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0. Wprowadzenie

„Co umysł ludzki potrafi wymyślić i w co uwierzy, tego potrafi także dokonać”
Napoleon Hill, amerykański pisarz, prekursor nowoczesnego rodzaju pisarstwa znanego jako literatura sukcesu

Od kilku miesięcy, powołany przeze mnie Zespół ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała
pracował nad kierunkami działania naszej Gminy w perspektywie roku 2020. Tworząc Strategię
korzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia wielu przedstawicieli środowiska publicznego,
społecznego i gospodarczego funkcjonującego na terenie Miasta i Gminy. Kierowaliśmy się
kryterium zapewnienia jak najszerszego spojrzenia na wyzwania Gminy w horyzoncie kolejnych
kilku lat. W pracach udział brali przedstawiciele Rady Miasta i Gminy Skała, przedstawiciele
Powiatu Krakowskiego, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skale, reprezentanci oświaty,
instytucji kultury oraz przedstawiciele bardzo dobrze rozwijającego się w Gminie trzeciego
sektora. Pracami Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała kierował w warstwie
merytorycznej Tomasz Bogdan – ekspert strategiczny Miasta. Efekty cząstkowe prac nad
strategią rozwoju omawiane były i konsultowane podczas cyklu spotkań warsztatowych
zrealizowanych na przestrzeni ostatnich miesięcy.
Dzięki zaangażowaniu w proces powstawania Strategii przedstawicieli wielu środowisk,
dokument finalny Strategii podsumowuje nie tylko naszą kilkumiesięczną pracę, prezentuje
również sposób myślenia o rozwoju Gminy, wskazuje na wybraną strategię postępowania.
Pragnę Państwu serdecznie za tę pracę podziękować, Wasza współpraca i udział merytoryczny
w procesie tworzenia pozwalają mi być przekonanym o dokonaniu dobrych, świadomych
wyborów dotyczących aktywności naszej Gminy w perspektywie 2020 roku. Dziękuję Państwu
za okazane wsparcie. Mam nadzieję, że poprzez realizację zaplanowanych w Strategii działań
i inicjatyw wpłyniemy wspólnie na wykorzystanie potencjałów tego pięknego obszaru.
Zapraszając Państwa do lektury Strategii i współpracy w zakresie jej wdrażania, przedstawiam
poniżej kilka głównych inspiracji, którymi kierowałem się tworząc ramy merytoryczne dla
poszczególnych etapów jej tworzenia.

Tadeusz Durłak – Burmistrz Miasta i Gminy Skała
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1. Geneza, inspiracje, przesłanki dla Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała

Strategia jako droga do zmian, narzędzie inspirujące do rozwoju –

Przystępując do prac nad strategią wyraziłem oczekiwanie, aby dokument strategii nie stanowił tylko i
wyłącznie formalnego pakietu informacji, umożlwiającego uzasadnianie zgodności inwestycji gminnych
z kierunkami rozwojowymi regionu i powiatu. Obserwując zmiany zachodzące w politykach krajowych i
regionalnych, a wpływających na rolę i inicjatywy samorządów lokalnych, inspirowałem autorów strategii
do wypracowania nowego, odważnego sposobu myślenia o gminie jako organizatorze przestrzeni
publicznej. Przestrzeni, w której dla wspólnego dobra działają przedstawiciele gospodarki i nauki,
samorządu, a także inicjatyw społecznych. Oczekiwałem opracowania planu działania, zmiany w
dotychczasowym postępowaniu zważywszy na nowe możliwości wynikające ze zmieniającego się
otoczenia. Procedowane na poziomie krajowym oraz regionalnym zmiany dotyczące planowania
przestrzennego, tworzone nowe instrumenty w zakresie polityki rozwoju miast oraz realizowane przez
Województwo Małopolskie prace przygotowujące samorządy do nowej perspektywy korzystania z
funduszy europejskich to główna baza wiedzy wykorzystywana przez zespół autorów strategii.

Strategia jako zobowiązanie władz Gminy –

opracowana strategia stanowi zobowiązanie władz Gminy do realizacji określonych działań, których
celem jest rozwój Miasta i Gminy Skała w zidentyfikowanych obszarach. Stanowi deklarację
podejmowania inicjatyw, aktywnego poszukiwania nowych, innowacyjnych możliwości w zakresie
organizacji przestrzeni i życia publicznego na terenie Gminy. Zobowiązanie to znajduje również wyraz
w przyjętym aktywnym modelu wdrażania strategii i realizacji zidentyfikowanych w niej zadań.

Strategia planem działania czy planem inwestycji? –

to dylemat, który towarzyszył zespołowi autorów strategii. Dotychczas opracowywane w Gminie plany
strategiczne zawsze zmierzały do wypracowania listy konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Doświadczenia wynikające z realizacji tych zobowiązań doprowadziły mnie do wniosku, że planowanie
strategiczne powinno być realizowane na poziomie wypracowania planu działania samorządu w
dłuższym horyzoncie czasowym – bardzo szczegółowym, ale nie dążącym do wskazania konkretnych
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zadań inwestycyjnych. Zobowiązanie to bowiem realizowane jest z wykorzystaniem codziennych
narzędzi pracy w samorządzie – rocznego planu budżetowego oraz wieloletniej prognozy finansowej.
Dlatego postawiłem zadanie przed zespołem autorów strategii wypracowania planu działania do roku
2020, który realizowany będzie konkretnymi zadaniami inwestycyjnymi określanymi w trakcie prac nad
budżetem rocznym i wieloletnim. W efekcie, oczekiwałem logicznej relacji pomiędzy planowaniem
strategicznym – określenie obszarów do działania, wskazania celów do osiągnięcia, zaproponowanie
inicjatyw je realizujących, a planowaniem operacyjnym – identyfikowanie konkretnych inwestycji w
ujęciu rocznym w ramach strategii rozwoju Miasta i Gminy Skała do roku 2020. Nie bez znaczenia dla
takiej organizacji postepowania pozostaje również fakt, iż prace na systemem wdrażania funduszy
europejskich do roku 2020 – głównego źródła finansowania rozwoju samorządów – nie zostały jeszcze
zakończone. Typy projektów, warunki dostępu, katalog kosztów kwalifikowanych czy też kryteriów
wyboru projektów będą opracowywane w kolejnych miesiącach. Dopiero efekty tych prac określą
ostatecznie skalę i rodzaj możliwości ich wykorzystanie w konkretnych zadaniach inwestycyjnych.

Strategia na wszystko czy na wybrane obszary? –

realizując prace cząstkowe nad dokumentem strategii zwracałem uwagę zespołowi autorów na
konieczność unikania pokusy zaplanowania wszystkich możliwych inicjatyw samorządu. Strategia nie
jest planem pracy dla Gminy na kolejne 8 czy 10 lat. Tak kierowałem pracami, aby uzyskać efekt
koncentracji na wybranych, strategicznych z punktu widzenia scenariuszy rozwojowych gminy
obszarach. Oczekiwałem strategii wyboru – na jakich atutach i potencjałach Gminy skoncentrować
działania?

Strategia jako odpowiedź na nowy wymiar polityki rozwoju regionalnego –

Poważną inspiracją do opracowania strategii rozwoju były również wnioski płynące z analizy
dokumentów strategicznych opracowywanych na szczeblu krajowym i regionalnym, a bezpośrednio
wpływających na sposób planowania rozwoju w horyzoncie roku 2020. Baza wiedzy wynikająca z
dokumentów: ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego 2010 – 2020; Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030; Krajowa Polityk
Miejska (aktualnie konsultowana społecznie przed przyjęciem jej ostatecznej wersji) oraz Strategia
Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011 – 2020 i Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego 2013 –
2020 stanowiły ramy merytorycznej podstawy prac Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała
2014 – 2020.
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2.

Organizacja prac nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Skała

Organizacja prac nad strategią została podzielona na trzy autonomiczne zadania:
a/ wyznaczenie zespołu zajmującego się opracowaniem strategii
b/ określenie zadań zespołu i jego uczestników
c/ określenie i wdrożenie sposobu sformalizowania prac zespołu.

Wyznaczenie zespołu zajmującego się strategią –
Analiza kilkunastu planów strategicznych oraz dostępnych publikacji w tym zakresie wskazuje, iż nie
istnieje „jeden najlepszy”, czy też „najczęściej stosowany” model współpracy w procesie tworzenia
strategii rozwoju w jednostkach samorządu terytorialnego. Dla każdej organizacji można przyjąć różne
formy i zakres działania. Zastanowienie się kto? i w jakim zakresie? powinien być zaangażowany
w ten proces było bardzo ważne z kilku punktów widzenia.
Myślenie o zespole ds. strategii Miasta i Gminy Skała zostało ukierunkowane zarówno „do wewnątrz
Urzędu Miasta (pracownicy) jak i na zewnątrz (mieszkańcy, radni, jednostki podległe, partnerzy
samorządu). Zważywszy na możliwe role oraz moment zaangażowania się w prace na rzecz strategii,
jego uczestników podzielono na trzy grupy:
1. budowniczy strategii – osoby i organizacje bezpośrednio zaangażowane w tworzenie
strategii, rozumianej nie tylko jako dokument, ale przede wszystkim jako sposób myślenia
o rozwoju Gminy. Ta grupa tworzyła plan strategicznego rozwoju – Burmistrz Miasta, najbliżsi
współpracownicy oraz wynajęty ekspert;
2. realizatorzy strategii – to wykonawcy planu, od nich będzie zależeć czy zapisy strategii będą
systematycznie realizowane, czy jej realizacja przyniesie w dłuższym horyzoncie czasowym
pozytywne efekty w samorządzie i jego otoczeniu;
3. odbiorcy strategii – wszystkie te grupy, które były angażowane do prac nad strategią rozwoju.
Mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje społeczne. Myśląc o odbiorcach strategii zwracaliśmy
uwagę, aby w procesie korzystania z wiedzy i doświadczenia poszczególnych grup dbać
w miarę możliwości o równowagę w wykorzystywaniu w końcowej redakcji dokumentu bazy
wiedzy odbiorców. Chodziło o to, aby strategia była zrównoważona w akcentach, aby
jakakolwiek grupa społeczna „nie zdominowała” myślenia o rozwoju.
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Tabela 1.

Skład zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała 2020 – prezentacja rozkładu
zaangażowania [3 – mocne zaangażowanie, 0 – brak zaangażowania]

Uczestnik

Funkcja

Organizacja Realizacja

Odbiorca

Lider/Inicjator

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

3

2

1

Zespół Lidera

pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
Skała

3

3

2

Szef Projektu
Strategia

Sekretarz Miasta i Gminy Skała

3

1

1

Planowanie strategiczne

3

0

0

instytucje z otoczenia Gminy Skała,
specjaliści branżowi

2

1

1

Główny Ekspert
Grupy
strategiczne

Podjęcie decyzji o wyborze Szefa Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała 2020 było
ważnym moment dla całego późniejszego procesu. W uwarunkowaniach samorządu terytorialnego
decyzja ta bowiem, ma późniejsze implikacje tak w wymiarze „wewnętrznym” jak i „zewnętrznym”. Na
zewnątrz to informacja jak poważnie strategia traktowana jest przez szefa JST – samodzielne objęcie
funkcji kierowania pracami przez Burmistrza mogło dowodzić jego osobistego zaangażowania w
tworzenie i redakcję dokumentu strategii. Z drugiej jednak strony, mogło mieć decydujące znaczenie o
komforcie pracy pozostałych uczestników Zespołu – codzienne obowiązki Burmistrza, realizacja zadań
poza Urzędem mogło wpłynąć na spowolnienie realizacji prac. Ostatecznie ustalono, że Szefem
Zespołu ds. Strategii będzie Sekretarz Miasta i Gminy Skała. To on bezpośrednio, w imieniu Burmistrza
organizował i kierował pracami Zespołu.
Ekspert główny – zaproszenie do współpracy eksperta wynikało z przyjętego modelu opracowywania
strategii w tzw. metodzie eksperckiej. Zadania eksperta głównego to poznanie problemów i potrzeb
Gminy, dzielenie się doświadczeniem, współpraca we wszystkich etapach realizacji strategii i co
najważniejsze, czuwanie, aby proces przygotowania strategii nie był obarczony błędami – szczegółowy
zakres prac eksperta został scharakteryzowany w dalszej części dokumentu.
Grupy strategiczne – to osoby zaproszone do prac nad strategią rozwoju Miasta i Gminy Skała.
Decydując, kto zostanie zaproszony kierowano się kryterium faktyczności pomocy. Uczestnicy
warsztatów strategicznych: samorządowcy, przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów
gospodarczych, przedstawiciele środowisk edukacji, kultury, przedsiębiorcy brali czynny i ważny udział
w fundamencie merytorycznym strategii, analizie SWOT i identyfikacji obszarów problemowych.
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W skład grup strategicznych wchodziły osoby posiadające:
a. pozycję instytucjonalną – szefowie jednostek publicznych funkcjonujących na terenie Gminy
Skała
b. pozycję społeczną – autorytety środowiska Gminy Skała
c. pozycję polityczną – władza publiczna
d. wiedzę – specjaliści w danych obszarach planowania strategicznego
e. umiejętność współpracy – efektywna praca grupowa

Podział ról uczestników Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała 2020
Burmistrz Miasta i Gminy Skała / Lider Strategii:
a.
b.
c.
d.
e.

określał kierunki rozwoju Gminy
dobierał personel do realizacji wizji
współuczestniczył w pracach nad strategią
wyznaczał cele dla rozwoju Gminy i określał plany ich realizacji
oceniał rezultaty planowania strategicznego
Zespół ds. Strategii:

a. wspierał Burmistrza – stanowił dla lidera zaplecze merytoryczne, zespół radców, partnerów do
rozmowy i dyskusji o przyszłości Gminy
b. dostarczał informacji i danych wyjściowych, organizował przepływ informacji pomiędzy
uczestnikami prac
c. dbał o jakość opracowywanych przez eksperta głównego materiałów cząstkowych

Przewodniczący Zespołu ds. Strategii:
a. uczestniczył we wszystkich etapach prac nad strategią
b. organizował wykonanie etapów procesu tworzenia strategii
c. monitorował harmonogram realizacji
Główny ekspert:
a. opracował narzędzia dla poszczególnych etapów strategii
b. brał aktywny, wiodący udział we wszystkich etapach budowania strategii
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c.
d.
e.
f.

pomagał merytorycznie Przewodniczącemu Zespołu ds. Strategii
wskazywał możliwe rozwiązania
dbał o najwyższą jakość opracowań
ustalał założenia do ewaluacji strategii
Uczestnicy grup strategicznych:

a. uczestniczyli w dyskusjach merytorycznych, warsztatach strategicznych
b. ustalali cele i określali plany ich realizacji
c. zapewniali informacje, dane, udostępniali wymaganą „bazę wiedzy”

Tabela. 2

Grupa zaangażowana w pracach nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Skała

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Burmistrz Miasta i Gminy
Przewodniczący Rady Miejskiej
Sekretarz Miasta i Gminy
Przedstawiciel Rady Miejskiej
Szefowie wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Skale
Pracownicy odpowiedzialni za promocję, inwestycje, planowanie przestrzenne, kontakty
z przedsiębiorcami, oświatę, kulturę, politykę społeczną
7. Przedstawiciele lokalnych środowisk: szkoła, ośrodek zdrowia, bank, urzędy publiczne,
przedsiębiorcy, liderzy lokalni

Sposób sformalizowania prac Zespołu –
Strategie przygotowywane na różnych szczeblach administracji wymagają odpowiednio dostosowanych
struktur organizacyjnych zdolnych do wykonania zadania z zakresu planowania strategicznego. Pod
pojęciem struktury organizacyjnej rozumie się formalne powołanie zespołu ludzi realizujących plan
strategiczny dla samorządu od momentu podjęcie decyzji do momentu przyjęcia dokumentu strategii.
Zespół wyznaczony do prac nad strategią może liczyć od kilku do nawet kilkudziesięciu osób – w
zależności od wielkości samorządu i ambicji w kontekście jakości samego dokumentu. Doświadczenie
wskazuje, że w przypadku małych miast i gmin, optymalnym jest utworzenie zespołu nie
przekraczającego kilkanaście osób, angażowanego do prac nad strategią albo w wybranych tematach,
albo w wybranych okresach harmonogramu realizacji zadań.
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Konstruując strukturę i organizację prac nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Skała prowadzono
rozważania na dwóch płaszczyznach:
a/ w jaki sposób i na jakich zasadach uczestniczyć będą w pracach zespołu pracownicy Urzędu?
b/ jak zaplanować strukturę organizacyjną powołaną do planowania strategicznego?
c/ czy zespół będzie odpowiedzialny za wdrażanie strategii, monitoring procesu i ewaluację?
W rezultacie dokonanych rozważań, zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Skała powołano Zespół
ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała w składzie:
Osoba

Funkcja – uczestnicy prac Zespołu

1

Tadeusz Boroń

Sekretarz Gminy Skała – Przewodniczący Zespołu

2

Dorota Buczek

Kierownik Biura Strategii, Rozwoju i Promocji – Zastępca
Przewodniczącego Zespołu

3

Jolanta Penkala

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skale

4

Aleksander Dańda

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skale

5

Anna Katarzyńska

Skarbnik Gminy Skała

6

Ryszard Rogowski

Kierownik Referatu Komunalnego

7

Józef Tarnówka

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

8

Beata Domagała – Głowacka

podinspektor Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

9

Józef Piąty

inspektor Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

10

Grzegorz Kowalik

Dyrektor Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu

W aspekcie formalnym jest to zespół o charakterze zadaniowym, wyznaczony do zrealizowania
w określonym czasie konkretnego działania przez zespół pracowników różnych komórek
organizacyjnych Urzędu oraz reprezentantów Rady Miejskiej w Skale. Zaproszenie do prac zostało
przyjęte bezpośrednio przez Przewodniczącą oraz Wiceprzewodniczącego Rady, co w sposób
znaczący podniosło rangę i prestiż powołanego Zespołu. Rozwiązanie to było użyteczne z kilku
powodów: po pierwsze, połączone zostały różne zasoby informacyjne, co wpłynęło na tworzoną
podczas prac „bazę wiedzy”; po drugie, maksymalnie (ale i racjonalnie) spłaszczono strukturę
organizacyjną dla procesu planowania strategicznego; po trzecie, wszystkie fazy przygotowywania
strategii były uspołeczniane również wewnątrz Urzędu, wśród pracowników poszczególnych komórek
organizacyjnych oraz Rady Miejskiej w Skale.
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Ze względu na fakt, iż w Urzędzie Miasta i Gminy Skała funkcjonuje Biuro odpowiedzialne
merytorycznie za strategię rozwoju ustalono – celem wykorzystania potencjału struktury organizacyjnej
Urzędu – pozostawić w jego kompetencjach procesy wdrażania strategii i monitorowania postępów jej
realizacji.
Poniżej przedstawiono strukturę organizacyjną odpowiedzialną za proces powstawania strategii i
opracowanie końcowe dokumentu:

RADA MIEJSKA W SKALE
BURMISTRZ MIASTA i GMINY Skała
EKSPERT
STRATEGICZNY

SEKRETARZ MIASTA i GMINY Skała –
SZEF STRATEGII

EKSPERT
STRATEGICZNY

WYDZIAŁ STRATEGII,
ROZWOJU I PROMOCJI

Zespół ds. Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Skała 2020

MIESZKAŃCY, otoczenie samorządu Skały

12 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Skała 2014 – 2020

3. Metodologia i harmonogram prac nad dokumentem Strategii

Zastosowana metodologia prac wynikała wprost z inspiracji i oczekiwań, którymi kierował się inicjator
strategii, Burmistrz Miasta i Gminy Skała. Przyjmując metodę organizacji pracy i uzyskiwania efektów
cząstkowych każdorazowo Zespół ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała odnosił się do celów
stawianych przez Burmistrza, opisanych i uzasadnionych we wprowadzeniu niniejszego dokumentu.

Zakres zrealizowanych prac został podzielony na kilka etapów cząstkowych:
Lp.

Działania główne projektu Strategia Skała 2020

Termin
realizacji
1-4 tydzień

0

Opracowanie narzędzi do prac nad poszczególnymi etapami realizacji
Strategii Skała 2020

1

Organizacja prac nad strategią –

5-8 tydzień

2

Wyznaczenie zespołu zajmującego się strategią
Powołanie zespołu roboczego opracowującego strategię Skała 2020
Określenie i podział zadań dla członków zespołu
Sformalizowanie metod działania i prac zespołu
Wizja Gminy w kontekście roku 2020 –

9-12 tydzień

3

Opis oczekiwanego stanu w przyszłości
Określenie wizji dokumentu strategicznego – wiązanie różnych punktów
widzenia
Realizacja działań uspołeczniających proces tworzenia strategii
Diagnoza stanu – podstawa do wyznaczenia celów strategicznych

4

Wybór obszarów diagnostycznych – określenie zakresu tematycznego
Określenie horyzontu czasowego diagnozy i głównych źródeł informacji
Określenie metod diagnozy
Opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy
Analiza problemowa –

13-17
tydzień

18-22
tydzień

Analiza SWOT – identyfikacja obszarów i elementów analizy
Analiza TOWS – wybór konkretnych celów strategicznych
Analiza przyczynowo skutkowa – działanie komplementarne, sprawdzenie
i uszczegółowienie rezultatów analiz TOWS/SWOT
Realizacja działań uspołeczniających proces tworzenia strategii
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5

6

Plan strategiczny –

23-27
tydzień

Wybór i sformułowanie celów w logice:
obszary działania/cele strategiczne/cele operacyjne/działania i inicjatywy
Strategia Skała 2020 –
Opracowanie i redakcja końcowa strategii rozwoju Gminy Skała 2020

28-32
tydzień

Działania komplementarne – realizowane równolegle do działań głównych
7

Proces uspołeczniania strategii Skała 2020 –

5-32 tydzień

8

Określenie zakresu uspołeczniania
Określenie adresatów procesu uspołeczniania
Określenie i zastosowanie uzgodnionych metod uspołeczniania
poszczególnych etapów budowania strategii Skała 2020
Warsztaty wspierające proces tworzenia strategii Skała 2020 –

5-32 tydzień

9

Określenie liczby i momentów organizacji warsztatów
Identyfikacja uczestników
Opracowanie programów warsztatów i logistyki realizacji
Cząstkowe i końcowa prezentacja wyników prac zespołu roboczego
projektu Skała 2020 –

5-32 tydzień

Określenie zasad prezentowania wyników – czas, miejsce, adresaci, forma

Zawartość merytoryczna końcowej wersji Strategii Rozwoju została wypracowana podczas sześciu
warsztatów, zrealizowanych według poniżej scharakteryzowanych scenariuszy:

Pierwsze spotkanie warsztatowe:
[temat] przedstawienie założeń i celów dla strategii rozwoju miasta i gminy Skała 2020
[temat] strategia rozwoju – dokument czy sposób myślenia o Gminie? omówienie organizacji
i harmonogramu prac, inspiracje inicjatora strategii rozwoju
[temat[ diagnozowanie problemów oraz identyfikacja szans rozwojowych Miasta i Gminy
– analiza SWOT
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Drugie spotkanie warsztatowe:
[temat] wizja Miasta i Gminy – omówienie i uzasadnienie propozycji, dyskusja, wspólna aprobata
Zespołu
[temat] przedstawienie wyników badań ankietowych zrealizowanych wśród mieszkańców Miasta
i Gminy
[temat] prezentacja i podsumowanie wyników analizy SWOT Miasta i Gminy – dyskusja, konsultacja
i wspólna aprobata Zespołu
[temat] omówienie zasad realizacji analizy TOWS – wstęp do określenia strategii działania Miasta
i Gminy do roku 2020

Trzecie spotkanie warsztatowe:
[temat] Prezentacja i podsumowanie wyników analizy TOWS Miasta i Gminy – dyskusja, konsultacja i
wspólna aprobata Zespołu
[temat] Plan strategiczny dla Miasta i Gminy do roku 2020 – projekt obszarów strategicznych i celów
ogólnych
Czwarte spotkanie warsztatowe:
[temat] Uzgodnienie ostatecznej wersji planu strategicznego dla Skały – dyskusja, konsultacja i wspólna
aprobata Zespołu
[temat] RPO WM 2014 – 2020 oraz krajowe programy operacyjne: obszary wsparcia, obszary
zainteresowania, obszary inspirujące do działania
[temat] Ankieta inwestycyjna – identyfikacja przedsięwzięć Miasta i Gminy Skała planowanych do
realizacji w perspektywie 2020 roku
Piąte spotkanie warsztatowe:
[temat] Podsumowanie wyników identyfikacji działań i inicjatyw realizujących Plan strategiczny Miasta
i Gminy Skała
[temat] dyskusja podsumowująca logikę działania w zakresie wyników diagnozy, ustalania
priorytetowych obszarów, identyfikowania działań wdrażających strategię.
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Szóste spotkanie warsztatowe:
[temat] Strategiczny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Skała w perspektywie roku 2020 – omówienie i
uzasadnienie propozycji
[temat] proces powstawania strategii – geneza, wątpliwości, logika i metodologia uzyskiwania efektów
[temat] proces stanowienia miejscowego prawa lokalnego, system wdrażania działań.
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4. Propozycja wizji rozwoju Miasta i Gminy Skała do roku 2020

WPROWADZENIE
Wizja jednostki samorządu terytorialnego to opis oczekiwanego jej stanu w przyszłości. Biorąc pod
uwagę okres obowiązywania opracowywanej strategii, pracowano nad konstrukcją wizji Miasta i
Gminy Skała w kontekście roku 2020, dbając, aby wizja pełniła kilka podstawowych funkcji:
a. obrazowała stan docelowy – czyli określała cel nadrzędny rozwoju
b. informowała o ambicjach/aspiracjach lidera/inicjatora strategii
c. jednoczyła „pracowników strategii” wokół idei – twórcy strategii powinni się z nią utożsamiać.
Doświadczenie wskazuje, iż istnieją dwa możliwe momenty na sformułowanie wizji. Pierwszy to
sam początek procesu budowania strategii, drugi – po etapie diagnozy. Rozważając argumenty za
wizją na początku procesu:
 przystępując do prac, zawsze zmierzamy w jakimś określonym celu
 wyniki diagnozy mogą nas ograniczać, a przecież myśląc o przyszłości
powinniśmy być „wolni od ograniczeń”
 określenie wizji na początku prac mocno mobilizuje
zespół strategii i określa kierunki jego prac
oraz argumenty za wizją po diagnozach:


dopiero po diagnozie będziemy wiedzieć, w jakim kierunku zmierzać
 wizja to nie fantastyka
 unikamy problemu „nietrafionej” wizji

Lider strategii podjął decyzję o sformułowaniu wizji na samym początku prac. Zważywszy na
uzgodniony generalny cel opracowywania strategii jako sposobu myślenia o Gminie
w perspektywie 2020 roku, określono wizję na początku procesu planowania strategicznego –
„chcemy zbudować drogę dojścia do wizji, nie chcemy wizji będącej wypadkową możliwych dróg”.
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REZULTATY prac nad wizją Miasta i Gminy Skała

WIZJA Miasta i Gminy Skała 2020
Gmina Skała
ważnym lokalnym ośrodkiem funkcjonalnym,
korzystająca w działaniu
z tradycji i przedsiębiorczości,
potencjału edukacyjnego i sportowego,
zapewniająca mieszkańcom nowoczesne warunki życia,
inwestująca w tworzenie warunków dla rozwoju
gospodarki, udostępniająca potencjał kulturowy,
przyrodniczy i turystyczny
z poszanowaniem potrzeb wewnętrznych
i otoczenia
Dlaczego? – ze względu na ambicje:
1. rozwijać przestrzeń dla i przy
współudziale mieszkańców;
2. rozwijać obszar strefy aktywności
gospodarczej integrując potrzeby
biznesu z potrzebami i możliwościami
Gminy;
3. szanując, udostępniać to co chronione;
4. spowodować, aby „tradycja” wróciła;
5. mądrze inwestować w człowieka;
6. stać się kreatorem zmiany;
7. stać się przestrzenią spędzania czasu
wolnego,
8. oferować zadowolenie wszystkim
uczestnikom życia na terenie Miasta i
Gminy
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NARZĘDZIA wykorzystane do opracowania wizji
Jak sformułowano wizję?
Proces powstawania wizji został objęty dwoma etapami. Pierwszy polegał na realizacji spotkania
eksperta strategicznego z Burmistrzem Miasta, podczas którego toczona była dyskusja skupiająca
się wokół:
a. wyobrażenia, jak powinna wyglądać Gmina Skała w perspektywie 2020 roku?
b. organizacji, instytucji, partnerów występujących w tym wyobrażeniu – rola, cechy, pełnione
funkcje w dłuższej perspektywie
c. relacji i powiązań występujących w otoczeniu Gminy
d. opisania Gminy synonimami
e. uszczegółowiania funkcji Gminy w przyszłości – na podstawie wcześniejszych rezultatów
dyskusji.
Zaproponowany na podstawie tzw. „spotkania wizyjnego” projekt wizji Gminy Skała, w drugim etapie
konstruowania jej ostatecznego brzmienia został przedstawiony i skonsultowany podczas warsztatu
eksperckiego z Zespołem ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała. Merytoryczne efekty tego
spotkania zostały uwzględnione w przyjętej wersji wizji Gminy w roku 2020.
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5. Podsumowanie i wnioski z diagnozy stanu Gminy

WPROWADZENIE
Diagnoza jednostki samorządu terytorialnego to szczegółowy opis sytuacji samej jednostki oraz jej
otoczenia. Główną cechą diagnozy musi pozostawać jej rzetelność, ponieważ:
 warunkuje użyteczność celów operacyjnych, tworzonych na postawie diagnozy;
 może być źródłem interesujących i ważnych dla późniejszego rozwoju informacji;
 wymusza kontakty z mieszkańcami i partnerami samorządu – z jednej strony staje się
źródłem wiedzy o Gminie „z innych punktów widzenia”, a z drugiej służy uspołecznianiu
strategii już od momentu etapu diagnostycznego;
 ułatwia i systematyzuje późniejsze etapy tworzenia strategii
Podczas dyskusji nad zakresem i głębokością diagnozy zdecydowano o realizacji tego procesu w trzech
powiązanych ze sobą etapach:
Etap 1

Etap 2

Etap 3

Analiza publicznie
dostępnych danych
i informacji

Badanie opinii
mieszkańców nt. Gminy

Analiza
SWOT/TOWS

… ale najpierw trochę historii Skały … zawsze byłam miastem …

Początki miasta Skały sięgają XIII wieku.
Na terenie książęcej wsi Stanków / bądź Stawków / Bolesław Wstydliwy, książę krakowski
zezwolił klaryskom założyć miasto.
Akt lokacyjny na prawie średzkim wydano 10 listopada 1267 roku, a fundatorką miasta została
klaryska Salomea – siostra księcia Bolesława, późniejsza błogosławiona.
Pierwszym sołtysem, czyli zasadźcą miasta był Ditmar Wolk.
Skała jako miasto klasztorne lokowane zostało na dość ważnym szlaku handlowym biegnącym
z Krakowa na Śląsk i dalej do Wielkopolski.
Już w 1257 roku istniała tutaj komora celna. W XIV w powstała w Skale parafia, a później
szkoła, których istnienie potwierdzają XV – wieczne źródła.
Przy kościele parafialnym istniała prebenda, nad którą patronat sprawowali rajcy miejscy.
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Mieszkańcy zajmowali się głównie rolnictwem i rzemiosłem
/ szewcy, rzeźnicy, piekarze, tkacze /.
W XIX w źródła wymieniają Skalan jako producentów kaszy tatarczanej,
powideł oraz handlarzy bydła.
Miasto kilkakrotnie ulegało pożarom m in. w 1611 r., 1737 r., 1763 r., 1810 r.,
a następnie dwukrotnie w 1914 r. Dla podźwignięcia miasta z upadku, król Stanisław August
Poniatowski potwierdził w 1786 roku dotychczasowe jarmarki dla Skały oraz wydał przywilej na
pięć nowych. W czasie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. naczelnik Tadeusz Kościuszko po
bitwie racławickiej rozkazał założyć tu obóz wojskowy, dowodzony przez pułkownika Jana
Bukowskiego, który miał za zadanie zabezpieczyć komunikację w północnej części
województwa miedzy Krakowem a granicą pruską. 18 maja 1794 roku doszło do bitwy z
wojskami pruskimi, które zajęły obóz i miasto.
Po III rozbiorze Polski Skała weszła na krótko w skład zaboru austriackiego.
Od 1807 roku należała do Księstwa Warszawskiego, a od 1815 r. do Królestwa Polskiego.
W latach niewoli rozwój miasta był powolny. Liczba mieszkańców jednak powolnie rosła. I tak
w 1789 r Skała liczyła 612 mieszkańców, w 1858 r. – 947, a w 1888 r. – już 2521 osób.
W okresie powstania styczniowego w pobliskim Ojcowie założono obóz powstańczy,
którego dowódcą był Apolinary Kurowski. Z 4 na 5 marca 1863 roku na skalskim cmentarzu
doszło do zwycięskiej walki oddziałów powstańczych dowodzonych przez gen. Mariana
Langiewicza z wojskami rosyjskimi.
W bitwie tej poległo 23 powstańców a wśród nich Ukrainiec, oficer rosyjski Andrzej Potiebnia.
Po powstaniu styczniowym w 1869 r. Skała utraciła prawa miejskie, przywrócono je uchwałą
Rady Państwa dopiero w 1987 roku.
W okresie międzywojennym miejscowość ta była w dalszym ciągu osadą rolniczo –
rzemieślniczą i handlową. W 1923 r. liczyła już 3592 mieszkańców.
W pierwszych dniach II wojny światowej Skała została w dużym stopniu spalona przez wojska
hitlerowskie. Podczas okupacji była ośrodkiem ruchu oporu,
głównie Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.
Boje z wojskami niemieckimi stoczyły oddziały AK
w lipcu i sierpniu 1944 r. pod Wielmożą i w Barbarce.
Miasto Skała zachowało układ przestrzenny otrzymany w średniowieczu, który wyraźnie
wykazuje miejski charakter, z czytelnie zachowanym podziałem w obszarze centrum i dużym
rynkiem pośrodku, na którym znajduje się pochodzący z ok. 1800 r. posąg kamienny św.
Floriana. W mieście zachowało się też kilka budynków z I połowy XIX wieku przy ul.
Wolbromskiej. Z obiektów zabytkowych na szczególną uwagę zasługuje tu kościół. św.
Mikołaja. Pierwszy gotycki kościół był wzniesiony w początkach XIV wieku. Około 1440 r.
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źródła odnotowują istnienie świątyni murowano – drewnianej.
W XVI i XVII w wymieniają kościół murowany nakryty stropem z polichromowanych desek.
Pożary miasta spowodowały również ogromne szkody w kościele, dlatego też w 1737 r. i 1763 r.
kościół uległ przebudowie w stylu barokowym. Prace z lat 1763 – 83 zatarły pierwotne cechy
gotyckie kościoła. Usunięto m.in. zrujnowana kaplicę św. Stanisława pochodzącą z ok. 1600 r. z
fundacji rodziny Baranowskich właścicieli wsi Rzeplin, a dobudowano od północy Kaplicę bł.
Salomei. Wnętrzu nadano późnobarokowy charakter a wyposażenie pochodziło częściowo z
kościoła św. Andrzeja w Krakowie, należącego do klarysek. Z około 1763 r. pochodzi również
drewniana dzwonnica kościelna o konstrukcji słupowej, kryta namiotowym dachem z kopułą.
Dwa z trzech dzwonów w niej umieszczonych wykonał w 1763 r. ludwisarz z Piotrkowa –
Baltazar Różkiewicz. W latach 1924-26 przeprowadzono restaurację kościoła, a w latach 194849 od strony zachodniej odbudowano wg projektu J. Jamroza oddzielny człon architektoniczny,
związany z bryłą kościoła. Wewnątrz kościoła na uwagę zasługują: zabytkowy krucyfiks oraz
pochodzące prawdopodobnie z XVII w. obrazy przedstawiające św. Mikołaja i św. Annę oraz
kopia obrazu matki Bożej Śnieżnej, która znajduje się obecnie w głównym ołtarzu. Na wzgórzu
przy wyjeździe z miasta w kierunku Krakowa położony jest cmentarz. Początki jego istnienia
sięgają drugiego dziesięciolecia XIX w. Przy starej alejce znajdują się liczne groby pochodzące z
przełomu XIX i XX wieku. Na cmentarzu znajdujemy również mogiły powstańców
styczniowych i partyzantów z lat II wojny światowej. Przed cmentarzem jest grób żołnierzy
walczących w I wojnie światowej a poległych pod Skałą w latach 1914-15

… i fakty wynikające z diagnozy …
Etap 1
PROCES UZYSKIWANIA
WYNIKÓW Z DIAGNOZY

Analizie poddano dane wtórne
w poniższym zakresie tematycznym:






Analiza publicznie dostępnych
danych i informacji

stanowiące

aktualną

bazę

wiedzy

o

gminie

uwarunkowania ogólne (historyczne, gospodarcze, społeczne, pełnione funkcje,
konkurencyjność)
zasoby materialne (przestrzeń, stan zagospodarowania, własność terenów, zasoby
naturalne, stan środowiska, infrastruktura techniczna, plany zagospodarowania, rynek
nieruchomości)
gospodarka (struktura, branże, koniunktura, przedsiębiorczość, rynek pracy, perspektywy
rozwoju)
kultura (aktywność kulturalna, zabytki, atrakcje kulturalne, znani twórcy, instytucje, oferta)
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organizacje społeczne (struktura, skala działania, więzi, potencjał ekonomiczny
mieszkańców)
społeczeństwo (mieszkania, usługi, administracja, zdrowie, bezpieczeństwo i opieka
społeczna)

Wyniki i wnioski z tego etapu prac diagnostycznych zostały omówione na warsztatach Zespołu ds.
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała – od tego momentu stanowiły fundament merytoryczny
dalszych prac – poniżej prezentowany jest skrót z diagnozy.

Główne cechy charakterystyczne Miasta i Gminy Skała:
 gmina Skała położona jest w północnej części Województwa Małopolskiego, na terenie powiatu
krakowskiego. Usytuowana jest w odległości ok. 21 km od Krakowa, 24 km na wschód od
Olkusza, 20 km na południe od Wolbromia i 17 km na zachód od Słomnik. Od północy Gmina
Skała graniczy z gminami Trzyciąż i Gołcza, od zachodu z gminami Sułoszowa, Jerzmanowice
– Przeginia, Wielka Wieś, od południa z gminą Zielonki, a od wschodu z gminą Iwanowice.
Powierzchnia Gminy wynosi 74,83 km2.
 zasadnicza część gminy położona jest między dorzeczami Prądnika i Dłubni. Południowo –
zachodnią część gminy zajmuje Dolina Prądnika chroniona w granicach Ojcowskiego Parku
Narodowego (OPN), który zajmuje ponad 16 % powierzchni gminy (1 223 ha). Oprócz Parku na
terenie Gminy Skała znajduje się niewielki fragment Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego.
Leżąc w południowej części Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, obejmuje swym zasięgiem
część terenu Ojcowskiego Parku Narodowego i Jurajskich Parków Krajobrazowych.
 siedzibą gminy jest miasto Skała; gminę tworzy 17 sołectw: Ojców, Minoga, Cianowice,
Gołyszyn, Rzeplin, Sobiesęki, Smardzowice, Szczodrkowice , Nowa Wieś, Przybysławice,
Zamłynie, Maszyce, Barbarka, Niebyła-Świńczów, Stoki, Poręba Laskowska.
 cały obszar gminy charakteryzuje się wspaniałymi walorami widokowymi i przyrodniczymi,

wyróżnia się szczególnym urozmaiceniem krajobrazu, bogactwem przyrody i znaczną wartością
obiektów historycznych. Gmina Skała z uwagi na walory krajobrazowe oraz położenie w pobliżu
konurbacji śląsko – krakowskiej jest jedną z najatrakcyjniejszy turystycznie gmin Województwa
Małopolskiego.
 położenie gminy Skała w sąsiedztwie Krakowa sprawia, że coraz większe znaczenie zyskują

obszary inwestycyjne, a walory geograficzno-przyrodnicze (dostępność komunikacyjna,
bliskość aglomeracji, parki narodowe i krajobrazowe) sprawiają, iż obszar gminy staje się coraz
bardziej atrakcyjny dla budownictwa indywidualnego – notowane są migracje głównie z terenu
miasta Krakowa.
 sieć drogowa w Gminie Skała opiera się na drogach wojewódzkich i powiatowych. Główną

arterię stanowią:
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DW 794 - Koniecpol - Lelów - Pradła - Pilica - Wolbrom - Skała – Kraków o długości 43,8 km
DW 773 - Sieniczno - Sułoszowa - Skała – Wesoła o długości 34,7 km
 obecnie projektowana jest obwodnica Miasta Skały, która ma głównie na celu wyprowadzenie
ciężkiego ruchu tranzytowego z centrum miasta. Przez teren gminy nie przebiegają drogi
krajowe, ekspresowe i autostrady. Podobnie nie przebiegają też linie kolejowe zarówno o
charakterze krajowym jak i regionalnym.
 od kilku lat obserwowana jest stała tendencja w zakresie wzrostu liczby mieszkańców
 od lat zwiększenia ulega wskaźnik koncentracji ludności – aktualnie 137 osób/km 2
 30 % to ludność w wieku 20-39 lat
 prognozuje się wzrost liczby mieszkańców na terenach wiejskich kosztem miast – wyzwanie dla
ośrodków miejskich
 notuje się dodatnie saldo migracji
 gmina posiada charakter rolniczy – dominuje powierzchnia gospodarstw do 2 ha
 systematycznie rozwija się działalność gospodarcza – rocznie przybywa do 30 firm
 dominująca rolę posiadają mikroprzedsiębiorstwa – stanowią ponad 96% wszystkich
przedsiębiorstw na terenie Miasta i Gminy
 generalnie jednak (na tle powiatu) notowany jest niski wskaźnik przedsiębiorczości
 gmina wyróżnia się liczbą organizacji społecznych – dominuje zdecydowanie na tle powiatu
 widoczny jest potencjał strefy gospodarczej - 5ha przestrzeni inwestycyjnej
 Miasto i Gmina Skała nieustannie dąży do zwiększania poziomu inwestycji. Umożliwia to
istniejąca infrastruktura oraz przyszłe plany jej rozbudowy i modernizacji. Sieć komunikacji
drogowej na terenie Gminy Skała tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe oraz gminne.
 Podstawą polityki komunikacyjnej władz samorządowych jest zapewnienie mieszkańcom
Gminy łatwego dostępu do celów ich podróży, do miejsc zamieszkania, pracy. Działania
władz lokalnych zmierzające do realizacji powyższego celu, skupiają się na realizacji zadań
takich jak: budowa obwodnicy, modernizacja dróg gminnych i współpraca przy modernizacji
dróg powiatowych i wojewódzkich, remonty nawierzchni, budowa tras rowerowych, budowa i
remont chodników.
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 obserwowana jest systematyczna poprawa infrastruktury – zwłaszcza komunikacyjna
i kanalizacyjna. Działania należące do zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz zagadnienia
związane z ochroną środowiska, w formie odpowiedniego gospodarowania odpadami i dbałości
o czystość Gminy należą do najważniejszych obszarów zadaniowych Gminy Skała.
 systematycznie podejmowane są prace w kierunku uporządkowania gospodarki ściekowej na
terenie Gminy, poprzez realizację inwestycji z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej. Wszelkie
działania stanowią odzwierciedlenie zapisów Programu Powszechnej Kanalizacji Gminy Skała i
stanowią konsekwentną realizację jego założeń. Inwestycje w dziedzinę ochrony środowiska
naturalnego to m.in.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Ojcowie”,
„Budowa przerzutu ścieków Szczodrkowice – Rzeplin – Przybysławice”, „Budowa kanalizacji w
Szczodrkowicach”, „Budowa kanalizacji w Cianowicach”.
 bezrobocie rejestrowane nie jest problemem – udział
przekracza 3%

Skały

w

stopie

bezrobocia

nie

 mieszkańcom i gościom gminy oferowany jest bogaty program wydarzeń kulturalnych i
artystycznych, chętnie uczestniczą w cyklicznie organizowanych imprezach kulturalnych,
rekreacyjnych i sportowych:. Dni Skały, Jarmark Skalski, Dożynki Gminne, Festiwal Orkiestr
Dętych.

Etap 2
PROCES UZYSKIWANIA
WYNIKÓW Z DIAGNOZY

Badanie opinii
mieszkańców nt. Gminy

Realizacja etapu 2 prac diagnostycznych zostało zrealizowane poprzez badanie ankietowe wśród
mieszkańców Miasta i Gminy Skała. Ankieta zawierała 11 pytań dotyczących podstawowych
kwestii związanych z gminą. Część pytań miała charakter otwarty i dotyczyła następujących
kwestii:







najważniejsze zadania do zrealizowania przez samorząd gminny,
oczekiwane kierunki rozwoju gminy,
czynniki wspomagające i czynniki hamujące rozwój gminy,
elementy negatywnie wpływające na warunki prowadzenia działalności gospodarczej
perspektywy dla lokalnej młodzieży,
atuty, z których gmina może być dumna
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Wyniki badania kwestii pierwszej:
jak żyje się w Gminie Skała w porównaniu do innych gmin powiatu?

Pytanie miało na celu zbadanie
ogólnego poziomu zadowolenia
z miejsca zamieszkania w odniesieniu
do pozostałych gmin powiatu.
Jak wynika z uzyskanych rezultatów,
blisko połowa mieszkańców uważa, że
na terenie Gminy Skała żyje się
identycznie lub lepiej niż w innych
gminach. Ponad połowa uważa jednak,
że gorzej.

Jak żyje się w Gminie?
lepiej
7%

gorzej
51%

tak samo
42%

Wyniki badania kwestii drugiej:
Ocena sytuacji gospodarczej Gminy Skała?

Pytanie miało na celu zbadanie
ogólnej oceny sytuacji
gospodarczej Gminy.

Sytuacja gospodarcza Gminy Skała
dobra
13%

Zdecydowana większość
mieszkańców sytuację gospodarczą
Gminy ocenia jako średnią lub dobrą.
Jedna piąta badanych wskazuje na
sytuacje złą.

zła
22%

średnia
65%
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Wyniki badania kwestii trzeciej:
Ocena poziomu życia rodziny?
Sytuacja przeciętnej rodziny
żyjącej w Gminie Skała

Pytanie miało na celu poznanie opinii w
zakresie sytuacji przeciętnej rodziny
Gminy.

dobra
10%

Zdecydowana większość rodzin
Gminy ocenia swoją sytuację jako
średnią lub dobrą, jedynie 15 %
badanych uważa ją jako złą.

zła
15%

średnia
75%

Wyniki badania kwestii czwartej:
Jakie są perspektywy dla młodzieży?
Czy w Gminie są dobre
perspektywy dla młodzieży?
TAK 33%

Pytanie miało na celu poznanie opinii w
zakresie oceny perspektyw
rozwojowych młodzieży Gminy.
2/3 badanych nie widzi szans
rozwojowych dla młodzieży. Jedynie
33% ankietowanych uważa, że
perspektywy dla rozwoju młodych
mieszkańców Gminy są dobre .

NIE 67%

Dlaczego nie ma dobrych
perspektyw? – najliczniejsze
uzasadnienia dla odpowiedzi
negatywnych

1.
2.
3.
4.
5.

brak miejsc spędzania „czasu wolnego”
chęć „wyrwania” się do Krakowa
brak perspektyw na rozwój zawodowy
brak aktywności samorządu terytorialnego
brak oferty zachęcającej do rozwoju – kultura, sport, rekreacja

Dlaczego są dobre perspektywy? –
najliczniejsze uzasadnienia dla
odpowiedzi pozytywnych

1. sąsiedztwo aglomeracji krakowskiej
2. dobra infrastruktura sportowa
3. istnieje możliwość zdobycia wykształcenia, ale konieczne są
działania tworzące miejsca pracy
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Wyniki badania kwestii piątej:
Powody, dla których mieszkam w Skale
Mieszkam w Gmine Skała ponieważ ...

Pytanie miało na celu poznanie
powodów, dla których społeczność
mieszka na terenie Gminy Skała.
Ponad 80% ankietowanych mieszka
na terenie Gminy Skała „z jakiegoś
powodu”, głównie z racji na
korzenie. Blisko ¼ z tej grupy
wskazuje jako powód zamieszkania
inny powód: bliskość Krakowa,
atrakcyjność terenu.

to piękny
teren,
"filmowy
klimat",
powód do
dumy
13%
nie mam
innego
wyboru
16%

bliskość
Krakowa
5%

tu jest
moje
miejsce,
rodzina
66%

Wyniki badania kwestii szóstej:
Oczekiwania mieszkańców wobec władz samorządowych

Pytanie miało na celu poznanie
oczekiwań mieszkańców Miasta i
Gminy Skała wobec władz
samorządowych – najważniejszych
spraw „do załatwienia” (pod uwagę
brane były wyniki powyżej 10%
wskazań na konkretne zadanie).

1. inicjowanie działań tworzących ofertę turystyczną,
sportową i rekreacyjną
2. inwestowanie w poprawę infrastruktury komunikacyjnej:
obwodnica, parkingi, chodniki i pobocza
3. tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego,
przyciągania inwestorów, wpływanie na tworzenie miejsc
pracy
4. porządkowanie przestrzeni publicznej, estetyka Miasta,
bezpieczeństwo publiczne, rewitalizacja Rynku

Wyniki badania kwestii siódmej:
Wskazanie czynników utrudniających rozwój gospodarczy

Pytanie miało na celu poznanie
opinii mieszkańców w zakresie
czynników utrudniających rozwój
gospodarczy na terenie Miasta i
Gminy Skała - (pod uwagę brane
były wyniki powyżej 10% wskazań
na konkretne zadanie)

1. Ojcowski Park Narodowy
2. Niskie kompetencje mieszkańców w zakresie
przedsiębiorczości
3. Brak profesjonalnej/specjalistycznej oferty inwestycyjnej
w Gminie
4. Bliskość Krakowa
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Wyniki badania kwestii ósmej:
Wskazanie atutów Gminy

Pytanie miało na celu
zidentyfikowanie przez
mieszkańców potencjałów
rozwojowych Gminy, jej atutów

1. Położenie Gminy, bliskość aglomeracji
2. Ojcowski Park Narodowy, Dolina Dłubni, tereny zielone
3. Aktywność społeczna mieszkańców, chęć organizowania
się, podejmowania inicjatyw
4. Tradycje mleczarskie, rolnicze, masarskie

Wyniki badania kwestii dziewiątej:
Wskazanie głównych wad Gminy

Pytanie miało na celu
zidentyfikowanie przez
mieszkańców głównych wad Gminy

1. Mentalność mieszkańców
2. Biurokracja, niewystarczające kompetencje urzędników
3. Niska jakość porządku publicznego, estetyka i wizerunek
Gminy
4. Brak odważnego myślenia, otwartości na zmiany
5. Brak poważnych inwestorów wpływających na
kształtowanie rynku pracy

Wyniki badania kwestii dziesiątej:
Jakich zmian oczekują mieszkańcy w perspektywie kolejnych 10 lat?

Pytanie miało na celu
zidentyfikowanie oczekiwań w
zakresie wizji rozwoju Gminy w
kontekście kolejnych 10 lat

1. Rozwoju infrastruktury czasu wolnego
2. Rozpoczęcia działalności i rozwoju strefy aktywności
gospodarczej
3. Obwodnicy Miasta
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Wyniki badania kwestii jedenastej:
Z czego Gmina powinna być dumna?

Pytanie miało na celu określenie
powodów do dumy dla Gminy Skała

1.
2.
3.
4.

Ojcowski Park Narodowy
System edukacji
System organizacji opieki zdrowotnej
Infrastruktura i system kultury fizycznej – talenty
sportowe

Etap 3
PROCES UZYSKIWANIA
WYNIKÓW Z DIAGNOZY

Analiza SWOT
Miasta i Gminy Skała

W trakcie warsztatów strategicznych zrealizowanych w bardzo szerokim gronie przedstawicieli instytucji
publicznych, partnerów społecznych, gospodarczych, radnych miejskich i mieszkańców w składzie:
Lp.

Imię, nazwisko uczestnika warsztatów
strategicznych

Reprezentowany
podmiot

1.

Tomasz Bogdan

Ekspert strategiczny

2.

Tomasz Sanecki

Certus Partnerzy Sp. z o.o.

3.

Tadeusz Durłak

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

4.

Tadeusz Boroń

Sekretarz Gminy Skała,
Przewodniczący Zespołu ds. Strategii

5.

Dorota Buczek

Kierownik Biura Strategii, Rozwoju i Promocji
Gminy Skała,
Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds.
Strategii

6.

Robert Błachno

Prezes MLF Futsal

7.

Ryszard Bosak

Sołtys wsi Ojców

8.

Jolanta Penkala

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skale

9.

Paweł Blasiński

Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała,
Koordynator projektu „Przeciwdziałanie
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wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skała”
10.

Zygmunt Adamek

Sołtys wsi Stoki

11.

Mirosław Poradowski

Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w
Skale

12.

Włodzimierz Katarzyński

Prezes stowarzyszenia MKS SKAŁA 2004

13.

Krzysztof Liberadzki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Skale (MGOPS)

14.

Andrzej Piskorz

Sołtys wsi Niebyła-Świńczów

15.

Dariusz Ziarkowski

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Skale

16.

Przemysław Jakubek

Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała

17.

Jerzy Suder

Prezes firmy Suder&Suder, właściciel Minoga
Pałac Sp. z o. o.

18.

Zbigniew Pełka

Prezes Biura Projektowo-Inwestycyjnego PROSTO

19.

Alicja Suder Rogala

Minoga Pałac Sp. z o. o.

20.

Piotr Wall

Minoga Pałac Sp. z o. o.

21.

Anna Katarzyńska

Skarbnik Gminy Skała

22.

Aleksander Dańda

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skale

23.

Tomasz Dudek

Prezes stowarzyszenia LKS Maszycanka

24.

Stanisław Górka

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skale

25.

Sławomir Adamek

Radny Rady Miejskiej w Skale

26.

Rudolf Suchanek

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego

27.

Józef Partyka

Zastępca Dyrektora Ojcowskiego Parku
Narodowego

28.

Łukasz Drozdzowski

Przedsiębiorca, firma MADRO

29.

Karol Papisz

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych
w Skale

30.

Wojciech Doliński

Dyrektor Administracji Szkół Gminy Skała
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31.

Marcin Kumala

Komisariat Policji w Skale

32.

Jan Ibek

Radny Rady Miejskiej w Skale

33.

Leszek Dolny

Radny Powiatu Krakowskiego

34.

Ryszard Rogowski

Kierownik Referatu Komunalnego UMIG w Skale

35.

Jacek Wilk

Prezes Stowarzyszenia opieki nad Zabytkami w
Skale

36.

Sylwia Seweryn

Referat Inwestycji UMiG w Skale

37.

Marta Parzelka

Kronika Miasta i Gminy Skała (redaktor)

38.

Magdalena Węgiel

Sołtys wsi Przybysławice

39.

Andrzej Mularczyk

Naczelnik Poczty Polskiej w Skale

40.

Tadeusz Nabagło

Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego

41.

Józef Tarnówka

Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony
Środowiska UMiG w Skale

42.

Paweł Niewiadomski

Sołtys wsi Szczodrkowice

43.

Piotr Trzcionka

przedsiębiorca

dokonano wnikliwej analizy zasobów gminy – jego mocnych i słabych stron, jak również zewnętrznych
szans i zagrożeń mogących w istotny sposób wpływać na ograniczenia rozwojowe.

Analizę przeprowadzono techniką SWOT. Narzędzie to pozwoliło na analizowanie wskazywanych
czynników w kontekście miejsca występowania (wpływ zewnętrzny lub wewnętrzny) oraz charakteru
odziaływania (pozytywne lub negatywne).
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wewnętrzne
zewnętrzne

Miejsce występowania czynnika

Charakter oddziaływania czynnika
pozytywny

negatywny

S

W

silne strony

słabe strony

O

T

szanse

zagrożenia

W efekcie warsztatów strategicznych, osiągnięto następujące rezultaty:
1. Zdefiniowano kluczowe problemy rozwoju gminy Skała w oparciu o diagnozę, badania opinii
mieszkańców i ustalenia uczestników warsztatów;
2. Opracowano w grupach kluczowe elementy macierzy SWOT, zaprezentowano wyniki pracy w
grupach, w konsekwencji dokonano wyboru czynników najistotniejszych dla gminy

33 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Skała 2014 – 2020

6. Wyniki analizy SWOT, charakteryzujące siły Gminy, jej szanse, a także słabe strony
i zagrożenia

SILNE STRONY
SŁABE STRONY
1. Dobry stan dróg gminnych
1. Brak obwodnicy Skały i parkingów na
2. Bardzo dobrze rozwinięta sieć opieki
terenie Skały i Ojcowa
zdrowotnej
2. Brak wystarczającej sieci połączeń
3. Bardzo dobre warunki do rozwoju
komunikacyjnych na terenie gminy
rolnictwa
(komunikacja nocna, komunikacja
4. Położenie geograficzne: w pobliżu
weekendowa)
aglomeracji krakowskiej i konurbacji
3. Nieuporządkowana przestrzeń
śląskiej
urbanistyczna
5. Potencjał ludzki (stosunkowo młode,
4. Rozdrobnienie i rozproszenie
dobrze wykształcone społeczeństwo),
gospodarstw rolnych
6. Baza oświatowa (Gimnazjum Nr 1 w
5. Niespójny system informacji turystycznej
Skale, ZSiPO w Skale, SP, Hala
6. Brak ścieżek rowerowych i tras
widowiskowo-sportowa, Orlik)
rekreacyjnych
7. Bardzo dobre warunki dla rozwoju
7. Przerwy w dostawie energii elektrycznej
turystki: potencjał Ojcowskiego Parku
8. Brak motywacji do kontynuowania nauki
Narodowego i zespołu Jurajskich Parków
w Gminie
Krajobrazowych,
9. Ograniczenia inwestycyjne wynikające z
8. Bezpieczeństwo obywateli
funkcjonowania na terenie Gminy OPN
(najbezpieczniejsza gmina w powiecie
10. Brak infrastruktury turystycznej, brak
krakowskim)
gospodarstw agroturystycznych
9. Otwartość i aktywność lokalnej
11. Brak znaczących przedsiębiorstw sektora
społeczności,
MSP
10. Dobrze rozwinięta infrastruktura
12. Ograniczona przestrzeń i utrudniona
komunalna
dostępność do bibliotek publicznych
11. Obiekty dziedzictwa kulturowego /
potencjał kulturowy Gminy
12. Lokalne przetwórstwo spożywcze (wyroby
mleczarskie, mięsne, ciastkarskopiekarskie)
13. Profesjonalna baza sportowa
14. Dysponowanie potencjalnymi terenami
inwestycyjnymi
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SZANSE [O]
1. Utworzenie systemu tras rekreacyjnych
2. Wykorzystanie potencjału terenów
inwestycyjnych
3. Przekształcenie Strefy Aktywności
Gospodarczej w Skale w Specjalną Strefę
Ekonomiczną
4. Budowa obwodnicy
5. Pozyskanie inwestorów do rozwoju
infrastruktury turystycznej
6. Nowy budżet UE na lata 2014 – 2020
7. Wykorzystanie potencjału edukacyjnego
gminy
8. Rozwój współpracy zagranicznej
9. Wykorzystanie możliwości inwestycyjnych
w odnawialne źródła energii
10. Rozwój nowoczesnych technologii,
przyjaznych dla środowiska
11. Utworzenie lokalnego ośrodka
funkcjonalnego w oparciu o potencjał
miejski Skały
12. Zrównoważony rozwój turystyki
kwalifikowanej, weekendowej oraz
agroturystyki
13. Ekorozwój sektora rolnego
14. Skuteczne wykorzystanie funduszy
europejskich
15. Wprowadzanie atrakcyjnych ofert
edukacyjnych
16. Wypromowanie lokalnych produktów
17. Utworzenie przestrzeni „parkuj i jedź”

ZAGROŻENIA [T]
1. Ograniczanie dostępności do usług
publicznych o charakterze
ponadgminnym
2. Wysokie koszty utrzymania obiektów
publicznych
3. Upadające rolnictwo, malejący poziom
produkcji rolnej i hodowli zwierzęcej
4. Malejące znaczenie targowisk
5. Brak zainteresowania ofertą inwestycyjną
Gminy
6. Wzrost bezrobocia
7. Rosnące zanieczyszczenie powietrza
8. Bariery formalne w dostępie do funduszy
zewnętrznych
9. Ekstremalne zjawiska przyrodnicze
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Po zakończeniu fazy diagnostycznej uporządkowano dotychczas zebrane informacje – czego się
dowiedzieliśmy? Następnie wyselekcjonowano i ustalono obszary najistotniejsze dla rozwoju
Gminy Skała. Do uporządkowania wiedzy wynikającej z diagnozy oraz utworzenia logicznej
podstawy do sformułowania celów strategicznych zastosowano narzędzie analizy TOWS/SWOT.
Na czym polegała analiza? Analizując wyniki SWOT zadaliśmy na warsztatach Zespołu ds.
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy osiem kluczowych pytań, które wskazały możliwą strategię
działania:





czy silne strony pozwolą wykorzystać szanse? Macierz 1.
czy słabe strony ograniczą lub zablokują wykorzystanie szans? Macierz 2.
czy silne strony pozwolą na przezwyciężenie zagrożeń zewnętrznych? Macierz 3.
i czy słabe strony wzmocnią negatywny skutek zagrożeń? Macierz 4.

oraz:





czy zagrożenia osłabiają silne strony? Macierz 5.
czy szanse potęgują silne strony? Macierz 6.
czy zagrożenia spotęgują słabości? Macierz 7.
i czy szanse pozwolą przezwyciężyć słabości? Macierz 8.

Przykładowe macierze w analizie SWOT/TOWS stosowane podczas pracy warsztatowej:

Macierz TOWS/SWOT – Miasto i Gmina Skała (dla przykładu oddziaływanie słabych stron i szans)
SZ1

SZ2

SZ3

SZ4

SZ5

S1
S2

0-2
0-2

0-2
0-2

0-2
0-2

0-2
0-2

0-2
0-2

S3
S4

0-2
0-2

0-2
0-2

0-2
0-2

0-2
0-2

0-2
0-2

S5
Suma

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Suma

Opis i mechanizm punktowania:
S – kolejne słabe strony
SZ – kolejne szanse
0-2 – skala ocen oddziaływania (0 – zależność nie występuje; 1 – zależność słaba; 2 – zależność
silna)
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Macierz TOWS/SWOT – Gmina Skała (dla przykładu oddziaływanie mocnych stron i zagrożeń)
Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

M1

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

M2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

M3

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

M4
M5

0-2
0-2

0-2
0-2

0-2
0-2

0-2
0-2

0-2
0-2

Suma

Suma

Opis i mechanizm punktowania:
M – kolejne mocne strony
Z – kolejne zagrożenia
0-2 – skala ocen oddziaływania (0 – zależność nie występuje; 1 – zależność słaba; 2 – zależność
silna)

Dla każdego z ośmiu pytań przedstawionych powyżej zbadaliśmy relacje i powiązania zachodzące
pomiędzy poszczególnymi zagrożeniami i siłami, szansami i siłami, zagrożeniami i słabościami
oraz szansami i słabościami wraz z systemem punktowania wybranych relacji. Dzięki zastosowaniu
takiego narzędzia, Gmina Skała mogła obrać odpowiednią do wyników badania strategię działania:

konkurencyjną (eliminowanie słabych stron i wykorzystywanie szans rozwojowych);
agresywną (maksymalne wykorzystanie silnych stron i szans wynikających z otoczenia);
konserwatywną (minimalizowanie negatywnego wpływu otoczenia przez wykorzystanie
mocnych stron i potencjału organizacji)
lub defensywną (minimalizowanie słabych stron i próba eliminowania zagrożeń
otoczenia).

Dla uzyskania maksymalnie obiektywnych wyników analizy SWOT-TOWS ustalono, że każdy z
uczestników Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała wykona proces analityczny
samodzielnie, a w dalszej kolejności nastąpi proces oceny uzyskanych wyników i ustalenia
ostatecznego wyniku wskazującego na możliwość obrania konkretnej strategii działania Miasta i
Gminy Skała w perspektywie roku 2020.
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7. Wyniki analizy TOWS wskazującej na konieczność obrania konkretnej strategii
działania dla Gminy
Indywidualne wyniki analizy charakteryzowały się jedną wspólną cechą: wszyscy uczestnicy Zespołu
biorący udział w analizie jednogłośnie ocenili, że biorąc pod uwagę badanie relacji i powiązań
pomiędzy poszczególnymi czynnikami wskazanymi w analizę SWOT, działanie Miasta i Gminy Skała
w kolejnych latach powinno być skoncentrowane na wzmacnianiu zidentyfikowanych mocnych stron
oraz podejmowaniu inicjatyw wykorzystujących szanse rozwojowe gminy wynikające z warunków
otoczenia.
Tabela. Zestawienie zbiorcze wyników
analizy TOWS/SWOT
Szanse (Sz)

Zagrożenia (Z)

Silne strony (S)

218 + 161 = 379

58 + 53 = 111

Słabe strony (W)

112 + 131 = 243

38 + 33 = 71

Ta cecha wyników analizy (powiązanie silnych stron z szansami uzyskało najwyższą punktową wagę)
wskazuje jednoznacznie na jasno określoną ocenę Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
w zakresie wyboru agresywnej strategii działania samorządu.

Tabela. Strategia działania na podstawie analizy TOWS/SWOT
Szanse
Zagrożenia
Siły

Strategia agresywna

Strategia konserwatywna

Słabości

Strategia konkurencyjna

Strategia defensywna

Strategia agresywna to takie działanie, które dąży do wykorzystania szans pojawiających się
w otoczeniu, bazując na mocnych stronach samorządu – jest to strategia odważnego rozwoju,
uruchamiania nowych, innowacyjnych aktywności i inwestowania w celu budowania przewagi
konkurencyjnej. Wyniki analizy SWOT/TOWS były brane pod uwagę w sposób bezpośredni w tworzeniu
planu strategicznego dla Miasta i Gminy Skała.
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W efekcie zrealizowanych prac diagnostycznych w zakresie:
1. analizy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Skała – 1999 r.
2. analizy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skała – 2007 r.
3. analizy Programu Ochrony Środowiska 2015 / z perspektywą do roku 2019
4. analizy Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego 2013 – 2020
5. analizy opracowań Statystycznego Vademecum Samorządowca
6. analizy Danych statystycznych Urzędu Miasta i Gminy Skała
7. analizy Dane statystyczne – Bank Danych Lokalnych
8. analizy wyników Badania opinii mieszkańców
9. analizy SWOT/TOWS
10. wniosków z cyklu warsztatów strategicznych
Zespół ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała podczas kolejnych warsztatów strategicznych
wyznaczył priorytetowe obszary rozwoju, w ramach których należy podejmować inicjatywy projektowe
do roku 2020:

8. Zidentyfikowane obszary strategicznego działania, w których planowany jest rozwój
Miasta i Gminy Skała

Obszary strategicznego Działania

PRZESTRZEŃ CZASU WOLNEGO

AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA

MIESZKAŃCY – SPOŁECZEŃSTWO – GOŚCIE

SKAŁA – MIEJSKIM OŚRODKIEM FUNKCJONALNYM

KOMUNIKACJA
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Na podstawie wyznaczonych obszarów strategicznego działania, określone zostały cele strategiczne
każdego obszaru, cele operacyjne w ramach celów strategicznych oraz działania i inicjatywy planowane
o pojęcia w celu realizacji wizji rozwoju Miasta i Gminy Skała o roku 2020.

Obszar 1. PRZESTRZEŃ CZASU WOLNEGO
Cel strategiczny:
Wysoka atrakcyjność turystyczna Miasta i Gminy Skała
Cel operacyjny 1:
Rozwój infrastruktury turystycznej i możliwości spędzania czas wolnego
Cel 1. realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
1.1. Zapewnienia możliwości korzystania z krytego kąpieliska na terenie Miasta Skała
1.2. Stworzenie systemu ścieżek rekreacyjnych (rowerowych, narciarskich, tras wspinaczkowych)
wokół Ojcowskiego Parku Narodowego
1.3. Utworzenie sieci parkingów wokół Ojcowskiego Parku Narodowego wraz z infrastrukturą
odpoczynku
Cel operacyjny 2:
Utworzenie oferty turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej Miasta i Gminy Skała
Cel 2. realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
a. Opracowanie spójnego systemu informacji turystycznej (atrakcje turystyczne, obiekty
rekreacyjne, produkty lokalne, obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego)
b. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego Lokalnej Grupy Działania Jurajska
Kraina na rzecz tworzenia wspólnej oferty turystycznej
c. Tworzenie i udostępnianie nowych atrakcji turystycznych i rekreacyjnych
d. Lokowanie w sieciach organizujących oferty turystyczne w regionie produktów i wydarzeń
Miasta i Gminy Skała
e. Prowadzenia zintensyfikowanych zadań promujących ofertę Gminy Skała
Cel operacyjny 3:
Współpraca z Ojcowskim Parkiem Narodowym w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i oferty
spędzania wolnego czasu
Cel 2. realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
f. Organizowanie cyklicznych spotkań eksperckich wskazujących możliwe kierunki otwarcia
turystycznego OPN z poszanowaniem prawa, przestrzeni i dziedzictwa przyrodniczego
g. Opracowanie wspólnego programu działania Miasta i Gminy Skała i OPN na rzecz
zrównoważonego turystycznego udostępniania obszaru Parku
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Obszar 2. AKTYWNOŚĆ GOSPODARCZA
Cel strategiczny:
Kompetencje gospodarcze Miasta i Gminy Skała
Cel operacyjny 1:
Rozwój infrastruktury gospodarczej na terenie Miasta i Gminy
Cel 1. realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
1.1. Rozwijanie potencjału inwestycyjnego utworzonej strefy aktywności gospodarczej (SAG),
również w kierunku jej przekształcenia w Specjalną Strefę Ekonomiczną
1.2. Stworzenie inkubatora przedsiębiorczości wspierającego działalność przedsiębiorczą
mieszkańców
1.3. Organizowanie współpracy przedsiębiorstw SAG – badania, nowoczesne technologie, sieci
kooperacyjne
1.4. Budowa nowej przestrzeni targowej dla produktów wielobranżowych oraz płodów rolnych
Cel operacyjny 2:
Rozwój kwalifikacji i postaw przedsiębiorczych mieszkańców Miasta i Gminy
Cel 2. realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
2.1. Uruchomienie „szkoły przedsiębiorczości” we współpracy z systemem edukacji,
organizacjami gospodarczymi, przedsiębiorcami, praktykami biznesu
2.2. Marketing możliwości rozwoju przedsiębiorczości – turystyka, agroturystyka, tradycje w
zakresie: przetwórstwa rolnego, przemysłu ciastkarskiego, mleczarstwa, wędliniarstwa
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Obszar 3. MIESZKAŃCY – SPOŁECZEŃSTWO – GOŚCIE
Cel strategiczny:
Wysoki i bezpieczny standard życia
Cel operacyjny 1:
Poprawa stanu środowiska naturalnego
Cel 1. realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
1.1. Inwestycji w infrastrukturę wodno-ściekową w obszarze miejscowości nie objętych systemem
wodno-kanalizacyjnym
1.2. Opracowanie programu ochrony powietrza
1.3. Demontowanie i bezpieczne składowanie wyrobów azbestowych
1.4. Regulację cieków wodnych
1.5. Rozbudowę sieci wodociągowej poprzez budowę zbiorników wyrównawczych
Cel operacyjny 2:
Dywersyfikacja źródeł energii
Cel 2. realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
2.1. Podejmowania działań edukacyjnych adresowanych do mieszkańców w zakresie budowania
postaw ekologicznych, uświadamiających celowość i wskazujących na możliwość
wprowadzania alternatywnych źródeł energii
2.2. Prowadzenie działań informacyjnych dla sektora MSP w zakresie możliwość wprowadzania
alternatywnych źródeł energii w działalności biznesowej
2.3. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem
możliwych odnawialnych źródeł energii
Cel operacyjny 3:
Wzmacnianie potencjału usług edukacyjnych i kulturalnych Gminy
Cel 3. realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
3.1. Reorganizacji bazy oświatowej (przedszkola, ujenolicenie systemu nauczania języków
obcych, tworzenie szkolnictwa zawodowego oraz uruchamianie nowych kierunków
kształcenia zgodnych ze strategią i kierunkami rozwoju Gminy)
3.2. Podejmowanie szerszej współpracy z uczelniami wyższymi
3.3. Zwiększania dostępności do infrastruktury oraz oferty kulturalnej Gminy
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Obszar 4. KOMUNIKACJA
Cel strategiczny:
Spójny układ i dobre warunki dla komunikacji
Cel operacyjny 1:
Poprawa funkcjonalności transportu na terenie Gminy Skała
Cel 1. realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
1.1. Likwidację ograniczeń tonażowych na drodze wojewódzkiej w Gminie
1.2. Utworzenia linii MPK
1.3. Budowę przestrzeni dworcowej dla podróżnych
1.4. Skoordynowanie rozkładów jazdy środków transportu dostępnych na terenie Gminy
1.5. Zwiększenia dostępności komunikacyjnej Gminy w weekendy i okresy świąteczne
1.6. Zapewnienie oferty przewozowej turystom w kierunku Ojcowa
1.7. Utworzenie sieci parkingów i miejsc postojowych, w tym parkingu typu „parkuj i jedź”
Cel operacyjny 2:
Udrożnienie komunikacyjne centrum Skały
Cel 2. realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
2.1. Podejmowania działań budujących partnerstwo z Powiatem i Województwem na rzecz
wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta
2.2. Prowadzenia prac przygotowawczych i projektowych
2.3. Budowę obwodnicy Miasta w ciągu drogi wojewódzkiej 794
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Obszar 5. SKAŁA – MIEJSKIM OŚRODKIEM FUNKCJONALNYM
Cel strategiczny:
Nowy wymiar zarządzania publicznego
Cel operacyjny 1:
Współpraca – tworzenie partnerstwa w układzie instytucjonalnym i zadaniowym
Cel 1. realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
1.1. Diagnozy powiązań jednostek samorządu terytorialnego partnerstwa wraz z określeniem
potencjalnych obszarów współpracy
1.2. Badania kierunków rozwojowych partnerstwa zdefiniowanych w diagnozie powiązań
1.3. Badania kolizyjności kierunków rozwojowych partnerstwa
1.4. Opracowania Planów Działania dla najważniejszych kierunków rozwojowych
1.5. Opracowania autorskiego projektu zapisu planistycznego spójnego dla wszystkich
samorządów tworzących partnerstwo
Cel operacyjny 2:
Zarządzanie przestrzenią Miasta i Gminy
Cel 2. realizowany będzie głównie poprzez działania i inicjatywy w zakresie:
2.1. Porządkowania przestrzeni publicznej z wykorzystaniem narzędzi planowania przestrzennego
oraz systemu ewidencjonowania gruntów
2.2. Opracowanie programu rewitalizacji miasta i odnowy fizycznej terenów wiejskich
2.3. Wykonywanie zadań inwestycyjnych wynikających z planów rewitalizacji miasta i obszarów
wiejskich
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9. System wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała 2014 – 2020

Przyjęty proces wdrażania Strategii zawiera się w dwóch warstwach realizacyjnych:
[1] warstwa organizacyjna – [1.1] formalne umocowanie zadania w strukturze organizacyjnej Urzędu
Miasta i Gminy Skała
[1.2] uruchomienie roboczych rocznych przeglądów wdrożeniowych
wraz z oceną rezultatów podejmowanych działań

[2] warstwa merytoryczna –

[2.1] opracowywanie rocznych planów działania w relacji do 12 celów
operacyjnych Strategii
[2.2] Doprowadzenie do zgodności wykorzystywanych narzędzi
rozwoju z kierunkami działania Strategii
[2.3] Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działania i inicjatywy
zidentyfikowane w dokumencie Strategii
[2.4] Kontynuowanie procesu uspołeczniania zapisów Strategii

[1.1] formalne umocowanie zadania w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skała:
Na początkowym etapie prac strategicznych przesądzono, że w aspekcie instytucjonalnym proces
wdrażania Strategii będzie wewnętrzną kompetencją Urzędu Miasta i Gminy – jako wyraz poważnego
zobowiązania władz samorządowych do uzyskania zakładanych w dokumencie rezultatów. Obecna
struktura organizacyjna Urzędu stwarza możliwości realizacji zadań, które zgodnie z założeniami
systemu wdrażania pozwolą na jej efektywne wdrożenie. Wydział (Koordynator Strategii), któremu
ostatecznie zostaną przypisane kompetencje realizacyjne, pełnić będzie funkcje koordynacyjne wobec
pozostałych struktur Urzędu Miasta i Gminy, merytorycznie odpowiedzialnych za przygotowanie,
zgodnie ze swoimi kompetencjami rocznych planów działania.

[1.2] uruchomienie roboczych, rocznych przeglądów wdrożeniowych wraz z oceną rezultatów
podejmowanych działań:
Koordynator Strategii – jako odpowiedzialny za osiągnięcie planowanych rezultatów Strategii –
organizuje i prowadzi roczne przeglądy strategiczne monitorując proces jej realizacji. Sprawozdania
dokumentujące przebieg spotkań przekazywane są bezpośrednio do Burmistrza Miasta i Gminy Skała –
podlegając ocenie, modyfikacji i ostatecznie akceptacji.
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[2.1] opracowywanie rocznych planów działania w relacji do 12 celów operacyjnych Strategii :
Koordynator Strategii zobowiązany jest do koordynacji i nadzorowania opracowania 12 szczegółowych
planów działania – adekwatnych do celów operacyjnych ustalonych dla Strategii Rozwoju.
Przez plany działania rozumie się przygotowanie koncepcji konkretnych projektów w strukturze
N.O.W.E.:

Nazwa zadania – tytuł przedsięwzięcia inwestycyjnego
Obiektywna potrzeba – uzasadnienie realizacyjne
Wymierne korzyści – posługiwanie się wskaźnikami produktu i rezultatu
Ekonomiczne uzasadnienie – racjonalne finansowo

Szczegółowe plany działania zostaną opracowane do końca 2014 roku. Od tego momentu będą
obowiązywały pozostałe terminy procesu wdrażania Strategii.

Cechy charakterystyczne planów działania:
 w pełni koincydentne swym zakresem z zapisami Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała 2014 –
2020, Strategią Rozwoju Powiatu Krakowskiego 2013 – 2020, Strategią Rozwoju Województwa
Małopolskiego 2011 – 2020, Krajowej Polityki Miejskiej (w finalnej wersji) oraz europejskimi
źródłami finansowania rozwoju na lata 2014 – 2020
 aprobowane przez otoczenie samorządu Skały, wypracowane z udziałem Rady Miejskiej w Skale
 uzgodnione jako indywidualne lub partnerskie (zapewnienie konsultacji międzygminnych
w kontekście poszukiwania szans rozwojowych w oparciu o współpracę partnerską)
 zaakceptowane przez Skarbnika Miasta i Gminy Skała z punktu widzenia zarządzania finansowego
samorządu w perspektywie długoterminowej
 rozważone pod względem realizacyjnym: lokowanie kompetencji wnioskodawczych w oparciu
o potencjał III sektora, np.: Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”
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[2.2] Doprowadzenie do zgodności wykorzystywanych narzędzi rozwoju z kierunkami działania
Strategii:
Narzędzia planistyczne:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Wieloletnie prognozy finansowe
Roczny budżet Miasta i Gminy Skała
zostaną wykorzystane jako fundament realizacyjny Strategii. Opracowanie i akceptacja w/w
dokumentów w sposób bezwzględny zostanie poprzedzona badaniem stopnia wpływania na realizację
zapisów Strategii.

[2.3] Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działania i inicjatywy zidentyfikowane
w dokumencie Strategii:
Odpowiedzialny za analizowanie źródeł, oceny ich adekwatności i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
Koordynator Strategii, odpowiadać będzie za szczegółowe zadania w zakresie:
 tworzenie bazy wiedzy na temat zewnętrznych źródeł finansowanie rozwoju samorządu, MSP oraz
organizacji III sektora
 inicjowania i koordynowania prac przygotowawczych dla realizacji projektów
 świadczenia usług doradczych i eksperckich partnerom samorządu (organizacje społeczne,
przedsiębiorcy i inni zainteresowani) w zakresie możliwości zewnętrznego wsparcia ich rozwoju
 kierowania budowaniem partnerstw instytucjonalnych i zadaniowych
[2.4] Kontynuowanie procesu uspołeczniania zapisów Strategii:
Partycypacja społeczna w tworzeniu strategii może przybierać różne formy – od biernego uczestnictwa
do aktywnego udziału na każdym etapie konstruowania dokumentu. W toku dyskusji nad kształtem i
zakresem konsultacji społecznych zdecydowano, że udział społeczeństwa to ważny element tworzenia
strategii rozwoju i bezwzględnie należy uwzględnić jego udział na poszczególnych etapach
realizacyjnych, z uwzględnieniem trzech poziomów uspołeczniania: informowania (o tym co i dlaczego
robimy), konsultowania (poznanie potrzeb, różnych punktów widzenia, komentarzy i opinii) oraz
współdecydowania (uzyskanie akceptacji dla poszczególnych faz procesu tworzenia strategii).
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Zrealizowany zakres uspołeczniania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała
Etap

Proces uspołeczniania

1. Organizacja prac nad
Strategią

a. Informacja o przystąpieniu
do prac nad Strategią
b. Przedstawienie Zespołu ds.
Strategii
c. Krótkie omówienie procesu
tworzenia Strategii
a. Przedstawienie propozycji
wizji
b. Uzasadnienie wyboru
c. Analiza zgłoszonych uwag,
opinii
a. Przedstawienie wyników
diagnozy
b. analizowanie uzyskanych
wyników
c. „poszukiwanie pól
współpracy”
d. Dyskusja, wspólne
wnioskowanie
a. Zgłaszanie problemów
Gminy
b. Informacja o wynikach
analizy problemowej
c. Uzasadnienie wyborów w
zakresie obszarów
problemowych
a. Przedstawienie
sformułowanych celów
strategicznych
b. Uzasadnienie dokonanych
wyborów
c. Wspólne tworzenie celów
strategicznych – korekty,
zmiany, sugestie i
komentarze
d. Formułowanie zmian w
ostatecznym kształcie
dokumentu

2. Wizja Strategii

3. Diagnoza strategiczna

4. Analiza problemowa

5. Plan strategiczny

Poziom uspołeczniania

INFORMOWANIE

INFORMOWANIE
KONSULTOWANIE
INFORMOWANIE
KONSULTOWANIE

INFORMOWANIE
KONSULTOWANIE
WSPÓŁDECYDOWANIE
INFORMOWANIE
KONSULTOWANIE
WSPÓŁDECYDOWANIE
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Kontynuacja uspołeczniania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała realizowana będzie poprzez:
1. Publikację dokumentu Strategii na stronie internetowej Miasta i Gminy
2. Publikacje prasowe dotyczące procesu powstawania i uchwalenia dokumentu Strategii
3. Organizację spotkań branżowych z „przyjaciółmi” Strategii – organizacjami III sektora,
przedsiębiorcami, władzami Powiatu Krakowskiego i Województwa Małopolskiego
4. Udostępnianie rezultatów z procesu wdrażania Strategii w otoczeniu Miasta i Gminy Skała
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10. Baza wiedzy, informacji i danych stanowiących o ostatecznym kształcie dokumentu
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała 2014 – 2020

W trakcie prac nad tworzeniem bazy wiedzy Zespół ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała, przy
udziale eksperta strategicznego – Tomasza Bogdana – analizował i brał pod uwagę celem zapewnienia
spójności logicznej i merytorycznej następujące dokumenty:
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała –
1999 r.
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skała – 2007 r.
3. Program Ochrony Środowiska 2015 / z perspektywą do roku 2019
4. opracowania Statystycznego Vademecum Samorządowca
5. dane statystyczne Urzędu Miasta i Gminy Skała
6. dane statystyczne – Bank Danych Lokalnych
7. wyniki Badania opinii mieszkańców
8. efekty SWOT/TOWS
9. rezultaty z warsztatów strategicznych
10. ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
11. Strategię Rozwoju Powiatu Krakowskiego 2013 – 2020
12. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020;
13. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030;
14. Krajowa Polityka Miejska (aktualnie konsultowana społecznie przed przyjęciem jej ostatecznej
wersji)
15. Umowa partnerstwa w wersji z dnia 23 maja 2014 r. przyjętej przez Komisję Europejską:
„Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk
unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument powstał
na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 roku.
Przygotowując Umowę wzięto pod uwagę zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych,
dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem perspektywy 2004-2006 oraz 2007-2013.
W dokumencie uwzględniono opinie partnerów społecznych i gospodarczych oraz przygotowane na potrzeby
procesu programowania analizy. Dużą wagę przypisano też do efektów prac różnego rodzaju grup roboczych,
spotkań bilateralnych oraz prowadzonej regularnie debaty strategicznej z udziałem partnerów społecznych i
gospodarczych w ramach Krajowego Forum Terytorialnego oraz debat eksperckich.

Na kształt projektu Umowy miał również wpływ proces ewaluacji ex-ante prowadzonej przez niezależnego,
zewnętrznego audytora. Poprzez zastosowanie modelu partycypacyjnego możliwe było wspólne wypracowywanie
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rozwiązań przez podmioty zaangażowane w proces przygotowania dokumentów na potrzeby perspektywy
finansowej 2014-2020.
Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:





cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami,
opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej
Polityki Rybołówstwa,
układ programów operacyjnych,
zarys systemu finansowania oraz wdrażania.
Wskazane cele rozwojowe do 2020 roku, wskaźniki monitorujące ich realizację oraz zakres proponowanych
interwencji stanowią punkt odniesienia do określania szczegółowej zawartości poszczególnych programów
operacyjnych, zarówno krajowych, jak i regionalnych” /źródło: www.mir.gov.pl/

16. Projekty krajowych programów operacyjnych 2014 – 2020 (w wersjach aktualnych na moment
opracowywania Strategii)
17. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011 – 2020
18. Programy strategiczne Województwa Małopolskiego:
Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy;
Regionalna Strategia Innowacji;
Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego;
Transport i Komunikacja;
Obszary Wiejskie;
Ochrona Środowiska;
Ochrona Zdrowia;
Włączenie Społeczne;
Marketing Terytorialny;
Subregionalny Program Rozwoju

19. Projekt Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 (ver. 4.0)

Ostateczny kształt dokumentu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała stanowi kompletny,
przemyślany, odważny i możliwy plan działania dla Skały do roku 2020.
Zapraszamy do realizacji:

Tadeusz Durłak –
Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Jolanta Penkala –
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skale
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