczenia taktyczno-specjalnego pk. 
„RENEGADE/SAREX-18/II”. 

2. Zorganizowano Kurs Podstawowy 
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 11 
osób i Kursu Recertyfikacyjny 
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 35 
osób - członków OSP. 

3. We współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej 
przeprowadzono szkolenie w zakresie 
kierowania ruchem drogowym dla 31 osób - 
członków OSP. 

4. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 
przedłużyła na lata 2018-2023 Szkole 
Podstawowej w Woźnikach okres ważności 
obowiązywania certyfikatu „Szkoła 
Promująca Bezpieczeństwo”. 

udzieleniu kwalifikowanej pierwszej 
pomocy poszkodowanym, 

2) XXI Powiatowy Turniej Halowy 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  
im. Druha Piotra Galasa w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w 
Witanowicach  
(19 stycznia 2019 r.), 

3) eliminacje gminne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod 
hasłem "Młodzież Zapobiega 
Pożarom" w Szkole Podstawowej w 
Woźnikach  
(24 lutego 2019 r.), 

4) trening systemu alarmowania i 
ostrzegania o zagrożeniach z 
powietrza, polegający na praktycznym 
uruchomieniu syren alarmowych na 
terenie gminy Tomice -  
w ramach ćwiczenia taktyczno-
specjalnego pk. „RENEGADE-SAREX 
19” (28 maja  
2019 r.) 

5) trening Systemu Wykrywania  
i Alarmowania na terenie gminy 
Tomice  
(16 kwietnia 2019 r.) W ramach 
treningu doskonalono metody oceny 
skażeń promieniotwórczych, 
biologicznych  
i chemicznych według metodyki ATP-

45D. 
2. Przygotowane zostały Gminne Zawody 

Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z 
terenu gminy Tomice w dniu  8 września 
2019 r.,  
w miejscowości Witanowice. (Zawody ze 
względu na intensywne opady deszczu nie 
zostały rozegrane). 

na praktycznym uruchomieniu syren 
alarmowych na terenie gminy Tomice - w 
ramach ćwiczenia taktyczno-specjalnego 
pk. „RENEGADE/SAREX 20” (6 
października 2020 r.) 

2. Informowanie mieszkańców gminy i 
instytucji o możliwych zagrożeniach 
spowodowanych różnego rodzaju 
anomaliami pogodowymi (ostrzeżenia 
meteorologiczne, prognozy wystąpienia 
niebezpiecznych zjawisk 
meteorologicznych) za pomocą strony 
internetowej, poczty elektronicznej. 

3. Promowanie kampanii społecznej pn. 
„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” przy 
pomocy dostępnych środków 
komunikacji (strona internetowa, tablice 
ogłoszeń), mającej za zadanie eliminację 
niebezpieczeństw związanych ze 
smogiem, zaczadzeniami i pożarami, 
których główną przyczyną są źle 
eksploatowane lub zaniedbane przewody 
kominowe i urządzenia grzewcze na 
paliwo stałe, ciekłe, gazowe. 

4. Zorganizowano Recertyfikację Kursu  
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 
członków OSP z terenu gminy Tomice - 31 
osób. 

5. Informowanie mieszkańców gminy 
Tomice za pomocą dostępnych środków 
przekazu (strona internetowa, tablice 
informacyjne, plakaty, ulotki) nt. 
zagrożenia spowodowanego epidemią 
koronawirusa SARS-CoV-2,  oraz 
wprowadzanych obostrzeń i restrykcji.  

6. W Szkole Podstawowej w Woźnikach 
systematyczne działania profilaktyczne z 
udziałem min. policji straży pożarnej- 
prelekcje, pokazy, itp., organizowanie 
próbnych ewakuacji z udziałem PSP.  



5. Przy wsparciu parafii z terenu gminy 
przekazano mieszkańcom ponad 400 
elementów odblaskowych w ramach akcji 
pn. „Świeć przykładem”, będącej wspólnym 
projektem  Policji, Konferencji Episkopatu 
Polski oraz Polskiej Rady Ekumenicznej. 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Witanowicach w ramach IX Edycji 
Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa 
Szkoła” zorganizował akcje pod hasłem: 1) 
Kierowco zwolnij – od was zależy nasze 
bezpieczeństwo. Lizak czy cytryna?, 
2) Kierowco zwolnij – chcemy być 
bezpieczni na skrzyżowaniu dróg 
Plebańskiej i Kościelnej. 

7. Szkoła Podstawowa w Woźnikach włączyła 
się w kampanię społeczną Fundacji 
Narodowego Dnia Życia  pn. „Dobrze Cię 
Widzieć”, realizowaną w ramach projektu 
„Bezpieczna droga” (uczniowie z klas I – VIII 
otrzymali kamizelki odblaskowe). 

8. W szkołach organizowano spotkania 
z przedstawicielami Policji nt. 
cyberprzemocy, pokazy ratownictwa 
medycznego, realizowano programy 
profilaktyczne (Cukierki, Magiczne kryształy, 
Saper, Spójrz inaczej, Wędrując ku 
dorosłości), organizowano konkursy 
plastyczne o tematyce uzależnień. 

9. We współpracy z firmą De Heus w ramach 
funduszu pn. „Działamy i wspieramy” OSP 
Woźniki zrealizowała projekt „Akademia 
Młodego Strażaka”. Za pozyskane fundusze 
zakupiony został sprzęt szkoleniowy 
i umundurowanie dla Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej, m.in.: zestaw 
fantomów do pierwszej pomocy, 
defibrylator treningowy, tablice 
informacyjne z pierwszej pomocy, 
umundurowanie do zawodów sportowo 
pożarniczych w tym hełmy, pasy i ubranie 

3. Informowanie mieszkańców gminy i 
instytucji  
o możliwych zagrożeniach spowodowanych 
różnego rodzaju anomaliami pogodowymi 
(ostrzeżenia meteorologiczne, prognozy 
wystąpienia niebezpiecznych zjawisk 
meteorologicznych) za pomocą strony 
internetowej, poczty elektronicznej.  

4. Zorganizowano Kurs Podstawowy 
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 10 
osób - członków OSP. 

5. Z budżetu Gminy Tomice dofinansowano 
wakacyjny wyjazdu 33 osób (członków MDP)  
na szkolenie ratownicze pn. „Mały Wielki 
Bohater” do miejscowości  Jarosławiec. 
Wysokość wsparcia wyniosła 5 000 zł. 

6. We wszystkich szkołach przeprowadzono 
ćwiczenia z ewakuacji na wypadek 
wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń i 
sytuacji kryzysowych (pożar, rozpylenie 
substancji chemicznej,  podłożenie ładunku 
wybuchowego). 

7. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 
przedłużyła na lata 2019-2024 Szkole 
Podstawowej w Radoczy okres ważności 
certyfikatu „Szkoła Promująca 
Bezpieczeństwo”. 

8. 27.08.2019r. - szkolenie nauczycieli SP w 
Woźnikach -  „Wpływ uzależnień na 
zachowanie młodzieży” przeprowadzone 
przez asystenta Zespołu ds. Nieletnich i 
Patologii Komendy Powiatowej Policji w 
Wadowicach. 

9. 12.09.2019. – spotkanie rodziców dzieci z SP  
w Woźnikach z policjantem z Zespołu ds. 
Nieletnich i Patologii KPP w Wadowicach. 
Temat prelekcji - „Wpływ uzależnień na 
zachowanie młodzieży”. 

10. 17.09.2019r. – spotkanie klas VII i 
VIII Sp w Woźnikach z policjantem z Zespołu 
ds. Nieletnich i Patologii KPP w Wadowicach 

7. Uczniowie ZSP Tomice udzielali się w 
Młodzieżowej Drużynie Pożarowej w OSP 
Tomice. Przeprowadzono próbny alarm 
ppoż. 
 



koszarowe oraz makieta płonącego domku. 
Ponadto przy wsparciu Urzędu Gminy 
Tomice wyremontowana została sala 
szkoleniowa. 

na temat „Skutków  i  prawnych 
konsekwencji sięgania po rożne używki”. 

11. 5.11.2019r. - zajęcia profilaktyczne 
w kl. VII SP w Woźnikach z pedagogiem 
szkolnym „Przemoc boli”. 

12. W ZSP Witanowice przeprowadzono 
ćwiczenia  polegające na sprawdzeniu 
działań ratowniczych wewnątrz obiektu, 
poszukiwaniu i ewakuacji osób, gaszeniu 
pożaru, oraz udzieleniu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy poszkodowanym z 
udziałem strażaków PSP w Wadowicach. 

13. W ZSP Witanowice - Kontynuacja 
Powiatowego Turnieju halowego  
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych im. 
Druha Piotra Galasa 
 

 

Tabela 2. Zadania 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 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Stałe uzbrajanie terenów pod 
zabudowę mieszkaniową 
w infrastrukturę liniową (woda, 
kanalizacja, gaz) 

W 2018 r. wybudowano 7,1 km zbiorczej sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz 0,73 km sieci 
wodociągowej, umożliwiających przyłączenie 
do sieci nowej zabudowy mieszkaniowej.  
Wykonano dokumentację projektową dla 
rozbudowy sieci wodociągowej w Radoczy. 
 

W 2019 r. wybudowano 0,354 km zbiorczej 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz 0,870 km sieci 
wodociągowej, umożliwiających przyłączenie 
do sieci nowej zabudowy mieszkaniowej.  
Wykonano dokumentację projektową dla 
rozbudowy sieci wodociągowej w Radoczy. 
 

W 2020 r. wybudowano 0,062 km zbiorczej 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz 0,291 km sieci 
wodociągowej, umożliwiających przyłączenie 
do sieci nowej zabudowy mieszkaniowej. 



Realizacja polityki przestrzennej, 
stwarzającej dogodne warunki dla 
budownictwa mieszkaniowego 

1. Wyznaczono nowe tereny pod budownictwo 
mieszkaniowo-usługowe w uchwalonym  
w 2018 r. planie zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Radocza. 

2. Wyznaczono nowe tereny pod budownictwo 
mieszkaniowo-usługowe w projektach 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla pozostałych 
miejscowości w gminie. 

1.Wyznaczono nowe tereny pod budownictwo 
mieszkaniowo-usługowe w uchwalonych w 
2019 r. planach zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Lgota, Tomice, 
Witanowice, Woźniki i Zygodowice. 

 

Wyznaczono nowe tereny pod budownictwo 
mieszkaniowo-usługowe w projekcie zmiany 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

Program zachęt i ulg dla osób 
prywatnych zamierzających 
zameldować się na terenie gminy 

Nie podjęto działań Nie podjęto działań Nie podjęto działań 

Stałe wzbogacanie oferty czasu 
wolnego – promocja aktywnych form 
spędzania wolnego czasu przez 
mieszkańców 

Stan realizacji zadania wykazano przy 
zadaniach przyporządkowanych do celu 
operacyjnego 3.2 Rozwój nowoczesnych form 
wsparcia lokalnego kapitału ludzkiego. 

Stan realizacji zadania wykazano przy 
zadaniach przyporządkowanych do celu 
operacyjnego 3.2 Rozwój nowoczesnych form 
wsparcia lokalnego kapitału ludzkiego. 

Nie podjęto działań 

2.2 Przebudowa i modernizacja lokalnego sytemu drogowego 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Remonty i budowa dróg gminnych (w 
tym wewnętrznych, przeznaczonych do 
transportu rolnego) 

Tomice: 

1. Remont drogi gminnej ul. Krokusowa i 
Wiśniowa 

2. Remont drogi gminnej ul. Czarny Las. 

3. Remont drogi gminnej ul. Leśna. 

4. Remont drogi gminnej ul. Długa. 

5. Remont drogi gminnej do przepompowni. 

6. Remont cząstkowy drogi gminnej ul. Cicha. 

7. Zakup i transport kamienia łamanego na 
drogę gminną ul. Podlesie k/ Kufla. 

Radocza: 
1. Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona. 
2. Remont odcinka drogi gminnej ul. 

Jagiellońska k/Wspólnoty Poranka. 
3. Remont dróg gminnych ul. Łęgowa i 

Kolejowa. 
Witanowice: 
1. Remont drogi gminnej ul. Nowy Świat. 
2. Remont drogi gminnej ul. Widokowa. 

Tomice: 
1. Remont drogi gminnej ul. Cicha 
2. Modernizacja odcinka drogi gminnej  

ul. Podlesie. 
3. Modernizacja drogi gminnej ul. Jaworowa. 
4. Uzupełnienie poboczy kamieniem 

łamanym  
ul. Strażacka i ul. Dworska 

 
Radocza: 
1. Remont drogi gminnej ul. Dębowa. 
2. Remont parkingu przy ul. Dębowej. 
3. Modernizacja drogi gminnej ul. Słoneczna. 
 
Witanowice: 
1. Wykonano remont drogi gminnej ul. 

Graniczna 
2. Uzupełnienie kamieniem łamanym ul. 

Szkolnej 

Tomice: 
5. Remont drogi gminnej ul. Cedrowa, Polna, 

Długa, Jagodowa 
6. Modernizacja dróg gminnych ul. Dworska, 

Słoneczna i Strażacka 
 
Radocza: 
4. Remont dróg gminnych ul. Widów, Na 

wzgórzach, Klonowa 
5. Modernizacja drogi gminnej ul. Spokojna. 
 
Witanowice: 
3. Modernizacja drogi gminnej ul. Graniczna,  
4. Remont dróg gminnych ul. Pańskiej, Polnej 

i Sąsiedzkiej. 
 
Woźniki: 

1. Modernizacja drogi gminnej ul. 
Nadbrzeżna,  



3. Remont drogi gminnej „do Mrowca”. 
4. Remont poboczy odcinka drogi gminnej ul. 

Radwany. 
5. Remont drogi gminnej k/krzyża. 
Woźniki: 
1. Remont drogi gminnej ul. Górna. 
2. Remont drogi gminnej ul. Krótka. 
3. Remont drogi gminnej ul. Szkolna. 
4. Remont drogi gminnej ul. Kolejowa. 
5. Remont drogi do boiska sportowego. 
6. Wycinka skrajni drzew ul. Górna i ul. 

Przygórze. 
Lgota: 
1. Remont drogi gminnej ul. Kamieniec. 
Zygodowice: 
1. Remont odcinka drogi gminnej ul. Leśna. 
Remont drogi gminnej ul. Lipowa. 

3. Remont poboczy i korytek betonowych  
ul. Sąsiedzka 

4. Uzupełnienie kamieniem łamanym ul. 
Szkolnej za kwotę 

 
Woźniki: 
1. Wykonanie Remontu Drogi gminnej ul. 

Grudki 
2. Wykonanie kraty przejazdowe ul. Szkolna 
 
Lgota: 
1. Wykonano remont drogi gminnej  

ul. Krzemionka 

 
Zygodowice 
1. Modernizacja drogi gminnej ul. Dworska; 
2. Zakup i dowóz kamienia ul. Górna. 

2. Remont dróg gminnych ul. Cicha, 
Przygórze, Wikliniarzy.  

Lgota: 
2. Remont dróg gminnych ul. Brzozowa, 

Podlas, Kamieniec. 

 
Zygodowice 
Modernizacja drogi gminnej ul. Brzozowa. 

Remonty i budowa odwodnienia dróg 
gminnych 

Tomice: 

1. Wykonanie odwodnienia rowu 
przydrożnego przy ul. Starowiejskiej. 

2. Remont przepustu na drodze gminnej  
ul. Podlesie. 

3. Wymiana uszkodzonych korytek – odcinek 
drogi gminnej ul. Słoneczna. 

4. Remont przepustu wraz z odtworzeniem 
nakładki drogi ul. Podlesie. 

Radocza: 
1) Udrożnienie odcinka rowu przydrożnego 

przy ul. Radwany. 
2) Wykonanie remontu przepustu przy  

ul. Leśnej. 
Woźniki: 
1. Udrożnienie rowu przy ul. Grudki wraz 

z czyszczeniem przepustów. 
2. Remont przepustu ul. Kolejowa. 
3. Wykonanie krat przejazdowych na  

ul. Nadbrzeżnej i ul. Szkolnej. 
Lgota: 
1) Wykonanie remontu odwodnienia odcinka 

drogi gminnej ul. Św. Anny. 

Tomice: 
1. Wykonanie rowu odwadniającego przy  
ul. Kościelnej. 
2. Przebudowa przepustu pod drogą gminną  
ul. Strażacka. 
3. Remont odwodnienia drogi gminnej ul. 
Różana. 
 
Radocza: 
1.Remont odwodnienia ul. Jagiellońska 
2. Remont  odwodnienia i wymiana korytek 
przy  
ul. Szkolnej. 
 
Woźniki: 
1. Odmulenie rowu i korytek przy ul. Szkolnej. 
2. Wykonanie czyszczenia korytek ul. 
Przygórze. 
 
Witanowice 
1.Wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Szkolna 
2. Remont poboczy i korytek betonowych  
ul. Sąsiedzka 

Tomice: 
1. Remont drogi gminnej do przepompowni 

ścieków 
2. Remont drogi gminnej k/Wiktora 

kamieniem łamanym  
Radocza: 
1. Wykonanie przycinki skrajni drogi 

gminnej ul. Widów 
2. Ubezpieczenie skarp i dna rowu przy ul. 

na Wzgórzach 
3. Utwardzenie kamieniem łamanym drogi 

gminnej k/ Adamczyka 
 
Woźniki: 
1. Wykonanie studni zbiorczej ul. Przygórze  

2. Wycinka drzew wraz z uporządkowaniem 

terenu przy ul. Szkolnej  

3. Ścinanie poboczy wraz z wywozem ziemi 

ul. Zacisze, ul. Wikliniarzy 

4. Remont odwodnienia dróg gminnych: ul. 

Cicha, ul. Na Wzgórzach 



2) Wykonanie remontu przepustu na drodze 
gminnej ul. Podlas. 

Wybranie rowu na ul. Krzemionka. 

3. Remont odwodnienia drogi gminnej  
ul. Brzozowa korytkami betonowymi.  
4. Wybranie rowu wraz ze ścięciem poboczy  
ul. Radwany 
 
Lgota: 
1.Remont odwodnienia drogi gminnej ul. 
Podlas. 
2. Ścinanie poboczy i wybranie rowu przy ul. 
Podlas   

 

5. Remont odwodnienia drogi gminnej ul. 

Wikliniarzy 

 
Witanowice 
1. Remont drogi gminnej kamieniem 

łamanym wraz z odwodnieniem liniowym 
ul. Pańska 

2. Wykonanie progu zwalniającego wraz z 
oznakowaniem ul. Radwany 

3. Wykonanie przepustu tj, wymiana rur, 
uzupełnienie kamieniem łamanym i 
budowa ścianek czołowych ul. Polna 

4. Wykonanie odwodnienia przy ul. 
Sąsiedzkiej. 

Lgota: 
1. Wykonanie remontu drogi gminnej ul. 

Kamieniec kamieniem łamanym wraz z    

wykonaniem korytek odwadniających z 

kratą przejazdową 

2. Zakup tłucznia na remont drogi gminnej 

bn  

3. Remont rowu odwadniającego przy ul. 

Podlas 

4.  Przycięcie skrajni drogi wraz z 

karczowaniem samosiejek i 

uporządkowaniem terenu – skrzyżowanie 

dróg ul. Św. Anny i Podlas 

5. Remont odwodnienia drogi gminnej ul. 

Brzozowa tj. wykonanie rowu 

odwadniającego, ułożenie korytek 

betonowych, profilowanie skarp. 

Działania lobbingowe na rzecz budowy 
obwodnicy miejscowości Tomice i 
Radocza w miejsce istniejącej drogi 
krajowej nr 28 

Nie podjęto dalszych działań Nie podjęto dalszych działań Nie podjęto dalszych działań. 

Dbałość o gminne drogi, ulice, mosty, 
place, parkingi oraz organizacja ruchu 
drogowego 

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych. 
2. Remonty cząstkowe - pozimowe remonty 

dróg gminnych. 

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych 
2. Remonty cząstkowe - pozimowe remonty 

dróg gminnych. 

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych 
2. Remonty cząstkowe - pozimowe remonty 

dróg gminnych. 



3. Koszenie poboczy dróg gminnych. 
4. W zakresie oświetlenia dróg: 

1. wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i budowa oświetlenia ul. 
Osiedlowej w Tomicach, 

2. wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej 
w Tomicach, 

3. wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oświetlenia ul. Widów, ul. 
Widokowej i ul. Kościelnej w Radoczy, 

4. oświetlenia ulicznego do boiska 
sportowego w Witanowicach, zakup i 
dostawa opraw oświetlenia na boisko, 

5. wykonanie oświetlenia ul. Słonecznej 
w Witanowicach, 

6. wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oświetlenia ul. Lubań, ul. 
Podlas i k/obelisku w Lgocie, 

7. wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oświetlenia  ul. Osiczyna 
w Zygodowicach. 

4. Sporządzenie projektu stałej organizacji 
ruchu dla odcinka drogi ul. Radwany w 
Witanowicach. 

5. Montaż 12 znaków drogowych. 
6. Wykonanie ewidencji i numeracji dróg 

gminnych i przepustów, przeglądów 
rocznych i pięcioletnich, stanu technicznego 
dróg gminnych oraz fotorejestracji pasa 
drogowego. 

3. Koszenie poboczy dróg gminnych. 
4. W zakresie oświetlenia dróg: 
5. Wykonanie linii oświetlenia ulicznego  

ul. Widów  w miejscowości Radocza. 
6. Wykonanie linii oświetlenia ulicznego  

ul. Radwany  w miejscowości Witanowice. 
7. 3) Wykonanie linii oświetlenia ulicznego  

ul. Przygórze   w miejscowości Woźniki. 
8. Wykonanie linii oświetlenia ulicznego  

ul. Podlas w miejscowości Lgota 
9. Wykonanie linii oświetlenia ulicznego  

ul. Osiczyna w miejscowości Zygodowice. 
 

3. Koszenie poboczy dróg gminnych. 
4. W zakresie oświetlenia dróg: 
 - Wykonano projekty oświetlenia ulicznego ul. 

Krokusowa i ul. Różana w miejscowości 

Tomice. 

- Wykonanie linii oświetlenia ulicznego ul. 

Widokowa w miejscowości Radocza 

- Wykonanie linii oświetlenia ulicznego ul. 

Krakowska w miejscowości Witanowice 

- Wykonanie linii oświetlenia ulicznego ul. 

Przygórze w miejscowości Woźniki. 

- Wykonanie linii oświetlenia ulicznego ul. 

Osiczyna. 

 
 

Regulowanie stanu prawnego dróg 
gminnych 

1. Uregulowano stan prawny 5 odcinków dróg 
gminnych. 

2. Gmina powiększyła zasób mienia 
komunalnego stanowiącego drogi gminne o 
0,59 ha, w tym nieruchomości nabyte z mocy 
prawa decyzją Wojewody Małopolskiego o 
powierzchni 0,28 ha. 

1. Uregulowano stan prawny 5 odcinków 
dróg gminnych. 

2. Gmina powiększyła zasób mienia 
komunalnego, stanowiącego drogi 
gminne, o 0,63 ha, w tym nieruchomości 
nabyte z mocy prawa decyzją Wojewody 
Małopolskiego o powierzchni 0,32 ha. 

1.Uregulowano stan prawny 3 odcinków dróg 
gminnych. 
2.Gmina powiększyła zasób mienia 
komunalnego, stanowiącego drogi gminne, o 
0,40 ha, w tym nieruchomości nabyte z mocy 
prawa decyzją Wojewody Małopolskiego o 
powierzchni 0,21 ha 

Współpraca z zarządcami dróg 
publicznych (krajowej i powiatowych) w 
zakresie budowy ciągów pieszych, 

1. Zlecenie wykonania wspólnie z Gminą 
Wadowice projektu przebudowy ul. Rzyczki 
w Tomicach. 

1. Zawarcie porozumienia z Gminą Wadowice 
i Brzeźnica na udzielenie przez gminy 
pomocy finansowej na budowę 
ogólnodostępnego parkingu 

1. Wykonano projekt przebudowy drogi 
powiatowej nr 1766K Tomice – Piekło 
poprzez budowę chodnika oraz miejsc 



oświetlenia, poprawy bezpieczeństwa 
na drogach oraz ulepszania nawierzchni 

2. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 
Wadowickiego na budowę chodnika w ciągu 
drogi powiatowej w Witanowicach. 

3. Zawarcie porozumienia z Powiatem 
Wadowickim w sprawie powierzenia Gminie 
Tomice opracowania dokumentacji 
projektowej na budowę chodnika oraz 
miejsc parkingowych w rejonie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Tomicach. 

4. Montaż 5 wiat przystankowych przy drogach 
powiatowych w Tomicach, Radoczy, 
Witanowicach. 

5. Wydzielenie ze strefy parkingowej k. Szkoły 
Podstawowej w Witanowicach ciągu 
pieszego w pasie drogi powiatowej dla 
przeprowadzania uczniów z przystanku 
komunikacyjnego do szkoły. 

samochodowego w miejscowości 
Witanowice. 

2. Zawarcie porozumienia z Generalna 
Dyrekcją Dróg krajowych i Autostrad na 
współfinansowanie zadnia w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa na istniejącym 
przejściu dla pieszych zlokalizowanym w 
ciągu drogi krajowej DK 28 w m. Tomice w 
km. 12+450). 

3. Zawarcie porozumienia na udzielenie 
pomocy finansowej na opracowanie 
dokumentacji projektowej dla przebudowy 
drogi powiatowej nr 1767K Wadowice – 
Wieprz w zakresie budowy chodnika i 
odwodnienia. 

4. Zawarcie porozumienia na udzielenie 
pomocy finansowej na przebudowę drogi 
poprzez budowę chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 1766K Tomice Piekło. 

5. Analiza stanu bezpieczeństwa na drodze 
powiatowej nr 1768K (Tomice-Brzeźnica) 
na odcinku obejmującym ul. Krakowską  
w miejscowości Witanowice. 

6. Analiza stanu bezpieczeństwa na drodze 
krajowej nr 28 w miejscowości Radocza  
(ul. Jana Pawła II). 

 

parkingowych w rejonie Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w miejscowości Tomice; 

2. Wykonano we współpracy z Powiatem 
Wadowickim dokumentację projektową 
na budowę chodnika przy ul. Patria i 
Wspólna w Tomicach 

3. Skutecznie lobbowano w Powiecie 
Wadowickim za realizacją dwóch 
kolejnych zadań: 
- wykonanie dokumentacji projektowej; 
na budowę chodnika przy ul. Piastowskiej 
w Radoczy, 
- modernizację nawierzchni wraz z 
budową chodnika przy ul. Krakowskiej w 
Witanowicach. 

2.3 Utrzymanie ładu przestrzennego gminy  
 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. 
Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Stałe porządkowanie i utrzymanie 
harmonii pomiędzy różnymi 
elementami składowymi przestrzeni 
i funkcjami struktury przestrzennej na 
terenie Gminy 

1. Przeprowadzono procedury planistyczne 
projektów i uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Radocza – obszar 1 i 3. 

2. Kontynuowano procedury planistyczne 
projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla 
Tomic, Witanowic, Woźnik, Lgoty i 
Zygodowic. 

Przeprowadzono procedury planistyczne 
projektów i uchwalono miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Lgota, Tomice, Witanowice, 
Woźniki i Zygodowice. 

 

Prowadzono procedurę zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego. 



3. Przystąpiono do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Tomice, dotyczącej zmiany granic złoża 
kruszywa naturalnego „Radocza” oraz 
przeznaczenia części tego obszaru pod teren 
usług komercyjnych i rozwoju aktywności 
gospodarczej. 

Ukształtowanie przestrzeni publicznej 
zgodnie z wymaganiami ładu 
przestrzennego 

1. Realizacja przedsięwzięć wskazanych 
w Gminnym Programie Rewitalizacji: 

1) przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dróg  
i placów gminnych wiążących ważne dla 
mieszkańców przestrzenie publiczne” 
w następującym zakresie: wykonano 
dokumentację projektowo-kosztorysową  
i wybudowano oświetlenie uliczne na  
ul. Osiedlowej oraz w ciągu ul. Dworskiej; 
wykonano odwodnienie rowu przydrożnego 
przy ul. Starowiejskiej, 

2) przedsięwzięcia pn. „Budowa placu zabaw 
dla dzieci przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Tomicach” – wykonano 
plac zabaw z miejscami parkingowymi. 

2. Przeprowadzono remont budynku dawnego 
przedszkola w Radoczy. 

3. Wykonano dokumentację projektowo-
kosztorysową dla zagospodarowania terenu 
w centrum m. Radocza na cele rekreacyjne 
poprzez m.in. budowę placu zabaw dla 
dzieci, siłowni zewnętrznej, widowni, 
obiektów małej architektury. 

4. Budowa z Powiatem Wadowickim chodnika 
w ciągu drogi powiatowej w Witanowicach. 

1. Wykonanie ogólnodostępnego terenu  
w miejscowości Radocza obejmującego 
budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, 
widowni, obiektów małej architektury. 

2. Wykonanie ogólnodostępnego terenu  
w miejscowości Tomice obejmującego 
budowę siłowni zewnętrznej oraz remont 
nawierzchni boiska (ul. Dworska). 

3. Wykonanie ogólnodostępnego terenu  
w miejscowości Witanowice obejmującego 
budowę elementów placu zabaw, siłowni 
zewnętrznej i altany. 

4. Remont nawierzchni boiska sportowego  
w miejscowości Tomice (ul. Floriańska). 

Wykonano modernizację wielofunkcyjnego 
boiska sportowego przy budynku ZSP Tomice 
na ul. Floriańskiej. 
Wykonano remont placu zabaw dla dzieci 
przedszkolnych przy ZSP w Witanowicach. 
Wykonano projekt Centrum rekreacji wsi 
Woźniki. 

Tworzenie i utrzymanie miejsc zieleni 
gminnej i zadrzewień, wykorzystanie 
środowiska naturalnego, jako elementu 
tworzącego ład, estetykę i harmonię w 
przestrzeni publicznej  

1. Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew i 
krzewów ozdobnych na terenach 
zarządzanych przez jednostki organizacyjne 
gminy. 

2. Systematyczne koszenie trawników  
w otoczeniu obiektów gminnych. 

3. Koszenie poboczy skarp i przeciwskarp  
w ciągu dróg gminnych 

1. Systematyczne koszenie trawników  
w otoczeniu obiektów gminnych. 

2. Koszenie poboczy skarp i przeciwskarp  
w ciągu dróg gminnych 

1. Systematyczne koszenie trawników  
w otoczeniu obiektów gminnych. 

2. Koszenie poboczy skarp i przeciwskarp  
w ciągu dróg gminnych. 

3. Realizowano nasadzenia zastępcze 
zgodnie z decyzjami Starostwa 
Powiatowego. 



Zakończenie prac nad tworzeniem 
Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla Gminy Tomice  

1. Przeprowadzono procedury planistyczne 
projektów i uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Radocza – obszar 1 i 3. 

2. Kontynuowano procedury planistyczne 
projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla 
Tomic, Witanowic, Woźnik, Lgoty  
i Zygodowic. 

Przeprowadzono procedury planistyczne 
projektów i uchwalono miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Lgota, Tomice, Witanowice, 
Woźniki  
i Zygodowice. 

 

Zadanie zrealizowane. 

Tworzenie i realizacja programów na 
rzecz ochrony zabytków i stała opieka 
nad zabytkami 

Nie podjęto działań Nie podjęto działań Nie podjęto działań. 

Odnawianie i poprawa stanu 
zabytkowych obiektów budowlanych 
dla zachowania dziedzictwa 
kulturowego, utrzymania ładu 
przestrzennego i podniesienia 
atrakcyjności turystycznej gminy 

Kontynuowanie remontu budynku dawnej 
szkoły w Lgocie, który jest wpisany do gminnej 
ewidencji zabytków – wymiana okien, 
docieplenie ścian w ramach funduszu 
sołeckiego. 

Kontynuowanie remontu budynku dawnej 
szkoły w Lgocie, który jest wpisany do gminnej 
ewidencji zabytków – remont instalacji CO oraz 
ekspertyza techniczna w ramach funduszu 
sołeckiego. 

Kontynuowanie prac planistycznych 
związanych z adaptacją budynku starej szkoły 
w Lgocie. 

2.4 Poprawa stanu wyposażenia i funkcjonalności ciągów komunikacyjnych 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Wytyczenie szlaków rowerowych 
zintegrowanych ze szlakiem VeloSkawa 

Nie podjęto działań z uwagi na 
niewyznaczenie szlaku VeloSkawa.  

Gmina Tomice wspólnie z gminami Zator  
i Wadowice uzgodniła koncepcję przebiegu trasy 
VeloSkawa na odcinku Ponikiewka - Podolsze.  
Na podstawie ww. ustaleń Zarząd Dróg Wojewódzki w 
Krakowie opracowuje koncepcję budowy szlaku 
VeloSkawa. 

Zawarto porozumienie z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich na opracowanie koncepcji 
programowej przebiegu trasy rowerowej 
VeloSkawa. 

Budowa obiektów małej architektury na 
szlakach turystycznych 

W ramach projektu „Szlak Doliny 
Karpia” oddano do użytku wiatę 
rowerową przy budynku dawnego 
gimnazjum w Tomicach. 

W 2019 r. Gmina Podpisała porozumienie  
w ramach Stowarzyszenia Dolina Karpia na 
wyznaczenie i oznakowanie lokalnych szlaków 
rowerowych. Rozpoczęto rozmowy dotyczące 
opracowania wniosku związanego z budową 
obiektów małej architektury (altany, stacje 
naprawcze rowerów, ławki, tablice informacyjne) 
przy ww. szlakach. 

Wytyczono i oznakowane lokalne szlaki 
rowerowe w ramach porozumienia ze 
Stowarzyszeniem Dolina Karpia. 

Systematyczna budowa i modernizacja 
chodników 

5. Oddano do użytku odcinek 
chodnika w ciągu ul. Jana Pawła II w 
Witanowicach wybudowany przez 

Oddano do użytkowania ostatni odcinek chodnika 
przy drodze powiatowej nr 1766K Tomice – Piekło w 
miejscowości Tomice. 

Powiat Wadowicki wykonał ze środków własnych 
projekt chodników w Radoczy przy ul. 
Piastowskiej oraz w Tomicach przy ul. Patria i 
Wspólna.   



Powiat Wadowicki  
i Gminę Tomice. 

6. Remont chodnika w Witanowicach 
- dojście do szkoły o długości 20 m, 
naprawa nawierzchni betonowej 
przed wejściem do przedszkola. 

7. Zawarcie porozumienia z Powiatem 
Wadowickim w sprawie 
powierzenia Gminie Tomice 
opracowania dokumentacji 
projektowej na budowę chodnika 
oraz miejsc parkingowych w rejonie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Tomicach. 

Stworzenie na terenie Gminy Tomice, w 
centrach miejscowości, 
miejsca/rynku/deptaka pełniącego 
funkcje rekreacyjno-integracyjne dla 
mieszkańców, podnoszący stopień 
integracji  

1. Wykonanie 
ogólnodostępnego placu 
zabaw przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w 
Tomicach. 

2. Wykonanie projektu 
zagospodarowania 
i budowy 
ogólnodostępnego terenu 
w miejscowości Radocza 
obejmującego budowę 
placu zabaw, siłowni 
zewnętrznej, widowni, 
obiektów małej 
architektury. 

1. Wykonanie ogólnodostępnego terenu 
w miejscowości Radocza obejmującego 
budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, 
widowni, obiektów małej architektury. 

2. Wykonanie ogólnodostępnego terenu 
w miejscowości Tomice obejmującego 
budowę siłowni zewnętrznej oraz remont 
nawierzchni boiska (ul. Dworska). 

3. Wykonanie ogólnodostępnego terenu 
w miejscowości Witanowice obejmującego 
budowę elementów placu zabaw, siłowni 
zewnętrznej i altany. 

4. Remont nawierzchni boiska sportowego  
w miejscowości Tomice (ul. Floriańska). 

1. Wykonano modernizację boiska sportowego 
przy ZSP w Tomicach. 

2. Wykonano projekt Centrum rekreacji wsi 
Woźniki. 

Systematyczne przeglądy i uzupełnianie 
pionowego i poziomego oznakowania 
dróg gminnych 

Wykonano przegląd pionowego i 
poziomego oznakowania dróg 
gminnych, zamontowano 12 znaków 
drogowych, uzupełniono brakujące 
tablice z nazwami ulic. 

Wykonano przeglądy roczne dróg  gminnych  
i obiektów mostowych, uzupełniono oznakowanie 
pionowe poprzez montaż 16 znaków drogowych, 
uzupełniono tablice z nazwami ulic. 

1.Wykonano oznakowanie poziome ulicy 
Dworskiej w miejscowości Tomice. 
2. Uzupełniono oznakowanie pionowe poprzez 
montaż 12 znaków drogowych oraz dwóch 
progów zwalniających. 

Zapewnienie wysokiej jakości (estetyka, 
trwałość) małej architektury w ramach 
ciągów pieszych 

Przeprowadzenie przeglądu obiektów 
małej architektury przy ciągach 
pieszych.  

Przeprowadzenie przeglądu obiektów małej 
architektury przy ciągach pieszych. 

Przeprowadzenie przeglądu obiektów małej 
architektury przy ciągach pieszych. 



 

Tabela 3. Zadania 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 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Wykonanie monitoringu w miejscach 
publicznych, obiektach oświatowych i 
kulturalnych 

1. Zakup sprzętu i częściowe wykonanie 
instalacji monitoringu na terenie obiektu 
szkolnego w Tomicach. 

2. Rozbudowa monitoringu przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach. 

3. Montaż zamka elektronicznego w drzwiach 
wejściowych do budynku szkolnego 
w Witanowicach. 

4. Montaż systemu wideo-domofonowego  
z funkcją czytnika RFiD w drzwiach 
wejściowych do budynku szkolnego  
w Radoczy. 

5. Monitoring w OSP Tomice. 

1. Wykonanie monitoringu terenu OSP w 
Radoczy; 

2. Zakup sprzętu i  wykonanie instalacji 
monitoringu na terenie obiektu szkolnego  
w Witanowicach 

1. Wykonanie monitoringu wizyjnego w 
budynku remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lgocie. 

2. Rozbudowa monitoringu wewnątrz 
budynku remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Radoczy.  

3. Wykonanie monitoringu terenu wokół 
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Witanowicach. 

4.  W Szkole Podstawowej w Woźnikach 
zamontowano videodomofon w 
oddziałach przedszkolnych oraz 
elektronicznej woźnej. 

Budowa, rozbudowa i podniesienie 
standardu infrastruktury służącej 
usługom ochrony zdrowia i opieki 
społecznej 

Nie podjęto dalszych działań Nie podjęto dalszych działań  Utworzono 3 placówki wsparcia dziennego 

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 

3. Sporządzono dokumentację projektową 
zagospodarowania na cele rekreacyjno-
sportowe  terenu w miejscowości Radocza. 

4. Dokonano częściowej modernizacji budynku 
dawnej szkoły w miejscowości Lgota, jako 
miejsca wspólnych spotkań mieszkańców. 

5. Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego 
ławki i stoły do remizy strażackiej w 
Tomicach i Zygodowicach. 

1. Wykonanie ogólnodostępnego terenu 
w miejscowości Radocza obejmującego 
budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, 
widowni, obiektów małej architektury. 

2. Wykonanie ogólnodostępnego terenu 
w miejscowości Tomice obejmującego 
budowę siłowni zewnętrznej oraz remont 
nawierzchni boiska (ul. Dworska). 

Opracowany został Program Funkcjonalno-
Użytkowy (PFU) wraz z koncepcją budowy 
budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Tomicach przez firmę Fero+Enso M.Barcik za 
kwotę 12 000,00 zł. 



6. Doposażono kuchnie w remizach strażackich 
w Tomicach, Witanowicach, Woźnikach 
i Zygodowicach. 

7. Dokonano częściowego remontu budynku 
remizy strażackiej w Zygodowicach. 

8. Wykonano ogrodzenie budynku remizy 
strażackiej w Witanowicach. 

9. Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego 
garaże przy remizach strażackich w 
Tomicach i Radoczy. 

3. Wykonanie ogólnodostępnego terenu 
w miejscowości Witanowice obejmującego 
budowę elementów placu zabaw, siłowni 
zewnętrznej i altany. 

4. Remont nawierzchni boiska sportowego  
w miejscowości Tomice (ul. Floriańska). 

5. Kontynuowano modernizację budynku 
dawnej szkoły w miejscowości Lgota, jako 
miejsca wspólnych spotkań mieszkańców. 

6. Wykonano w ramach funduszu sołeckiego 
klimatyzację i chłodnię w budynku remizy 
strażackiej w Lgocie. 

7. Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego 
wyposażenie kuchni oraz utwardzono teren 
przy remizie strażackiej w Tomicach. 

8. Wykonano w ramach funduszu sołeckiego 
remont kuchni w remizie strażackiej  
w Witanowicach.  

9. Wykonano w ramach funduszu sołeckiego 
remont kuchni w remizie strażackiej  
w Woźnikach. 

10. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono 
wyposażenie kuchni oraz zamontowano 
klimatyzację w budynku remizy strażackiej  
w Zygodowicach. 

 

Rozwój inwestycji i oferty spędzania 
czasu wolnego (kulturalnej, sportowej 
i rekreacyjnej) integrujących 
mieszkańców 

1. Wykonano plac zabaw dla dzieci przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach. 

2. Opracowano dokumentację techniczną 
zagospodarowania na cele rekreacyjno-
sportowe  terenu w miejscowości Radocza  
i podpisano umowę z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego na dofinansowanie tej 
inwestycji. 

 

1. Wykonanie ogólnodostępnego terenu 
w miejscowości Radocza obejmującego 
budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, 
widowni, obiektów małej architektury. 

2. Wykonanie ogólnodostępnego terenu 
w miejscowości Tomice obejmującego 
budowę siłowni zewnętrznej oraz remont 
nawierzchni boiska (ul. Dworska). 

3. Wykonanie ogólnodostępnego terenu 
w miejscowości Witanowice obejmującego 
budowę elementów placu zabaw, siłowni 
zewnętrznej i altany. 

4. Remont nawierzchni boiska sportowego  
w miejscowości Tomice (ul. Floriańska). 

1. Utworzono 3 placówki wsparcia 
dziennego.  

2. Wykonano modernizację 
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy 
budynku ZSP Tomice na ul. Floriańskiej. 

3. Wykonano remont placu zabaw dla dzieci 
przedszkolnych przy ZSP w Witanowicach. 



5. Kontynuowano modernizację budynku 
dawnej szkoły w miejscowości Lgota, jako 
miejsca wspólnych spotkań mieszkańców. 

6. Zrealizowano projekt pn. „Aktywny 
wypoczynek  
w Tomicach – budowa placu rekreacyjnego  
w Tomicach”. Została podpisana umowa  
z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego na realizację. Projekt został 
zakończony. 

7. Wykonano plac zabaw dla dzieci przy 
Remizie Strażackiej w Witanowicach. 

Modernizacja, remont obiektów 
sportowych, rekreacyjnych 
dostosowanych do wymogów 
bezpiecznego użytkowania   

1. Wykonano kontener socjalny na boisku 
sportowym w Witanowicach. 

2. Wykonano częściowy remont infrastruktury 
boiska sportowego w Radoczy. 

3. Opracowano dokumentację techniczną 
budowy oświetlenia na boisku 
wielofunkcyjnym ze sztuczną nawierzchnią 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Witanowicach. 

4. Remont części elementów dawnego placu 
zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Tomicach. 

5. W ramach programu „Małopolska 
Infrastruktura Sportowo-rekreacyjna 2019” 
zmodernizowano boisko wielofunkcyjne 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Tomicach. 

6. Budowa i uruchomienie  oświetlenia na 
boisku wielofunkcyjnym ze sztuczną 
nawierzchnią przy Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym  
w Witanowicach. 

7. Remont części elementów dawnego placu 
zabaw przy Remizie strażackiej w 
Witanowicach 

3) Wykonano modernizację 
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy 
budynku ZSP Tomice na ul. Floriańskiej. 

4) Wykonano remont placu zabaw dla dzieci 
przedszkolnych przy ZSP w Witanowicach. 

Budowa cmentarza komunalnego w 
Tomicach 

Wyłączono obszar przeznaczony w studium 
pod cmentarz z projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Tomice. 

Udzielono dotacji na zadania inwestycyjne dla 
Gminy Wadowice na modernizację cmentarza 

Nie podjęto działań. Planowane jest dalsze 
realizowanie zadania na mocy porozumienia z 
Gminą Wadowice. 

3.2 Rozwój nowoczesnych form wsparcia lokalnego kapitału ludzkiego 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Systematyczna realizacja miękkich 
projektów edukacyjnych, sportowych 
i kulturalnych 

1. Zorganizowano przez Gminę Tomice i jej 
jednostki organizacyjne oraz organizacje 
pozarządowe i inne podmioty: 

1)rozgrywki Tomickiej Amatorskiej Ligi 
Piłkarskiej (TALP), 

2)III Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej, 

Ośrodek Kultury Gminy Tomice zorganizował  
w 2019 r. 84 imprezy o charakterze 
kulturalnym, sportowym i edukacyjnym:  
1. Warsztaty dla dzieci podczas ferii zimowych  

w gminnych miejscowościach; 
2. Wycieczki dla dzieci; 
3. Wycieczki dla dorosłych oraz rodzinne; 

Ośrodek Kultury Gminy Tomice w 2020 roku 
zorganizował szereg imprez i wydarzeń o 
charakterze kulturalnym, edukacyjnym i 
sportowym. Z uwagi na pandemię związaną z 
covid-19 część działań była organizowana 
online: 
1. Tomicka Amatorska Liga Piłkarska; 



3)Mistrzostwa Gminy Tomice w Piłce Nożnej 
Halowej dla uczniów klas IV-V oraz VI-VIII, 

4)Dziecięcy Bieg o Czyste Powietrze, 
5)18 edycja gminnego turnieju „Piłkarskie 

Wakacje”, 
6)II Gminny Turniej Piłkarskich Drużyn 

Seniorskich o Puchar Wójta Gminy Tomice, 
7)Turniej Piłkarski dla Dzieci zorganizowany  

w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia  
Klubu Sportowego z Radoczy „Orzeł”, 

8)mecz piłkarski oldbojów w piłce nożnej 
pomiędzy reprezentacją Polski a drużyną 
gminną, 

9)Gminny Piknik Rowerowy, 
10)II Tomicki Bieg Jesienny, 
11)I dziecięce Igrzyska Sportowe dla uczniów 

klas I-III, 
12)VIII Rodzinny rajd Rowerowy „Szlakiem 

tomickich Stawów”, 
13)Dzień Dziecka pn. „Postaw na Rodzinę”, 
14)Patriotyczne Bałysowanie, 
15)Święto Pieczonego Ziemniaka, 
16)dożynki gminne w Witanowicach, 
17)wycieczki integrujące mieszkańców 

w sołectwach, wycieczki na szczeblu 
gminnym, 

18)imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalne 
w sołectwach, szkołach, Ośrodku Kultury 
Gminy Tomice – wykazane m. in.  
w sprawozdaniu z działalności Ośrodka 
Kultury za 2018 r., 

19)Impreza plenerowa pn. „Witanowice     
z karpiem w różnej odsłonie” zorganizowana 
w ramach operacji „Tomicki Raban – 
organizacja imprez i warsztatów 
promujących dziedzictwo kulturowe 
rybołówstwa Doliny Karpia”. 

4. Pokazy teatralne i iluzji w Tomicach; 
5. Konkursy plastyczne, czytelnicze; 
6. Warsztaty tematyczne m.in. taneczne, 

karnawałowe, świąteczne, kulinarne; 
7. Akademia przedszkolaka (1 raz w miesiącu); 
8. Festiwal Piosenki Wiosennej; 
9. Warsztaty Animacji Filmowej; 
10. Gminny Pokaz Potraw Wielkanocnych; 
11. Warsztaty kulinarno-podróżnicze  
      (1 raz w miesiącu); 

12. Dzień dziecka – Postaw na rodzinę; 
13. Animacje na wesoło  dla dzieci na gminnych 

placach zabaw; 
14. Wakacyjne zajęcia dla dzieci. 

Zorganizowano 10 spotkań na terenie 
Gminy Tomice;  

15. Regionalne Rozmaitości – Piknik Rybny  
w Wiklinowej Wiosce (dożynki); 

16. XXIX Rajd Lotników Hell’s Angel 
(współorganizacja); 

17. 75 rocznica Pacyfikacji Wsi Lgota 
(współorganizacja); 

18. VII Festiwal Piosenki Patriotycznej 
19. Spotkanie z Mikołajem; 
20. Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej 

(eliminacje gminne); 
21. Spotkanie z podróżnikiem Agnieszką 

Wielińską; 
22. Gminny Pokaz Potraw Wigilijnych; 
23. Tomicka Amatorska Liga Piłkarska  

(7 spotkań);  
24. Mistrzostwa Gminy Tomice w Siatkówkę; 
25. Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych  

w Tenisie Stołowym; 
26. Gminny Turniej piłki Nożnej Pięcioosobowej 

„Piłkarskie Wakacje” – Radocza;  
27. III Puchar Wójta Gminy Tomice; 
28. III Turniej Wsi Gminy Tomice. Radocza; 
29. Mistrzostwa Gminy Tomice w tenisie 

stołowym dla seniorów. Witanowice; 

2. Wycieczki podczas ferii zimowych dla dzieci; 
3. Wycieczki dla dorosłych; 
4. Warsztaty okazjonalne (stacjonarnie i 
online); 
5. Warsztaty organizowane podczas ferii 
zimowych w gminnych miejscowościach; 
6. Warsztaty podróżnicze dla dzieci (spotkania  
1 raz w miesiącu online i stacjonarnie); 
7. Akademia Przedszkolaka; 
8. Profilaktyczny spektakl teatralny dla dzieci; 
9. Warsztaty dla Pań m.in. biżuterii, 
ceramiczne; 
10. VII Otwarty Turniej w Piłce Siatkowej; 
11. Konkursy plastyczne; 
12. Akcja z okazji Dnia Ziemi (online); 
13. Akcja Dom Kultura w ramach której 
nagrywano i prezentowano zajęcia z różnych 
dziedzin: 
- plastyczne poniedziałki, 
- kulinarne i taneczne wtorki, 
- sportowe środy, 
- eksperymentalne czwartki, 
- ogrodnicze piątki.  
Łącznie akcja była prowadzone przez 2 
miesiące, nagrano ponad 40 filmików z tym 
związanych.  
14. Internetowy konkurs recytatorski z okazji 
100 rocznicy urodzin Jana Pawła II; 
15. Internetowy Festiwal Piosenki 
Przedszkolnej; 
16. Dzień Mamy – internetowy konkurs dla 
dzieci i młodzieży „O mojej mamie, dla mojej 
mamy”; 
17. Przydomowy parcure; 
18. Dzień dziecka – akcja „Czyste ręce”; 
19. Wirtualne spacery po gminnych 
miejscowościach (6 filmików); 
20. Wakacyjne spektakle teatralne dla dzieci  
(6 spektakli); 
21. Letnie Kino Plenerowe (6 seansów); 



30. II Dziecięce Igrzyska Sportowe dla dzieci z 
klas I – III szkół podstawowych; 

31. Mikołajkowy Turniej Siatkówki. 
32. Dzień Dziecka pn. „Postaw na Rodzinę” 

22. Plenerowe zajęcia zumby dla dzieci  
i dorosłych; 
23. Plenerowa wystawa fotograficzna 
“Tradycyjne stawy karpiowe - gospodarka 
rybacka i przyroda”; 
24. Wieczór z magią – spotkanie z iluzjonistą; 
25. Konkurs internetowy „Wirtualny spacer po 
gminie Tomice”; 
26. Konkursy fotograficzne; 
27. Plenerowe koncerty przy ośrodku kultury 
(2); 
28. Plenerowy spektakl muzyczny z 
elementami języka angielskiego “Bajka do 
zjedzenia”; 
29. III Tomicki Bieg Jesienny; 
30. Spotkania edukacyjno – warsztatowe 
„Cztery pory roku”; 
31. Konkurs facebookowy „Upoluj wynik”; 
32. Internetowy Festiwal Piosenki 
Patriotycznej; 
33. Internetowy Koncert Pieśni Patriotycznych; 
34. Internetowy konkurs czytelniczy „Od deski 
do deski”; 
35. Akcja Dom Kultura 2 w ramach której 
nagrywano i prezentowano zajęcia z różnych 
dziedzin: 
- cykl „Zrób to sam”, 
- cykl „Zasmakuj z Gminą Tomice”, 
- cykl „Eksperymentalnie i sensorycznie”, 
- cykl wywiadów „Mam do powiedzenia”; 
36. Mikołajkowe spotkanie online z Bajką Pana 
Kleksa; 
37. Świąteczne warsztaty kulinarne online; 
38. Świąteczna Akcja Dobrych Życzeń. 
 

Realizacja nowoczesnych form działania 
na rzecz włączenia społecznego 

Kontynuacja realizacji projektu grantowego pn. 
„Rozwijamy kompetencje cyfrowe 
mieszkańców w Gminie Tomice” w ramach 
Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na 
lata 2014-2020 

Kontynuacja realizacji projektu grantowego pn. 
„Rozwijamy kompetencje cyfrowe 
mieszkańców  
w Gminie Tomice” w ramach Programu 
Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-
2020. 

Szkoły kontynuowały projekt zajęć sportowych 
SKS finansowanych przez Małopolski Szkolny 
Związek Sportowy. 



Okres realizacji: 01.09.2018 – 28.06.2019  
Wartość projektu ogółem: 53 143,67 zł 
 
Opis projektu: W ramach projektu zakupiono 8 
laptopów z oprogramowaniem. Projekt 
przewidywał podniesienie kompetencji 
cyfrowych 96 mieszkańców Gminy Tomice w 
wieku 25-74 w tym 10 niepełnosprawnych w 
wyniku realizacji 128 h. szkoleń. 

Działania na rzecz rozwoju systemu 
kształcenia ustawicznego (life long 
learning) 

Kontynuacja realizacji projektu grantowego pn. 
„Rozwijamy kompetencje cyfrowe 
mieszkańców w Gminie Tomice” w ramach 
Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na 
lata 2014-2020 

Zakończenie realizacji projektu grantowego pn. 
„Rozwijamy kompetencje cyfrowe 
mieszkańców w Gminie Tomice” w ramach 
Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na 
lata 2014-2020, w ramach którego swoje 
kompetencje cyfrowe podniosło 96 
mieszkańców w wieku 25-74. 

Nie realizowano zajęć z uwagi na zagrożenie 
epidemiologiczne. 

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.  

a. Gmina Tomice podpisała List Intencyjny 
dotyczący przystąpienia do współpracy przy 
realizacji projektu pn. ”Małopolski Tele-
Anioł”. Z Centrum Teleopieki – 
zapewniającego wszystkim uczestnikom 
możliwość całodobowego przekazania 
informacji o potrzebie wezwania pomocy 
w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub 
bezpieczeństwa, w 2018 r. skorzystało 8 
osób z terenu gmin Tomice. 

b. Zorganizowano Dzień Seniora w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach dla 
rodzin uczniów szkoły. 

c. Zorganizowano V koncert dla seniorów  
„Z kolędą przez pokolenia” w Szkole 
Podstawowej w Woźnikach. 

1. Kontynuacja działań w ramach projektu’’ 
Małopolski Tele- Anioł’’ 

2. Zorganizowano koncert kolęd dla seniorów  
„ Z kolędą przez Pokolenia” w Szkole 
Podstawowej w Woźnikach dla wszystkich 
seniorów z sołectwa i parafii. 

3. Zorganizowano Dzień Seniora w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach 
dla rodzin uczniów szkoły 

1. Wykonano koncepcje przebudowy 
starych szkół w Lgocie i Zygodowicach 
uwzględniające ewentualne utworzenie 
domów seniora.  

2. Zorganizowano XXII Dzień Seniora w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Witanowicach dla rodzin uczniów szkoły. 

Usprawnienie zarządzania obiektami i 
prowadzoną na ich terenie działalnością 
kulturalną, sportową i rekreacyjną, oraz 
pozyskiwania środków 
pozabudżetowych na tą działalność    

1. Wykonanie projektu oświetlenia boiska 
wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią 
w Witanowicach. 

Montaż monitoring na boisku sportowym przy 
ZSP Witanowice oraz w ZSP Tomice  

1. Montaż monitoringu (2 kamery) przy 
centrum rekreacyjnym w Radoczy. 

2. Wykonano  oświetlenie boiska 
wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią  
w Witanowicach. 

3. Montaż monitoringu na boisku sportowym 
przy ZSP Witanowice 

Wykonanie monitoringu terenu placu zabaw 
przy budynku remizy OSP Witanowice.   

Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej 

1. Zrealizowano zadania wykazane   
w dokumencie „Ewaluacja Programu 

Opracowanie programu ,,Wspierania Rodziny 
dla Gminy Tomice na lata 2019 - 2021, wsparcie 

1. Realizacja zadań programu „Wspierania 
Rodziny dla Gminy Tomice za lata 2019-2021. 



Wspierania Rodziny dla Gminy Tomice za 
lata 2016-2018”, m.in. wsparcie asystenta 
rodziny otrzymało 12 rodzin, liczba rodzin 
zastępczych wynosi 6. 

2. Udział w pedagogów szkolnych i nauczycieli 
w pracach zespołów przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. 

asystenta otrzymało 13 rodzin, 1 rodzina 
zastępcza.  

 

Wsparcie asystenta rodziny w 2020r. 
otrzymało 14 rodzin. 
2. Rozpoczęcie realizacji projektu „Razem 
możemy więcej - utworzenie trzech placówek 
opiekuńczo-specjalistycznych w Gminie 
Tomice”. 

Wprowadzenie elementów polityki 
prorodzinnej w działaniach gminy 

1. Zrealizowano zadania wykazane   
w dokumencie „Ewaluacja Programu 
Wspierania Rodziny dla Gminy Tomice za 
lata 2016-2018”. 

2. Stosowanie ulgi w opłacie za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla dzieci objętych Kartą Dużej Rodziny. 

3. Organizacja Dnia Rodziny w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Witanowicach. 

 

Organizacja Festynu rodzinnego w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
realizował zadania w formie świadczenia usług 
opiekuńczych dla osób starszych i 
niepełnosprawnych. W 2020 roku pomoc 
otrzymało 20 osób niepełnosprawnych. 

3.3  Promocja gminy   

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Doskonalenie systemu identyfikacji 
wizualnej Gminy Tomice 

W ramach współpracy 7 gmin w 
Stowarzyszeniu Dolina Karpia opracowano 
jednolitą księgę wizualizacji dla Gminy Tomice 
– stosowania znaków graficznych. 

Wdrażanie znaków graficznych zgodnych z 
księgą wizualizacji dla Gminy Tomice w 
materiałach promocyjnych i użytkowych 
Ośrodka Kultury Gminy Tomice (m.in. tablice 
informacyjne, banery, namioty) 

Wdrażanie znaków graficznych zgodnych z 
księgą wizualizacji dla Gminy Tomice w 
materiałach promocyjnych i użytkowych 
Ośrodka Kultury Gminy Tomice (m.in. tablice 
informacyjne, banery, namioty) 

Przebudowa i dostosowanie strony 
internetowej Urzędu Gminy Tomice do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 

Zrealizowano w 2017 roku Zrealizowano w 2017 roku Zrealizowano w 2017 roku 

Budowa witaczy przy drogach 
wjazdowych do gminy  

Przygotowano projekty graficzne witaczy Nie podjęto działań Nie podjęto działań 

Foldery, publikacje promocyjne 
kierowane zarówno do mieszkańców 
jak i osób odwiedzających gminę  

1. Wydano folder pt. „Patriotyczne 
Bałysowanie”. 

2. Zredagowano dodatek informacyjny do 
Gazety Krakowskiej pt. „Tomice – gmina 
przyjazna mieszkańcom”. 

3. Wykonano dodruk albumu „Witanowice na 
starej fotografii”. 

4. Publikowano artykuły na stronie 
internetowej gminy, na portalach 
społecznościowych: 

1. Publikacja artykułów promujących imprezy 
gminne w lokalnej prasie oraz na portalach 
społecznościowych. 

2. Wydano publikację „Oni nie doczekali… 
Pacyfikacja przysiółka Podlas w Lgocie” 
wraz z dodatkiem w postaci płyty DVD. 

3. Zredagowano dodatek informacyjny do 
Gazety Krakowskiej pt. „Gmina Tomice – 
dobry rok dla inwestycji” oraz dodatek 
„Piękna Małopolska”. 

Publikowano artykuły na stronie internetowej 
ośrodka kultury, na Facebooku oraz na 
portalach internetowych: 
www.wadowiceonline.pl, 
www.wadowice24.pl, www.beskidzka24.pl, 
www.powiatlive.pl z zorganizowanych przez 
ośrodek imprez. 



www.wadowiceonline.pl i 
www.powiatlive.pl, oraz w czasopismach: 
„Wiadomości Powiatowe”, „Carolus”, 
„Kurier Małopolski Zachodniej”. 

4. Wydano folder pt. „Majowe Bałysowanie”. 
5. Publikowano artykuły na stronie 

internetowej gminy, na Facebooku oraz na 
portalach internetowych: 
www.wadowiceonline.pl, 
www.wadowice24.pl, www.beskidzka24.pl, 
www.powiatlive.pl oraz w czasopismach 
lokalnych” „Wiadomości Powiatowe”, 
„Carolus”, „Kurier Małopolski Zachodniej”. 

Organizacja cyklicznych imprez 
promujących Gminę Tomice 

Zorganizowano cykliczne imprezy: 
1) Dzień Dziecka pn. „Postaw na rodzinę”  

w Tomicach, 
2) Gminny Turniej Wsi w Woźnikach, 
3) Dożynki Gminne w Witanowicach, 
4) Majówka z Galerią Sztuki „Bałysówka” pn. „ 

Patriotyczne Bałysowanie” w Tomicach, 
5) Turniej piłki nożnej – „Piłkarskie Wakacje” 

w Radoczy, 
6) Turniej piłkarski seniorów  „O Puchar 

Wójta”, 
7) Tomicka Amatorska Liga Piłkarska (TALP) – 

Tomice, 
8) Mistrzostwa Gminy Tomice w Piłce 

Siatkowej, 
9) Mistrzostwa Gminy Tomice w Tenisie 

Stołowym, 
10) Tomicki Bieg Jesienny, 
11) Święto Pieczonego Ziemniaka – Radocza, 
12) Konkurs wiedzy o Gminie Tomice. 

Zorganizowano cykliczne imprezy: 
1. Dzień Dziecka pn. „Postaw na rodzinę”   

w Tomicach, 
2. II Dziecięcy Bieg o Czyste Powietrze 
3. III Turniej Wsi Gminy Tomice w Radoczy, 
4. Dożynki Gminne w Woźnikach, 
5. Turniej piłki nożnej – „Piłkarskie Wakacje”  

w Radoczy, 
6. Turniej piłkarski seniorów  „O Puchar 

Wójta”, 
7. Tomicka Amatorska Liga Piłkarska (TALP) – 

Tomice, 
8. Mistrzostwa Gminy Tomice w Piłce 

Siatkowej, 
9. Mistrzostwa Gminy Tomice w Tenisie 

Stołowym, 
10. Gminny Pokaz Potraw Wielkanocnych 
11. Gminny Pokaz Potraw Wigilijnych 
12. VII Festiwal Piosenki Patriotycznej 
13. Organizacja przeglądu zespołów 

jasełkowych  
i grup przedszkolnych dla dzieci w ZSP 
Tomice; 

14. Organizacja Turnieju BRD – eliminacje 
międzyszkolne, 

15. Świąteczna wizyta uczniów ZSP w Tomicach  
w DPS Wadowice, 

16.  XI Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych, 
17.  Realizacja projektu „Otwarta i przyjazna 

szkoła” 
18. Festiwal Badmintona 
19. ZSP Witanowice zorganizowało: 

Z uwagi na pandemię w roku 2020 udało się 
zorganizować tylko niewielką część cyklicznych 
imprez: 
1. Tomicka Amatorska Liga Piłkarska (TALP) 

– Tomice; 
2. III Otwarty Turniej Piłki Siatkowej; 
3. Festiwal Piosenki Patriotycznej (online); 

1. Dzień Dziecka (online, akcja Czyste ręce).  
2. 4. Organizacja XXII Powiatowego Turnieju 

Halowego Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych im. Druha Piotra Galasa o Puchar 
Przechodni Prezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach 
(25 stycznia 2020 r.), 
 



      Mistrzostwa Gminy Tomice w Piłce 
Siatkowej, 
      Mistrzostwa Gminy Tomice w Tenisie 
Stołowym 
 
 

Promocja i polityka informacyjna 
poprzez media społecznościowe 

Publikowano artykuły na portalach 
społecznościowych www.wadowiceonline.pl 
i www.powiatlive.pl, 

Publikowano artykuły na portalach 
społecznościowych www.wadowiceonline.pl  
i www.powiatlive.pl oraz na Facebook’u 

Publikowano artykuły na portalach 
społecznościowych www.wadowiceonline.pl  
i www.powiatlive.pl oraz na Facebook’u 

3.4  Spójne i wszechstronne działania na rzecz grup defaworyzowanych  

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Realizacja projektów / programów na 
rzecz osób niepełnosprawnych 

1. Zorganizowano Gminny Dzień Integracji 
z Osobami Niepełnosprawnymi w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach 
z przedstawieniem dla dzieci. 

2. W Urzędzie Gminy zatrudniono dwóch 
stażystów w ramach projektu „POMOST” 
współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 2018 roku. Staż 
odbywał się na podstawie umowy zawartej 
przez Spółdzielnię Socjalną „Kino Marzenie”  
z uczestnikami projektu oraz umowy 
z Urzędem Gminy Tomice.  

Zorganizowano  Gminny Dzień Integracji 
z Osobami Niepełnosprawnymi w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach.  
 

Zorganizowano  Gminny Dzień Integracji 
z Osobami Niepełnosprawnymi w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach.  
 

Realizacja projektów / programów na 
rzecz osób w wieku emerytalnym 

1. Zorganizowano Dzień Seniora w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach dla 
rodzin uczniów szkoły. 

2. Zorganizowano V koncert dla seniorów „Z 
kolędą przez pokolenia” w Szkole 
Podstawowej w Woźnikach. 

3. Kontynuacja realizacji projektu grantowego 
pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe 
mieszkańców w Gminie Tomice” w ramach 
Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na 
lata 2014-2020. 

1. Zorganizowano Dzień Seniora w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach 
dla rodzin uczniów szkoły. 

2. Udział seniorów w kontynuacji  realizacji 
projektu grantowego pn. „Rozwijamy 
kompetencje cyfrowe mieszkańców w 
Gminie Tomice” w ramach Programu 
Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-
2020 

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Tomicach realizował program,, Wspieraj 
Seniora” 
Program kierowany był do osób powyżej 70 
roku życia, którzy w obowiązującym stanie 
epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.   

Realizacja projektów / programów na 
rzecz osób bezrobotnych 

W Urzędzie Gminy zatrudniono dwóch 
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych 
z częściowym dofinansowaniem 
wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy 

Gmina zawarła porozumienie z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Krakowie w sprawie 
współpracy na rzecz nowych możliwości 
rozwoju zawodowego osób dorosłych w 

Gmina realizowała porozumienie z 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w 
sprawie współpracy na rzecz nowych 
możliwości rozwoju zawodowego osób 

http://www.powiatlive.pl/
http://www.powiatlive.pl/


w Wadowicach – celem ułatwienia 
bezrobotnym powrotu na rynek pracy. 

związku z realizacją  projektu pn. „Nowy Start 
w Małopolsce”. 

dorosłych w związku z realizacją  projektu pn. 
„Nowy Start w Małopolsce”. 

Działanie w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym 

1. Wykonano zadania wykazane w dokumencie 
„Sprawozdanie  z Realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018”. 

2. Wykonano zadania wykazane w dokumencie 
„Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji zadań 
Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach 
Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie dla Gminy Tomice na lata 2017 – 
2021. 

3. Wykonano zadania wykazane w dokumencie 
„Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji  zadań 
w ramach Programu Wspierania Rodziny za 
2018 r. 

1. Wykonano zadania wykazane w 
dokumencie „Sprawozdanie  z Realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 
2019”. 

2. Wykonano zadania wykazane w 
dokumencie „Sprawozdanie za 2019 rok z 
realizacji zadań Zespołu 
Interdyscyplinarnego w ramach Programu 
Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie dla Gminy Tomice na lata 2017 – 
2021. 

3. Wykonano zadania wykazane w 
dokumencie „Sprawozdanie za 2019 rok z 
realizacji  zadań w ramach Programu 
Wspierania Rodziny za 2019 r. 

4. Składanie odpowiednich sprawozdań do 
Gminy związanych z realizacją  profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania Narkomanii za rok 
2019 

1.Wykonano zadania wykazane w dokumencie 
„Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji zadań 
Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
dla Gminy Tomice na lata 2017 – 2021. 
2. Wykonano zadania wykazane w 
dokumencie „Sprawozdanie za 2018 rok z 
realizacji  zadań w ramach Programu 
Wspierania Rodziny za 2020 r. 
3. Wykonano zadania wykazane w 
dokumencie „Sprawozdanie  z Realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 
2020”. 
4. Składanie odpowiednich sprawozdań do 
Gminy związanych z realizacją  profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020. 

Podejmowanie programów na rzecz 
integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

Kontynuowano dotychczasowe działania Kontynuowano dotychczasowe działania Kontynuowano dotychczasowe działania 
Utworzenie 3 placówek wsparcia dziennego 

Aktywizacja mieszkańców na polu 
działalności charytatywnej 
(pomocowej)  

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Tomicach pozyskał meble, ubrania, 
zabawki, obuwie od darczyńców. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
realizował: 

1) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym, 

2) Program „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Tomicach pozyskał meble, ubrania, zabawki, 
obuwie od darczyńców. 

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
realizował: Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym, 

3. Program „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. 

4. W SP w Woźnikach w ramach działań 
wolontariatu odbyły się: 

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Tomicach pozyskał ubrania, zabawki, obuwie 
od darczyńców. 
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Tomicach realizował: Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinasowany z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 
3. Program ,, Posiłek w szkole i w domu’’  
4.GOPS nawiązał współpracę ze Szkolnym 
Kołem Caritas przy Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym w Witanowicach, 



3. Uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Woźnikach pod opieką pedagoga 
przeprowadzili dla mieszkańców wsi 
happening pod hasłem: „Trzeźwa Matka – 
Dziecko Bez FAS”. 

4. W SP w Woźnikach zorganizowano akcje 
charytatywne Świąteczna kartka, Cegiełka 
Fundacji Pomóż i Ty. Dochód przeznaczono 
na pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego 
podopiecznej fundacji. 

Samorząd uczniowski zorganizował zbiórkę 
żywności i środków czystości  w okresie 
Wielkanocy i Bożego Narodzenia dla osób 
samotnych i chorych i starszych. 

▪ Wyjazd 18.12. 2019r. do schroniska 
OTOZ Animals w Oświęcimiu w celu  
przekazania                   z inicjatywy 
wolontariatu, zebranej w szkole 
żywności oraz artykułów potrzebnych 
do pielęgnacji zwierząt. 

▪ Włączenie  się do akcji  
charytatywnej „Szlachetna paczka” w 
grudniu 2019r. -  zorganizowanie zbiórki 
żywności przy wsparciu ks. Proboszcza  
dla chorych i potrzebujących z naszej 
parafii. 

▪ Wsparcie organizacji pożytku 
publicznego Stowarzyszenia SURSUM 
CORDA (z łac. ”w górę serca”) włączenie 
się w akcję pomocy osobom chorym i 
niepełnosprawnym. 

▪ 25.04.2019r. – spotkanie uczennic z 
klasy VII z wychowankami Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 
Kaczynie.  Zaprezentowanie 
autorskiego przedstawienia pt. „Dzień z 
życia ucznia”. 

 

zorganizowało 5 paczek świątecznych dla 
seniorów oraz osób samotnych z terenu Gminy 
Tomice.  
 

Tworzenie i realizacja programów 
nakierowanych na promocję 
wolontariatu – angażowanie 
mieszkańców w pomoc potrzebującym. 
Tworzenie programów integracji 
międzypokoleniowej 

1. Zorganizowano Gminny Dzień Integracji 
z Osobami Niepełnosprawnymi w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach 
z przedstawieniem dla dzieci. 

2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Tomicach oraz w Witanowicach działają 
szkolne koła wolontariatu. 

3. Przedstawiciele szkolnych kół wolontariatu 
wzięli udział w III Wadowickiej Gali 
Wolontariatu w Wadowickim Centrum 
Kultury, zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów 
Dzieci Niepełnosprawnych "DAĆ SZANSĘ" 
w Wadowicach. 

4. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Tomicach zorganizowano: 

Szkoła Podstawowa w Radoczy: 
1. W ramach działań wolontariatu w Szkole 

Podstawowej w Radoczy zorganizowano 
zbiórkę artykułów szkolnych. Zebrane 
rzeczy zostały przekazane potrzebującym 
dzieciom zamieszkałym w ośrodku dla 
uchodźców  
w Lininie. 

2. Zbiórka baterii "Edukujemy - Pomagamy" – 
we współpracy z REBA Organizacją Odzysku, 

3. Udział w akcji IX Bożonarodzeniowa Paczka 
dla Bohatera „Bohater-ON – włącz 
historię”– zbiórka środków żywnościowych 
i artykułów chemicznych.  

 
ZSP Tomice: 

1. W szkole w Woźnikach w ramach 
wolontariatu podjęto współpracę z 
hospicjum dziecięcym w Krakowie. 
Zorganizowano paczki świąteczne dla 
potrzebujących, z Radą rodziców zbiórkę 
makulatury, zbiórkę nakrętek, baterii i 
telefonów. 

2. W ZSP Tomice kontyno działalność 
Szkolnego Koła PCK Wolontariat, 
przygotowano „Szlachetnej Paczki” dla 
jednej z Rodziny oraz zorganizowanie 
paczek na święta dla rodzin najbardziej 
potrzebujących, uczestniczono Akcję Góra 
Grosza i Sursum Corda – rozprowadzenie 
kalendarzyków (pomoc dzieciom 
niepełnosprawnym). 



1) akcję „Pomóżmy Łukaszowi chodzić” – 
współpraca z Fundacją na rzecz Osób 
Niewidomych Niepełnosprawnych „Pomóż  
i Ty” w Gdyni, 

2) zbiórkę żywności na rzecz kuchni św. Brata 
Alberta w Wadowicach, 

3) Dzień Babci i Dziadka organizowanych  
w grupach przedszkolnych – 5 spotkań, 

4) Dzień rodziny – 1 impreza, 
5) Współpraca z kuchnią św. Brata Alberta 

w Wadowicach – 7 wolontariuszy z kl. VIII 
dyżury w kuchni co tydzień ( sobota). 

5. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Witanowicach zorganizowano: 

1) Zbiórkę baterii "Edukujemy - Pomagamy" – 
we współpracy z REBA Organizacją Odzysku, 

2) Podejmowane akcje z Polska Fundacją dla 
Afryki – „cegiełka na budowę szkoły, studni 
głębinowych, wsparcie edukacji, 
dożywianie…”, 

3) Rodacy-Bohaterom akcja we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Odra-Niemen zbiorki 
darów na święta  „Paczka dla polskiego 
kombatanta na Kresach”.  

4) „Szlachetna Paczka” dla 5-cio osobowej 
rodziny, 

5) Świąteczna Akcja zbiórki żywności, 
6) Rozprowadzanie świątecznych kartek 

dobroczynnych we współpracy ze 
Stowarzyszeniem SURSUM CORDA 

7) „Zakręcona akcja” – zbieramy nakrętki na 
wózki inwalidzkie dla Dawidka, Sebastiana  
i innych dzieci potrzebujących takiego 
wsparcia, 

8) Życzenia świąteczne dla Seniorów – 
przygotowanie świątecznych stroików i 
 przybycie do domów z obłożnie chorymi, 

9) Włączanie się w akcję CARITAS Archidiecezji 
Krakowskiej poprzez zakup świec wigilijnych, 
Odkrywamy groby nieznane – akcja na 
parafialnym cmentarzu, 

1. Organizacja XI Gminnego Dnia Integracji  
z Osobami Niepełnosprawnymi; 

2. Zbiórka żywności na rzecz kuchni św. Brata 
Alberta w Wadowicach 

3. Zbiórka rzeczowa dla osób przebywających  
w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie 
REFU – Help 

4. Dzień Babci i Dziadka organizowany w 
grupach przedszkolnych 

 
ZSP Witanowice 
Powstanie Szkolnego Koła Caritas – 
działającego  
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Witanowicach. Zorganizowano m.in. 
1. Zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z 

Afryki 

2.  Kiermasze dobroczynne na rzecz dzieci z 

Syrii i z krajów misyjnych 

3. „Światełko pamięci” czyli odkrywamy 

groby zapomniane i opuszczone na 

cmentarzu w Witanowicach 

4. Zaangażowanie w Nadzwyczajny Miesiąc 

Misyjny – modlitwa w intencji Misji 

5. Zaangażowanie w Dzień Papieski – zbiórka 

środków dla Stypendystów 

6. „Zakręcona akcja” czyli zbiórka nakrętek 

dla Dawida z Tomic i Alana ze Śląska /trwa 

cały rok/ 

7.  „Wiaderko ciepła” czyli pomoc dla 

schroniska Animals w Oświęcimiu i 

Dąbrówce 

8.  Przygotowanie „Szlachetnej Paczki” dla 

jednej z Rodziny oraz zorganizowanie 

paczek na święta dla rodzin najbardziej 

potrzebujących /6 rodzin/ 

3. W ZSP Witanowice kontynuowano 
działalność Szkolnego Koła Caritas – 
działającego w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Witanowicach. 
Zorganizowano m.in. 

− Zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z 

Afryki 

− Kiermasz dobroczynny.  

− „Światełko pamięci” czyli odkrywamy 

groby zapomniane i opuszczone na 

cmentarzu w Witanowicach 

− Zaangażowanie w Nadzwyczajny Miesiąc 

Misyjny – modlitwa w intencji Misji 

− Zaangażowanie w Dzień Papieski – zbiórka 

środków dla Stypendystów 

− „Zakręcona akcja” czyli zbiórka nakrętek 

dla Dawida z Tomic i Alana ze Śląska /trwa 

cały rok/ 

− Przygotowanie „Szlachetnej Paczki” dla 

jednej z Rodziny oraz zorganizowanie 

paczek na święta dla rodzin najbardziej 

potrzebujących /1 rodzina + 6 rodzin z 

GOPS Tomice/ 

− Przygotowanie 50 kartek 

bożonarodzeniowych na Ogólnopolską 

Wigilię dla Bezdomnych w Krakowie we 

współpracy z Caritas Archidiecezji 

Krakowskiej 

− Zbiórka żywności w sklepie Lewiatan we 

współpracy z Caritas Archidiecezji 

Krakowskiej 

− Zaangażowanie w przeprowadzenie akcji 

„Paczuszka dla Maluszka” dla dzieci z 

Domu Samotnej Matki w Wadowicach we 

współpracy z Parafią Św. Mikołaja w 

Witanowicach 



10) Masz zbędne ubrania – wrzuć je do 
kontenera „Czerwony Krzyż”, który znajduje się 
przy szkolnym ogrodzeniu. 
6. Grupa wolontariatu działająca w Szkole 
Podstawowej w Radoczy zorganizowała 
coroczną  zbiórkę zabawek, żywności i środków 
higieny, które przekazano do Kuchni Brata 
Alberta w Wadowicach. Kontynuowano 
również zbiórkę plastikowych zakrętek 
przeznaczonych dla Lenki ze Stryszawy. 

9.  Przygotowanie 50 kartek 

bożonarodzeniowych na Ogólnopolską 

Wigilię dla Bezdomnych w Krakowie we 

współpracy z Caritas Archidiecezji 

Krakowskiej 

10. Zbiórka żywności w sklepie Lewiatan we 

współpracy z Caritas Archidiecezji 

Krakowskiej 

11. Zaangażowanie w przeprowadzenie akcji 

„Paczuszka dla Maluszka” dla dzieci z 

Domu Samotnej Matki w Wadowicach we 

współpracy z Parafią Św. Mikołaja w 

Witanowicach 

 

− Pamiętamy o naszych seniorach- życzenia 

na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc 

ludziom samotnym i starszym (80+) 

− Kolęda Misyjna na pomoc dzieciom z 

Afryki. 

− Akcja Góra Grosza. 

− Sursum Corda – rozprowadzenie 

kalendarzyków (pomoc dzieciom 

niepełnosprawnym) 

− Samopomoc uczniowska. 

 

Programy rozwoju asystentury osób 
starszych w Gminie 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Tomicach realizował zadanie w formie 
świadczenie usług opiekuńczych dla osób 
starszych i niepełnosprawnych. W 2018 r. 
pomoc  otrzymało 20 osób niesamodzielnych. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Tomicach realizował zadanie w formie 
świadczenia usług opiekuńczych dla osób 
starszych i niepełnosprawnych. W 2019 roku 
pomoc otrzymały 24 osoby niepełnosprawne. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Tomicach realizował program,, Wspieraj 
Seniora”. Program kierowany był do osób 
powyżej 70 roku życia, którzy w 
obowiązującym stanie epidemii zdecydują się 
na pozostanie w domu.   

 

Tabela 4. Zadania 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 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Wyznaczanie terenów przeznaczonych 
na inwestycje, w tym związane z 

1. Uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Radocza w obszarze 1 i 3. 

Wyznaczono nowe tereny pod budownictwo 
mieszkaniowo-usługowe w uchwalonych w 
2019 r. planach zagospodarowania 

Wyznaczono nowe tereny pod budownictwo 
mieszkaniowo-usługowe i usług komercyjnych 



prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

2. Opracowano projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla 
pozostałych 5 miejscowości. 

3. Na podstawie uchwały Nr XXXIV/268/2018 
Rady Gminy Tomice z dnia 2 lutego 2018 r. 
przystąpiono do zmiany nr 4 studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Tomice w zakresie zmiany granic złoża 
kruszywa naturalnego „Radocza” oraz 
przeznaczenia części tego obszaru pod teren 
usług komercyjnych  
i rozwoju aktywności gospodarczej. 

przestrzennego miejscowości Lgota, Tomice, 
Witanowice, Woźniki i Zygodowice. 

 

w projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 

Realizacja polityki przestrzennej 
uwzględniająca tworzenie stref 
dedykowanych przedsiębiorczości 

Przystąpiono do zmiany nr 4 studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Tomice w zakresie 
zmiany granic złoża kruszywa naturalnego 
„Radocza” oraz przeznaczenia części tego 
obszaru pod teren usług komercyjnych 
i rozwoju aktywności gospodarczej. 

Wyznaczono nowe tereny pod budownictwo 
mieszkaniowo-usługowe w uchwalonych w 
2019 r. planach zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Lgota, Tomice, 
Witanowice, Woźniki i Zygodowice. 
 

Wyznaczono nowe tereny pod budownictwo 
mieszkaniowo-usługowe i usług komercyjnych 
w projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 

Rozwój infrastruktury technicznej i 
uzbrajanie terenów inwestycyjnych 

Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu 
Komunalnego w Tomicach na lata 2018-2021 

Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych Gminnego Zakładu 
Komunalnego w Tomicach na lata 2019-2027 

Uchwalenie zmianę wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach 
na lata 2019-2027 

Tworzenie warunków dla rozwoju 
biznesu – współpraca z regionalnymi 
instytucjami otoczenia biznesu 

Dalsza realizacja projektu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  
realizowanego w partnerstwie z Urzędem 
Marszałkowskim w Krakowie. Projekt 
skierowany jest do uczniów gimnazjum i ma 
pomóc młodym ludziom w budowaniu ścieżki 
kariery edukacyjno-zawodowej. W ramach 
projektu uruchomiono Szkolny Punk Informacji 
i Kariery gdzie prowadzone są indywidualne i 
grupowe warsztaty mające na celu doradztwo 
zawodowe. W ramach działalności punktu 
uczniowie wzięli udział w Festiwalu Zawodów 
w Krakowie , uczestniczyli w dniach otwartych 
prowadzonych przez szkoły ponadgimnazjalne 
jak również odwiedzili wielu przedsiębiorców. 

Dalsza realizacja projektu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  
realizowanego  
w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim  
w Krakowie. Projekt skierowany jest do 
uczniów  
kl. VIII i ma pomóc młodym ludziom w 
budowaniu ścieżki kariery edukacyjno-
zawodowej. W ramach projektu uruchomiono 
Szkolny Punk Informacji  
i Kariery gdzie prowadzone są indywidualne  
i grupowe warsztaty mające na celu doradztwo 
zawodowe. W ramach Punktu organizowane są 
wycieczki do zakładów pracy, instytucji 
publicznych oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

Przystąpiono i rozpoczęto realizację  projektu 
Województwa Małopolskiego oraz 
Krakowskiego Parku Technologicznego pn. 
„Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce” 



Działania te maja pomoc uczniom w wyborze 
szkoły a w przyszłości zawodu.  

Wszystkie te działania maja pomóc uczniom w 
wyborze nowej szkoły a w przyszłości zawodu. 

Wsparcie administracyjne inwestorów 
oraz pomoc w relacjach z dostawcami 
mediów 

Nie podjęto działań Gmina na stałe prowadzi konsultacje z 
przedsiębiorcami w zakresie rozwiązań 
ułatwiających prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie Gminy Tomice 
(konsultacje zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego itp.). Gmina złożyła wniosek i 
zakwalifikowała się do projektu pn. „Standardy 
obsługi inwestora w Małopolsce”. Projekt jest 
współfinansowany  z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014 – 2020 – Priorytet II „Efektywne polityki 
publiczne na rynku pracy, gospodarki i 
edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości 
usługi administracyjne.” Celem projektu jest 
objęcie wsparciem szkoleniowo – doradczym 
JST (Gminy Tomice) w zakresie współpracy z 
inwestorem i wprowadzenie rozwiązań 
podnoszących atrakcyjność inwestycyjną 
Gminy. 

Gmina na stałe prowadzi konsultacje z 
przedsiębiorcami w zakresie rozwiązań 
ułatwiających prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie Gminy Tomice 
(konsultacje zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego itp.). Gmina złożyła wniosek i 
zakwalifikowała się do projektu pn. „Standardy 
obsługi inwestora w Małopolsce”. Projekt jest 
współfinansowany  z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 
2014 – 2020 – Priorytet II „Efektywne polityki 
publiczne na rynku pracy, gospodarki i 
edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości 
usługi administracyjne.” Celem projektu jest 
objęcie wsparciem szkoleniowo – doradczym 
JST (Gminy Tomice) w zakresie współpracy z 
inwestorem i wprowadzenie rozwiązań 
podnoszących atrakcyjność inwestycyjną 
Gminy. 

Wsparcie i organizacja szkoleń, 
warsztatów podnoszących umiejętności 
biznesowe 

Rozwiązano umowę z Małopolskim Centrum 
Przedsiębiorczości w Krakowie na realizację 
projektu pn. „Akademia kompetencji 
kluczowych w gminie Tomice” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. Przyczyną rozwiązania w/w umowy był 
brak możliwości zrealizowania wskaźników 
zawartych w umowie spowodowany likwidacją 
gimnazjum w Tomicach. 

Gmina zawarła porozumienie z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Krakowie w sprawie 
współpracy na rzecz nowych możliwości 
rozwoju zawodowego osób dorosłych w 
związku z realizacją  projektów pn. „Kierunek 
Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa”. 

Gmina realizowała porozumienie z 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w 
sprawie współpracy na rzecz nowych 
możliwości rozwoju zawodowego osób 
dorosłych w związku z realizacją  projektu pn. 
„Nowy Start w Małopolsce”. 

Promocja zatrudnienia i aktywizacja 
zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem  
z pracy 

W Urzędzie Gminy zatrudniono: 
1) dwóch bezrobotnych w ramach robót 
publicznych z częściowym dofinansowaniem 
wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Wadowicach – celem ułatwienia 
bezrobotnym powrotu na rynek pracy, 
2) dwóch stażystów w ramach projektu 
„POMOST” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 

Gmina zawarła porozumienie z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Krakowie w sprawie 
współpracy na rzecz nowych możliwości 
rozwoju zawodowego osób dorosłych w 
związku z realizacją  projektu pn. „Nowy Start 
w Małopolsce”. 

Gmina realizowała porozumienie z 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w 
sprawie współpracy na rzecz nowych 
możliwości rozwoju zawodowego osób 
dorosłych w związku z realizacją  projektu pn. 
„Nowy Start w Małopolsce”. 



Funduszu Społecznego. Staż odbywał się na 
podstawie umowy zawartej przez Spółdzielnię 
Socjalną „Kino Marzenie” z uczestnikami 
projektu oraz umowy z Urzędem Gminy 
Tomice. Celem stażu było zdobycie 
doświadczenia zawodowego oraz praktycznych 
umiejętności w zakresie wykonywania zawodu 
wymaganych przez pracodawców. 

Podejmowanie działalności 
wspomagającej rozwój techniki, 
wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej 

Zrezygnowano z udziału w projekcie pn. 
„Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług 
w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz 
zarządzania nieruchomościami w 8 gminach: 
Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, 
Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim i Kęty” 
z uwagi na wycofanie się Lidera projektu - firmy 
F5 Konsulting z Poznania. 

Nie podjęto działań Nie podjęto działań. 

4.2 Tworzenie warunków dla sprzedaży produktów dla lokalnych producentów, przetwórców   

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Organizacja wyjazdów na targi i imprezy 
wystawiennicze 

Nie podjęto działań Nie podjęto działań Nie podjęto działań. 

Promocja oferty lokalnych 
producentów 

Promocja wyrobów wiklinowych z Woźnik oraz 
produktów tradycyjnych wpisanych na Listę 
Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  
„Kładzionek ziemniaczanych” KGW  z 
Witanowic i „Jabłecznika radoczańskiego” z 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego z Radoczy.  

Promocja wyrobów Kół Gospodyń Wiejskich w 
tym „Kładzionki ziemniaczanej” z Witanowic. 
Produkty były promowane podczas gminnych 
imprez jak również organizowanych przez 
Stowarzyszenia Dolina Karpia.  

Nie podjęto działań. 

Wspieranie działań na rzecz tworzenia 
warunków, miejsc do sprzedaży i 
promocji produktów lokalnych 

Nie podjęto działań Trwają rozmowy w ramach LGD 
Stowarzyszenie Dolina Karpia w sprawie 
utworzenia inkubatora kuchennego w 
sąsiedniej gminie obsługującego wszystkie 
gminy stowarzyszenia 
 

Nie podjęto działań. 

Wspieranie działań na rzecz tworzenia 
infrastruktury wsparcia dla lokalnych 
wytwórców (zapewnienie urządzeń do 
produkcji lokalnych produktów – 
inkubator kuchenny)   

Nie podjęto dalszych działań Trwają rozmowy w ramach LGD 
Stowarzyszenie Dolina Karpia w sprawie 
utworzenia inkubatora kuchennego w 
sąsiedniej gminie obsługującego wszystkie 
gminy stowarzyszenia 

Nie podjęto działań. 



 

Zacieśnienie współpracy z regionalnymi 
instytucjami i organizacjami 
gospodarczymi  

Urząd Gminy Tomice współpracuje z 
Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości 
wdrażającym fundusze europejskie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w zakresie Osi 9 i 10 wspierających 
włączenie społeczne oraz rozwój edukacji, 
finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Urząd Gminy Tomice współpracuje z 
Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości 
wdrażającym fundusze europejskie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w zakresie Osi 9 i 10 wspierających 
włączenie społeczne oraz rozwój edukacji, 
finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Nie podjęto działań. 

4.3 Pozyskiwanie inwestorów  

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Tworzenie warunków sprzyjających 
inwestowaniu w Gminie Tomice 

1. Uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Radocza w obszarze 1 i 3. 

2. Opracowano projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla 
pozostałych 5 miejscowości. 

3. Na podstawie uchwały Nr XXXIV/268/2018 
Rady Gminy Tomice z dnia 2 lutego 2018 r. 
przystąpiono do zmiany nr 4 studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Tomice w zakresie zmiany granic złoża 
kruszywa naturalnego „Radocza” oraz 
przeznaczenia części tego obszaru pod teren 
usług komercyjnych i rozwoju aktywności 
gospodarczej. 

4. Utrzymano niższe stawki podatkowe od 
budynków, budowli i terenów związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarcze 
oraz podatku od środków transportowych. 

Zakończono realizację procedur planistycznych  
i podjęto uchwały w sprawie uchwalenia 
następujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: 
Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Tomice – obszar 
1: 

▪ uchwała Nr V/51/2019 Rady Gminy 
Tomice z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Tomice – obszar 1. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Lgota: 

▪ uchwała Nr V/52/2019 Rady Gminy 
Tomice  
z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Lgota. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Zygodowice: 

▪ uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy 
Tomice  
z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie 

Wyznaczono nowe tereny pod budownictwo 
mieszkaniowo-usługowe i usług komercyjnych 
w projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 



uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Zygodowice 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Witanowice – 
obszar 1: 

▪ uchwała Nr VI/68/2019 Rady Gminy 
Tomice  
z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Witanowice – obszar 1. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Woźniki: 

▪ uchwała NR VII/76/2019 Rady Gminy 
Tomice  
z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Woźniki. 

Stałe szkolenia dla pracowników Urzędu 
Gminy w zakresie umiejętności obsługi 
inwestora  

Urząd Gminy zgłosił udział w projekcie 
„Standardy Obsługi inwestora w Małopolsce”  
w ramach konkursu organizowanego przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w ramach Działania 2.18 
Wysokiej jakości usługi administracyjne 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) Celem projektu jest 
zapewnienie szerokiego wsparcia dla gmin  
i powiatów w zakresie obsługi inwestora oraz 
wypracowanie i wdrożenie jednolitych 
standardów jego obsługi na szczeblu 
samorządowym. 

Gmina złożyła wniosek i zakwalifikowała się do 
projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w 
Małopolsce”. Projekt jest współfinansowany  z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – 
Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na 
rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 
2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne.” 
Celem projektu jest objęcie wsparciem 
szkoleniowo – doradczym JST (Gminy Tomice) 
w zakresie współpracy z inwestorem i 
wprowadzenie rozwiązań podnoszących 
atrakcyjność inwestycyjną Gminy. Realizacja 
projektu w 2020 r.  

Podnoszono kwalifikację pracowników UG 
poprzez udział w licznych szkoleniach (ze 
względu na stan epidemiczny w większości 
online). 

Tworzenie procedur obsługi inwestora 
w gminie 

Zrezygnowano z udziału w projekcie pn. 
„Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług 
w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz 
zarządzania nieruchomościami w 8 gminach: 
Chełmek, Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, 

Złożono kolejny wniosek do dofinansowanie w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego pn. „e-Urząd  
w Gminie Tomice”. 
 

Przystąpiono i rozpoczęto realizację  projektu 
Województwa Małopolskiego oraz 
Krakowskiego Parku Technologicznego pn. 
„Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce”. 



Rabka-Zdrój, Polanka Wielka, Oświęcim i Kęty” 
z uwagi na wycofanie się Lidera projektu - firmy 
F5 Konsulting z Poznania. 

 

 

Tabela 5. Zadania 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 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Zwiększanie liczby, zakresu i wartości 
zadań publicznych zlecanych/ 
powierzanych organizacjom 
pozarządowym 

Zwiększono liczbę, zakres i wartości zadań 
publicznych zlecanych organizacjom 
pozarządowym. Wprowadzono nowe zadanie 
zlecane organizacjom: działalność na rzecz 
osób w wieku emerytalnym. 

Zwiększono wartość zadań publicznych 
zlecanych organizacjom pozarządowym. 

Zwiększono wartość zadań publicznych 
zlecanych organizacjom pozarządowym. 

Poszerzenie wachlarza form współpracy 
z sektorem społecznym w oparciu 
o przepisy Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie 

Utrzymano dotychczasowe formy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 

Utrzymano dotychczasowe formy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. 
W  ZSP w Witanowicach  - realizacja  zajęć 
pozalekcyjnych w ramach projektów  „Szkolny 
Klub Sportowy”, wyjazdy na basen – nauka 
pływania uczniów klas I- VIII. 
Udział Szkoły w Witanowicach w Procesowym  
Wspomaganiu  Szkół w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w Gminie Tomice. 

Udział szkoły w Witanowicach w Procesowym  
Wspomaganiu  Szkół w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w Gminie Tomice. – 
kontynuacja w roku 2020. 

5.2 Wzrost zaangażowania mieszkańców w ramach aktywnych działań na rzecz rozwoju lokalnego 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Wykonanie strategii opieki i nauki 
dziecka (żłobek, klubik, przedszkole, 
szkoła, gimnazjum, zajęcia 
pozalekcyjne) 

1. W roku 2018 zwiększono liczbę miejsc w 
żłobku do 17 pozyskując dodatkowe środki 
na stworzenie ogródka zabaw, chodnika. 
Zakupiono dodatkowe wyposażenie 

1. W Ośrodku Kultury realizowano zajęcia 
dodatkowe dla dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych (16 stałych grup warsztatowych 
m.in. taniec, plastyka, robotyka, gitara, 

W Ośrodku Kultury Gminy Tomice 
organizowano dodatkowe zajęcia dla grup 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zajęcia były 
prowadzone stacjonarnie, a w miesiącach 
kiedy z uwagi na pandemię nie było to możliwe 



niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania żłobka. 

2. Utrzymano zwiększoną liczbę oddziałów 
przedszkolnych w szkołach. 

3. Przeniesiono oddziały przedszkolne przy SP 
w Radoczy do wyremontowanego budynku 
przedszkola. 

4. Realizowano w szkołach zajęcia 
pozalekcyjne w ramach projektów „Umiem 
pływać”, „Szkolny Klub Sportowy”. 

5. Stworzono i rozpoczęto realizację Planu 
wspomagania szkół w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w Gminie Tomice. 
Projektem objęto dwie szkoły SP Radocza i 
ZSP Witanowice. 

6. W SP w Wożnikach utworzono dodatkową 
salę lekcyjną, adaptując antresolę przy sali 
gimnastycznej na bibliotekę, która będzie 
również pełnić funkcję świetlicy szkolnej 
oraz umożliwi prowadzenie różnorodnych 
zajęć pozalekcyjnych. 

zumba, gimnastyka oraz 4 Zespoły 
Śpiewacze). 

2. Na dzień 31.12.2019 roku liczba miejsc w 
żłobku wynosiła 17.  Przez cały rok liczba 
miejsc była  
w 100% obsadzona. 

3. Utrzymano liczbę oddziałów 
przedszkolnych 
 w szkołach podstawowych na poziomie 
roku 2018. 

4. Realizowano w szkołach zajęcia 
pozalekcyjne  
w ramach projektów „Umiem pływać”, 
„Szkolny Klub Sportowy”. 

5. Kontynuowano realizację Planu 
wspomagania szkół w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych w Gminie 
Tomice. Projektem objęto dwie szkoły SP 
Radocza i ZSP Witanowice. 

wybrane zajęcia były prowadzone online. 
Ośrodek prowadził m.in. zajęcia: taneczne, 
plastyczne (grupa w Tomicach i Witanowicach), 
nauki gry na gitarze (2 grupy w Woźnikach), 
ceramiczne, kreatywność moje hobby, 
biżuterii, robotyki, programowania, zumby, 
wokalne, 4 Zespoły Śpiewacze oraz 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Zygodowic). 

Organizacja imprez kulturalnych 1. Zorganizowano imprezy kulturalne 
aktywizujące mieszkańców: 

1) przez szkoły, np. w ZSP w Witanowicach 
Dzień Rodziny-Festyn Szkolny, Konkurs 
Gminny „Moja Mała Ojczyzna” z udziałem 
twórców ludowych, Dzień Seniora, 

2) przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice, 
3) przez organizacje pozarządowe, m. in. koła 

gospodyń wiejskich, Stowarzyszenie Wioski 
Naszych Marzeń, Orkiestrę Dętą  
w Zygodowicach. 

31. Organizowane imprezy kulturalne 
wykazano w punkcie 3.2 Rozwój 
nowoczesnych form wsparcia lokalnego 
kapitału ludzkiego przy informacji o realizacji 
zadania: Systematyczna realizacja miękkich 
projektów edukacyjnych, sportowych  
i kulturalnych. 

32. Organizacja Gminnych Obchodów 
100-lecia Niepodległości Polski w hali 

1. Organizacja przez OKGT imprez 
kulturalnych, które zostały po części 
wymienione w punkcie 3.2. 
 
Szkoła Podstawowa w Radoczy 

1. Organizacja Gminnego Pokazu Potraw 
Wielkanocnych we współpracy z Kołem 
Gospodyń Wiejskich i Ośrodkiem Kultury. 

2. W ramach innowacji w grudniu 
zorganizowano Jarmark 
Bożonarodzeniowy 2019 r. Do współpracy 
zaproszeni zostli rodzice, sołtys wsi  
i wszystkie organizacje działające na 
terenie sołectwa. Jarmark zorganizowano 
na terenie oddanego 2019 roku dla 
mieszkańców Radoczy - Centrum 
Rekreacji. Imprezę uświetniła obecność 
św. Mikołaja, degustacja potraw 
wigilijnych, jak również możliwość zakupu 
ozdób świątecznych, wykonanych przez 

Organizacja przez OKGT imprez kulturalnych, 

które zostały po części wymienione w punkcie 

3.2. 

W ZSP Tomice zrealizowano:  
1. Organizacja zabawy andrzejkowej dla 
dorosłych we współpracy z Radą Rodziców 
2. Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych 
Grup Przedszkolnych dla dzieci 
3. Obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 
4. Dzień Rodziny 
5.Organizacja imprezy „Z pieśnią dla 
Niepodległej” 
6.Organizacja spotkania z podróżnikiem dla kl. 
IV – VIII 
7.Konkurs Mickiewiczowski o Jabłko Adama. 
W ZSP Witanowice odbyły się m.in.: 

− XXII Dzień Seniora 



sportowej przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Tomicach, z przekazaniem 
nowego sztandaru dla Szkoły Podstawowej 
w Tomicach przez Radę Rodziców. 

dzieci  
i rodziców. Atrakcją była żywa szopka. 
Wszystkich połączył niezwykły nastrój 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.  
W imprezie wzięli udział mieszkańcy, jak 
również goście z sąsiednich miejscowości. 
Na uroczystości przybyło ponad 300 osób. 

3. Organizacja przez dzieci przedszkolne 
tradycyjnego już Dnia Babci i Dziadka, na 
którą przybyło ok. 200 babć i dziadków. 

 
 
ZSP Tomice 
1. Organizacja zabawy andrzejkowej dla 

dorosłych we współpracy z Radą Rodziców 
2. Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych 

Grup Przedszkolnych dla dzieci 
3. Obchody Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych 
4. Dzień Rodziny 
5. Organizacja imprezy „Z pieśnią dla 

Niepodległej” 
6. Organizacja spotkania z podróżnikiem dla 

kl. IV – VIII 
7. Konkurs Mickiewiczowski o Jabłko Adama. 
 
ZSP Witanowice  
1. Dzień Rodziny –Festyn Szkolny; 
2. Dzień Seniora 
 
 

− Gminna Noc Filmowa dla uczniów klas VII-

VIII z Gminy Tomice. 

− Wspomnienie Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych –apel. 

 
 

Cykliczna organizacja jednej, 
sztandarowej imprezy lokalnej 
w Gminie Tomice (np. dni gminy)   

Organizacja imprez: 
1) Majówka z Galerią Sztuki „Bałysówka” w 

Tomicach, 
2) Turniej Wsi Gminy Tomice, 
3) Dożynki Gminne. 

Ośrodek Kultury zorganizował: 
1. Dożynki Gminne w Woźnikach  
2. III Turniej Wsi Gminy Tomice w Radoczy 
3. Dzień Dziecka – Postaw na rodzinę 

Z uwagi na pandemię cykliczne imprezy nie 
mogły być zorganizowane. 

Organizacja dożynek gminnych, 
parafialnych czy wiejskich 

Dożynki Gminne w Witanowicach pn. 
„Witanowice z Karpiem w Różnej odsłonie” 

Dożynki Gminne w Woźnikach  
pn. „Piknik rybny w wiklinowej wiosce” 
ZSP w Witanowicach zorganizowało Dzień 
Rodziny-Festyn Szkolny, Dzień Seniora, 

Z uwagi na pandemię cykliczne imprezy nie 
mogły być zorganizowane. 



Realizacja projektów mających na celu 
integrację społeczną i aktywizację na 
poziomie gminy osób osiedlających się 
na terenie Gminy Tomice 

Organizowano ogólnodostępne spotkania i 
imprezy o charakterze kulturalnym i 
sportowym, integrujące osoby osiedlające się 
na terenie Gminy Tomice, wykazanie m.in. przy 
informacji o realizacji zadania: Systematyczna 
realizacja miękkich projektów edukacyjnych, 
sportowych i kulturalnych, 
przyporządkowanego do celu operacyjnego 
3.2 Rozwój nowoczesnych form wsparcia 
lokalnego kapitału ludzkiego 

Organizowano ogólnodostępne spotkania i 
imprezy o charakterze kulturalnym i 
sportowym, integrujące osoby osiedlające się 
na terenie Gminy Tomice, wykazanie m.in. przy 
informacji o realizacji zadania: Systematyczna 
realizacja miękkich projektów edukacyjnych, 
sportowych i kulturalnych, 
przyporządkowanego do celu operacyjnego 
3.2 Rozwój nowoczesnych form wsparcia 
lokalnego kapitału ludzkiego 

Ośrodek Kultury organizował ogólnodostępne 
imprezy jak kina plenerowe, spektakle 
teatralne dla dzieci, letnie koncerty. 

Wspieranie idei samorządności – 
promocja funduszu sołeckiego wśród 
mieszkańców 

Utrzymanie w budżecie gminy funduszu 
sołeckiego i popularyzacja funduszu sołeckiego 
na zebraniach wiejskich oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy. 

Utrzymanie w budżecie gminy funduszu 
sołeckiego i popularyzacja funduszu sołeckiego 
na zebraniach wiejskich oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy. 

Utrzymanie w budżecie gminy funduszu 
sołeckiego i popularyzacja funduszu sołeckiego 
na zebraniach wiejskich oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy. 

Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej 
i kulturowej mieszkańców Gminy 
Tomice 

a. Ośrodek Kultury Gminy Tomice 
zorganizował: 

1) Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej, 
2) pokazy tradycyjnych potraw wielkanocnych 
i wigilijnych, 
3) spotkanie pn. „Regionalne rękodzieło – 
ozdoby z siana” dla dzieci oraz dorosłych, 
4) spotkanie pn. ‘Kulinarne oraz regionalne 
skarby Doliny Karpia”, 
5) inne imprezy pielęgnujące rozwój 
świadomości kulturowej mieszkańców Gminy 
Tomice. 
b. Zorganizowano Turniej Wiedzy o Gminie 

Tomice w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Witanowicach pn. „Gmina Tomice – Moja 
Mała Ojczyzna”. 

c. Zorganizowano Gminne Obchody 100-lecia 
Niepodległości Polski w hali sportowej przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach. 
Przemarsz uczestników ulicami Tomic. 

d. W Szkole Podstawowej w Woźnikach w 
listopadzie realizowany był projekt 
edukacyjny „Historia zamknięta w 
piosence”, odbyła się wieczornica 
patriotyczna poświęcona 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 1 
grudnia odbył się Niepodległościowy – 

Ośrodek Kultury Gminy Tomice zorganizował: 
1. VII Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej, 
2. Pokazy tradycyjnych potraw wielkanocnych  

i wigilijnych. 
3. 75 rocznica Pacyfikacji Wsi Lgota wraz z UG 

Tomice i ZSP w Witanowicach . 
4. W 75. rocznicę zestrzelenia amerykańskiego 

bombowca Liberator B-24 „Hell’s Angel” nad 
Zygodowicami, PTTK Oddział „Ziemia 
Wadowicka” wraz z Ośrodkiem Kultury 
Gminy Tomice zorganizowało, pod 
patronatem Wójta Gminy Tomice Witolda 
Grabowskiego, XXIX Rajd Lotników Hell’s 
Angel. 

5. Inne imprezy pielęgnujące rozwój 
świadomości. 

 
 

1. W Szkole Podstawowej w Radoczy:   
- zorganizowany został Dzień Patrona Szkoły, 
który w tym roku miał formę konkursu 
plastycznego dla kl. I – III, natomiast starsi 
uczniowie uczestniczyli w quizie o patronach 
szkoły,  
- w okresie pandemii koronawirusa 
zorganizowane zostało obchody Narodowego 
Święta Niepodległości. Uczniowie z 
najmłodszych klas mieli możliwość podczas 
nauki zdalnej poznać wiadomości o Polsce, 
posłuchania i czytania legendy oraz wykonania 
prac plastycznych Wychowawcy klas stworzyli 
prezentację x wykorzystaniem narzędzi TIK, a 
klasa II zrobiła teledysk patriotyczny. Piosenka 
śpiewana przez uczennice klasy II brała udział 
w Internetowym Przeglądzie Piosenki 
Patriotycznej w Gminie Tomice. 
2. Uczniowie z ZSP w Tomicach uczestniczyli w 
organizowanych przez OKGT konkursach: 
Konkurs recytatorski z okazji 100 rocznicy 
urodzin Jana Pawła II, Konkurs Pieśni 
Patriotycznej. 
3. Udział uczniów z ZSP w Witanowicach w 
organizowanych przez OKGT konkursach, 
Konkursie recytatorskim z okazji 100 rocznicy 



międzypokoleniowy turniej tenisa 
stołowego. 

e. W Szkole Podstawowej w Radoczy z okazji 
100-lecia Niepodległości Polski 
zorganizowano uroczysty apel, pod 
obeliskiem oddano hołd poległym w obu 
wojnach światowych mieszkańcom Radoczy. 

urodzin Jana Pawła II, Konkurs Pieśni 
Patriotycznej. 
Ośrodek Kultury Gminy Tomice zorganizował: 
1.  Internetowy Festiwal Piosenki Patriotycznej, 
2. W 76. rocznicę zestrzelenia amerykańskiego 
bombowca Liberator B-24 „Hell’s Angel” nad 
Zygodowicami, PTTK Oddział „Ziemia 
Wadowicka” wraz z Ośrodkiem Kultury Gminy 
Tomice oraz Urzędem Gminy Tomice 
zorganizował symboliczny Rajd Rowerowy oraz 
złożył kwiaty pod pomnikiem Lotników w 
Zygodowicach.   
 

Tworzenie bogatej oferty edukacji 
nieformalnej zwłaszcza dla dzieci i 
młodzieży oraz osób starszych  

1. Zajęcia pozaszkolne organizowane przez 
Ośrodek Kultury Gminy Tomice: 

1) Galeria artystyczna – zajęcia dla dzieci w 
wieku 3-7 lat:  relaksacyjne i wizualizacyjne, 
ruch przy muzyce, pedagogika zabawy, zabawa 
w teatr, rytmika; 
2) Zespół pieśni i tańca „Tomiczanie”- zajęcia 
ruchowo – wokalne dla dzieci, 
3) Teatrzyk „Trele-Morele” – zajęcia dla 
uczniów szkół podstawowych, zajęcia 
organizowane w Woźnikach; 
4) Akademia Małego Plastyka – zajęcia 
plastyczno-ceramiczne dla dzieci w wieku 5-8 
lat; 
5) Młodzieżowa Orkiestra Dęta – nauka gry na 
instrumentach muzycznych, zajęcia 
organizowane w Zygodowicach; 
6) Warsztaty tańca nowoczesnego skierowane 
do dzieci od IV klasy szkoły podstawowej; 
7) Robotyka –zajęcia edukacyjne dla dzieci od 6 
lat; 
8) Laboratorium Małego Naukowca – zajęcia 
edukacyjne (eksperymenty, warsztaty 
konstruktorów) dla dzieci od 6 lat; 
9) Warsztaty teatralne – nauka teatru 
klasycznego oraz ruchu, zajęcia dla dzieci od 5 
roku życia; 
10) Zumba – taniec i aerobik dla dorosłych. 

Organizacja stałych zajęć pozalekcyjnych przez 
Ośrodek Kultury: 
1) Galeria artystyczna; 
2) Zespół Pieśni i Tańca „TOMICZANIE”; 
3) Teatrzyk „TRELE-MORELE” 
Zajęcia organizowane w Woźnikach w Szkole 
Podstawowej.  
4) Akademia Małego Plastyka; 
5) Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Zajęcia organizowane w Zygodowicach.  
6) Warsztaty tańca nowoczesnego; 
7) Robotyka; 
8) Laboratorium Małego Naukowca; 
9) Sensoryka dla Smyka ; 
10) Warsztaty tworzenia biżuterii; 
11) Warsztaty majsterkowania; 
12) Warsztaty dziennikarskie; 
13) Warsztaty ceramiczne; 
14) Zumba Kids ; 
15) Zumba; 
16) Gimnastyka dla seniora 
 
II. Zespoły śpiewacze: 
1) Zespół Śpiewaczy „Wesołe Gosposie” 

KGW Witanowice; 
2) Zespół Śpiewaczy „Woźniczanki”; 
3) Zespół Śpiewaczy „Radoczanki”; 
4) Zespół Śpiewaczy „Biesiada” z Tomic 

W Ośrodku Kultury Gminy Tomice 
organizowano dodatkowe zajęcia dla grup 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zajęcia były 
prowadzone stacjonarnie, a w miesiącach 
kiedy z uwagi na pandemię nie było to możliwe 
wybrane zajęcia były prowadzone online. 
Ośrodek prowadził m.in. zajęcia:  
I. stałe: 
1. Taneczne 
2. Plastyczne (grupa w Tomicach i 
Witanowicach), 3. Nauki gry na gitarze (2 grupy 
w Woźnikach),  
4. Ceramiczne,  
5. Kreatywność moje hobby,  
6. Biżuterii,  
7. Robotyki,  
8. Programowania,  
9. Zumby,  
10. Wokalne,  
 
II. Zespoły Śpiewacze: 
4 Zespoły Śpiewacze (Woźniczanki, Raoczanki, 
Wesołe Gosposie, Biesiada oraz Młodzieżową 
Orkiestrę Dętą z Zygodowic). 
 
III. Organizacja okazjonalnych warsztatów i 
zajęć i.in.: 
1. Akademia Przedszkolaka 



2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Witanowicach odbyły się: 

− zajęcia pozalekcyjne organizowane 
(prowadzenie zespołu wokalnego 
„Karmelki”, wyjazdy na basen dla uczniów, 

− zajęcia kół przedmiotowych 
(matematycznego, przyrodniczego, 
językowego, BRD, SKS, prowadzenie 
innowacyjnych zajęć z arteterapii). 

3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Tomicach organizowano zbiórki żywności  i 
środków czystości dla osób potrzebujących, 
m.in. dla Kuchni św. Alberta w Wadowicach. 
Uczniowie  prowadzili w ramach 
wolontariatu zbiórki żywności w sklepach na 
terenie Wadowic. Zbiórki środków 
finansowych dla potrzebujących, m.in. w 
ramach akcji „Góra grosza”. 

 
III. Organizacja okazjonalnych warsztatów  
i zajęć m.in.: 
1) Akademia przedszkolaka (1 raz w 

miesiącu); 
2) Warsztaty kulinarno-podróżnicze (1 raz  

w miesiącu); 
3) Warsztaty podczas ferii zimowych i 

wakacji; 
4) Warsztaty taneczne dla Pań; 
5) Warsztaty animacji filmowej; 
6) Warsztaty z okazji Dnia Mamy; 
7) Spotkania Scrabble; 
8) Warsztaty w Bibliotece Publicznej w 

Tomicach  
i jej filiach  

 

2. Warsztaty podróżnicze 
3. Warsztaty 4 pory roku 
4. Warsztaty taneczne  
5. Warsztaty biżuterii i decoupage 
6. Warsztaty świąteczne (ceramiczne i 
kulinarne) 
7. Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka 
 

5.3 Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Gminy Tomice  

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Promocja samopomocy sąsiedzkiej – 
wykorzystywanie więzi funkcjonujących 
wśród mieszkańców 

Nie podjęto działań Nie podjęto działań Nie podjęto działań. 

Zbudowanie trwałych mechanizmów 
dialogu / wymiany informacji  
z organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego 

1. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu 
sołeckiego we wszystkich sołectwach. 

2. Realizacja programu współpracy Gminy 
Tomice z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2018 
rok. 

3. Poddano konsultacjom projekty uchwał 
w sprawach: 

1) Programu współpracy Gminy Tomice 
z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2019 rok, 

2) Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

1. Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu 
sołeckiego we wszystkich sołectwach. 

2. Realizacja programu współpracy Gminy 
Tomice z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2019 
rok. 
 

1. Realizacja przedsięwzięć w ramach 
funduszu sołeckiego we wszystkich 
sołectwach. 

2. Realizacja programu współpracy Gminy 
Tomice z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2020 
rok. 

3. Zrealizowano w konsultacji z 
mieszkańcami sołectw oraz organizacjami 
NGO’s koncepcję przebudowy szkół w 
Lgocie i Zygodowicach, budowy budynku 
OSP i OKGT w Tomicach, oraz projektu 
miejsca rekreacji w Woźnikach. 

 



zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2018 
roku, 

3) Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Tomice na lata 2019-2022. 

Tworzenie i realizacja programów 
nakierowanych na promocję 
wolontariatu 

Jak w punkcie 3.4. Spójne i wszechstronne 
działania na rzecz grup defaworyzowanych. 

ZSP Tomice 
1. Organizacja zbiórki żywności  i środków 

czystości dla osób potrzebujących, m.in. dla 
Kuchni św. Alberta w Wadowicach. 

2. Zbiórki żywności w sklepach na terenie 
Wadowic.  

3. Zbiórki środków finansowych dla 
potrzebujących, m.in. w ramach akcji „Góra 
grosza”.  

4. Praca uczniów ZSP Tomice na rzecz 
Stowarzyszenia „Dać Szansę” 

4. W szkole w Woźnikach w ramach 
wolontariatu podjęto współpracę z 
hospicjum dziecięcym w Krakowie. 
Zorganizowano paczki świąteczne dla 
potrzebujących, z Radą rodziców zbiórkę 
makulatury, zbiórkę nakrętek, baterii i 
telefonów. 

5. W ZSP Tomice kontyno działalność 
Szkolnego Koła PCK Wolontariat, 
przygotowano „Szlachetnej Paczki” dla 
jednej z Rodziny oraz zorganizowanie 
paczek na święta dla rodzin najbardziej 
potrzebujących, uczestniczono Akcję Góra 
Grosza i Sursum Corda – rozprowadzenie 
kalendarzyków (pomoc dzieciom 
niepełnosprawnym). 

6. W ZSP Witanowice kontynuowano 
działalność Szkolnego Koła Caritas – 
działającego w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Witanowicach. 
Zorganizowano m.in. 

− Zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z 

Afryki 

− Kiermasz dobroczynny.  

− „Światełko pamięci” czyli odkrywamy 

groby zapomniane i opuszczone na 

cmentarzu w Witanowicach 

− Zaangażowanie w Nadzwyczajny Miesiąc 

Misyjny – modlitwa w intencji Misji 

− Zaangażowanie w Dzień Papieski – zbiórka 

środków dla Stypendystów 

− „Zakręcona akcja” czyli zbiórka nakrętek 

dla Dawida z Tomic i Alana ze Śląska /trwa 

cały rok/ 



− Przygotowanie „Szlachetnej Paczki” dla 

jednej z Rodziny oraz zorganizowanie 

paczek na święta dla rodzin najbardziej 

potrzebujących /1 rodzina + 6 rodzin z 

GOPS Tomice/ 

− Przygotowanie 50 kartek 

bożonarodzeniowych na Ogólnopolską 

Wigilię dla Bezdomnych w Krakowie we 

współpracy z Caritas Archidiecezji 

Krakowskiej 

− Zbiórka żywności w sklepie Lewiatan we 

współpracy z Caritas Archidiecezji 

Krakowskiej 

− Zaangażowanie w przeprowadzenie akcji 

„Paczuszka dla Maluszka” dla dzieci z 

Domu Samotnej Matki w Wadowicach we 

współpracy z Parafią Św. Mikołaja w 

Witanowicach 

− Pamiętamy o naszych seniorach- życzenia 

na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc 

ludziom samotnym i starszym (80+) 

− Kolęda Misyjna na pomoc dzieciom z 

Afryki. 

− Akcja Góra Grosza. 

− Sursum Corda – rozprowadzenie 

kalendarzyków (pomoc dzieciom 

niepełnosprawnym) 

− Samopomoc uczniowska. 

Współpraca ze społecznościami 
lokalnymi i regionalnymi innych państw 
(gminami partnerskimi) 

Kontynuacja współpracy przez Szkołą 
Podstawową w Woźnikach ze szkołą 
podstawową w Kecskemét na Węgrzech. 

Kontynuacja współpracy przez Szkołą 
Podstawową w Woźnikach ze Szkołą 
Podstawową w Kecskemét na Węgrzech. 

Kontynuacja współpracy przez Szkołą 
Podstawową w Woźnikach ze Szkołą 
Podstawową w Kecskemét na Węgrzech. 
Ośrodek Kultury Gminy Tomice podjął 
współpracę z Miastem Trstena (Słowacja) w 
ramach realizacji projektu „Dziedzictwo 



przyrodniczo-kulturowe gminy Tomice i Miasta 
Trstena). 
 

Wspieranie i upowszechniania idei 
samorządowej, w tym tworzenia 
warunków do działania i rozwoju 
jednostek pomocniczych i wdrażania 
programów pobudzania aktywności 
obywatelskiej 

Utworzenie funduszu sołeckiego w budżecie 
gminy i realizacja przedsięwzięć w ramach 
funduszu we wszystkich sołectwach, 
wspieranych dodatkowymi środkami 
finansowymi. 

Utworzenie funduszu sołeckiego w budżecie 
gminy i realizacja przedsięwzięć w ramach 
funduszu we wszystkich sołectwach, 
wspieranych dodatkowymi środkami 
finansowymi. 

Utworzenie funduszu sołeckiego w budżecie 
gminy i realizacja przedsięwzięć w ramach 
funduszu we wszystkich sołectwach, 
wspieranych dodatkowymi środkami 
finansowymi. 

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 

1. Realizacja przedsięwzięć wykazanych  
w punkcie  5.2 Wzrost zaangażowania 
mieszkańców w ramach aktywnych działań 
na rzecz rozwoju lokalnego. 

2. Realizacja zadań przez Ośrodek Kultury 
Gminy Tomice w zakresie: 

1) organizacji imprez artystycznych, 
rozrywkowych, rekreacyjno-sportowych; 

2) organizacji konkursów, wystaw, spotkań  i 
innych przedsięwzięć w zakresie 
popularyzacji dorobku kulturalnego 
środowiska; 

3) organizacji wycieczek; 
4) inspirowania oraz promowania działalności 

literackiej, artystycznej i innych form 
twórczości mieszkańców Gminy Tomice; 

5) podejmowania przedsięwzięć edukacyjnych, 
oświatowych, rekreacyjnych i sportowych; 

6) promocji Gminy Tomice 
3. Wsparcie finansowe zadań realizowanych 

przez: 
1) Orkiestrę Dętą w Zygodowicach; 
2) Zespoły śpiewacze: Biesiada, Wesołe 

Gosposie, Radoczanki, Woźniczanki; 
3) inne podmioty prowadzące działalność 

związaną z zachowaniem i promocją 
dziedzictwa kultury i tradycji. 

Realizacja zadań przez Ośrodek Kultury Gminy 
Tomice w zakresie: 

− organizacji imprez artystycznych, 
rozrywkowych, rekreacyjno-
sportowych; 

− organizacji konkursów, wystaw, spotkań  
i innych przedsięwzięć w zakresie 
popularyzacji dorobku kulturalnego 
środowiska; 

− organizacji wycieczek; 

− inspirowania oraz promowania 
działalności literackiej, artystycznej i 
innych form twórczości mieszkańców 
Gminy Tomice; 

− podejmowania przedsięwzięć 
edukacyjnych, oświatowych, 
rekreacyjnych i sportowych; 

− promocji Gminy Tomice 

Realizacja zadań przez Ośrodek Kultury Gminy 
Tomice w zakresie: 

− organizacji imprez artystycznych, 
rozrywkowych, rekreacyjno-
sportowych; 

− organizacji konkursów, wystaw, spotkań  
i innych przedsięwzięć w zakresie 
popularyzacji dorobku kulturalnego 
środowiska; 

− organizacji wycieczek; 

− inspirowania oraz promowania 
działalności literackiej, artystycznej i 
innych form twórczości mieszkańców 
Gminy Tomice; 

− podejmowania przedsięwzięć 
edukacyjnych, oświatowych, 
rekreacyjnych i sportowych;  

− promocji Gminy Tomice. 

 

 



Tabela 6. Zadania 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 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Rewitalizacja społeczna gminy Tomice 
w zakresie podejmowania programów 
na rzecz rozwoju społecznego i 
gospodarczego 

Realizacja zadań w ramach Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Tomice na lata 2016-2021 oraz 
przedsięwzięć wymienionych w Gminnym 
Programie Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 
2017-2023 

Realizacja zadań w ramach Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Tomice na lata 2016-2021 oraz 
przedsięwzięć wymienionych w Gminnym 
Programie Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 
2017-2023 

Realizacja zadań w ramach Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Tomice na lata 2016-2021 oraz 
przedsięwzięć wymienionych w Gminnym 
Programie Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 
2017-2023 

Rewitalizacja przestrzenna gminy 
Tomice obszarów w sposób szczególny 
dotkniętych problemami 
gospodarczymi, środowiskowymi, 
przestrzenno-funkcjonalnymi i 
technicznymi    

Realizacja przedsięwzięć wymienionych w 
Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy 
Tomice na lata 2017-2023. 

Realizacja zadań w ramach Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Tomice na lata 2016-2021 oraz 
przedsięwzięć wymienionych w Gminnym 
Programie Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 
2017-2023 

Realizacja zadań w ramach Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Tomice na lata 2016-2021 oraz 
przedsięwzięć wymienionych w Gminnym 
Programie Rewitalizacji Gminy Tomice na lata 
2017-2023 

Stworzenie i utrzymanie świetlic 
wiejskich w poszczególnych sołectwach  

Dostosowano pomieszczenia dawnej szkoły 
w Lgocie na miejsce spełniające warunki dla 
utworzenia świetlicy wiejskiej.  

Nie podjęto dalszych działań Utworzono 3 placówki wsparcia dziennego 

6.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej lub jej adaptacja na inne cele 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Rewitalizacja budynku dawnej szkoły w 
Zygodowicach 

Rezygnacja z najmu budynku. Nie podjęto 
dalszych działań. 

Nie podjęto dalszych działań. Wykonano koncepcję przebudowy obiektu. 

Rewitalizacja budynku dawnej szkoły w 
Woźnikach 

Zlecono ekspertyzę techniczną pod katem 
przystosowania budynku pod przedszkole. 

Nie podjęto dalszych działań. Nie podjęto dalszych działań. 

Rewitalizacja budynku dawnej szkoły i 
przedszkola w Radoczy 

W budynku dawnej szkoły, po dokonanej 
rewitalizacji, od marca 2018 r. funkcjonują dwa 
oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej. 

W budynku dawnej szkoły, po dokonanej 
rewitalizacji, od marca 2018 r. funkcjonują dwa 
oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej. 

W budynku dawnej szkoły, po dokonanej 
rewitalizacji, od marca 2018 r. funkcjonują dwa 
oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej. 



Rewitalizacja budynku dawnej szkoły w 
Lgocie, wpisanego do gminnej ewidencji 
zabytków 

Budynek jest stopniowo remontowany, 
zakończono termomodernizację. W budynku 
odbywają się zajęcia dla dzieci, młodzieży i 
kobiet. 

Budynek jest stopniowo remontowany, 
zakończono termomodernizację. W budynku 
odbywają się zajęcia dla dzieci, młodzieży i 
kobiet. 

Wykonano koncepcję przebudowy obiektu. 

Rozbudowa oraz modernizacja 
przedszkoli, szkół i szkolnej 
infrastruktury sportowej (Budowa sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Tomicach) 

1. W Szkole Podstawowej w Radoczy: 
1) modernizacja kotłowni gazowej, 
2) wykonano szafy w budynku z oddziałami 

przedszkolnymi, 
3) wydzielono salę na samodzielną pracownię 

komputerową, 
4) montaż rolet okiennych w przedszkolu oraz 

w pracowni komputerowej i w jednej sali 
lekcyjnej, 

5) malowanie sal lekcyjnych i korytarza na 
parterze, malowanie kuchni i jadalni 
(wymiana blatów), 

6) zakup i montaż pieca konwekcyjno-
parowego w kuchni, 

7) wykonanie instalacji wentylacyjnej w kuchni, 
8) wymiana oświetlenia na ledowe (jadalnia, 

kuchnia, parter i toalety na I piętrze), 
9) montaż wideo-domofonu w drzwiach 

wejściowych. 
2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Tomicach przy ul. Floriańskiej: 
1) wykonanie placu zabaw wyremontowanie 

starych elementów placu, 
2) przygotowanie inwentaryzacji pomieszczeń 

i zaplecza kuchennego, 
3) remont i modernizacja wejścia do budynku 

szkoły. 
3. W Szkole Podstawowej w Woźnikach: 

przygotowanie dokumentacji i 
przeprowadzanie adaptacji antresoli  przy 
sali gimnastycznej na pomieszczenia 
biblioteki i świetlicy szkolnej. 

4. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Witanowicach: wymiana pokrycia 
dachowego i malowanie sali gimnastycznej. 

W ramach programu „Małopolska 
Infrastruktura Sportowo-Rekreacyjna 2019” 
oddano do użytku zmodernizowane boisko 
wielofunkcyjne przy Zespole-Szkolno 
Przedszkolnym w Tomicach. 

 
W Szkole Podstawowej w Radoczy wykonano: 
1) malowanie sekretariatu i zakup szafy   

metalowej, 
2) malowanie sali nr 2, zakup ławek i krzeseł 

przeznaczonych dla kl. I, 
3) przeniesienie, malowanie i remont 

świetlicy, zakup krzeseł, wykładziny 
4) częściowa wymiana rynien na budynku 

szkolnym 
5) montaż wentylacji w przedszkolu 
6) wymiana baterii łazienkowych w 

toaletach /I piętro/ 
7) montaż lampy zewnętrznej przed 

budynkiem przedszkola 
 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Witanowicach wykonano: 
1) malowanie dolnych szatni i korytarza 

przed salą gimnastyczną; 
2) modernizacja zaplecza i wyposażenia 

kuchni  
w ramach projektu” Posiłek w szkole  
i w domu”; 

3) montaż rolet okiennych w szkole  w salach 
lekcyjnych ze środków RR; 

4) modernizacja monitoringu w szkole; 
5) remont urządzeń na placu zabaw 

1. W Szkole Podstawowej w Woźnikach:  
- wykonano  modernizacją ogrodzenia , bramę 
wjazdową i furtki w celu poprawy 
bezpieczeństwa, 
- ogród doświadczeń został wzbogacony o 
nowe elementy edukacyjne w zakresie ochrony 
przyrody, 
- odnowione zostały szatnie szkolne i 
przedszkolne, zakupiono szafki indywidualne 
dla uczniów, 
- wykonano remont kominów na budynku 
szkoły, 
- w szkole powstała sala kulinarna do zajęć 
dydaktycznych, 
- zamontowano wideomofon w oddziale 
przedszkolnym, 
- wykonano zabezpieczenie przy zejściu do 
szatni, - poszerzono wjazd do szkoły. 
2. W Szkole Podstawowej w Radoczy 

wykonano:  
- modernizację instalacji elektrycznej w 
oddziale przedszkolnym oraz bibliotece, 
- położono panele w bibliotece, 
- wyremontowano pomieszczenie w budynku 
szkoły przeznaczone na trzeci oddział 
przedszkolny: wymiana podłogi, malowanie 
ścian malowanie korytarza na I piętrze, 
- zakupiono meble do przedszkola oraz 
wieszaki do szatni,  
- wykonano częściowe ogrodzenie terenu 
wokół szkoły,  
- wymieniono zniszczone blaty ławek,  
- wymieniono 10 szt. drzwi na I piętrze, 
- zamontowano oświetlenie zewnętrzne 
terenu wokół szkoły. 
3. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Witanowicach wykonano: 



− malowanie korytarza na I piętrze  oraz 3 

sal lekcyjnych 

− wykonanie nagłośnienia (radiowęzeł  

szkolny) 

− montaż bramy przesuwnej od strony drogi 

powiatowej 

− położenie wykładziny podłogowej 

termozgrzewalnej w 1 sali lekcyjnej 

− remont sanitariatów dziewcząt i 

nauczycieli na I piętrze. 

− Remont pomieszczeń magazynowych w 

piwnicach budynku szkolnego 

(przygotowanie do przeniesienia 

sprzętów i pomocy z magazynu 

zewnętrznego przeznaczonego do 

rozbiórki) 

Systematyczne doposażenie pracowni 
dydaktycznych, np. pracowni 
językowych, komputerowych 

1. W Szkole Podstawowej w Radoczy: 
1) zakup wyposażenia do pracowni 

biologiczno-chemiczno-fizycznej (m.in. 
pomoce i środki dydaktyczne, ekran 
multimedialny, laptop, ławki i krzesła 
uczniowskie), 

2) zakup laptopa do przedszkola, 
3) montaż tablicy multimedialnej w kolejnej 

klasie. 
2. Uzupełnienie wyposażenia i pomocy 

dydaktycznych dla wszystkich szkół w 
związku z nową podstawą programową, 
uzupełniono wyposażenia i pomoce. 

3. Montaż monitoring na boisku sportowym 
przy ZSP Witanowice oraz w ZSP Tomice. 

4. Przeprowadzono remonty w szkołach 
(malowanie). 

5. Zakupiono doposażenie kuchni w ZSP 
Tomice i SP Woźniki. 

6. Przeprowadzono pielęgnację i wycinkę 
drzew przy ZSP Tomice i SP Radocza. 

7. Utworzenie pracowni przedmiotowych - 
modernizacja pomieszczeń, wykonanie 

W Szkole Podstawowej w Radoczy wykonano: 
1) Modernizacja pracowni komputerowej  

w zakresie zabezpieczenia komputerów 
przed dostępem niedozwolonych treści – 
wymiana dysków.  

2) Zakup pomocy dydaktycznych dla klas IV – 
VIII. 

3) Podłączenie szkoły do Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej 

 
ZSP Tomice: 
1) Systematyczna wymiana i naprawa 

sprzętu komputerowego w szkole 
2) Pozyskanie sprzętu z projektu Extra-

kompetentni 
 
W ZSP Witanowice wykonano: 
1) Montaż monitoringu na obiekcie szkoły 

oraz  na boisku sportowym przy ZSP 
Witanowice; 

2) doposażenie pracowni komputerowej 
( wymiana trzech komputerów ) 

3) doposażenie szkoły w  dwa laptopy 

1. W Szkole Podstawowej w Woźnikach: 
- wyposażenie  pracowni biologiczno-
chemiczno-fizycznej (m.in. w pomoce i środki 
dydaktyczne, monitor interaktywny, laptop, 
dygestorium, wykonano meble na pomoce 
dydaktyczne, 
- zakup i montaż  projektora w pracowni 
językowej, 
- doposażono pracownię biologiczno-
chemiczną w tablety dla uczniów. 
2. W Szkole Podstawowej w Radoczy 
wykonano: 
- zakupiono tablety, 
- zakupiono pomoce dydaktyczne do 
kształcenia specjalnego: podłoga 
multimedialna, ekran multimedialny, tablet, 
programu edukacyjne, komputer, pomoce 
dydaktyczne, 
- zakupiono drukarkę laserową kolorową. 
3. W ZSP Tomice systematycznie wymieniano 
sprzęt komputerowy  wraz z pozyskaniem 
nowego w ramach programu Extra-
kompetentni. 



zaplecza sali biologiczno-chemicznej w ZSP 
Witanowice. 

8. Systematyczna wymiana i naprawa sprzętu 
komputerowego w szkołach. 

9. Rozbudowa o 4 stanowiska pracowni 
komputerowej w SP w Woźnikach. 

 4. W ZSP Witanowice wykonano: 

− doposażenie w pomoce dydaktyczne 
pracowni przyrodniczych w ramach 
projektu MEN. 

− systematycznej wymiany sprzętu 
komputerowego i zakup 2 monitorów 
interaktywnych i 1 tablicy interaktywnej. 

− doposażenie 3 sal klas I-III w nowe krzesła 
i w 1 Sali także stoliki uczniowskie. 

 

Tworzenie infrastruktury opieki nad 
dziećmi (żłobki) lub innego systemu 
opieki na dziećmi do lat 3 

Zakupiono dodatkowe wyposażenie na 
potrzeby funkcjonalności żłobka tj. wózki 
spacerowe, dywan. Utworzono ogródek zabaw 
dla dzieci  
w żłobku oraz wykonano chodnik. 

Nie podjęto działań Kontynuował działalność Żłobek Gminny w 
Tomicach. 

6.3 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Modernizacja i rozbudowa siedzib 
bibliotek, w tym termomodernizacja 
i dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

1. Wykonano remont pokrycia dachowego 
budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice z 
Biblioteką Publiczną. 

2. Zorganizowano bibliotekę szkolną dla 
uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej w 
budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Tomicach przy ul. Dworskiej 9A.  

Nie podjęto działań 1. Dokonano zmiany lokalizacji Fili Biblioteki 
Publicznej w Witanowicach. Biblioteka 
została przeniesiona do 
wyremontowanego lokalu o dogodnej 
lokalizacji w centrum wsi oraz bliskości 
szkoły podstawowej. 

2. Opracowany został Program 
Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z 
koncepcją budowy budynku remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomicach 
oraz siedziby OKGT i Biblioteki przez 
firmę Fero+Enso M.Barcik za kwotę 
12 000,00 zł. 

 

Adaptacja budynków na cele kulturalne Nie podjęto działań Nie podjęto działań Nie podjęto działań. 

Doposażenie bibliotek 1. Księgozbiór Biblioteki Publicznej powiększył 
się o 1209 woluminów. 

2. Doposażono biblioteki szkolne w nowe 
książki z uwagi na zmianę lektur i podstawy 
programowej. 

Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Tomicach 
wraz  
z filiami powiększył się o 1837 woluminów. 

 

W szkołach uzupełniono bazę lektur szkolnych. 
Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Tomicach 
wraz z filiami powiększył się o 1955 
woluminów. 
 



ZSP Tomice - Zakup książek do biblioteki 
szkolnej  
w związku ze zmianą lektur i podstawy 
programowej. 
 
ZSP Witanowice - Doposażono biblioteki 
szkolne  
w nowe książki z uwagi na zmianę lektur i 
podstawy programowej 

Tworzenie przestrzeni pod działalność 
kulturalną 

Zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia 
pt. „Budowa nowego centrum rekreacyjnego  
w Radoczy” w ramach Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,  
w którym przewidziano budowy sceny letniej. 

Wybudowano i oddano do użytku nowe 
centrum rekreacyjne w Radoczy. W ramach 
zadania wybudowano plac zabaw, siłownie 
zewnętrzną, widownię, obiekty małej 
architektury. 

Opracowany został Program Funkcjonalno-
Użytkowy (PFU) wraz z koncepcją budowy 
budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Tomicach oraz siedziby OKGT i Biblioteki. 

Budowa, rozbudowa i modernizacja lub 
wyposażanie budynków pełniących 
funkcje kulturalne, w tym świetlic 
i domów kultury 

1. Wykonano remont pokrycia dachowego 
budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice. 

2. Stopień realizacji zadania wykazano przy 
opisie realizacji zadania pn. Budowa, 
modernizacja i remont infrastruktury 
służącej zapewnieniu miejsc integracji 
mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży 
poprzez tworzenie świetlic, 
przyporządkowanego do celu operacyjnego 
3.1 Modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury społecznej. 

1. Doposażono salę widowiskową Ośrodka 
Kultury w Tomicach. Zakupiono: 
oświetlenie sceniczne, mikrofony, głośnik 
przenośny wraz z zestawem mikrofonów. 
Wymalowano pomieszczenia w Ośrodku 
Kultury oraz w Bibliotece Publicznej w 
Tomicach. 

Opracowany został Program Funkcjonalno-
Użytkowy (PFU) wraz z koncepcją budowy 
budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Tomicach oraz siedziby OKGT i Biblioteki. 

6.4 Udostępnianie publicznych produktów cyfrowych 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Rozbudowa linii Internetu 
szerokopasmowego na terenie gminy 

Firma WadowiceNet wybudowała sieć 
światłowodową w miejscowości Lgota oraz 
rozbudowała sieć w pozostałych 
miejscowościach gminy. 

Przystąpienie do sieci szkół w ramach OSE Nie podjęto działań. 

Podejmowanie działań w zakresie 
rozwoju e-administracji rozumianej jako 
aplikacje bądź technologie cyfrowe 
stosowane w administracji 
samorządowej Gminy Tomice 

1. Podpisano aneks do umowy o użyciu 
terminali płatniczych do płatności 
bezgotówkowych w ramach programu 
„Polska Bezgotówkowa” (przedłużenie 
terminu realizacji z 03.2020 do 08.2021). 

2. Rezygnacja z projektu pn. „Przyjazny e-urząd 
– podniesienie jakości usług w zakresie 

Złożono kolejny wniosek do dofinansowanie w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego pn. „e-Urząd  
w Gminie Tomice” 

Nie podjęto działań. 



podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 
nieruchomościami w 8 gminach: Chełmek, 
Przeciszów, Brzeszcze, Tomice, Rabka-Zdrój, 
Polanka Wielka, Oświęcim i Kęty” z uwagi na 
wycofanie się Lidera projektu - firmy F5 
Konsulting z Poznania. 

Podejmowanie działań w zakresie 
rozwoju e-edukacji rozumianej jako 
aplikacje bądź technologie cyfrowe 
służące edukacji i podnoszeniu 
kompetencji 

Realizacja projektu grantowego pn. 
„Rozwijamy kompetencje cyfrowe 
mieszkańców w Gminie Tomice” w ramach 
Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na 
lata 2014-2020. 

Kontynuacja i zakończenie realizacji projektu 
grantowego pn. „Rozwijamy kompetencje 
cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice” w 
ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa 
Polska na lata 2014-2020 

Zrealizowano projekt edukacyjny „Zdalna 
szkoła”. 

6.5 Wsparcie mieszkańców w zakresie nabywania kompetencji cyfrowych 

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Szkolenia z zakresu podnoszenia 
kompetencji informatycznych zwłaszcza 
dla osób 50+ oraz młodzieży 

1. Kontynuacja realizacji projektu grantowego 
pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe 
mieszkańców w Gminie Tomice” w ramach 
Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na 
lata 2014-2020. 

2. Udział Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Witanowicach w projekcie 
„Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła 
Cyfrowa” w ramach Rządowego programu 
wspomagania w latach 2015−2018 organów 
prowadzących szkoły w zapewnieniu 
bezpiecznych warunków nauki, wychowania 
i opieki w szkołach. Projekt z udziałem 
uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Kontynuacja i zakończenie realizacji projektu 
grantowego pn. „Rozwijamy kompetencje 
cyfrowe mieszkańców w Gminie Tomice” w 
ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa 
Polska na lata 2014-2020 

  

Nie podjęto działań 

Wzmocnienie kompetencji cyfrowych w 
ramach kadry instytucji samorządowych 

1. Szkolenia rady pedagogicznej szkoły 
podstawowej w Witanowicach w zakresie 
wykorzystania narzędzi multimedialnych do 
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych. 
Wprowadzenie dziennika elektronicznego w 
szkole i przedszkolu. 

2. Kontynuowano szkolenia stanowiskowe z 
zakresu obsługi nowych aplikacji w Urzędzie 
Gminy i w jednostkach organizacyjnych 
Gminy Tomice. 

Nie podjęto działań Kontynuowano szkolenia stanowiskowe z 
zakresu obsługi nowych aplikacji w Urzędzie 
Gminy i w jednostkach organizacyjnych Gminy 
Tomice. 
 



3. Urząd Gminy zgłosił udział w projekcie 
„Standardy Obsługi inwestora w 
Małopolsce” w ramach konkursu 
organizowanego przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w ramach 
Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi 
administracyjne Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

Promocja korzystania z nowoczesnych 
usług, jakie oferowane są w sieciach 
szerokopasmowych wśród 
mieszkańców 

Realizacja projektu grantowego pn. 
„Rozwijamy kompetencje cyfrowe 
mieszkańców w Gminie Tomice” w ramach 
Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na 
lata 2014-2020. 

Realizacja i zakończenie projektu grantowego 
pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe 
mieszkańców w Gminie Tomice” w ramach 
Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na 
lata 2014-2020 

Nie podjęto działań. 

6.6 Nowoczesne usługi publiczne  

Nazwa zadania Stan realizacji na dzień 31.12.2018 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. Stan realizacji na dzień 31.12.2020 r. 

Zapewnienie sprawnego 
i funkcjonalnego transportu 
publicznego 

Zawarcie umów z przewoźnikiem na 
świadczenie usług komunikacyjnych w czasie 
wakacji i ferii zimowych w ramach publicznego, 
regularnego przewozu osób na trasie Tomice – 
Radocza – Tomice celem zapewnienia ciągłości 
usług transportu publicznego. 

Nie podjęto działań  Nie podjęto działań. 

Zapewnienie wysokiej jakości edukacji  

1. Stosowanie nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w szkołach. 

2. Realizacja innowacyjnych projektów 
edukacyjnych. 

3. Prowadzenie innowacyjnych zajęć metodą 
arteterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą  
w szkole w Witanowicach. 

4. Sukcesywne tworzenie pracowni 
dydaktycznych oraz uzupełnianie pomocy 
dydaktycznych i bibliotek szkolnych  
w związku z reformą systemu edukacji. 

5. Realizacja innych przedsięwzięć w szkołach 
wykazanych w pkt 6.2. Modernizacja i 
rozbudowa infrastruktury edukacyjnej lub jej 
adaptacja na inne cele. 

1. ZSP Tomice - Organizacja warsztatów z 
robotyki we współpracy z Legomindstorms 
dla uczniów kl. IV-VIII 

2. ZSP Witanowice  - systematyczne tworzenie 
pracowni dydaktycznych oraz uzupełnianie 
pomocy dydaktycznych i bibliotek 
szkolnych  
w związku z reformą systemu edukacji. 

1. W Szkole Podstawowej w Woźnikach 
sukcesywne doposażanie i 
unowocześnianie bazy dydaktycznej w 
pracowniach: językowej, biologiczno – 
chemiczno –fizycznej oraz w ogrodzie 
doświadczeń. 

2. Zorganizowano warsztaty z robotyki w 
ZSP Tomice. 



Oferta usług publicznych w dziedzinie 
kultury  

a. Zlecanie organizacjom pozarządowym 
realizacji zadań z zakresu upowszechniania 
kultury w ramach otwartego konkursu ofert. 

b. Organizacja przez Ośrodek Kultury Gminy 
Tomice innowacyjnych przedsięwzięć  
z zakresu kultury: realizacja przedsięwzięcia 
pt. Organizacja cyklu spotkań bazujących na 
obiektach znajdujących się w Ekomuzeum 
Doliny Karpia w ramach Klubu 
Ekomuzealnika Doliny Karpia na rzecz 
promocji obszaru 

Organizacja przez Ośrodek Kultury Gminy 
Tomice innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu 
kultury:  
- złożono wniosek o dofinansowanie projektu 
na organizację spotkań Letniego Kina 
Plenerowego  
w gminie Tomice (realizacja na 2020 i 2021 rok). 

Organizacja przez Ośrodek Kultury Gminy 
Tomice innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu 
kultury: 
- realizacja projektu na organizację Letniego 
Kina Plenerowego (6 spotkań po 1 w każdej 
gminnej miejscowości); 
- w 2020 roku złożono wniosek do Euroregionu 
Beskidy na realizację projektu „Dziedzictwo 
kulturowo-przyrodnicze gminy Tomice i Miasta 
Trstena” 
- złożono wniosek na organizację Pikników 
Rybnych (I etap na 2021 rok i II etap na 2022 
rok). 

Oferta usług publicznych w dziedzinie 
sportu i rekreacji 

a. Zlecanie organizacjom pozarządowym 
realizacji zadań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej w ramach otwartego 
konkursu ofert. 

b. Organizacja przez Ośrodek Kultury Gminy 
Tomice innowacyjnych z zakresu sportu i 
rekreacji. 

Organizacja przez Ośrodek Kultury Gminy 
Tomice imprez sportowych i rekreacyjnych. 

Organizacja przez Ośrodek Kultury Gminy 
Tomice imprez sportowych i rekreacyjnych. 

 

 

 

 


