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Wprowadzenie 

 

Realizacja efektywnej polityki rozwoju, nastawionej na wzrost wielowymiarowo rozumianej jakości 

życia mieszkańców, wymaga rzetelnej diagnozy zasobów własnych i otoczenia, umiejętnego 

przewidywania scenariuszy przyszłości oraz trafnych decyzji dotyczących kierunków i sposobów 

postępowania, których finalnym punktem odniesienia jest zdefiniowana zgodnie przez całą 

wspólnotę samorządową wizja rozwoju gminy.  

Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 jest najważniejszym dokumentem samorządu 

gminnego, diagnozującym podstawowe uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy, 

opisującym podejście zintegrowane, określającym obszary, cele i kierunki działań polityki rozwoju, 

prowadzonej w przestrzeni gminy w perspektywie najbliższych lat, w tym przy szerokiej partycypacji 

lokalnej społeczności i partnerów. W systemie zarządzania polityką rozwoju strategia pełni kluczową 

rolę jako generalny plan postępowania władz lokalnych – we współpracy z innymi samorządami, 

administracją państwową oraz partnerami społecznymi i prywatnymi. Dokument pełni nadrzędną 

rolę nad branżowymi planami rozwoju gminy. Koordynuje różne terytorialnie, sektorowo i 

technicznie plany oraz dokumenty strategiczne na szczeblu lokalnym. Jest jednocześnie ważnym 

instrumentem koordynującym oraz wspierającym pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy 

zewnętrznych na rozwój. Określa zasady wdrażania, ze szczególnym uwzględnieniem procesów 

współpracy. Kluczowym jej założeniem jest zintegrowanie polityki środowiskowej, gospodarczej, 

przestrzennej i społeczno-kulturowej, dla poprawy warunków życia i jakości usług publicznych na 

terenie gminy. 

Dokument zastępuje Strategię Rozwoju Gminy Dębno na lata 2015-2022, która była nie tylko 

katalizatorem dla wielu działań i inicjatyw wspierających rozwój gminy, ale również platformą 

współpracy terytorialnej, międzysektorowej i międzyorganizacyjnej na rzecz rozwoju lokalnego. Myśl 

strategiczna wymaga bowiem, aby treść dokumentu strategicznego nadążała za zachodzącymi 

dynamicznie zmianami w sferze realnej, jak i formalno-prawnej, oraz odpowiadała na nowe 

wyzwania, ponieważ od tego, jak dobrze gmina sobie z nimi poradzi, zależy, czy uda się stworzyć 

ostateczny i trwały fundament dla rozwoju lokalnego w kolejnych latach. Potrzeba budowy nowej 

strategii wynikała zatem z wielu przesłanek wewnętrznych i zewnętrznych. Do tych pierwszych 

należały szeroko rozumiane zmiany rzeczywistości lokalnej, m.in.: stopniowe zmiany w strukturze 

demograficznej wspólnoty gminnej, nowe potrzeby, problemy, oczekiwania i aspiracje mieszkańców, 

zmiany dotykające lokalnej gospodarki i rynku pracy, a także przestrzeni i środowiska. Za główne 

przesłankami natury zewnętrznej należy z kolei uznać: projektowanie nowej perspektywy finansowej 

Unii Europejskiej na lata 2021-2027 na szczeblu krajowym i regionalnym oraz zintegrowane z tym 

zmiany prawne oraz dostosowanie dokumentów strategicznych wyższego rzędu, zmiany społeczne 

i gospodarcze w bliższym i dalszym otoczeniu gminy, czy też zmiany technologiczne i cywilizacyjne. 

W odpowiedzi na te przesłanki, strategia formułuje wizję rozwoju, rozumianą jako pożądany stan 

rzeczywistości, a także stawia długo i krótkookresowe cele do osiągnięcia przez całą wspólnotę 

lokalną. 

Strategia powstała w oparciu o nowe przepisy dotyczące polityki rozwoju, wprowadzone ustawą z 

dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych 

innych ustaw. Zmiany realizują postanowienia „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 

2020 (z perspektywą do 2030 r.)” w zakresie konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i 
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etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii na poziomie ogólnokrajowym, 

regionalnym i lokalnym. Stanowią pierwszy etap reformy, której celem jest integracja wymiaru 

społecznego, gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowywanych na 

różnych poziomach administracji, w tym na poziomie samorządu gminnego. Poprzez te zmiany 

strategia rozwoju gminy po raz pierwszy w polskim ustawodawstwie zyskała podstawę prawną oraz 

wytyczne realizacyjne w ramach ustawy.  

Procedura dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 uwzględniała 

wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju, ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dokument 

strategii został opracowany zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym. 

Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 nie ogranicza się w swych zapisach wyłącznie do 

zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy Dębno i jednostki gminne. Strategia 

proponuje przede wszystkim zadania stanowiące wyzwania dla całej społeczności lokalnej i 

wszystkich podmiotów działających na terenie gminy. Tworzenie partnerstw na rzecz realizacji zadań 

strategii będzie miało kluczowe znaczenie również ze względu na nowe instrumenty rozwojowe, 

które wymagają zacieśnienia współpracy i skoordynowania działań podejmowanych przez samorządy 

oraz podmioty prywatne i pozarządowe w zakresie realizacji usług publicznych na rzecz mieszkańców, 

turystów, inwestorów, przedsiębiorców i innych klientów. 

Okres realizacji Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 przyjęto na dziesięć lat, co jest 

zgodne z okresem kolejnej perspektywy budżetowej UE (2021-2027) wraz z dodatkowym okresem 

rozliczania pozyskanych projektów. Strategia została sformułowana w ścisłej korelacji z dostępnymi 

na tę chwilę, kluczowymi dokumentami planistycznymi szczebla krajowego, regionalnego 

i subregionalnego, m.in. Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 

2030 roku), Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategią Rozwoju Województwa 

„Małopolska 2030”. 

Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 stanowi efekt szerokich prac badawczych, 

analitycznych, ewaluacyjnych, planistycznych i programowych oraz uwzględnia wnioski i 

rekomendacje sformułowane w ramach szerokiej debaty publicznej, której elementem były w 

szczególności: otwarte spotkania warsztatowe i konsultacje społeczne. Cały proces obejmował 

następujące działania: 

 Opracowanie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Dębno, w ujęciu 

dynamicznym i porównawczym, wraz z podsumowaniem, 

 Podjęcie uchwały nr XXII/267/2020 Rady Gminy Dębno z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Dębno 2021-2030 oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu 

konsultacji, 

 Opracowanie wniosków dla długofalowej polityki rozwoju wynikających z diagnozy 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy Dębno, 



Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 

5 

 Wypracowanie – we współpracy ekspertów FRDL MISTiA i zespołu roboczego składającego 

się z przedstawicieli wspólnoty lokalnej – założeń Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 

2021-2030 (warsztat diagnostyczny i 2 warsztaty strategiczne), 

 Opracowanie projektu dokumentu strategii o zakresie i treści zgodnej z art. 10e ust. 2-4 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

 Realizacja konsultacji społecznych dotyczących strategii w szczególności z: sąsiednimi 

gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami 

gminy oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wraz z ich podsumowaniem, 

 Realizacja procedury opiniowania dokumentu strategii przez zarząd województwa (w celu 

wydania przez zarząd województwa opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń 

i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

województwie określonych w strategii rozwoju województwa), 

 Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności 

realizacji strategii – przed jej przyjęciem, 

 Opracowanie wersji strategii po zmianach wynikających z konsultacji, opiniowania i 

ewaluacji; 

 Realizacja procedury w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym uzgodnienia z regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska oraz państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym; 

 Opracowanie finalnej wersji Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030, 

przedstawienie pod obrady i uchwalenie przez Radę Gminy Dębno. 

Dzięki takiemu podejściu dokument stanowi syntezę świadomych wyborów i rekomendacji 

przedstawicieli różnych społeczności tworzących wspólnotę samorządową gminy oraz efektywne 

narzędzie prowadzenia polityki rozwoju w perspektywie 2030 r. Jednocześnie jest zaproszeniem do 

współpracy dla wszystkich partnerów zainteresowanych przyszłością gminy Dębno. 
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Wnioski z diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy 

Dębno 

 

Podstawowe informacje i założenia dotyczące diagnozy 

Diagnoza społeczna, gospodarcza i przestrzenna gminy Dębno wraz z wnioskami dla strategii rozwoju 

na lata 2021-3030 została opracowana w 2020 r. Analizy i wnioski opierały się na danych statystyki 

publicznej, przede wszystkim zbieranych i udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny w 

ramach Banku Danych Lokalnych, a także pozostających w dyspozycji samej gminy. Analiza 

wybranych danych i informacji, charakteryzujących podstawowe uwarunkowania rozwojowe 

jednostki, była prowadzona w ujęciu dynamicznym (badając lata 2014-2018/2019, w zależności od 

dostępności danych) i porównawczym (przedstawiając gminę Dębno na tle pozostałych 6 gmin 

tworzących powiat brzeski; dodatkowo tam, gdzie było to uzasadnione i pozwalało na wydobycie 

innych, cennych dla planowania strategicznego wniosków, dokonano porównania gminy z 

jednostkami o podobnej charakterystyce – tło porównawcze stanowiły gminy: Łapanów i Rzezawa z 

powiatu bocheńskiego, Wojnicz z powiatu tarnowskiego oraz Kłaj z powiatu wielickiego; 

uwzględniano też odniesienia do średniej powiatowej i regionalnej). Ostateczne wnioski, 

prezentowane w ramach dokumentu, zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez kierownictwo 

gminy oraz uczestników dedykowanego warsztatu diagnostycznego.  

Ogólny obraz gminy 

Z analizy danych statystycznych, obejmujących ostatnie kilka lat wynika, że gmina Dębno jest 

jednostką z jednej strony nie wyróżniającą się znacząco spośród innych gmin wiejskich tej części 

Małopolski, z drugiej zaś obdarzoną – z racji położenia, walorów dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego oraz dobrej dostępności transportowej – dość dużym potencjałem, przede wszystkim w 

obszarze stworzenia atrakcyjnej oferty czasu wolnego, i starającą się ten potencjał wykorzystywać. 

Jednostkę charakteryzuje ciągle jeszcze istotna rola produkcji rolniczej, nieznaczny udział przemysłu 

oraz dominacja drobnych usług. Rozpoznawalność gminy (przynajmniej wśród niektórych środowisk) 

zapewnia obecność w jej granicach średniowiecznego zamku – jest to zresztą jeden z zasobów, wokół 

którego jednostka próbuje budować swoją markę turystyczną. Nieznaczna odległość dzieląca gminę 

Dębno od Brzeska i Tarnowa sprawia, że jest to dość atrakcyjne miejsce do osiedlania się. Procesy 

suburbanizacyjne nie są nasilone tak bardzo, jak w gminach wiejskich graniczących z dużymi 

ośrodkami miejskimi, jednak pozwalają rozpatrywać gminę Dębno przez pryzmat „sypialni” dla osób 

pracujących lub uczących się w dużym mieście, jakim jest odległy o niespełna 20 kilometrów Tarnów. 

Gmina Dębno nie wyróżnia się znacząco na tle pozostałych jednostek powiatu brzeskiego – większość 

z zaobserwowanych zjawisk występuje na ich obszarze, jak również ma swoje odbicie w gminach tła 

porównawczego. Za najważniejsze, bezpośrednio wpływające na rozwój jednostki, można uznać 

następujące uwarunkowania: 

a) wynikające z położenia gminy 

Gmina Dębno jest jedną z tych jednostek, w przypadku których uwarunkowania wypływające 

z położenia geograficznego (na czele z ukształtowaniem terenu) znacząco wpływają na wiele 

aspektów codziennego funkcjonowania. Przykład może stanowić zagrożenie osuwiskowe – 

praktycznie nie występujące na równinnej, płaskiej północnej części jednostki i jednocześnie dość 
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wysokie w przypadku podgórskiego południa. W rejestrach Państwowego Instytutu Geologicznego na 

obszarze gminy Dębno skatalogowano 436 osuwisk o łącznej powierzchni 342,53 ha. Niemal 

wszystkie (wyjątek stanowi jedno, na terenie Maszkienic) położone są na południe od drogi krajowej 

nr 94 (DK94), stanowiącej umowną granicę pomiędzy dwoma odmiennymi krajobrazami gminy. 

Rzeźba terenu południowej części jednostki wpływa na znacznie większe zagrożenie dla osób i mienia 

w przypadku powodzi oraz skutków ulew i nawałnic. Minimalizacja zagrożeń wynikających z tych 

zjawisk stanowi jedno z wyzwań stojących przed gminą Dębno – tym bardziej, że postępujące zmiany 

klimatyczne sprzyjają coraz częstszemu występowaniu anomalii pogodowych. 

Wspomniana DK94 (często określana „starą czwórką”) stanowi kręgosłup komunikacyjny gminy, 

umożliwiając dojazd do pobliskich ośrodków administracyjnych i gospodarczych – Brzeska i Tarnowa. 

Potoczna nazwa jest pozostałością z czasów, gdy stanowiła ona jedną z ważniejszych dróg 

w południowo-wschodniej Polsce, łącząc Kraków z Rzeszowem, a w szerszej perspektywie Niemcy 

z Ukrainą. Obecnie rolę tę przejęła autostrada A4, przebiegająca nieopodal północnej granicy gminy 

Dębno. W przypadku analizowanej jednostki przyniosło to znaczący spadek natężenia ruchu, a co za 

tym idzie spadek zagrożeń w ruchu drogowym oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na 

najbliższe otoczenie (hałas komunikacyjny, zanieczyszczenie powietrza itp.). Obecnie DK94 

wykorzystywana jest głównie do szybkich dojazdów do pobliskich miast. Dobrą dostępność 

komunikacyjną gminy, w przypadku miejscowości położonych w północnej jej części, dodatkowo 

poprawia dostęp do magistralnej linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Tarnów – Rzeszów – Przemyśl 

– Medyka (przystanki w Biadolinach Szlacheckich i Sterkowcu – ten drugi na terenie gm. Brzesko).  

Gmina Dębno jest w całości pokryta planami zagospodarowania przestrzennego, co wyróżnia ją 

szczególnie na tle pozostałych gmin powiatu brzeskiego. Według danych Urzędu Gminy Dębno, 

ponad 80% obszaru jednostki stanowią grunty przeznaczenia rolniczego (orne, łąki, pastwiska, sady 

itd.). Według danych serwisu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Instytutu 

Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, potencjał rolniczy gminy wykazuje zróżnicowanie 

pomiędzy północą a południem – ta pierwsza część sprzyja różnym uprawom rolniczym, potencjał 

drugiej zawężony jest głównie do produkcji zbóż, przy czym zwraca się uwagę na występujące w 

rejonie podgórskim zagrożenie procesami erozyjnymi. 

Konsekwencje: 

 Podział gminy na północ i południe, 
rozgraniczone drogą krajową nr 94 (DK94); 

 Zróżnicowanie charakteru i skali problemów oraz 
potencjału rozwojowego gminy wynikające 
z odmiennej rzeźby terenu; 

 Dobra dostępność komunikacyjna – 
zmodernizowane droga krajowa i linia kolejowa, 
niewielka odległość od autostrady; 

 Bliskość większych ośrodków administracyjno-
usługowych i gospodarczych – Brzesko oraz 
(przede wszystkim) Tarnów; 

 Duże zagrożenie osuwiskowe oraz powodziowe, 
powodowane deszczami nawalnymi - 
występujące przede wszystkim w południowej 
części jednostki; 

 Potencjał w zakresie produkcji rolniczej - głównie 
północna część gminy; 

Wyzwania: 

 Zapobieganie różnicowaniu procesów 
rozwojowych gminy („gmina dwóch prędkości”) 
ze względu na odmienny charakter północnej 
i południowej części jednostki; 

 Utrzymanie odpowiedniego stanu sieci dróg 
lokalnych, łącznikowych względem DK94, 
zwiększanie ich przepustowości i poprawa 
bezpieczeństwa; 

 Wykorzystanie możliwości, jakie w zakresie 
dojazdów do szkół i pracy daje bliskie sąsiedztwo 
linii kolejowej (parkingi P+R, dowozowe linie 
autobusowe); 

 Podejmowanie działań zmierzających do 
ograniczenia negatywnych skutków klęsk 
żywiołowych – w szczególności na obszarach 
zagrożonych osuwiskami; 

 Utrzymywanie oraz podnoszenie atrakcyjności 
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 Pozytywny wpływ pokrycia pełnej powierzchni 
gminy planami zagospodarowania 
przestrzennego na jej atrakcyjność osadniczą i 
gospodarczo-inwestycyjną oraz ochronę 
środowiska. 

osadniczej i gospodarczo-inwestycyjnej gminy 
oraz w zakresie oferty czasu wolnego, przy 
zachowaniu dbałości o stan środowiska 
naturalnego. 

 

b) wynikających z procesów demograficznych 

Sytuację demograficzną gminy Dębno na przestrzeni ostatnich kilku lat można określić jako stabilną, 

choć uwidaczniają się też zjawiska, które mogą wymagać podjęcia działań interwencyjnych 

i wspierających. Zauważalny jest nieznaczny wzrost liczby ludności – według danych Urzędu Gminy 

Dębno w okresie 2015-2019 wyniósł on 17 osób. Najwięcej mieszkańców przybyło w miejscowościach 

położonych w centrum analizowanej jednostki, przy DK94 (Wola Dębińska, Dębno, Jastew), co może 

świadczyć o jej zróżnicowanej atrakcyjności osadniczej, a dostęp do arterii komunikacyjnej, 

umożliwiającej szybki dojazd do ościennych ośrodków administracyjnych i gospodarczych, jest 

główną jej składową. Jednocześnie liczba mieszkańców według listy meldunkowej nie pokrywa się z 

liczbą osób wynikającą z informacji zawartych w składanych przez mieszkańców deklaracjach odbioru 

odpadów – ta druga stanowi około 70-80% liczebności w przypadku każdego z sołectw. Na koniec 

2019 r. różnica w liczbie mieszkańców wynosiła 3 400 osób, czyli niespełna ¼ liczby wynikającej z list 

meldunkowych. Oznaczać to może m.in.: problem dla opracowania i prowadzenia adekwatnej 

polityki przestrzennej czy w zakresie organizacji i dostosowania systemu świadczenia usług 

publicznych, a także ich ceny, wymierne straty dla budżetu gminy, a także koszty środowiskowe 

wskutek nieewidencjonowanej i niekontrolowanej utylizacji śmieci. 

Struktura demograficzna gminy Dębno jest dość korzystna, zwłaszcza w zestawieniu z pozostałymi 

gminami powiatu, a także średnią powiatową i regionalną. Odnotowany w 2019 r. odsetek ludności 

w wieku przedprodukcyjnym (20,0%) przekracza odsetek osób najstarszych (17,3%). Zwraca uwagę 

natomiast znaczący wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym – do wspomnianych 17,3% (2019) 

z 16,0% (2015). Proces starzenia się społeczeństwa postępuje, co już teraz winno skłaniać do pytań 

i działań w zakresie reorientacji polityki dostarczania odpowiednich usług publicznych. Rok 2019 był 

pierwszym w całym minionym pięcioleciu, w którym liczba zgonów w gminie Dębno przekroczyła 

liczbę urodzeń – przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 osób wyniósł -0,41, co może budzić 

niepokój szczególnie w zestawieniu z danymi dla powiatu (+0,77) oraz województwa (+1,16). Nie 

sposób natomiast wskazać jednego, trwałego trendu w zakresie procesów migracyjnych – w okresie 

2015-2019 saldo migracji w przeliczeniu na 1000 osób przyjmowało zarówno wartości dodatnie, jak i 

ujemne. Przypuszczalnie wpływ na to miały zarówno powroty z emigracji zarobkowej z zagranicy, jak 

i przesiedlenia młodych ludzi do innych gmin (głównie Tarnów, Kraków) w celach zarobkowych bądź 

edukacyjnych. To drugie zjawisko można próbować wiązać z wykazaną wcześniej różnicą pomiędzy 

zameldowaniami a deklaracjami odbioru odpadów. 

W przypadku wielu gmin sposobem na poprawę sytuacji demograficznej jest podnoszenie 

atrakcyjności osadniczej. Gmina Dębno ma w tym względzie duży potencjał, o czym świadczą dane 

dotyczące pozwoleń na budowę i zgłoszeń budowy obiektów mieszkalnych za lata 2018 i 2019. W 

skali całego powiatu udzielano ich – odpowiednio – 18,4% i 15,7%, co w obu przypadkach stanowiło 

drugą lokatę, za gminą Brzesko. Nie bez wpływu na to zjawisko może być wspomniana już wcześniej 

zadowalająca dostępność komunikacyjna, która potrafi częściowo skompensować niedostatek 

atrakcyjnych miejsc pracy na terenie analizowanej jednostki. Jednocześnie tworzenie klimatu dla 
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powstawania i rozwijania się na terenie gminy działalności gospodarczych, dających zatrudnienie 

nowym i potencjalnym mieszkańcom, powinno stanowić kluczowy element wspomnianej polityki 

podnoszenia atrakcyjności osadniczej. 

Warto wspomnieć, że w skali kraju w 2019 r. stopa przyrostu rocznego ludności na wsi wyniosła 

0,04%, a ubytek w miastach sięgnął -0,15%. Kierunek zmian liczby ludności w miastach i na wsi jest 

niezmienny, tj. od końca lat 90. ubiegłego wieku maleje liczba ludności w miastach i rośnie na wsi – 

szczególnie w gminach podmiejskich, skupionych wokół dużych miast. Gmina Dębno ma przynajmniej 

częściowy udział w tych procesach. Jednocześnie w 2019 r. liczba ludności w Polsce zwiększyła się 

tylko w 4 województwach: pomorskim (stopa przyrostu wyniosła 0,45%), mazowieckim (0,37%), 

małopolskim (0,30%) oraz wielkopolskim (0,14%). Na korzystny wynik Małopolski ma mają wpływ 

dodatni zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji, czyli procesy obserwowane także i w gminie 

Dębno przynajmniej w części analizowanego okresu 2015-2019. 

Konsekwencje: 

 Stabilna sytuacja demograficzna – utrzymywanie 
się liczby mieszkańców na podobnym poziomie; 

 Jednocześnie niższa faktyczna liczba ludności od 
zawartej na listach meldunkowych, 
prawdopodobne zjawisko migracji ludzi młodych 
w celach edukacyjnych i zarobkowych; 

 Korzystna struktura demograficzna 
z symptomami wzrostu liczebności grupy osób 
w wieku poprodukcyjnym; 

 Duża atrakcyjność osiedleńcza w porównaniu 
z innymi gminami powiatu brzeskiego 
i jednoczesne jej zróżnicowanie względem 
poszczególnych miejscowości gminy; 

 Niewielkie zagrożenie intensywną zabudową 
mieszkaniową i stanowiącą konsekwencję tego 
zjawiska gwałtowną zmianą charakteru tkanki 
społecznej, typowe dla gmin podmiejskich bardzo 
szybko przekształcających się w „sypialnie” 
dużych miast. 

Wyzwania: 

 Podejmowanie działań zmierzających do 
wstrzymania lub przynajmniej spowolnienia 
negatywnych trendów demograficznych (m.in. 
kreowanie klimatu dla biznesu, wsparcie 
w zakresie tworzenia nowych, atrakcyjnych 
miejsc pracy na terenie gminy, poprawa 
dostępności komunikacyjnej i mobilności, 
doskonalenie jakości usług publicznych, 
tworzenie i promocja atrakcyjnej oferty 
spędzania czasu wolnego); 

 Łagodzenie skutków zmiany struktury 
demograficznej ludności gminy, m.in. 
dostosowanie usług publicznych do wieku oraz 
potrzeb, problemów i oczekiwań mieszkańców; 

 Wzmacnianie pozytywnego wizerunku gminy, 
atrakcyjnego dla potencjalnych osiedleńców; 

 Zapobieganie zjawisku dużego zróżnicowania 
atrakcyjności osiedleńczej wewnątrz gminy, m.in. 
za sprawą inicjowania odpowiednich działań 
inwestycyjnych. 

 

c) wynikających z sytuacji gospodarczej 

Rok 2019 w przypadku gminy Dębno zamknął się wynikiem 1 132 podmiotów gospodarczych, 

zarejestrowanych w REGON. Liczba ta w stosunku do roku 2015 wzrosła o 232 (+ 25,8%). 

Zdecydowaną większość, bo ponad 97%, stanowiły firmy zatrudniające do 9 osób. W przeliczeniu na 

10 tys. mieszkańców gmina Dębno posiadała w 2019 r. 768 zarejestrowanych przedsiębiorstw – 

wśród gmin powiatu był to rezultat przeciętny, niższy od średniej powiatowej (838) oraz 

wojewódzkiej (1 202). Przedsiębiorstwa działające w 2019 r. na terenie gminy Dębno klasyfikowano 

głównie w sekcjach PKD: F (budownictwo – 32,24%; zjawisko dostrzegalne przede wszystkim w 

ramach statystyki, jest to prawdopodobnie wynik dużej liczby osób samozatrudnionych w branży), G 

(handel hurtowy i detaliczny, naprawa samochodów – 16,52%) oraz C (przetwórstwo przemysłowe – 

11,75%). Struktura ta nie uległa znaczącym zmianom w stosunku do roku 2015, nie odróżniała się też 

od rezultatów dla całego powiatu brzeskiego oraz województwa. Biznes i lokalne miejsca pracy 
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tworzone są najintensywniej wzdłuż DK94, ale także w innych miejscach gminy – zatrzymują na 

terenie gminy przede wszystkim mniej mobilnych mieszkańców, którzy nie chcą dojeżdżać do pracy. 

Usługi, np. gastronomiczne, nie upadły mimo przekierowania głównego ruchu na autostradę A4 wiele 

lat temu, podobnie stacje paliw i inne punkty handlowo-usługowe. 

Podobnie jak w całej Polsce, w gminie Dębno w ostatnim pięcioleciu znacząco spadło bezrobocie. 256 

zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2019 r. to o przeszło 53% mniej niż na początku 

analizowanego okresu. Wśród zjawisk związanych z bezrobociem warto podkreślić nieznaczny wzrost 

odsetka (pomimo spadku w liczbach bezwzględnych) osób powyżej 50 roku życia – z poziomu 18,8% 

(2015) do 21,5% (2019). Zwiększył się także odsetek osób bezrobotnych posiadających co najmniej 

jedno dziecko do 6 roku życia (z 14,8% do 21,6%), co można próbować przypisać efektowi rządowego 

programu socjalnego „Rodzina 500+”. Zaszeregowanie osób bez pracy w gminie Dębno ze względu na 

czas pozostawania bez zatrudnienia, wiek, wykształcenie oraz staż pracy pozwala na zarysowanie 

profilu przeciętnego bezrobotnego w 2019 r. – jest to kobieta (65,6% ogółu) w wieku 25-34 lat 

(35,9%), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (31,6%), bez zatrudnienia od 1 do 3 miesięcy 

(25,0%) i ze stażem pracy pomiędzy 1 a 5 lat (28,5%). W danych statystycznych udostępnionych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzeska, a dotyczących okresu 2015-2019, zwraca uwagę także bardzo 

duży problem ze znalezieniem zatrudnienia wśród osób posiadających wykształcenie zawodowe 

(zasadnicze lub policealne średnie). Przypadki te stanowią blisko 2/3 ogółu.  

Opisywane pozytywne tendencje na rynku pracy zostały załamane w wyniku pandemii COVID-19 oraz 

jej negatywnych konsekwencji społecznych i gospodarczych. Sytuacja będzie wymagać wdrożenia 

mechanizmów łagodzących skutki kryzysu społeczno-gospodarczego na szczeblu centralnym, ale 

jednocześnie zaangażowania i współpracy na poziomie lokalnym. To samo zalecenie można odnieść 

do obecnego na obszarze gminy Dębno sektora produkcji rolniczej, narażonego nie tylko na skutki 

spowolnień gospodarczych, ale i klęski żywiołowe. 

Konsekwencje: 

 Umiarkowana konkurencyjność gminy Dębno 
względem pozostałych jednostek tworzących 
powiat brzeski; 

 Występujące zjawisko emigracji zarobkowej 
i naukowej, przekładające się na odpływ kadr 
oraz szereg innych negatywnych konsekwencji 
z nim związanych; 

 Koncentracja działalności gospodarczych przeze 
wszystkim wzdłuż DK94; 

 Potencjał w zakresie rozwoju usług, głównie 
związanych z zagospodarowaniem czasu 
wolnego, dostarczaniem zdrowej żywności 
i promocją zrównoważonego stylu życia; 

 Duże problemy z aktywizacją zawodową osób 
o najniższym potencjale na rynku pracy – słabiej 
wykształconych i/lub starszych; 

 Ryzyko załamania gospodarczego i wystąpienia 
negatywnych zjawisk społecznych w związku 
z epidemią koronawirusa; 

 Ryzyko negatywnych konsekwencji 

Wyzwania: 

 Łagodzenie skutków gospodarczych związanych z 
epidemią koronawirusa i wypracowanie 
mechanizmów reagowania na podobne 
wydarzenia w przyszłości; 

 Podniesienie poziomu atrakcyjności gminy dla 
inwestorów, np. poprzez doskonalenie 
dostępności komunikacyjnej oraz tworzenie, 
rozwijanie i wspieranie obszarów aktywności 
gospodarczej i inwestycyjnej; 

 Zwiększenie udziału przedsiębiorstw zaliczanych 
do grupy małych i średnich w strukturze 
gospodarczej jednostki; 

 Wsparcie procesu profesjonalizacji działania 
przedsiębiorstw z terenu gminy oraz promocja 
ich produktów i usług; 

 Rozwój i komercjalizacja oferty czasu wolnego; 

 Monitorowanie i obejmowanie wsparciem lub 
współpraca w tym zakresie grup bezrobotnych 
wymagających najpilniejszej interwencji; 

 Współpraca z powiatem w zakresie modernizacji 
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gospodarczych związane z występowaniem klęsk 
żywiołowych (np. susza) z racji częściowo 
rolniczego profilu gminy. 

kształcenia zawodowego, w szczególności 
dostosowania oferty kształcenia do potrzeb 
rynku pracy. 

 

d) wynikających ze stopnia rozwoju infrastruktury technicznej 

Pod względem odsetka ludności, posiadającej dostęp do danego rodzaju infrastruktury, gmina Dębno 

notowała ogólnie zadowalające rezultaty, zwłaszcza w porównaniu do pozostałych gmin powiatu 

brzeskiego. Biorąc pod uwagę dane z końca 2019 r., na tym tle porównawczym analizowana 

jednostka zajmowała pierwszą lokatę z 89,1% ludności z dostępem do wodociągu oraz 60,4% osób 

posiadających przyłącza kanalizacyjne. W tym drugim przypadku zwraca jednak uwagę fakt, że 

pomimo prymatu wśród gmin powiatu brzeskiego (średnia dla powiatu 37%) była to wartość niższa 

niż średnia dla całego województwa (63,9%). Jednocześnie trzeba dodać, że - wedle danych 

statystycznych, będących w dyspozycji Urzędu Gminy Dębno, dotyczących inwestycji w infrastrukturę 

sieciową - w latach 2015-2019 na terenie gminy przybyło 37,58 km sieci kanalizacyjnej i planowane są 

kolejne inwestycje. 

Analizując sytuację w odniesieniu do poszczególnych sołectw, zwraca uwagę koncentracja 

dostępności do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w centralnej i północnej części gminy – a zatem 

na terenie równinnym, gdzie rozbudowa tego typu infrastruktury jest znacznie mniej kosztowna. Jest 

to kolejny dowód na uwarunkowanie rozwoju jednostki od jej położenia geograficznego, z wszelkimi 

tego konsekwencjami. 

Odsetek mieszkańców posiadających dostęp do sieci gazowej w gminie Dębno na koniec 2019 r. 

wynosił 81,6% ludności i wyróżniał się pozytywnie zarówno na tle powiatu, jak i regionu. 

Konsekwencje: 

 Większa atrakcyjność osadnicza i inwestycyjno-
gospodarcza gminy Dębno, zwłaszcza w 
porównaniu do jednostek z północnej i 
południowej części powiatu brzeskiego; 

 Znaczący wpływ dostępności do infrastruktury 
sieciowej na zróżnicowanie atrakcyjności 
osadniczej wewnątrz gminy (większa dostępność 
w centralnej i północnej części gminy); 

 Negatywny wpływ na jakość środowiska 
naturalnego – m.in. zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych i podziemnych, smog. 

Wyzwania: 

 Intensyfikacja działań w zakresie rozwoju sieci 
infrastruktury technicznej na obszarze gminy, ze 
szczególnym uwzględnieniem kanalizacji; 

 Podnoszenie jakości usług związanych 
z infrastrukturą techniczną i dostosowanie ich do 
zmieniających się warunków osadniczych oraz 
potrzeb gospodarczych; 

 Optymalizacja kosztów związanych 
z utrzymywaniem i rozwojem infrastruktury 
sieciowej. 

 

e) wynikających z potrzeb polityki społecznej i ochrony zdrowia 

Ochrona zdrowia jest jedną z tych dziedzin, dla których ogólnodostępne dane statystyczne nie 

diagnozują w pełni potrzeb i wyzwań. Można zakładać, że gmina Dębno, przede wszystkim z racji 

nieodległego położenia względem Tarnowa i Brzeska, posiada zadowalający dostęp do rozmaitych 

usług medycznych, a ewentualne wyzwania związane z utrzymaniem usług na odpowiednim poziomie 

czy ich dostępnością będą stanowić odbicie problemów ogólnopolskich, takich jak niedobory w 

kadrze medycznej, długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty czy utrudniona dostępność 
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placówek medycznych dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami. Problemy te dodatkowo 

uwidoczniła pandemia koronawirusa. 

W obszarze bezpieczeństwa publicznego kluczowym zagadnieniem, poza wspomnianymi wcześniej 

osuwiskami, wydają się być zagrożenia związane z natężeniem ruchu drogowego, o czym może 

świadczyć liczba wypadków oraz kolizji odnotowanych w ostatnim pięcioleciu. Najbardziej 

problemowa pod tym względem DK94, pomimo przejęcia znaczącej części ruchu przez autostradę A4, 

w dalszym ciągu przebiega przez centra kilku miejscowości w gminie. Doskonalenie dostępności 

komunikacyjnej i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym pozostają ważnymi zadaniami na 

najbliższe lata. Ważnym ogniwem w zapewnieniu bezpieczeństwa na szczeblu lokalnym są ochotnicze 

straże pożarne – w 2019 r. funkcjonowało ich 12, z czego 2 (Dębno, Łoniowa) zaliczane do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Często odpowiadają one również za aktywizację i animację 

społeczno-kulturową i rekreacyjno-sportową mieszkańców. 

Okres 2015-2019 charakteryzował się zmniejszeniem się liczby osób korzystających w gminie Dębno 

z pomocy społecznej. Dane udostępniane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie 

pokazują spadek tej liczby o blisko 20%, z poziomu 758 (2015) do 608 (2019). Należy odnotować 

wzrost odsetka kobiet w wieku powyżej 60 lat w tej grupie – zarówno w ujęciu procentowym (o 4,2 

punktu proc.), jak i bezwzględnym (o 20 osób). Analiza danych pokazuje ponadto, że część osób 

korzystających z pomocy jest od niej trwale uzależniona. W okresie 2015-2019 odsetek osób, które 

otrzymywały pomoc dłużej niż 12 miesięcy, wzrósł z 8,6% do 20,2%. Zwiększyła się także liczba 

beneficjentów pomocy w ujęciu bezwzględnym. Interesującym zjawiskiem jest również 

współistniejąca ze spadkiem ogólnej liczby osób objętych pomocą społeczną rosnąca liczba rodzin, do 

których kierowane jest takie wsparcie. W 2015 r. odnotowano 269 takich przypadków, w 2019 r. już 

277. Odsetek rodzin korzystających ze wsparcia dłużej niż przez 12 miesięcy także jest wysoki i 

oscyluje wokół wartości 40%. Chociaż analiza powodów udzielania świadczeń w latach 2015-2019 

pokazuje, że w gminie Dębno nie ma problemu społecznego, który można byłoby określić mianem 

wiodącego (w 2019 r. do najczęstszych powodów wsparcia należały długotrwałe i ciężkie choroby – 

28,5%, ubóstwo – 21,7% i niepełnosprawność – 19,4%), zasygnalizowane trendy i zjawiska zdają się 

potwierdzać konieczność wykonania pogłębionych analiz, które pomogą wydobyć obszary 

problemowe i wskazać najbardziej efektywne sposoby ich likwidacji, w tym w kontekście skutków 

pandemii COVID-19. 

Konsekwencje: 

 Powolny choć nieunikniony wzrost 
zapotrzebowania na opiekę zdrowotną, w tym na 
usługi specjalistyczne, związany ze zmianami w 
strukturze demograficznej; 

 Duży przyrost niektórych grup ludności 
wymagających wsparcia (osoby w wieku 
poprodukcyjnym, czy korzystający z pomocy 
społecznej długotrwale) pomimo obniżenia się 
ogólnej liczby osób objętych pomocą społeczną – 
konieczność zdiagnozowania zjawiska oraz 
wdrożenia mechanizmów pomocowych; 

 Porównywalny, przewidywalny katalog 
problemów, przekładających się na konieczność 
udzielenia wsparcia z zakresu pomocy społecznej; 

 Ryzyko problemów społecznych będących 

Wyzwania: 

 Doskonalenie systemu ochrony zdrowia, w tym w 
kontekście zmian w strukturze demograficznej 

 Przeciwdziałanie problemom związanym 
z funkcjonowaniem służby zdrowia na poziomie 
lokalnym; 

 Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 
gminy poprzez poprawę wyposażenia 
i podnoszenie kwalifikacji miejscowych placówek 
służących ratowaniu zdrowia i życia (w tym OSP); 

 Skierowanie dodatkowego wsparcia z zakresu 
pomocy społecznej do osób i rodzin realnie tego 
potrzebujących; 

 Monitorowanie i reagowanie na zmiany 
w zakresie liczebności i struktury ludności objętej 
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konsekwencją pandemii koronawirusa. pomocą społeczną; 

 Oferta wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych 
skutkami pandemii koronawirusa. 
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f) wynikających ze stanu oraz potencjału środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 

W skali całej Małopolski potencjał przyrodniczy gminy Dębno jest niewielki, nawet pomimo faktu 

objęcia blisko 75% jej powierzchni formą ochrony przyrody, jaką jest utworzony w 2005 r. Obszar 

Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego. Jednocześnie widoczne jest 

zróżnicowanie wewnętrzne - bardziej atrakcyjna przyrodniczo i krajobrazowo wydaje się być 

południowa część gminy. Stan zachowania środowiska budzi niepokój przede wszystkim w zakresie 

czystości powietrza. Można przypuszczać, że piece i kotły w starszej zabudowie mieszkaniowej mają 

znaczny udział w zanieczyszczaniu atmosfery. W latach 2018-2019 staraniem Urzędu Gminy Dębno 

zlikwidowano 139 takich instalacji. Wśród wszystkich gmin powiatu brzeskiego gmina Dębno zajmuje 

drugą pozycję pod względem odsetka odpadów zebranych selektywnie w ogólnej liczbie odpadów. 

W 2019 r. wartość parametru wyniosła 35,6%, nieco więcej niż w przypadku całego województwa 

(33,2%). 

Potencjał turystyczny gminy Dębno można określić jako nieprzeciętny, przede wszystkim za sprawą 

obiektów zlokalizowanych w samym Dębnie – kościoła z XV stulecia oraz urokliwie położonego 

zespołu zamkowego, pochodzącego także z XV wieku. W oparciu o ten drugi obiekt gmina stworzyła i 

promuje produkty turystyczne, np. imprezę kulturalną – Międzynarodowy Turniej Rycerski „O złoty 

warkocz Tarłówny”. Do 2019 r. odbyły się 24 edycje tego wydarzenia. Na co dzień zamek jest 

placówką filialną Muzeum Okręgowego w Tarnowie i jest udostępniony do zwiedzania. Mało znanym, 

a jednocześnie interesującym zasobem jest historia i wyroby nieistniejącej już Spółdzielni Wyrobów 

Ceramicznych „Kamionka” z Łysej Góry. Nieco szersze kręgi zatacza natomiast popularność 

katolickiego Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Porąbce Uszewskiej, często odwiedzanego przez 

grupy pielgrzymów podczas wycieczek po innych miejscach o podobnym charakterze na ziemi 

tarnowskiej (np. Szczepanów, Wał-Ruda, Lipnica Murowana), co także można uznać za jeden z filarów 

promocji i podniesienia rozpoznawalności analizowanej jednostki. 

Konsekwencje: 

 Potencjał na wykorzystanie posiadanych zasobów 
dziedzictwa kulturowego (zabytki średniowiecza, 
tradycje, legendy) do promocji gminy oraz 
rozwoju turystyki i związanych z nią usług; 

 Możliwe kolizje pomiędzy planami 
inwestycyjnymi a regulacjami dotyczącymi 
ochrony przyrody (Obszar Chronionego 
Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego); 

 Zagrożenie dla mieszkańców oraz obniżenie 
jakości życia związane z zanieczyszczeniem 
powietrza; 

 Wzrost kosztów gospodarowania odpadami 
i zagrożenia związane z nieefektywnym 
systemem odbioru i utylizacji śmieci 
(m.in. powstawanie dzikich wysypisk śmieci). 

Wyzwania: 

 Rozwój i komercjalizacja oferty czasu wolnego; 

 Stworzenie nowych i promowanie istniejących 
produktów turystycznych gminy w oparciu 
o posiadane zasoby dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego; 

 Współpraca z gminami ościennymi w zakresie 
tworzenia jednolitej oferty turystycznej 
i rekreacyjnej oraz jej promocji; 

 Tworzenie i utrzymywanie w odpowiednim stanie 
infrastruktury sportowej, rekreacyjnej 
i wypoczynkowej; 

 Poprawa stanu środowiska naturalnego, 
w szczególności czystości powietrza (wsparcie 
likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła) oraz 
rzek i potoków przepływających przez obszar 
gminy; 

 Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród 
mieszkańców gminy. 
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g) wynikających z poziomu rozwoju kapitału społecznego 

Wśród wniosków płynących z analizy rozmaitych mierników poziomu rozwoju kapitału społecznego 

warto zaznaczyć, obserwowaną także w skali całego powiatu oraz województwa, rosnącą frekwencję 

wyborczą w gminie Dębno – w wyborach do Sejmu RP w 2019 r. została przekroczona bariera 60%. 

Partycypacja społeczna mieszkańców analizowanej jednostki przejawia się także poprzez działalność 

fundacji, stowarzyszeń i pozostałych organizacji. Z danych przekazanych przez Urząd Gminy Dębno 

wynika, że do wiodących należą te o zasięgu lokalnym, skupiające się przede wszystkim na szeroko 

pojętym rozwoju najbliższego otoczenia, poprawie jakości życia, edukacji, promocji dziedzictwa 

i kultywowaniu tradycji lokalnych oraz nastawione na efektywne zagospodarowanie czasu wolnego. 

Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców w 2019 r. wyniosła 3,87 – tyle 

samo co w przypadku całego województwa (3,87) oraz nieco więcej niż w powiecie (3,25). Z kolei 

w zakresie kultury i sportu zwraca uwagę dość urozmaicona oferta jak na gminę wiejską – posiada 

ona na swoim terenie bowiem muzeum (wspomniana filia Muzeum Okręgowego w Tarnowie na 

zamku w Dębnie) oraz dwa kluby lekkoatletyczne i strzelecki, co zapewnia dywersyfikację dla 

wszystkich podejmujących zorganizowaną aktywność fizyczną. Pod koniec 2020 r. została oddana do 

użytku pełnowymiarowa hala widowiskowo-sportowa, która jest jednym z najnowocześniejszych 

obiektów tego typu w całym regionie. Płyta boiska przystosowana jest do uprawiania różnych 

dyscyplin sportowych, m.in. piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, skoku wzwyż, gimnastyki, karate, 

judo, fitness, tenisa, badmintona. Zakłada się, że w najbliższych latach będzie stanowiła jeden z 

motorów rozwojowych gminy. 

Na terenie gminy Dębno działa 10 szkół podstawowych – każda z nich prowadzona jest przez 

samorząd. Na jeden oddział szkolny w 2019 r. przypadało średnio 13 uczniów, nieco mniej niż w 

przypadku całego powiatu (15) oraz województwa (16). Informacja ta, w połączeniu z niskim 

współczynnikiem skolaryzacji netto (83,23% w 2019 r.), może skłaniać do refleksji nad koniecznością 

przeprowadzenia analizy finansowo-organizacyjnej lokalnego systemu oświatowego. Tym bardziej, że 

utrzymanie placówek edukacyjnych stanowi jedną z ważniejszych pozycji budżetu gminy po stronie 

wydatków. Uczniowie ze szkół z terenu gminy Dębno wypadają mało korzystnie na tle swoich 

rówieśników z całego powiatu oraz Małopolski w przypadku ogólnopolskich egzaminów 

sprawdzających wiedzę – egzaminu ósmoklasisty (2019) oraz egzaminów gimnazjalnych (2015-2019). 

W większości przypadków średnia punktów zdobytych przez uczniów w gminie Dębno jest niższa od 

wartości analogicznego wskaźnika dla powiatu i regionu. Zwracają uwagę zwłaszcza złe wyniki z 

sprawdzianów z języka angielskiego (zarówno w przypadku egzaminu ósmoklasisty, jak i 

gimnazjalnych), gdzie dystans do średniej dla Małopolski sięgał nawet kilkunastu punktów 

procentowych. 

Konsekwencje: 

 Wzrost zaangażowania mieszkańców gminy 
w wybory - zarówno ogólnopolskie, jak 
i samorządowe; 

 Niewielkie ryzyko zaburzenia tkanki społecznej 
gminy ze względu na procesy migracji 
wewnętrznej; 

 Potencjał oraz zaplecze instytucjonalne (ośrodek 
kultury, muzeum) w zakresie ciągłości 
kultywowania tradycji lokalnych; 

 Potencjał zaangażowania społecznego 
i współpracy międzysektorowej (duża liczba 

Wyzwania: 

 Wykorzystanie potencjału płynącego z zasobów 
kapitału społecznego i organizacyjnego 
mieszkańców gminy; 

 Włączenie placówek kultury i organizacji 
pozarządowych w tworzenie oraz rozwój oferty 
spędzania wolnego czasu, ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży; 

 Diagnoza przyczyn niskich wyników 
z egzaminów szkolnych w placówkach z terenu 
gminy, wdrożenie działań służących 
podniesieniu poziomu nauczania; 
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organizacji pozarządowych i inicjatyw 
niesformalizowanych); 

 Ryzyko konieczności zmian w lokalnym systemie 
oświatowym; 

 Niska atrakcyjność miejscowych szkół 
podstawowych dla uczniów z terenu gminy, 
ryzyko ich odpływu w poszukiwaniu wyższego 
poziomu nauki; 

 Gorszy start uczniów z terenu gminy 
spowodowany niskim poziomem nauczania 
w miejscowych szkołach. 

 Promocja oferty edukacyjnej i utrzymanie 
infrastruktury przedszkoli i szkół na 
odpowiednim poziomie; 

 Optymalizacja oferty edukacyjnej 
z uwzględnieniem zmian i trendów 
demograficznych – w szczególności dotyczącej 
liczebności szkół podstawowych na terenie 
gminy. 

 

h) wynikających ze stanu finansów publicznych 

Poziom dochodów gminy Dębno w okresie 2015-2019 wzrastał, zarówno w ujęciu bezwzględnym 

(nieco ponad 63,8 mln zł w 2019 r.), jak i w przeliczeniu na jednego mieszkańca (4 340,03 zł w 2019 

r.). Przez cały okres 2015-2019 struktura dochodów gminy pozostawała na podobnym poziomie – 

dochody własne nie przekraczały (za wyjątkiem roku 2016) pułapu 30%, a pozostały udział przypadał 

na dotacje i subwencje, co oznacza duże uzależnienie od środków przekazywanych z budżetu 

państwa. Jednocześnie gmina Dębno jest dość sprawna w absorbowaniu funduszy unijnych oraz 

krajowych. 

Wydatki gminy w 2019 r. wyniosły nieco ponad 70,1 mln zł. Jest to niemalże dwukrotność kwoty 

odnotowanej w 2014 r. (39,3 mln zł), także i w tym przypadku notowany był ciągły, choć nieregularny 

wzrost. Dynamika wydatków, liczona dla okresu 2015-2019, wyniosła 46,9%. Jednocześnie w całym 

analizowanym okresie poziom wydatków rósł szybciej niż dochodów, co może świadczyć 

o realizowanych inwestycjach. Poziom wydatków inwestycyjnych gminy Dębno w ostatnich latał 

oscylował wokół 20%. 

W podziale dochodów i wydatków gminy Dębno ze względu na przyporządkowanie do 

poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej największą zmianę w ostatnich kilku latach 

wprowadził program „Rodzina 500+”. Wskutek niego najwięcej dochodów przypada na działy „Różne 

rozliczenia” (34,7%), „Rodzina” (27,8%) i „Dochody od osób fizycznych, prawnych i nieposiadających 

osobowości prawnej” (22,6%). Najwięcej wydawano w działach „Oświata i wychowanie” (34,9%), 

Rodzina (25,9%) oraz Kultura fizyczna (10,3%).  

Konsekwencje: 

 Względna stabilność finansów gminy – zdolność 
do podnoszenia poziomu dochodów, zaburzana 
przez rosnący poziom wydatków; 

 Brak znaczących wzrostów poziomu dochodów 
własnych; 

 Sprawność w pozyskiwaniu i wydawaniu środków 
europejskich. 

Wyzwania: 

 Optymalizacja wydatków gminy przy 
jednoczesnym podniesieniu poziomu dochodów; 

 Utrzymanie efektywności w zakresie 
pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych 
w nowej perspektywie programowania Unii 
Europejskiej na lata 2021-2027; 

 Partycypacyjne mechanizmy wydatkowania 
niektórych środków; 

 Bieżąca kontrola poziomu zadłużenia gminy. 
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Analiza strategiczna (SWOT) gminy Dębno 
 

Analiza SWOT stanowi jedną z najpopularniejszych metod diagnostycznych. Służy porządkowaniu 

i segregacji informacji, stanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu oceny zasobów i otoczenia, 

ułatwia też identyfikację problemów i określenie priorytetów rozwoju. Polega na grupowaniu 

czynników odnoszących się do gminnej polityki społecznej na cztery kategorie, nazwane z j. ang.: 

strengths – mocne strony, weaknesses – słabe strony, opportunities – szanse i threats – zagrożenia. 

Tabela 1. Wyniki analizy SWOT dla gminy Dębno. 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE I KOMUNIKACYJNE 

 Dobra zewnętrzna i wewnętrzna dostępność 

komunikacyjna gminy: 

o Szybki dojazd do Brzeska i Tarnowa, 

głównych ponadlokalnych ośrodków 

administracyjnych, gospodarczych 

i centrów usług publicznych (DK94); 

o Niewielka odległość do A4 – węzeł 

Brzesko (sprawny dojazd do 

Krakowa); 

o Położenie przy trasie kolejowej 

Kraków Główny – Medyka (stacje 

kolejowe w Biadolinach Szlacheckich 

i Sterkowcu, w północnej części 

gminy); 

o Lokalne połączenia autobusowe (przy 

wsparciu z Funduszu Rozwoju 

Przewozów Autobusowych); 

o Inwestycje w kierunku rozwoju 

zintegrowanego transportu 

(Park&Ride w Biadolinach 

Szlacheckich). 

 Niemal cały obszar gminy pokryty planami 

zagospodarowania przestrzennego – 

pozytywny wpływ na atrakcyjność osadniczą, 

gospodarczo-inwestycyjną oraz poziom 

ochrony środowiska. 

 Podział gminy na północ i południe, 

rozgraniczone drogą krajową nr 94 (DK94) - 

odmienny charakter i ukształtowanie terenu, 

zróżnicowanie atrakcyjności osadniczej 

i procesów rozwojowych, zagrożenie dla 

spójnego rozwoju gminy. 

 Uwarunkowania lokalne, jak ukształtowanie 

terenu, osuwiska, rozproszona zabudowa, 

mające wpływ m.in. na koszty rozbudowy 

sieci wodno-kanalizacyjnej, infrastruktury 

drogowej, czy odśnieżania dróg; 

 Niezadowalający stan niektórych dróg 

lokalnych, ograniczający atrakcyjność 

(dostępność) terenów osadniczych 

oddalonych od DK94. 

 Niewielka dostępność przewoźników 

prywatnych gwarantujących przewóz osób 

o ograniczonych możliwościach ruchowych 

oraz rodziców z małymi dziećmi (przewóz 

wózków dziecięcych). 

 Niska estetyka terenów przydrożnych przy 

DK94. 

DEMOGRAFIA, USŁUGI I KAPITAŁ SPOŁECZNY 

 Stabilna (wymagająca monitorowania) 

sytuacja demograficzna: 

o Nieznaczny wzrost liczby ludności 

w ostatnich latach; 

o Dodatni przyrost naturalny; 

o Przewaga udziału osób w wieku 

przedprodukcyjnym nad grupą 

 Rozdźwięk pomiędzy danymi dotyczącymi 

zameldowanych mieszkańców a liczbą 

odbiorców usług komunalnych: 

o Niższa faktyczna liczba ludności od 

zawartej na listach meldunkowych, 

prawdopodobne zjawisko migracji 

ludzi młodych w celach edukacyjnych 



Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 

18 

w wieku poprodukcyjnym. 

 Wysoka liczba pozwoleń na budowę i zgłoszeń 

budowy obiektów mieszkalnych (drugi wynik 

w powiecie za gminą Brzesko); 

 Niewielkie zagrożenie intensywną zabudową 

mieszkaniową, mogącą prowadzić do 

zaburzenia profilu gminy i charakteru tkanki 

społecznej. 

 Dobra względem pozostałych gmin 

w powiecie, a zarazem wymagająca dalszego 

rozwijania, dostępność infrastruktury 

sieciowej: wodociągu, kanalizacji, gazociągu. 

 Wzrastający poziom atrakcyjności, 

funkcjonalności i estetyki centrów wsi. 

 Dobra baza materialno-techniczna placówek 

oświatowych. 

 Kadra pedagogiczna o wysokich 

kwalifikacjach. 

 Udział szkół w programach Erasmus+ i Power 

skierowanych do uczniów i nauczycieli. 

 Programy stypendialne dla najzdolniejszych 

uczniów. 

 Zaangażowanie społeczne, duża liczba 

organizacji pozarządowych i inicjatyw 

niesformalizowanych (w tym m.in. KGW, 

stowarzyszenia kulturalne, rozwoju 

miejscowości, kościelne, osób 

niepełnosprawnych, kluby seniora). 

 Rosnąca frekwencja wyborcza w gminie. 

 Zamek w Dębnie, działający jako filia Muzeum 

Okręgowego w Tarnowie: 

o Jedyny na terenie Małopolski 

zachowany zabytek architektury 

możnowładczej – rezydencjonalnej; 

o Oferta edukacyjna, w tym lekcje 

muzealne dla dzieci i młodzieży 

szkolnej, wystawy stałe i czasowe; 

o Przestrzeń o wyjątkowym potencjale 

do organizacji spotkań, wydarzeń 

i doświadczania kultury; 

o Ważna atrakcja turystyczna, 

o znacznym potencjalne dla rozwoju 

gminy. 

 

 Wysoka dostępność kultury: 

i zarobkowych; 

o Problem dla prowadzenia polityki 

rozwojowej i polityki przestrzennej, 

a także w zakresie organizacji 

i dostosowania systemu świadczenia 

usług publicznych; 

o Wymierne straty dla budżetu gminy; 

o Koszty środowiskowe wskutek 

nieewidencjonowanej 

i niekontrolowanej utylizacji śmieci. 

 Zróżnicowana atrakcyjność osadnicza - 

przewaga potencjału północnej części gminy 

związana z większą dostępnością 

infrastruktury sieciowej i komunikacyjnej 

(Dębno, Wola Dębińska, Sufczyn); 

 Nierównomierny przestrzennie wzrost liczby 

mieszkańców: 

o Dodatni bilans został wypracowany 

przez 3 sołectwa (Dębno, Wola 

Dębińska, Jastew) położone przy 

DK94; 

o Spadek liczby mieszkańców 

w pozostałych 9 sołectwach. 

 Niski współczynnik skolaryzacji netto, 

wskazujący na to, że część uczniów uczęszcza 

do szkół poza granicami gminy. 

 Niższa niż średnio w powiecie i regionie 

średnia liczba uczniów przypadających na 

oddział, mająca wpływ na koszty 

funkcjonowania oświaty. 

 Słabe wyniki uczniów z egzaminów po szkole 

podstawowej na tle powiatu i województwa. 

 Brak żłobka w gminie. 

 Niezadowalający stan niektórych obiektów 

w ramach oferty spędzania czasu wolnego. 

 Niezadowalająca oferta rozrywkowa dla 

młodzieży. 

 Zjawisko uzależnienia niektórych 

beneficjantów pomocy społecznej od 

oferowanego wsparcia (osoby korzystające ze 

wsparcia ponad rok). 

 Brak mieszkań chronionych i socjalnych 

w gminie. 

 Brak dostosowania niektórych obiektów 

użyteczności publicznej do potrzeb osób 



Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 

19 

o Różnorodna oferta Dębińskiego 

Centrum Kultury, w tym dla dzieci 

i młodzieży; 

o Działalność bibliotek (Publiczna 

Biblioteka w Dębnie, Łysej Górze, 

Maszkienicach, Sufczynie i Porąbce 

Uszewskiej); 

o Duża liczba wydarzeń kulturalnych, 

bazujących na lokalnym dziedzictwie 

(w tym w porównaniu ze średnią 

powiatową i regionalną). 

 Zasoby materialnego i niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego, w tym silne tradycje 

folklorystyczne o funkcji integracyjnej i 

pielęgnacji lokalnej tożsamości (działające 

zespoły, tradycyjne rzemiosło, izby pamięci, 

Koła Gospodyń Wiejskich itp.). 

 Rozwinięta baza i oferta rekreacyjno-

sportowa: 

o Wydarzenia sportowe, turnieje, 

zawody, imprezy integracyjne; 

o Obiekt Orlik w Dębnie; 

o Dostępny lokalny animator sportu; 

o Nowa pełnowymiarowa hala 

widowiskowo-sportowa o dużym 

potencjalne rozwojowym. 

 Aktywność rekreacyjno-sportowa 

mieszkańców, w tym w ramach klubów 

sportowych (LKS, kluby lekkoatletyczne, klub 

strzelecki), które otrzymują dotacje gminne 

w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 

 Zadowalająca oferta dla seniorów (Kluby 

Seniora, UTW, programy aktywizujące 

i dokształcania, wsparcie w czasie pandemii). 

 Obecność 12 OSP, w tym 2 jednostek 

włączonych do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego. 

 Niewielka liczba odnotowywanych 

przestępstw i wykroczeń. 

z niepełnosprawnościami. 

 Intensywność ruchu osobowego na drodze 

krajowej nr 94, głównej arterii gminy oraz 

utrzymująca się roczna częstotliwość 

wypadków i kolizji w latach 2015-2019. 

GOSPODARKA I RYNEK PRACY 

 Znaczący wzrost liczby podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych w REGON 

w latach 2015-2019. 

 Atrakcyjne, uzbrojone tereny pod 

zagospodarowanie gospodarcze i 

inwestycyjne położone przy DK94.  

 Przeciętna liczba działających podmiotów 

gospodarczych (wartość wskaźnika liczby 

przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców, 

niższa od średniej powiatowej i 

wojewódzkiej). 

 Brak dużych firm w strukturze gospodarki 



Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 

20 

 Rozwijający się system wsparcia biznesu. 

 Dostępność licznych instytucji otoczenia 

biznesu w Tarnowie (m.in. Tarnowski Klaster 

Przemysłowy, Izba Przemysłowo-Handlowa, 

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego) 

i Brzesku (Cech Rzemieślników oraz Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw). 

 Dobre warunki glebowe do uprawy zbóż, 

szczególnie w północnej, równinnej części 

gminy. 

 Różnorodność i jakość lokalnych produktów 

rolnych. 

lokalnej (generujących znaczące wpływy do 

budżetu gminy). 

 Niski poziom wynagrodzeń. 

 Problem bezrobocia, dotykający 

w szczególności: kobiet, w tym 

wychowujących małe dzieci, osób powyżej 50. 

roku życia, osób z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym. 

 Brak kompleksowej promocji terenów 

inwestycyjnych. 

 Zjawisko emigracji zarobkowej, odpływ kadr. 

ŚRODOWISKO I TURYSTYKA 

 Znaczna powierzchnia gminy objęta ochroną 

przyrodniczą – przede wszystkim Obszar 

Chronionego Krajobrazu Wschodniego 

Pogórza Wiśnickiego. 

 Brak zakładów przemysłowych szczególnie 

uciążliwych dla środowiska, emitujących 

znaczne ilości pyłów czy zanieczyszczeń 

gazowych. 

 Projekty proekologiczne gminne i dla 

mieszkańców związane z wymianą starych 

pieców, montażem instalacji OZE. 

 Nieprzeciętny potencjał turystyczny Gminy 

Dębno: 

o Zabytki (zamek w Dębnie, kaplica 

grobowa Jastrzębskich, ośrodek kultu 

maryjnego – Sanktuarium i Grota 

NMP z Lourdes w Porąbce 

Uszewskiej, kościół parafialny p.w. 

św. Małgorzaty w Dębnie, stare 

cmentarze oraz kapliczki i kamienne 

figury przydrożne itp.); 

o Tradycje i wydarzenia (historia i 

dziedzictwo Spółdzielni Wyrobów 

Ceramicznych „Kamionka” z Łysej 

Góry, Międzynarodowy Turniej 

Rycerski "O Złoty Warkocz Tarłówny", 

Biesiada Agroturystyczna, Przegląd 

Dziecięcych Zespołów 

Folklorystycznych Regionu 

Krakowskiego „Krakowiaczek”, 

rzemiosło, np. łopołka itp.). 

 Postępujący rozwój ścieżek rowerowych, 

w tym obejmujących najważniejsze atrakcje 

gminy. 

 Zagrożenie osuwiskowe oraz powodziowe, 

występujące przede wszystkim w południowej 

części jednostki. 

 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

i podziemnych związane m.in. z ograniczonym 

dostępem do sieci kanalizacyjnej. 

 Zagrożenie dla środowiska i zdrowia 

mieszkańców oraz obniżenie jakości życia 

związane z zanieczyszczeniem powietrza 

(niska emisja z palenisk domowych). 

 Niski udział energii ze źródeł odnawialnych 

w bilansie energetycznym gminy. 

 Wysoki poziom hałasu, szczególnie 

motoryzacyjnego, najbardziej uciążliwego 

w otoczeniu DK94. 

 Niezadowalający poziom świadomości 

ekologicznej mieszkańców. 

 Znaczące, niezaspokojone potrzeby w zakresie 

usuwania azbestu. 

 Brak pełnowymiarowego nowoczesnego 

punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na terenie gminy. 

 Niewykorzystany potencjał zamku oraz innych 

obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie 

gminy. 

 Niewystarczająca infrastruktura i oferta 

turystyczna. 

 Brak skutecznego systemu promocji 

turystycznej. 
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 Rozwinięta gastronomia. 

ZARZĄDZANIE I FINANSE SAMORZĄDOWE 

 Względna stabilność finansów gminy. 

 Sukcesywna polityka inwestycyjna. 

 Sprawność gminy w pozyskiwaniu funduszy 

unijnych. 

 Współpraca pozafinansowa i finansowa gminy 

z organizacjami pozarządowymi. 

 Członkostwo gminy w LGD „Kwartet na 

Przedgórzu” (wraz z gminami Brzesko, 

Borzęcin i Radłów) jako podstawa do starania 

się o wsparcie finansowe i eksperckie m.in. 

w obszarze wielofunkcyjnego rozwoju 

obszarów wiejskich, wsparcia lokalnych 

przedsiębiorstw, rozwoju infrastruktury 

rowerowej i oferty kulturalnej. 

 Opracowane aktualne plany odnowy 

miejscowości dla wszystkich wsi. 

 Aktualny gminny program rewitalizacji. 

 Brak długofalowej polityki inwestycyjnej. 

 Wysoki udział dotacji i subwencji 

państwowych w budżecie gminy. 

 Brak znaczących wzrostów poziomu 

dochodów własnych. 

 Wysoki poziom wydatków na oświatę. 

 Poziom zadłużenia gminy jako czynnik 

stopniowo ograniczający możliwości 

podejmowania wkładów własnych 

w inwestycjach współfinansowanych 

z funduszy zewnętrznych. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Dostępność zewnętrznych źródeł 

finansowania (m.in. Wieloletnie Ramy 

Finansowe Unii Europejskiej na lata 2021-

2027, Europejski Fundusz Odbudowy, 

fundusze norweskie, fundusze i programy 

krajowe) na projekty związane m.in. z: 

o Ochroną i poprawą stanu środowiska, 

w tym walką ze smogiem; 

o Adaptacją do/limitacją zmian klimatu, 

w tym przeciwdziałaniem suszy (np. 

Program Przeciwdziałania Skutkom 

Suszy, Plan Rozwoju Retencji – Wody 

Polskie); 

o Rozwojem proekologicznego 

transportu publicznego; 

o Transformacją energetyczną, w tym 

rozwojem instalacji bazujących na 

odnawialnych źródłach energii; 

o Kontynuacją procesu rewitalizacji; 

o Rozwojem usług z zakresu profilaktyki 

i ochrony zdrowia; 

o Wsparciem społecznym oraz 

aktywizacją społeczną i zawodową, 

w tym we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi; 

o Kształceniem ustawicznym; 

 Biurokracja, w tym przerost procedur 

związanych z pozyskiwaniem środków 

zewnętrznych oraz jej wpływ na poziom 

świadczonych usług publicznych. 

 Częste zmiany przepisów prawa oraz wzrost 

zadań nakładanych na samorządy bez 

jednoczesnego wzrostu nakładów 

finansowych na ich realizację. 

 Rozciągłość oraz rosnące koszty 

przygotowania i realizacji inwestycji. 

 Możliwe kolizje pomiędzy planami 

inwestycyjnymi a regulacjami dotyczącymi 

ochrony przyrody. 

 Niepewna sytuacja na rynku pracy związana 

z globalnym regresem gospodarczym 

i epidemią koronawirusa nakładająca się na 

już wcześniej prognozowane spowolnienie 

gospodarcze – jako: 

o Źródło niepewności dla inwestorów; 

o Hamulec rozwojowy dla 

przedsiębiorstw i zakładów na terenie 

gminy; 

o Hamulec dla turystyki; 

o Czynnik wzrostu stopy bezrobocia 

i kosztów podaży usług pomocy 
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o Rozwojem społeczeństwa cyfrowego. 

 Współpraca międzysamorządowa, 

międzysektorowa i międzyorganizacyjna. 

 Nowe kierunki polityki państwa w odniesieniu 

do osób starszych, chorych, 

z niepełnosprawnościami oraz całych rodzin – 

dedykowane programy i systemy finansowe, 

w tym dedykowane samorządom 

i organizacjom pozarządowym. 

 Bogacenie się społeczeństwa, rosnące wydatki 

na konsumpcję i usługi w ramach oferty 

czasów wolnego. 

 Moda na zdrowy i aktywny tryb życia, 

rekreację, turystykę jednodniową oraz 

weekendową. 

 Polityczny i społeczny priorytet związany 

z ochroną środowiska, rozwojem OZE oraz 

programy rządowe i środki finansowe 

przeznaczone na ten cel, np. „Czyste 

powietrze”. 

społecznej; 

o Zagrożenie zubożenia społeczności 

lokalnej; 

o Czynnik negatywnie wpływający na 

sytuację budżetową gminy, jej 

możliwości inwestycyjne 

 Pogłębienie się różnic rozwojowych między 

większymi ośrodkami miejskimi a mniejszymi 

miastami i wsiami – wskutek większych 

zdolności tych pierwszych do odbudowy po 

kryzysie. 

 Duży fiskalizm państwa – wysokie stawki 

podatkowe, wysokie koszty pracy. 

 Zmiany klimatyczne, anomalie pogodowe i ich 

następstwa, m.in.: 

o Dalsze ocieplenie się średniej rocznej 

temperatury; 

o Nieregularność opadów, zagrożenie 

suszy hydrologicznej; 

o Występowanie deszczy nawalnych, 

zagrożenie powodziowe. 

 Rosnące koszty gospodarowania odpadami 

i zagrożenia związane z nieefektywnym 

systemem odbioru i utylizacji śmieci (m.in. 

powstawanie dzikich wysypisk śmieci). 

 Konsumpcyjny styl życia, „atomizacja” życia, 

rozpad więzi społecznych i rodzinnych, 

bierność. 

 Problemy społeczne i zdrowia psychicznego, 

potęgowane sytuacją związaną z pandemią 

koronawirusa. 

 Brak zmian w polskiej służbie zdrowia 

(w poziomie nakładów, dostępności 

specjalistów na rynku, wydolności placówek 

służby zdrowia itd.).  
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Wizja rozwoju gminy Dębno w perspektywie 2030 roku 
 

WIZJA ROZWOJU 

Wizja rozwoju stanowi projekcję, opis pożądanego stanu gminy Dębno w perspektywie roku 2030. 

Określa stan docelowy, do którego dążyć będą władze samorządowe i wszyscy zaangażowani 

partnerzy. Wskazuje ona zasadniczy kierunek wspólnie podejmowanych interwencji. 

W roku 2030 gmina Dębno czerpie benefity z działań i inwestycji wykonanych na przestrzeni 

ostatnich lat, w tym w ramach obszarów strategicznej interwencji. Rozwija się gospodarka lokalna, 

przede wszystkim na terenach zorganizowanej i skoncentrowanej działalności gospodarczej 

i inwestycyjnej wzdłuż drogi krajowej nr 94 oraz w Dębnie przy drodze powiatowej 

i w Maszkienicach. Jej istotnym elementem stała się ponadto turystyka, wykorzystująca walory 

krajobrazowo-przyrodnicze i historyczno-kulturowe gminy. Zamek w Dębnie wraz 

z zagospodarowanym wokół niego terenem przyciągającym turystów i gości, w szczególności grupy 

zorganizowane i rodziny z dziećmi. Na zamku i w jego otoczeniu odbywają się wydarzenia, akcje, 

festiwale, biesiady, turnieje i walki rycerskie, tańce średniowieczne, na czele ze sztandarową 

imprezą gminy, jaką stanowią Międzynarodowe Spotkania z Dziedzictwem i Historią Wojskowości 

z organizowanym nieprzerwanie od lat Turniejem Rycerskim „O złoty warkocz Tarłówny”. 

Jednocześnie rozwija się oferta bazująca na pozostałych elementach materialnego i 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego gminy (jak łopołka, tradycje ceramiczne, aktywność 

Zespołów Pieśni i Tańca „Łoniowiacy” i „Kamionka”, innych zespołów oraz twórców i artystów 

lokalnych), a także związane z tym procesy współpracy publicznej, społecznej i komercyjnej. Wciąż 

powstają nowe szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą i usługami 

w zakresie obsługi turystów i gości odwiedzających gminę. Wydarzenia gminne, lokalne tradycje 

folklorystyczne, dziedzictwo materialne, szlaki i inne – wszystkie te elementy łączą się w otoczeniu 

zamku, a ich koncentracja integruje ofertę gminy skierowaną do przyjezdnych i pobudza podaż. 

Oferta kształtowana jest w taki sposób, aby z jednej strony wzmacniać tożsamość lokalną, poczucie 

przywiązania i wspólnoty, dumy i zaangażowania we własne dziedzictwo, a z drugiej zachęcać 

turystów i gości do wizyty w gminie i skorzystania z odpłatnej oferty usług. Poza tym, stale obecne 

w gminie jest rolnictwo i różne powiązane z niż branże (np. agroturystyka), czego ważną 

determinantą było i pozostaje wsparcie merytoryczne dla rolników i producentów lokalnych. 

Gmina konsekwentnie stawia na rozwój zrównoważony, na inwestycje w ludzi i ich otoczenie, 

szczególnie dbając o przestrzeń i środowisko. Postępuję inwestycje wodno-kanalizacyjne, 

realizowane są projekty w zakresie walki z niską emisją, wdrażaniem OZE. Widoczne są efekty 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych i w zakresie odnowy poszczególnych miejscowości gminy. 

Mieszkańcy są aktywni społecznie, ale i ruchowo, do czego zachęca przede wszystkim oferta 

bazująca na hali widowisko-sportowej. Dzięki niej rekreacja i sport stały się ważnymi 

specjalizacjami lokalnymi, pobudzając mieszkańców, a także promując gminę na zewnątrz. Wysoką 

atrakcyjność osadniczą gminy tworzą - poza wspomnianymi możliwościami prowadzenia własnego 

biznesu lub atrakcyjnego zatrudnienia, ofertą spędzania czasu wolnego, bezpiecznym i zdrowym 

środowiskiem życia – także wysokiej jakości usługi publiczne, odpowiadające na rosnące potrzeby i 

oczekiwania mieszkańców. Nowoczesne zarządzanie publiczne służy wzrostowi oraz włączeniu 

społecznemu i gospodarczemu. Widać duże zaangażowanie oddolne, zarówno organizacji 

pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, jednostek ochotniczej straży pożarnej, jak również 

inicjatyw nieformalnych. Rozwija się finansowa i pozafinansowa współpraca międzysektorowa, jak 

również w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym, dostarczając dodatkowych 

impulsów dla rozwoju całej wspólnoty lokalnej.  
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MISJA 

Misja wskazuje naczelny cel polityki rozwoju gminy Dębno, wokół którego powinny koncentrować się 

działania władz samorządowych i wszystkich zaangażowanych partnerów. Stanowi przesłanie, będące 

podstawą i określeniem kierunku współpracy na szczeblu lokalnym. 
 

Realizacja polityki trwałego i zrównoważonego rozwoju gminy w wymiarze społecznym, 

gospodarczym, przestrzennym i środowiskowym, który odpowiada na potrzeby mieszkańców oraz 

wykorzystuje lokalne zasoby i potencjały dla budowy silnej marki w obszarze spędzania czasu 

wolnego.  
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Obszary, cele i kierunki działań Strategii Rozwoju Gminy Dębno na 

lata 2021-2030 oraz oczekiwane efekty jej realizacji 

 

Wieloaspektowość zmian zachodzących w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym 

i przestrzennym wymaga od samorządu lokalnego opracowania zintegrowanej interwencji publicznej, 

która będzie stanowić skuteczną odpowiedź na wyzwania będące ich następstwem. Znalazło to swoje 

odzwierciedlenie w strukturze strategii, której podstawę stanowią 3 obszary strategiczne. W ramach 

każdego z obszarów zdefiniowano cele rozwojowe w wymiarze społecznym, gospodarczym 

i przestrzennym. Cele strategiczne mają charakter długofalowy, wskazują generalny kierunek 

postępowania w realizacji założonej wizji rozwoju gminy. Cele operacyjne dotyczą średniego 

horyzontu czasowego, określają narzędzia i sposoby realizacji celów strategicznych. Następnie 

określono kierunki działań, które wskazują przyjętą strategię postepowania, służą realizacji 

założonych celów, a tym samym stanowią podstawę wdrażania strategii. Kierunki działań oznaczają 

kierunki koncentracji wspólnych wysiłków (aktywności programowej, finansowej i organizacyjnej) 

podejmowanych przez samorząd oraz jego partnerów publicznych, społecznych i gospodarczych. 

Część z nich to konkretne przedsięwzięcia rozwojowe (projekty), najczęściej o charakterze 

inwestycyjnym, których realizacja będzie miała kluczowe znaczenie dla powodzenia prowadzonej 

polityki rozwoju gminy w perspektywie roku 2030. Strategia określa również oczekiwane rezultaty 

planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia. Interwencje 

planowane w ramach poszczególnych obszarów nie są rozłączne, lecz wzajemnie się przenikają i 

uzupełniają, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie efektu synergii, kluczowego dla ich powodzenia. 
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Schemat 2. Schemat celów Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030. 

 

 

 

  

GOSPODARKA 
I RYNEK PRACY 

TURYSTYKA, KULTURA I OFERTA 
CZASU WOLNEGO 

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA 

Cel strategiczny 1. 

Konkurencyjność gospodarki 
lokalnej wykorzystująca dogodne 

położenie komunikacyjne. 

Cel strategiczny 2. 

Oferta spędzania czasu wolnego, 
stanowiąca element przewagi 

konkurencyjnej gminy.  

Cel strategiczny 3. 

Atrakcyjność zamieszkania 
i dostępność wysokiej jakości 

usług publicznych. 

Cel operacyjny 1.1. 

Wzmacnianie rozwoju 
gospodarczego gminy. 

 

Cel operacyjny 1.2. 

Rozwój i promocja 
przedsiębiorczości lokalnej oraz 

wspieranie aktywności 
zawodowej mieszkańców. 

 

Cel operacyjny 1.3. 

Wykorzystanie potencjału 
obszarów wiejskich do 

wzmocnienia gospodarki 
lokalnej. 

Cel operacyjny 2.1. 

Ochrona oraz efektywne 
wykorzystanie w procesach 
rozwojowych dziedzictwa 

historycznego i kulturowego 
gminy. 

 

Cel operacyjny 2.2. 

Rozwój i promocja oferty czasu 
wolnego, wzmacniające markę 

turystyczną gminy. 

 

Cel operacyjny 2.3. 

Rozwój sportu i rekreacji, jako 
nowych specjalizacji lokalnych. 

Cel operacyjny 3.1. 

Rozwój infrastruktury, ochrona 
zasobów środowiskowych 

i adaptacja do zmian klimatu. 

 

Cel operacyjny 3.2. 

Zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej gminy 

i mobilności mieszkańców. 

 

Cel operacyjny 3.3. 

Zapewnienie bezpieczeństwa 
publicznego. 

 

Cel operacyjny 3.4. 

Kształtowanie warunków dla 
rozwoju kapitału ludzkiego 

w gminie. 

 

Cel operacyjny 3.5. 

Prowadzenie skutecznej polityki 
społecznej i zdrowotnej.  

 

Cel operacyjny 3.6. 

Nowoczesne zarządzanie 
publiczne, służące mieszkańcom, 

środowisku 

i gospodarce. 
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Obszary, cele i kierunki działań zostały zidentyfikowane na bazie wniosków z pogłębionej diagnozy 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, a także uzgodnień poczynionych w ramach szerokiej 

debaty publicznej i konsultacji społecznych, w kontekście przyjętej wizji rozwoju gminy w 

perspektywie 2030 r. 

Pierwszy obszar strategiczny dotyczy GOSPODARKI I RYNKU PRACY. Gminne wskaźniki 

przedsiębiorczości (np. liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców) są 

przeciętne, choć w ostatnich latach systematycznie rosną. Sprzyja temu dogodne położenie 

komunikacyjne. Odległość od Brzeska wynosi niecałe 10 km, od Tarnowa niespełna 20 kilometrów, 

a od Krakowa ok. 70 km. Jednocześnie przez teren gminy biegnie droga krajowa nr 94 (potocznie 

zwana „starą czwórką”), do niedawna stanowiąca odcinek drogi o znaczeniu międzynarodowym, 

którą w tym względzie zastąpiła autostrada A4 w pobliżu północnej granicy gminy Dębno. Na 

terenach położonych przy DK94, a także w Dębnie przy drodze powiatowej i w Maszkienicach, od lat 

funkcjonują obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Tereny te są korzystne dla tworzenia stref 

zorganizowanej i skoncentrowanej działalności gospodarczej. W miejscowościach, szczególnie w ich 

centrach, częściowo rozwijają się funkcje usługowe, w tym usługi służące obsłudze ruchu 

turystycznego i rekreacyjnego, z racji zalesienia i urozmaiconej rzeźby terenu bardziej obecne w 

południowe części gminy. Na pozostałych obszarach gminy obecna jest funkcja rolnicza. Dominują 

gospodarstwa małoobszarowe, ale w ostatnich latach zauważalne są procesy modernizacji 

i restrukturyzacji rolnictwa, które wymagają wsparcia, aby rolnictwo i branże powiązane mogły 

stanowić efektywną gałąź gospodarki lokalnej. Istotny i perspektywiczny zasób stanowią złoża 

kruszyw naturalnych w Maszkienicach. Aktualnym wyzwaniem jest pobudzanie gospodarki i 

przedsiębiorczości lokalnej, w tym w kierunku tworzenia nowych atrakcyjnych miejsc pracy, zarówno 

w sferze produkcyjno-usługowej i rolniczej, jak również w ramach skomercjalizowanej oferty 

spędzania czasu wolnego, wykorzystującej lokalne walory środowiskowe i kulturowe. 

W związku z powyższym, cel strategiczny nr 1 określono jako: Konkurencyjność gospodarki lokalnej 

wykorzystująca dogodne położenie komunikacyjne. Zakłada się intensywny rozwój różnego rodzaju 

usług i produkcji, w tym związanych z przemysłowym przetwórstwem rolnym, przede wszystkim 

w zorganizowanych strefach na terenach położonych wzdłuż drogi krajowej oraz w Dębnie przy 

drodze powiatowej i w Maszkienicach. Strategia postępowania zakłada współpracę z właścicielami 

gruntów, powiatem brzeskim, instytucjami otoczenia biznesu, tworzenie i aktualizowanie 

dokumentów planistycznych, pozyskiwanie i scalanie terenów, inwestycje w zakresie poprawy 

dostępności komunikacyjnej terenów oraz ich uzbrojenia i zagospodarowania, doskonalenie obsługi 

przedsiębiorców i inwestorów. Przedsiębiorczość pobudzana i kształtowana będzie również wśród 

młodzieży szkół podstawowych, np. poprzez wprowadzanie autorskich programów, organizowanie 

konkursów, wykorzystanie gier symulacyjnych, wizyty w lokalnych przedsiębiorstwach itp. Ważne 

będzie zapewnienie dedykowanej i specjalistycznej oferty dla przedsiębiorców rozpoczynających 

i rozwijających działalność, w tym uwzględniającej wsparcie informacyjne z zakresu środków 

dostępnych dla nich w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. 

Ponadto, w związku z ogromną dynamiką otoczenia i zmianami na rynku pracy, zakłada się 

współpracę z instytucjami zajmującymi się kształceniem ustawicznym i kształceniem zgodnym z 

potrzebami rynku pracy - rozwój oferty dedykowanej mieszkańcom gminy. Jednocześnie działania 

będą koncentrowały się na walce z bezrobociem, gdzie kluczową rolę będzie odgrywał Powiatowy 

Urząd Pracy w Brzesku, w tym poprzez stymulowanie powstawania mikroprzedsiębiorstw oraz 

nowych miejsc pracy, wspieranie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. 
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Wyzwaniem pozostaje wsparcie biznesu dotkniętego skutkami pandemii i osób, które utracą pracę w 

wyniku jej negatywnych skutków. Z kolei kierunki rozwoju rolnictwa związane są z dostosowaniem 

gospodarstw rolnych do uwarunkowań klimatycznych, technologicznych i rynkowych, dywersyfikacją 

i specjalizacją produkcji, czy rozwojem rolnictwa ekologicznego – wszystko to w celu zwiększenia jego 

konkurencyjności i maksymalizacji korzyści dla rolników, jak i samej gminy. Gmina stawia również na 

rozwój promocji gospodarczej, w tym lokalnych przedsiębiorców, ich produktów i usług, czemu będą 

służyły działania dotyczące np. informacji i promocji przez stronę internetową, organizacji 

dedykowanych wydarzeń, udziału w targach, realizacji konkursy i wyróżnienia itp. We współpracy z 

samorządem powiatowym, promowana i rozwijana będzie idea ekonomii społecznej, przede 

wszystkim jako narzędzia wsparcia osób z trudnościami aktywizacyjnymi na rynku pracy i obniżenia 

kosztów funkcjonowania usługobiorców na lokalnym rynku. 

Drugi obszar rozwojowy dotyczy TURYSTYKI, KULTURY I OFERTY CZASU WOLNEGO. Bazuje on na 

zasobach endogenicznych i potencjałach lokalnych. Gminę Dębno cechują bowiem: 

 walory środowiskowe – atrakcyjność przyrodniczo-krajobrazowa (szczególnie południowej 

części gminy), zróżnicowana rzeźba terenu, Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego 

Pogórza Wiśnickiego, tereny rekreacji i wypoczynku, 

 zasoby kultury i dziedzictwa - zabytki, m.in. zamek w Dębnie, kaplica grobowa Jastrzębskich, 

ośrodek kultu maryjnego – Sanktuarium i Grota NMP z Lourdes w Porąbce Uszewskiej, 

kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty w Dębnie, cmentarze wojenne z I wojny światowej, 

kapliczki i kamienne figury przydrożne itp.), zespoły i organizacje zrzeszające się wokół 

lokalnego folkloru (KGW, OSP), instytucje lokalne wraz ze swoją ofertą, m.in. Dembińskie 

Centrum Kultury, Izba Pamięci w Łysej Górze oraz Izba Pamięci Wsi w Łoniowej, miejsca, jak: 

amfiteatry w Łysej Górze, Dołach, Niedźwiedzy i Łoniowej, żywe tradycje i wydarzenia, m.in. 

historia i dziedzictwo Spółdzielni Wyrobów Ceramicznych „Kamionka” z Łysej Góry, 

Międzynarodowy Turniej Rycerski "O Złoty Warkocz Tarłówny", Biesiada Agroturystyczna, 

Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek”, 

łopołka itp. 

 dobrze rozwinięta gastronomia i wyroby Kół Gospodyń Wiejskich, 

 jednocześnie brak pełnego wykorzystania rozwojowego wskazanych zasobów, brak ich 

efektywnego włączenia w obieg gospodarczy, brak skomercjalizowania oferty spędzania 

czasu wolnego na terenie gminy i uczynienia z turystyki zauważalnej gałęzi gospodarki 

lokalnej. 

Wszelkie scenariusze rozwoju wskazują, że oferta czasu wolnego, bazująca na wskazach zasobach 

i potencjałach, może stanowić przewagę konkurencyjną gminy. Wymaga to jednak wielu działań 

inwestycyjnych i miękkich, w tym takich, w których gmina będzie pełniła inną niż tylko dominująca 

rolę. Jednocześnie wspomnieć należy o nowym obiekcie oddanym do użytku pod koniec 2020 r., czyli 

o hali widowiskowo-sportowej, stanowiącej aktualnie jeden z najnowocześniejszych i największych 

tego typu obiektów w subregionie. Powstała ona z myślą o organizowaniu imprez sportowych 

propagujących sport oraz zdrowy styl życia, ale również imprez pozasportowych i gminnych. Można 

uprawiać w niej takie dyscypliny sportowe, jak m.in.: halowa piłka nożna, koszykówka, siatkówka, 

piłka ręczna, gimnastyka, tenis, badminton, fitness oraz inne dyscypliny sportowe, a także prowadzić 

zajęcia z zakresu rehabilitacji. Obiekt posiada ponad 230 miejsc siedzących oraz jest dostosowany do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Hala daje szansę na rozwój sportu i rekreacji, jako nowych 
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specjalizacji lokalnych. Wymagać to będzie jednak wielu działań animacyjnych, aktywizacyjnych, 

promocyjnych, organizacyjnych itp., w tym we współpracy międzysektorowej i międzyorganizacyjnej. 

Mając na uwadze powyższe, cel strategiczny nr 2 określono jako: Oferta spędzania czasu wolnego, 

stanowiąca element przewagi konkurencyjnej gminy. Działania ukierunkowane na ochronę oraz 

efektywne wykorzystanie w procesach rozwojowych dziedzictwa historycznego i kulturowego gminy 

obejmują m.in. dbałość o zabytki nieruchome i ruchome, kultywowanie tradycji i promocję 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego (m.in. prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane, przekazywanie wartości i języka, a także cyfryzacja kultury i dziedzictwa), wzmacnianie 

atrakcyjności i różnorodności oferty kulturalnej i rozrywkowej, kierowanej w szczególności do dzieci 

i młodzieży szkolnej oraz środowiska seniorów, świadczonej przez instytucje gminne, organizacje 

pozarządowe oraz podmioty prywatne (m.in. nowe zajęcia i warsztaty, restauracja ginących zawodów 

i wyrobów rzemiosła, jak np. łopołka łoniowska, wyroby ceramiczne, prowadzenie zespołów, orkiestr, 

kapeli, np. Zespołów Pieśni i Tańca „Łoniowiacy” i „Kamionka”), kontynuację organizacji oraz rozwój 

wydarzeń kulturalnych i kulturalno-rozrywkowych (m.in. Przegląd Dziecięcych Zespołów 

Folklorystycznych Regionu Krakowskiego „Krakowiaczek” w Łoniowej, Biesiada Agroturystyczna 

w Porąbce Uszewskiej, Łopołka, Dni Gminy Dębno, w tym Zamek Art Festival, Międzynarodowe 

Spotkania z Dziedzictwem i Historią Wojskowości, w tym Turniej Rycerski „O złoty warkocz 

Tarłówny”), a także tworzenie, znakowanie, promowanie i animowanie tras, szlaków i ścieżek 

dziedzictwa kulturowego na terenie gminy. Propozycje będą budowane w ten sposób, aby z jednej 

strony wzmacniać tożsamość lokalną, poczucie przywiązania i wspólnoty, dumy i zaangażowania we 

własne dziedzictwo, a z drugiej zachęcać turystów i gości do wizyty w gminie, poznania jej walorów, 

historii i zasobów dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego, a jednocześnie skorzystania z 

komercyjnej oferty czasu wolnego (i w ten sposób wsparcia dochodów mieszkańców i budżetu 

lokalnego). Baza kulturalna będzie unowocześniana i dostosowywana do potrzeb i możliwości 

wszystkich potencjalnych odbiorców. Osobna wiązka działań będzie dotyczyć rozwoju infrastruktury 

oraz kreowania spójnej oferty w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku. 

W tym obszarze tematycznym zakłada się również zwiększenie i zróżnicowanie aktywności ruchowej 

mieszkańców, w tym dzięki wykorzystaniu ogromnego potencjału nowo wybudowanej hali 

widowiskowo-sportowej. Działania obejmą m.in. kampanie społeczne, programy aktywizacyjne, 

animację istniejącej bazy, dodatkowe zajęcia w szkołach, tworzenie klas sportowych, współpracę 

z klubami, w szczególności w kierunku rozwijania i różnicowania oferty dla mieszkańców niezależnie 

od płci i wieku, organizację i współorganizację imprez o różnym zasięgu i charakterze. Doskonalona 

będzie ogólnodostępna i szkolna baza sportowa oraz infrastruktury rekreacyjna. Ważnym kierunkiem 

działania będzie ponadto promocja gminy poprzez sport 

Trzeci obszar strategiczny określono jako: WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA. Jakość życia jest kategorią 

złożoną i trudną do jednoznacznego zdefiniowania, jednak dla strategii kluczowy jest jej wymiar 

praktyczny, ponieważ jest przedmiotem zainteresowania w życiu codziennym mieszkańców gminy, 

jak również odnosi się do punktu widzenia całej społeczności lokalnej. Uwaga w ramach obszaru 

skupia się zatem na takich zagadnieniach, jak: czystość i ochrona środowiska, infrastruktura 

komunikacyjna i transport, bezpieczeństwo, oferta w zakresie oświaty i wychowania, polityka 

społeczna i zdrowotna, zarządzanie publiczne i partycypacja społeczna. Czynniki te wymiernie 

przekładają się na ocenę gminy jako miejsca do życia, pracy, nauki oraz wypoczynku. Określona w 

tym obszarze strategia postępowania kładzie nacisk na poprawę atrakcyjności osadniczej gminy, w 

pierwszej kolejności poprzez zapewnienie bezpiecznego, zdrowego, czystego i przyjaznego 



Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 

30 

środowiska/przestrzeni do życia oraz dostępności wysokiej jakości usług publicznych. Wysoka jakość 

życia, jako nadrzędny cel strategii rozwoju, będzie bazować na porozumieniu oraz zaangażowaniu 

władz gminnych, mieszkańców i innych interesariuszy lokalnych, wykorzystaniu własnych zasobów i 

potencjałów oraz dostępnego wsparcia zewnętrznego, ze względu na fakt funkcjonowania gminy na 

najniższym szczeblu władzy publicznej. Strategia wskazuje działania, które zostaną podjęte dla 

stworzenia godnych warunków życia, co ma w konsekwencji zagwarantować wysoki poziom 

zadowolenia, pozytywne wskaźniki demograficzne oraz stabilną liczbę mieszkańców, w tym w 

kontekście obserwowanych w skali kraju prognoz demograficznych mówiących o dalszym 

zmniejszaniu się populacji i postępującym procesie starzenia się społeczeństwa. 

Zgodnie z tym, cel strategiczny nr 3 określono jako: Atrakcyjność zamieszkania i dostępność 

wysokiej jakości usług publicznych. W obszarze środowiska przyrodniczego oznacza to szczególności: 

rozwój sieciowej infrastruktury ochrony środowiska wraz z zapewnieniem rozwiązań alternatywnych 

tam, gdzie takie inwestycje napotykają trudności technicznie (ukształtowanie terenu, osuwiska 

występujące głównie na południu gminy, tereny trudno dostępne itp.) czy są nieopłacalne 

ekonomicznie (rozproszona zabudowa itp.), kontynuację i intensyfikację aktywności na rzecz poprawy 

jakości powietrza, w tym m.in. poprzez wymianę starych pieców, termomodernizację budynków i 

szersze wykorzystanie odnawialnych źródłach energii (działania własne gminy oraz wsparcie 

inwestycji prywatnych), adaptację do zmian klimatu i łagodzenie skutków tych zmian, m.in. poprzez 

rozwój zielono-błękitnej infrastruktury, kompleksowe działania zmierzające do ograniczenie zużycia 

energii, wody, minimalizowanie ilości powstających odpadów i ich recykling (m.in. budowa nowego 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli Dębińskiej), a także intensyfikację działań 

ochronnych i kształtujących krajobraz oraz bioróżnorodność środowiska przyrodniczego. Działaniem 

horyzontalnym będzie edukacja ekologiczna. Kolejnym celem operacyjnym w niniejszym obszarze jest 

zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy i mobilności mieszkańców, co będzie się odbywać 

poprzez inwestycje infrastrukturalne realizowane przez gminę, jak również innych właścicieli 

i zarządców dróg, a także doskonalenie systemu transportowego w kierunku lepszego zaspokojenia 

potrzeb społecznych i zawodowych mieszkańców (rozwijanie gminnych linii komunikacyjnych, 

negocjacje i współpraca z przewoźnikami prywatnymi, rozwój kursów podczas weekendów, 

zwiększanie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami, tworzenie parkingów i miejsc 

przesiadkowych, integracja różnych form transportu) oraz wymagań środowiskowych. Z kolei 

zapewnienie wysokiego poziom bezpieczeństwa publicznego będzie możliwie dzięki kontynuacji 

działań z zakresu prewencji, edukacji i profilaktyki wśród mieszkańców, w szczególności dzieci 

i młodzieży, doskonaleniu i integracji procesów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, 

kompleksowemu wsparciu służb, w szczególności lokalnych jednostek OSP, inwestycjom z zakresu 

ochrony przeciwpowodziowej, przeciwosuwiskowej i przeciwpożarowej. Priorytetem pozostają 

działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. budowa chodników, 

oświetlenia, przejść dla pieszych, infrastruktury i urządzeń bezpieczeństwa. W obszarze edukacji 

i wychowania strategia kładzie akcent na: rozwój różnych form opieki żłobkowej oraz wychowania i 

edukacji przedszkolnej na terenie gminy, podnoszenie jakości kształcenia w szkołach, dostosowanie 

systemu edukacji do wyzwań współczesnego świata i rynku pracy, a także aktywizację ruchową i 

poprawę kondycji fizycznej, zapewnienie dobrego zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, dzieci 

i młodzieży. Działania będą ukierunkowane na identyfikowanie oraz rozwój indywidualnych potrzeb 

dzieci i młodzieży (wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla uczniów i rodziców, programy pracy z 

uczniem zdolnym i uczniem o specjalnych potrzebach – również w reakcji na sytuacje powodowane 

przez skutki Covid-19, stypendia). Efektywną realizację gwarantuje zaangażowana kadra osób 

zarządzających oświatą i pracowników realizujących zadania oświatowe, która będzie stale 

doskonalona. Poza tym, kontynuowane będą inwestycje ukierunkowane na rozbudowę i 
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modernizację bazy dydaktycznej i sportowej oraz wyposażenia w placówkach oświatowych, wraz z 

funkcjonalnym i estetycznym zagospodarowaniem ich otoczenia. W obszarze zdrowia, najważniejsza 

pozostaje profilaktyka, promocja zdrowego stylu życia i aktywizacja mieszkańców oraz zwiększenie 

dostępności i jakości usług z zakresu ochrony zdrowia. W sferze społecznej zakłada się wdrożenie 

efektywnej polityki prorodzinnej, senioralnej i międzypokoleniowej. Taka polityka oznacza promocję 

i wsparcie rodziny we wszystkich fazach jej rozwoju, w tym efektywne przeciwdziałanie i zwalczanie 

kryzysów w rodzinie, kompleksowe wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz ich 

bliskich i opiekunów, aktywizację i integrację wszystkich mieszkańców gminy, ze szczególnym 

uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ostatnim celem w obszarze 

dotyczącym warunków i jakości życia jest nowoczesne zarządzanie publiczne, służące mieszkańcom, 

środowisku i gospodarce. Jego założenia wdrażane będą poprzez podnoszenie kompetencji 

pracowników oraz wdrażanie usprawnień i innowacyjnych instrumentów zarządzania, rozwój e-

administracji lokalnej i upowszechnienie korzystania z obsługi elektronicznej przez mieszkańców, 

rozwój i modernizację bazy lokalowej oraz wyposażenia administracji samorządowej, w tym pod 

kątem spełnienia wymogów dostępności oraz stosowania rozwiązań proekologicznych. Zarządzanie 

rozwojem gminy ma służyć wzrostowi oraz włączeniu, dlatego kluczowe będzie ponadto 

zaangażowanie w proces wdrażania strategii możliwie największej liczby partnerów. W praktyce 

oznacza to rozwój współpracy samorządowej z organizacjami lokalnymi (m.in. wsparcie informacyjne, 

merytoryczne, organizacyjne i prawno-księgowe organizacji pozarządowych, powierzanie im realizacji 

zadań publicznych), lecz również poszukiwanie partnerów realizacji projektów na poziomie krajowym 

i międzynarodowym. Aby było to możliwie, konieczne będzie ciągłe wzmacnianie i promowanie 

aktywności i partycypacji społecznej mieszkańców (edukacja obywatelska, promocja wolontariatu, 

zaangażowania w działania organizacji pozarządowych, klubów sportowych, w inicjatywy kulturalne 

i sąsiedzkie, działania integracyjne, projekty ekologiczne, partycypacyjne modele współdecydowania 

o budżecie, konsultacje społeczne, konkursy gminne itp.). Poza tym, w trosce o jakość, dostępność, 

estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej, która ma bezpośrednie przełożenie na mieszkańców, 

poziom zaufania i integracji społecznej oraz procesy wspomnianej współpracy, zakłada się realizację 

procesów, projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych - zgodnie z założeniami Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026 oraz planów odnowy miejscowości na lata 2020-

2027. W ten sposób kształtowany będzie wizerunek gminy Dębno jako miejsca atrakcyjnego do 

zamieszkania, pracy, inwestowania i spędzania czasu wolnego. 
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OBSZAR STRATEGICZNY 1. 

GOSPODARKA I RYNEK PRACY 
 

Cel strategiczny 1. 

Konkurencyjność gospodarki lokalnej wykorzystująca dogodne 

położenie komunikacyjne. 

 

Cele operacyjne: 

 

1.1. Wzmacnianie rozwoju 
gospodarczego gminy. 

1.2. Rozwój i promocja 
przedsiębiorczości lokalnej oraz 
wspieranie aktywności zawodowej 
mieszkańców. 

1.3. Wykorzystanie potencjału obszarów 
wiejskich do wzmocnienia gospodarki 
lokalnej. 
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Lp. Kierunki działań 
Oczekiwane rezultaty 
planowanych działań 

Wskaźniki oceny 
osiągnięcia rezultatów 

Główna 
odpowiedzialność 

Partnerzy 

Cel operacyjny 1.1.  

Wzmacnianie rozwoju gospodarczego gminy. 

1.1.1.  

Współpraca w zakresie tworzenia 
terenów zorganizowanej 
i skoncentrowanej działalności 
gospodarczej i inwestycyjnej, 
szczególnie wzdłuż drogi krajowej nr 
94 oraz w Dębnie przy drodze 
powiatowej i w Maszkienicach 
(współpraca z właścicielami gruntów, 
powiatem brzeskim, instytucjami 
otoczenia biznesu, tworzenie 
i aktualizowanie dokumentów 
planistycznych, pozyskiwanie 
i scalanie terenów, poprawa 
dostępności komunikacyjnej 
terenów, uzbrajanie 
i zagospodarowanie). 

Zwiększenie areału 
terenów gospodarczych 

i inwestycyjnych 
w gminie 

 

Zwiększenie potencjału 
inwestycyjnego gminy 

Powierzchnia terenów 
gospodarczych 

i inwestycyjnych 
w gminie 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki 
Komunalnej 

i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Krakowski Park Technologiczny, 

Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A., 

Tarnowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A., 

Inne instytucje otoczenia 
biznesu, 

Właściciele terenów 

1.1.2.  
Doskonalenie szybkiej ścieżki 
administracyjnej wobec inwestorów 
lokalnych i zewnętrznych w gminie. 

Poprawa jakości 
obsługi inwestorów / 

przedsiębiorców 

Poziom zadowolenia 
klientów z obsługi 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Referat Promocji, 

Rozwoju i Wsparcia 
Inwestycji 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 
i powiatowy i inne JST, 

Krakowski Park Technologiczny, 
Małopolska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A., 
Tarnowska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A., 
Inne instytucje otoczenia 

biznesu 

1.1.3.  

Współpraca z operatorami 
w kierunku polepszenia jakości usług 
komórkowych i internetowych na 
terenie gminy. 

Poprawa zasięgu sieci 
komórkowych 

i dostępności szybkiego 
Internetu na terenie 

całej gminy 

Odsetek gospodarstw 
domowych bez dostępu 
do szybkiego Internetu 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki 
Komunalnej 

i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki, 

Operatorzy telekomunikacyjni 
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Cel operacyjny 1.2. 

Rozwój i promocja przedsiębiorczości lokalnej oraz wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców. 

1.2.1.  

Zapewnienie dedykowanej i 
specjalistycznej oferty dla 
przedsiębiorców rozpoczynających i 
rozwijających działalność: szkolenia, 
doradztwo, usługi prawne, księgowe 
i podatkowe, informacyjne z zakresu 
dostępnych środków (nowa 
perspektywa UE na lata 2021-2027) 
na działalność gospodarczą. 

Poprawa warunków 
zakładania 

i prowadzenia 
działalności 

gospodarczej na terenie 
gminy 

 

Zwiększenie kompetencji 
lokalnych 

przedsiębiorstw 
w zakresie korzystania 

z finansowego wsparcia 
w ramach środków 

unijnych 

Liczba przedsiębiorców, 
którzy skorzystali z 

oferty IOB 

 

Liczba przedsiębiorców 
z terenu gminy, który 

uzyskali wsparcie 
finansowe w ramach 
środków unijnych na 

rozwój swojej 
działalności 

[oczekiwany trend: ] 

Instytucje otoczenia 
biznesu, m.in. 

Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 

S.A., Tarnowska 
Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A., 
Krakowski Park 
Technologiczny, 

LGD „Kwartet na 
Przedgórzu” 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Urząd Gminy Dębno, 

Inne instytucje otoczenia 
biznesu, 

Banki i instytucje finansowe, 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Brzesku 

1.2.2.  

Kształtowanie postaw 
przedsiębiorczych i innowacyjnych 
wśród młodzieży szkół 
podstawowych (wprowadzanie 
autorskich programów, 
organizowanie konkursów, 
wykorzystanie gier symulacyjnych, 
wizyty w lokalnych 
przedsiębiorstwach itp.). 

Zwiększenie oferty 
edukacyjnej dla dzieci 
i młodzieży szkolnej 

 

Wzrost 
przedsiębiorczości wśród 

osób do 30 roku życia 

Liczba działalności 
gospodarczych 

założonych przez osoby 
do 30 roku życia 

[oczekiwany trend: ] 

Placówki oświatowe 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Urząd Gminy Dębno, 

Instytucje otoczenia biznesu, 

Banki i instytucje finansowe, 

Przedsiębiorcy lokalni, 

Organizacje pozarządowe 

1.2.3.  

Stymulowanie powstawania 
mikroprzedsiębiorstw oraz 
wspieranie tworzenia nowych miejsc 
pracy (promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia, pomoc 
w zakładaniu działalności 
gospodarczej, w szczególności dla 
osób bezrobotnych itp.), a także 
wspieranie zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez 

Wzrost 
przedsiębiorczości 

lokalnej 

 

Spadek bezrobocia 

 

Przeciwdziałanie 
skutkom kryzysu na 

rynku pracy 

Liczba nowych 
podmiotów wpisanych 
do rejestru REGON na 

terenie gminy 

 

Liczba podmiotów 
wpisanych do rejestru 

REGON na 1 tys. 
mieszkańców 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Brzesku, 

LGD „Kwartet na 
Przedgórzu” 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie, 

Urząd Gminy Dębno, 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dębnie, 

Instytucje otoczenia biznesu, 
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pracy, zwłaszcza z grup znajdujących 
się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, w tym osób, które utraciły 
pracę na skutek pandemii 
koronawirusa (dostosowanie 
i zmiana kwalifikacji, budowa 
doświadczenia zawodowego itp.). 

 

Pracujący w przeliczeniu 
na 1 tys. mieszkańców 

 

Wskaźnik zatrudnienia 
osób w wieku 20–64 lata 

[oczekiwany trend: ] 

 

Liczba osób 
pozostających bez pracy 

z terenu gminy 

[oczekiwany trend: ] 

Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe, 

Podmioty szkoleniowe 
i doradcze, 

Powiatowy Zakład Aktywności 
Zawodowej w Łysej Górze 

1.2.4.  

Współpraca z instytucjami 
zajmującymi się kształceniem 
ustawicznym i kształceniem zgodnym 
z potrzebami rynku pracy - rozwój 
oferty dedykowanej mieszkańcom 
gminy. 

Wzrost aktywności 
edukacyjnej osób 

dorosłych 

 

Lepsze dopasowanie 
kierunków kształcenia 

do potrzeb 
pracodawców 

Liczba osób dorosłych, 
które skorzystały ze 

szkoleń i kursów GOPS, 
PUP, LGD 

 

Odsetek osób w wieku 
25–64 lata uczących się 
i dokształcających się 

w ludności ogółem w tej 
samej grupie wiekowej 

[oczekiwany trend: ] 

 

Liczba osób 
bezrobotnych z 
wykształceniem 

zawodowym na terenie 
gminy 

[oczekiwany trend: ] 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Dębnie, 

Placówki oświatowe, 

Organizacje 
pozarządowe, w tym 

senioralne 

Administracja rządowa, 

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie, 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Brzesku, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Urząd Gminy Dębno, 

Dębińskie Centrum Kultury 
Dębno, 

Instytucje otoczenia biznesu, 

Przedsiębiorcy, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

Organizacje pozarządowe, 

Podmioty szkoleniowe 
i doradcze 

1.2.5.  Inicjowanie i wsparcie dla rozwoju Poprawa warunków dla Liczba działających na Gminny Ośrodek Administracja rządowa, 
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podmiotów działających w obszarze 
reintegracji społeczno-zawodowej, 
w tym podmiotów ekonomii 
społecznej. 

zakładania 
i prowadzenia 

podmiotów ekonomii 
społecznej 

 

Aktywizacja społeczna i 
zawodowa osób 

zagrożonych 
marginalizacją i 
wykluczeniem 

terenie gminy 
podmiotów ekonomii 

społecznej 

 

Liczba osób 
zatrudnionych 

w lokalnych podmiotach 
ekonomii społecznej 

[oczekiwany trend: ] 

Pomocy Społecznej 
w Dębnie, 

Samorząd powiatowy, 

Powiatowy Zakład 
Aktywności Zawodowej 

w Łysej Górze 

Samorząd wojewódzki, 

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie, 

Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości, 

Ośrodki wsparcia ekonomii 
społecznej, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

Organizacje pozarządowe, 

Przedsiębiorcy 

1.2.6.  

Współpraca międzysektorowa 
i międzyinstytucjonalna w zakresie 
wsparcia biznesu dotkniętego 
skutkami pandemii COVID-19. 

Zwiększenie odporności 
lokalnej 

przedsiębiorczości na 
kryzys 

 

Minimalizacja strat dla 
budżetu gminy 

Liczba przedsiębiorstw 
utrzymujących się na 

rynku od 3 lat 

 

Wysokość dochodów 
gminy pochodzących z 

tytułu udziału we 
wpływach z podatku 

dochodowego od osób 
fizycznych zamieszkałych 

na jej obszarze 

[oczekiwany trend: ] 

Władze samorządowe 
gminy, 

Urząd Gminy Dębno 

Administracja rządowa, 

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie, 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Brzesku, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Instytucje otoczenia biznesu, 

Banki i instytucje finansowe, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu” 

1.2.7.  

Rozwój promocji gospodarczej, 
wsparcie oraz promocja lokalnych 
przedsiębiorców, ich produktów 
i usług (informacja na stronie 
internetowej gminy, organizacja 
wydarzeń, udział w targach, konkursy 
i wyróżnienia itp.). 

Wzrost zainteresowania 
inwestorów ofertą 

gminy 

 

Wsparcie i promocja 
przedsiębiorczości 

Liczba podmiotów 
wpisanych do rejestru 

REGON na terenie 
gminy, w tym MŚP 

 

Liczba oraz odsetek 
średnich i dużych 

przedsiębiorstw w ogóle 
podmiotów 

gospodarczych 

Urząd Gminy Dębno – 
Referat Promocji, 

Rozwoju i Wsparcia 
Inwestycji 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Krakowski Park Technologiczny, 

Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A., 

Tarnowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A., 

Inne instytucje otoczenia 
biznesu, 
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 [oczekiwany trend: ] Powiatowy Urząd Pracy 
w Brzesku, 

Rada Gminy Dębno, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

Firmy z branży reklamowej 

Cel operacyjny 1.3. 

Wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich do wzmocnienia gospodarki lokalnej. 

1.3.1.  

Wzmacnianie i promowanie 
przedsiębiorczości w 
gospodarstwach rolnych, w tym 
poprzez wsparcie informacyjne 
dotyczące dostępnych środków 
zewnętrznych (nowa perspektywa 
UE na lata 2021-2027), podwyższanie 
kwalifikacji, fachowe doradztwo 
(dostosowanie gospodarstw rolnych 
do uwarunkowań klimatycznych, 
technologicznych i rynkowych w celu 
zwiększenia konkurencyjności 
produkcji rolnej, dywersyfikacja 
produkcji, specjalizacja produkcji, 
rolnictwo ekologiczne itp.). 

Zapewnione wsparcie 
dla lokalnych rolników 

chcących rozwijać swoją 
działalność, w tym 

w kierunku rolnictwa 
ekologicznego 

 

Poprawa 
konkurencyjności 

rynkowej lokalnych 
rolników 

Liczba rolników, którzy 
skorzystali z oferty 
MODR i/lub LGD 

 
Liczba rolników z terenu 

gminy, który uzyskali 
wsparcie finansowe 
w ramach środków 

unijnych na podnoszenie 
konkurencyjności 

własnych gospodarstw 
 

Liczba ekologicznych 
gospodarstw rolnych z 

certyfikatem 

[oczekiwany trend: ] 

Małopolski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego, 

Małopolska Izba 
Rolnicza, 

Powiatowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego 

w Brzesku 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Powiatowy Urząd Pracy 
w Brzesku, 

Urząd Gminy Dębno, 

Instytucje otoczenia biznesu, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu” 

1.3.2.  

Wsparcie i promocja dla rozwoju 
rolnictwa ekologicznego i 
tradycyjnego, gospodarstw 
specjalistycznych (pszczelarstwo, 
winiarstwo, produkcja owocowo-
warzywna, uprawa ziół itp.), 
agroturystyki, produktów lokalnych, 
wsparcie w zakresie pozyskiwania 
rynków zbytu i dystrybucji (miejsca 
sprzedaży bezpośredniej, 
dedykowane targi, festiwale i 
imprezy gminne, zaangażowanie 

Wzrost zainteresowania 
podażą produktów 

lokalnych wśród 
lokalnych rolników 

 

Wzrost zainteresowania 
ofertą produktów 

lokalnych 

 

Wzrost obrotów pośród 
lokalnych producentów, 

Liczba producentów, 
których produkty 

promowane są podczas 
lokalnych targów i 

wydarzeń 

 

Wysokość dochodów 
gminy pochodzących z 

tytułu udziału we 
wpływach z podatku 

dochodowego od osób 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki 
Komunalnej 

i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska + 

Referat Promocji, 
Rozwoju i Wsparcia 

Inwestycji 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Małopolska Izba Rolnicza, 

Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Brzesku, 

Instytut Uprawy Nawożenia i 
Gleboznawstwa – Państwowy 

Instytut Badawczy w Puławach, 

Małopolski Ośrodek Doradztwa 
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lokalnych sklepów, lokali 
gastronomicznych, obiektów 
zakwaterowania, współpraca z LGD 
i podmiotami doradztwa rolniczego). 

hodowców, 
sprzedawców 

i przedsiębiorców 

fizycznych zamieszkałych 
na jej obszarze 

[oczekiwany trend: ] 

Rolniczego, 

Dębińskie Centrum Kultury, 

Przedsiębiorcy, 

Rolnicy, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

Organizacje pozarządowe, 

Koła Gospodyń Wiejskich 

1.3.3.  
Wsparcie i promocja dla rozwoju 
przetwórstwa rolno-spożywczego na 
terenie gminy. 

Wzrost konkurencyjności 
rolnictwa i branż 

powiązanych 

Liczba lokalnych 
przedsiębiorstw 

przetwarzających 
produkty rolne 

 

Liczba dochodów 
pochodzących z podatku 
dochodowego z sekcji C 

(Przetwórstwo 
przemysłowe) wg 
klasyfikacji PKD 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki 
Komunalnej 

i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy, 
Powiatowy Zespół Doradztwa 

Rolniczego w Brzesku, 

Instytut Uprawy Nawożenia i 
Gleboznawstwa – Państwowy 

Instytut Badawczy w Puławach, 

Małopolska Izba Rolnicza, 
Małopolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego, 
Instytucje otoczenia biznesu, 

Przedsiębiorcy, 
Rolnicy, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 
Organizacje pozarządowe, 
Koła Gospodyń Wiejskich 
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OBSZAR STRATEGICZNY 2. 

OFERTA CZASU WOLNEGO 
 

Cel strategiczny 2. 

Atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego, 

stanowiąca element przewagi konkurencyjnej gminy. 

 

Cele operacyjne: 

 

 

 

2.1. Ochrona oraz efektywne 
wykorzystanie w procesach 
rozwojowych dziedzictwa historycznego 
i kulturowego gminy. 

2.2. Rozwój i promocja oferty czasu 
wolnego, wzmacniające markę 
turystyczną gminy. 

2.3. Rozwój sportu i rekreacji, jako 
nowych specjalizacji lokalnych. 
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Lp. Kierunki działań 
Oczekiwane rezultaty 
planowanych działań 

Wskaźniki oceny 
osiągnięcia rezultatów 

Główna 
odpowiedzialność 

Partnerzy 

Cel operacyjny 2.1. 

Ochrona oraz efektywne wykorzystanie w procesach rozwojowych dziedzictwa historycznego i kulturowego gminy. 

2.1.1.  

Wzmacnianie atrakcyjności 
i różnorodności oferty kulturalnej 
i rozrywkowej, kierowanej w 
szczególności do dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz środowiska seniorów, 
m.in. kontynuowanie i 
wprowadzanie nowych zajęć, 
kursów, warsztatów, wydarzeń, 
propozycji wspólnych i 
interdyscyplinarnych, w tym 
dotyczących dziedzictwa 
materialnego i niematerialnego 
gminy, np. rzemiosła ceramicznego, 
łopołki itp., współpraca z twórcami i 
artystami lokalnymi, wykorzystanie 
nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych, cyfryzacja 
instytucji kultury i oferty. 

Zwiększenie oferty 
kulturalnej i 
rozrywkowej 

skierowanej do różnych 
grup mieszkańców 

 

Poprawa jakości oferty 
kulturalnej i 
rozrywkowej 

skierowanej do różnych 
grup mieszkańców 

 

Wzrost aktywności 
kulturalnej mieszkańców 

 

Promowanie lokalnych 
twórców, opracowań 
własnych i na temat 

gminy 

Liczba zajęć stałych i 
czasowych w ofercie DCK 

w ciągu roku 

 

Liczba uczestników zajęć 
stałych i czasowych w 

ofercie DCK 

 

Poziom zadowolenia 
mieszkańców z oferty 

kulturalnej i 
rozrywkowej na terenie 

gminy 

[oczekiwany trend: ] 

Dębińskie Centrum 
Kultury 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy,  

Urząd Gminy Dębno, 

Muzeum Regionalne w Brzesku, 

Muzeum Okręgowe 
w Tarnowie, 

Placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

Zespoły i artyści lokalni, 

Kluby i organizacje sportowe, 

Powiatowy Zakład Aktywności 
Zawodowej w Łysej Górze 

2.1.2.  

Kontynuacja organizacji oraz rozwój 
wydarzeń integracyjnych, 
kulturalnych, rozrywkowych itp. na 
terenie gminy (Przegląd Dziecięcych 
Zespołów Folklorystycznych Regionu 
Krakowskiego „Krakowiaczek” w 
Łoniowej, Biesiada Agroturystyczna 
w Porąbce Uszewskiej, Dożynki 
Gminne, święta poszczególnych wsi, 
w tym np. Łopołka, Dni Gminy 
Dębno, w tym Zamek Art Festival, 

Zwiększenie oferty 
wydarzeń skierowanej 
do mieszkańców, jak 

również do turystów i 
gości 

Liczba imprez 
organizowanych na 

terenie gminy w ciągu 
roku 

 

Liczba uczestników 
imprez organizowanych 

na terenie gminy 

[oczekiwany trend: ] 

Dębińskie Centrum 
Kultury 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Muzeum Regionalne w Brzesku, 

Urząd Gminy Dębno, 

Muzeum Okręgowe 
w Tarnowie, Zamek w Dębnie, 

Placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe, 
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Międzynarodowe Spotkania z 
Dziedzictwem i Historią 
Wojskowości, w tym Turniej Rycerski 
„O złoty warkocz Tarłówny” - jako 
główny produkt turystyczny gminy). 

Tarnowska Organizacja 
Turystyczna, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

Zespoły i artyści lokalni, 

Rycerskie grupy 
rekonstrukcyjne 

2.1.3.  

Dalszy rozwój bazy kulturalnej, 
w tym dostosowanie do potrzeb 
osób ze specjalnymi potrzebami 
i kompleksowa modernizacja 
energetyczna. 

Rozwój bazy kulturalnej 

 

Poprawa dostępności 
miejsc z ofertą 

kulturalną dla osób z 
niepełnosprawnościami 

Liczba budynków 
infrastruktury społeczno-

kulturalnej 
dostosowanych do 

potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki 
Komunalnej 

i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska, 

Dębińskie Centrum 
Kultury 

Administracja rządowa, 

PFRON, 

Samorząd wojewódzki,  

LGD „Kwartet na Przedgórzu” 

2.1.4.  

Wzmocnienie potencjału oraz 
tradycyjnych i współczesnych funkcji 
bibliotek publicznych (centra 
czytelnictwa, wiedzy i informacji, 
ośrodki życia społecznego, m.in. 
inwestycje, doposażenie, cyfryzacja, 
zakup nowości wydawniczych, 
poszerzanie oferty zajęć, spotkań, 
wydarzeń itp.). 

Zwiększenie oferty 
bibliotek publicznych 

 

Poprawa jakości oferty 
bibliotek publicznych 

 

Wzmacnianie potencjału 
integracyjnego i 

animacyjnego bibliotek 
publicznych 

 

Wzrost aktywności 
kulturalnej i czytelniczej 

mieszkańców 

Liczba czytelników, w 
tym w przeliczeniu na 1 

tys. mieszkańców 

 

Liczba wypożyczeń 
księgozbioru, w tym w 

przeliczeniu na 1 
czytelnika 

 

Liczba zajęć, spotkań 
wydarzeń 

organizowanych przez 
biblioteki w ciągu roku 

 

Liczba uczestników 
imprez / wydarzeń 

organizowanych przez 
GBP 

[oczekiwany trend: ] 

Biblioteki publiczne 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki, 

Muzeum Regionalne w Brzesku, 

Muzeum Okręgowe 
w Tarnowie, 

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Brzesku,  

Urząd Gminy Dębno, 

Placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

Zespoły i artyści lokalni 
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2.1.5.  

Ochrona i opieka nad zabytkami 
nieruchomymi i ruchomymi 
(prowadzenia gminnej ewidencji 
zabytków, opracowanie i realizacja 
gminnego programu opieki nad 
zabytkami, podejmowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich i 
robót budowlanych przy zabytkach, 
ochrona krajobrazu kulturowego wsi, 
w tym pozostałej starej zabudowy, 
dbałość o cmentarze wojenne i 
miejsca pamięci, obiekty sakralne 
itp.). 

Ochrona krajobrazu 
kulturowego gminy 

 

Poprawa stanu 
technicznego obiektów 

zabytkowych 

 

Zwiększenie dostępności 
zabytków dla 

mieszkańców, jak 
również turystów i gości 

Liczba zabytków 
pozostających w złym 

stanie technicznym 

[oczekiwany trend: ] 

 

Liczba odnowionych 
kapliczek 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno –
Referat Promocji, 

Rozwoju i Wsparcia 
Inwestycji, 

Izba Pamięci w Łysej 
Górze oraz Izba 
Pamięci Wsi w 

Łoniowej 

Administracja rządowa, 

Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Krakowie, 

Samorząd wojewódzki, 

Dębińskie Centrum Kultury, 

Organizacje pozarządowe 

Właściciele i zarządcy 
nieruchomości zabytkowych 

2.1.6.  

Ochrona, promocja i rozwój 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, szczególnie na 
obszarach wiejskich (m.in. wirtualna 
baza tradycji i dziedzictwa gminy, 
badanie i dokumentowanie 
dziedzictwa kulturowego, restauracja 
ginących zawodów i wyrobów 
rzemiosła, np. łopołka łoniowska, 
wyroby ceramiczne, wspieranie 
lokalnych twórców i artystów, 
prowadzenie zespołów, orkiestr, 
kapeli, np. Zespołu Pieśni i Tańca 
„Kamionka”, odtwarzanie i 
kultywowanie dziedzictwa 
kulinarnego, organizacja wydarzeń, 
edukacja i upowszechnienie). 

Zachowanie 
niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego 
gminy 

Liczba osób do 18 roku 
życia należących do 

zespołów pieśni i tańca, 
zespołów regionalnych, 
zespołów śpiewaczych, 

zespołów wokalno-
instrumentalnych, 

orkiestr, kapel i innych 
form kultywujących 

dziedzictwo kulturowe 
gminy 

 

Liczba aktywnych 
twórców i artystów 
lokalnych na terenie 

gminy 

[oczekiwany trend: ] 

Dębińskie Centrum 
Kultury, 

Organizacje 
pozarządowe, 

Ośrodek Praktyk 
Artystycznych  

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Muzeum Regionalne w Brzesku, 

Muzeum Okręgowe 
w Tarnowie, 

Urząd Gminy Dębno, 

Placówki oświatowe, 

Przedsiębiorcy, 

Rolnicy, 

Małopolski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

Zespoły i artyści lokalni, 

Koła Gospodyń Wiejskich, 

Media, 

Powiatowy Zakład Aktywności 
Zawodowej w Łysej Górze, 

Izba Pamięci w Łysej Górze oraz 
Izba Pamięci Wsi w Łoniowej 
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2.1.7.  

Promocja wśród mieszkańców gminy 
dbałości o estetykę domów i ich 
otoczenia w sposób chroniący 
tradycyjną zabudowę i krajobraz 
kulturowy (np. dedykowane 
konkursy). 

Ochrona krajobrazu 
kulturowego gminy 

 

Poprawa estetyki 
przestrzeni 

Liczba podmiotów 
zaangażowanych w 

gminny konkurs „Moja 
wieś jest czysta i piękna” 

i/lub podobne 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno –
Referat Promocji, 

Rozwoju i Wsparcia 
Inwestycji 

Instytucje publiczne, 

Gospodarstwa domowe, 

Sołtysi, 

Media, 

Sponsorzy 

2.1.8.  

Tworzenie, znakowanie, promowanie 
i animowanie tras, szlaków i ścieżek 
dziedzictwa kulturowego na terenie 
gminy, zintegrowanych z ofertą 
innych samorządów (np. szlak 
kapliczek, figur i krzyży przydrożnych, 
szlak cmentarzy wojennych, szlak 
ceramiczny). 

Promocja i 
upowszechnienie 

materialnego i 
niematerialnego 

dziedzictwa kulturalnego 
gminy oraz walorów 

przyrodniczo-
krajobrazowych 

 

Zwiększenie oferty 
turystycznej 

Poziom zadowolenia 
mieszkańców z 

możliwości spędzania 
wolnego czasu na 

terenie gminy i dostępu 
do miejsc rekreacji 

 

Liczba wyjść szkolnych 
na trasy, szlaki i ścieżki w 

ciągu roku 

Urząd Gminy Dębno –
Referat Promocji, 

Rozwoju i Wsparcia 
Inwestycji, 

Dębińskie Centrum 
Kultury 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Tarnowska Organizacja 
Turystyczna, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

PTTK, 

Organizacje pozarządowe, 

Właściciele obiektów 
zabytkowych, 

Izba Pamięci w Łysej Górze oraz 
Izba Pamięci Wsi w Łoniowej, 

Sołtysi 

 

Cel operacyjny 2.2 

Rozwój i promocja oferty czasu wolnego, wzmacniające markę turystyczną gminy. 

2.2.1.  

Rozwój infrastruktury turystycznej, w 
tym budowa wieży widokowej we 
wsi Jaworsko oraz aranżacja punktu 
widokowego na wzgórzu Wilkówka, 
rozbudowa małej architektury w 
miejscach atrakcji turystycznych. 

Poszerzenie oferty i 
wzmocnienie potencjału 

turystycznego gminy 

Wybudowana wieża 
w Jaworsku 

 

Liczba turystów 
odwiedzających wieżę 
widokową w Jaworsku 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki 
Komunalnej 

i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska + 

Referat Promocji, 
Rozwoju i Wsparcia 

Inwestycji 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Tarnowska Organizacja 
Turystyczna, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

Organizacje pozarządowe, 

Przedsiębiorcy 

2.2.2.  Rozwój rekreacyjnej infrastruktury Rozwój infrastruktury Długość ścieżek Urząd Gminy Dębno – Administracja rządowa, 
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rowerowej i pieszo-rowerowej wraz z 
zapleczem, tworzenie miejsc obsługi 
rowerzystów, integracja tras, 
oznakowanie oraz promocja, w tym 
również poprzez wydarzenia, rajdy 
rowerowe, wyścigi itp. 

rowerowej na terenie 
gminy 

 

Poszerzenie oferty 
aktywnego spędzania 

czasu wolnego 

rowerowych na terenie 
gminy 

 

Liczba punktów 
usługowych związanych 
z obsługą rowerzystów 

(serwisów, przystanków 
gastronomicznych itp.) 

 

Liczba rowerzystów 
korzystających ze ścieżek 

rowerowych 

[oczekiwany trend: ] 

Wydział Inwestycji, 
Gospodarki 
Komunalnej 

i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska + 

Referat Promocji, 
Rozwoju i Wsparcia 

Inwestycji 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Tarnowska Organizacja 
Turystyczna, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

PTTK, 

Organizacje pozarządowe, 

Przedsiębiorcy, 

Właściciele obiektów 
zabytkowych 

2.2.3.  

Tworzenie nowych produktów 
turystycznych, 
w szczególności w oparciu o walory 
przyrodniczo-krajobrazowe i 
dziedzictwo historyczno-kulturowe 
gminy oraz ich integrowanie w 
ramach lokalnej i ponadlokalnej 
oferty czasu wolnego (turystyka 
kulturowa, w tym sakralna, 
kulinarna, historyczna, rekreacja i 
turystyka aktywna itp.) 

Poszerzenie oferty i 
wzmocnienie potencjału 

turystycznego gminy 

Liczba nowych atrakcji 
turystycznych na mapie 

turystycznej gminy 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno –
Referat Promocji, 

Rozwoju i Wsparcia 
Inwestycji, 

Dębińskie Centrum 
Kultury, 

LGD „Kwartet na 
Przedgórzu”, 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Muzeum Regionalne w Brzesku, 

Tarnowska Organizacja 
Turystyczna, 

 

PTTK, 

Organizacje pozarządowe, 

Koła Gospodyń Wiejskich, 

Zespoły i twórcy lokalni, 

Kluby i organizacje sportowe, 

Przedsiębiorcy, 

Właściciele obiektów 
zabytkowych, 

Izba Pamięci w Łysej Górze oraz 
Izba Pamięci Wsi w Łoniowej 

2.2.4.  Rozwój informacji i wizualizacji Promocja i Liczba zabytków i atrakcji Urząd Gminy Dębno – Administracja rządowa, 
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turystycznej atrakcyjnych obiektów i 
szlaków na terenie gminy. 

upowszechnienie 
materialnego i 

niematerialnego 
dziedzictwa kulturalnego 

gminy oraz walorów 
przyrodniczo-

krajobrazowych 

 

Profesjonalizacja obsługi 
ruchu turystycznego 

opatrzonych informacją 
turystyczną 

 

Liczba osób 
korzystających z 

informacji turystycznej 

[oczekiwany trend: ] 

Referat Promocji, 
Rozwoju i Wsparcia 

Inwestycji 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Muzeum Regionalne w Brzesku, 
Tarnowska Organizacja 

Turystyczna, 
LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

PTTK, 
Organizacje pozarządowe, 

Przedsiębiorcy, 
Właściciele obiektów 

zabytkowych, 
Izba Pamięci w Łysej Górze oraz 

Izba Pamięci Wsi w Łoniowej 

2.2.5.  

Doskonalenie gminnego systemu 
promocji turystycznej – produkcja 
filmów o gminie i jej atrakcjach, 
wydawanie map i przewodników 
promocja w sieci, tworzenie 
programów i aplikacji mobilnych, 
tablice informacyjne, udział 
w targach z opracowaną ofertą, 
wydarzenia o charakterze lokalnym 
i ponadlokalnym, zawody, gry, 
konkursy itp. Akcent na walory 
przyrodnicze-krajobrazowe 
i historyczno-kulturowe (zabytki, 
dziedzictwo niematerialne, w tym 
unikalne rzemiosło) oraz ich 
potencjał w zakresie oferty 
spędzania czasu wolnego, 
wykorzystanie promocyjne ważnych 
postaci związanych z gminą. 
Współpraca z mediami. 

Poprawa 
rozpoznawalności gminy 

jako miejsca 
atrakcyjnego dla 

spędzenia czasu wolnego 

 

Zwiększenie ruchu 
turystycznego 

Liczba odwiedzających 
poszczególne zabytki 

i atrakcje gminy 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno –
Referat Promocji, 

Rozwoju i Wsparcia 
Inwestycji 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Muzeum Regionalne w Brzesku, 

Tarnowska Organizacja 
Turystyczna, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

PTTK, 

Organizacje pozarządowe, 

Koła Gospodyń Wiejskich, 

Zespoły i twórcy lokalni, 

Kluby i organizacje sportowe, 

Przedsiębiorcy, 

Właściciele obiektów 
zabytkowych, 

Izba Pamięci w Łysej Górze oraz 
Izba Pamięci Wsi w Łoniowej, 

Agencje reklamowe 

 

Cel operacyjny 2.3. 
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Rozwój sportu i rekreacji, jako nowych specjalizacji lokalnych. 

2.3.1.  

Opracowanie gminnego programu 
rozwoju sportu i rekreacji, 
uwzględniającego w szczególności 
wykorzystanie potencjału nowej hali 
widowisko-sportowej w Dębnie. 

Poprawa efektywności 
zarządzania sferą sportu 

i rekreacji 

 

Wykorzystanie 
potencjału nowej hali 

widowisko-sportowej w 
Dębnie 

 

Wzmocnienie nowej 
specjalizacji i wizerunku 

gminy  

Opracowanie gminnego 
programu rozwoju 
sportu i rekreacji 

 

Liczba podmiotów 
współpracujących stale 

i doraźnie z halą  

 

Liczba zajęć na hali 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Referat Ewidencji, 

Spraw Społecznych i 
Sportu 

Dębińskie Centrum Kultury, 

Placówki oświatowe, 

Lokalni Animatorzy Sportu, 

Kluby i organizacje sportowe,  

Organizacje pozarządowe, 

Podmioty prywatne, 

Media 

2.3.2.  

Promowanie aktywności fizycznej 
wśród mieszkańców niezależnie od 
płci i wieku (kampanie społeczne, 
programy aktywizacyjne, animacja 
istniejącej bazy, dodatkowe zajęcia 
w szkołach itp.). 

Wzrost aktywności 
ruchowej mieszkańców 

Liczba uczniów biorących 
udział w pozalekcyjnych 
zajęciach sportowych w 
szkołach w stosunku do 
liczby uczniów ogółem 

 

Liczba uczestników 
zawodów, imprez i 
innych wydarzeń 

sportowych 
organizowanych na 

kompleksie „Moje boisko 
Orlik 2012” 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Referat Ewidencji, 

Spraw Społecznych i 
Sportu, 

Lokalni Animatorzy 
Sportu, 

Placówki oświatowe, 

Kluby i organizacje 
sportowe 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Dębińskie Centrum Kultury, 

Podmioty prywatne, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

Media 

2.3.3.  
Organizacja klas sportowych 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Dębnie. 

Wzrost aktywności 
ruchowej dzieci i 

młodzieży szkolnej 

 

Szkolenie młodzieży 
szczególnie uzdolnionej 

Liczba klas sportowych 

 

Liczba dzieci i młodzieży 
w klasach sportowych 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno - 
Wydział Edukacji 

i Finansów Oświaty 

Administracja rządowa, 

Placówki oświatowe, 

Kluby i organizacje sportowe,  

Podmioty prywatne, 

Rodzice 
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fizycznie 

2.3.4.  

Wsparcie klubów, organizacji 
sportowych i innych podmiotów 
(m.in. poprzez organizację 
dedykowanych otwartych konkursów 
ofert) w zakresie profesjonalizacji, 
poszerzania oferty o nowe dyscypliny 
i nowe grupy docelowe (przede 
wszystkim wśród dziewczynek i 
kobiet), w tym z wykorzystaniem 
istniejącej i nowopowstającej bazy, w 
szczególności nowej hali 
widowisko sportowej w Dębnie. 

Profesjonalizacja 
działalności klubów 

sportowych 

 

Zwiększenie oferty 
sportowej na terenie 

gminy 

 

Wzrost aktywności 
ruchowej mieszkańców 

Liczba klubów 
sportowych i ich 

członków, prowadzonych 
przez nie sekcji oraz 

ćwiczących w ramach 
poszczególnych sekcji 

 

Liczba i odsetek kobiet 
oraz poszczególnych 

grup wiekowych wśród 
członków i ćwiczących 

lokalnych klubów 
sportowych 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Referat Ewidencji, 

Spraw Społecznych i 
Sportu 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Kluby i organizacje sportowe, 

Lokalni Animatorzy Sportu, 

Placówki oświatowe, 

Podmioty prywatne, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu” 

2.3.5.  

Dalsza rozbudowa i modernizacja 
ogólnodostępnej oraz szkolnej bazy 
sportowej, w tym pod kątem 
dywersyfikacji oferty sportowej (np. 
lekka atletyka lub inne dyscypliny, w 
tym zespołowe). 

Modernizacja i 
rozbudowa bazy 

sportowej 

 

Stworzenie oferty 
sportowej w gminie do 

różnych grup odbiorców 

Liczba obiektów 
sportowych w gminie 

 

Poziom zadowolenia 
mieszkańców z oferty 

sportowej oraz dostępu 
do miejsc rekreacji 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki 
Komunalnej 

i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Kluby i organizacje sportowe, 

Lokalni Animatorzy Sportu, 

Placówki oświatowe, 

Podmioty prywatne 

2.3.6.  

Rozwój i modernizacja infrastruktury 
rekreacyjnej, np. miejsca do 
trenowania parkour, freerun, street 
workoutu, siłownie na wolnym 
powietrzu, skateparki, punkty 
biwakowe, place zabaw, tereny 
zielone, zasoby wodne itp. 

Modernizacja i 
rozbudowa bazy 

rekreacyjnej 

 

Poszerzenie oferty 
aktywnego spędzania 

czasu wolnego 

Poziom zadowolenia 
mieszkańców z oferty 

sportowej oraz dostępu 
do miejsc rekreacji 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki 
Komunalnej 

i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy, 
Kluby i organizacje sportowe, 

Lokalni Animatorzy Sportu, 
Podmioty prywatne, 

Organizacje pozarządowe, 
LGD „Kwartet na Przedgórzu” 

2.3.7.  
Organizacja i współorganizacja 
imprez sportowych i rekreacyjnych o 
zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, o 

Zwiększenie oferty 
imprez sportowych i 

rekreacyjnych na terenie 

Liczba imprez 
sportowych i 

rekreacyjnych na terenie 

Urząd Gminy Dębno – 
Referat Ewidencji, 

Spraw Społecznych i 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 



Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 

48 

różnym charakterze 
(współzawodnictwo - zawody, 
turnieje, ligi itp., ale i imprezy 
rodzinne i integracyjne). 

gminy 

 

Wzrost aktywności 
ruchowej mieszkańców 

gminy w skali  roku 
 

Liczba uczestników 
imprez sportowych 
i rekreacyjnych na 

terenie gminy w skali 
roku 

[oczekiwany trend: ] 

Sportu, 

Lokalni Animatorzy 
Sportu, 

Placówki oświatowe, 

Kluby i organizacje 
sportowe 

Dębińskie Centrum Kultury, 

Podmioty prywatne, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

Media 

2.3.8.  

Promocja gminy poprzez sport 
(identyfikacja i szczególne 
wykorzystywanie promocyjne 
dyscyplin, które mają szansę stać się 
wizytówkami promocyjnymi gminy, 
np. ze względu na szczególne wyniki, 
unikalność, oryginalność., 
wykorzystanie promocyjne znanych 
postaci sportu związanych z gminą, 
organizacja znaczących, medialnych 
wydarzeń). 

Budowa nowej 
specjalizacji i wizerunku 

gminy 

Liczba publikacji i/lub 
kampanii i/lub wydarzeń 

promujących gminę 
poprzez sport 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno - 
Referat Promocji, 

Rozwoju i Wsparcia 
Inwestycji + Referat 

Ewidencji, Spraw 
Społecznych i Sportu 

Administracja rządowa, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Dębińskie Centrum Kultury, 

Placówki oświatowe, 

Kluby i organizacje sportowe, 

Lokalni Animatorzy Sportu, 

Podmioty prywatne, 

Organizacje pozarządowe, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

Media 
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OBSZAR STRATEGICZNY 3. 

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA 
 

Cel strategiczny 3. 

Atrakcyjność zamieszkania 

i dostępność wysokiej jakości usług publicznych. 
 

Cele operacyjne: 

 
 

3.1. Rozwój infrastruktury, ochrona 
zasobów środowiskowych i adaptacja do 
zmian klimatu. 

3.2. Zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej gminy i mobilności 
mieszkańców. 

3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa 
publicznego. 

3.4. Kształtowanie warunków dla rozwoju 
kapitału ludzkiego w gminie. 

3.5. Prowadzenie skutecznej polityki 
społecznej i zdrowotnej.  

3.6. Nowoczesne zarządzanie publiczne, 
służące mieszkańcom, środowisku 
i gospodarce. 



Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 

50 

Lp. Kierunki działań 
Oczekiwane rezultaty 
planowanych działań 

Wskaźniki oceny 
osiągnięcia rezultatów 

Główna 
odpowiedzialność 

Partnerzy 

Cel operacyjny 3.1. 
Rozwój infrastruktury, ochrona zasobów środowiskowych i adaptacja do zmian klimatu 

3.1.1.  

Rozbudowa systemu 
kanalizacyjnego wraz z rozbudową 
oczyszczalni ścieków (m.in. Perła, 
Biadoliny Szlacheckie, Sufczyn, 
Jastew, 
Porąbka Uszewska). 

Zwiększenie dostępności 
usług kanalizacyjnych 

 
Zwiększenie 

przepustowości 
oczyszczalni ścieków, 

zabezpieczenie możliwości 
przyjęcia i oczyszczenia 

ścieków z nowych i 
planowanych odcinków 

kanalizacji sanitarnej 
 

Poprawa warunków życia 
mieszkańców 

 
Ochrona i poprawa stanu 

środowiska 

Odsetek mieszkańców 
posiadających dostęp do 

sieci kanalizacji 
sanitarnej 

 
Ocena gminy jako 
miejsca do życia 

 
Poziom zadowolenia 

mieszkańców z ochrony 
środowiska 

[oczekiwany trend: ] 
 

Poziom zanieczyszczenia 
wód 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 

Ochrony Środowiska, 
Zakład Usług 

Komunalnych Gminy 
Dębno 

Administracja rządowa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Samorząd wojewódzki, 
Przedsiębiorcy, 

Mieszkańcy 

3.1.2.  

Rozwój alternatywnych form 
kanalizacji sanitarnej – 
przydomowe oczyszczalnie 
ścieków, stała usługa asenizacyjna. 

Zwiększenie dostępności 
usług kanalizacyjnych 

Odsetek mieszkańców 
korzystających 

z przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 

Ochrony Środowiska, 
Zakład Usług 

Komunalnych Gminy 
Dębno 

Administracja rządowa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Samorząd wojewódzki, 
Przedsiębiorcy, 

Mieszkańcy 

3.1.3.  

Zabezpieczenie mieszkańcom 
stałego dostępu do wody 
odpowiedniej jakości – rozbudowa 
systemu zaopatrzenia w wodę, 
modernizacja infrastruktury 
wodociągowej, inwestycje w jakość 
wody. 

Zwiększenie dostępności 
i jakości usług w zakresie 

dostarczania wody 
 

Poprawa warunków życia 
mieszkańców 

Odsetek mieszkańców 
posiadających dostęp do 

sieci wodociągowej 
 

Ocena gminy jako 
miejsca do życia 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska 

Administracja rządowa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW  

Samorząd wojewódzki, 
Przedsiębiorcy, 

Mieszkańcy 
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3.1.4.  

Rozwój zielonej i błękitnej 
infrastruktury, m.in. realizacja 
inwestycji służących retencji 
publicznej oraz gromadzeniu 
i wykorzystywaniu wody opadowej 
w gospodarstwach domowych, a 
także kształtowanie systemu 
terenów zieleni publicznej oraz o 
charakterze naturalnym i 
półnaturalnym. 

Poprawa retencji 
 

Poprawa warunków 
aerosanitarnych powietrza 

Pojemność obiektów 
retencji, w tym małej 

retencji 
 

Powierzchnia terenów 
zieleni publicznej 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska 

PGW Wody Polskie, 
Administracja rządowa, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Samorząd wojewódzki, 

Przedsiębiorcy, 
Mieszkańcy 

3.1.5.  

Modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej, 
w tym wdrażanie projektów 
związanych z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii (m.in. 
- Urząd Gminy Dębno w Woli 
Dębińskiej, Przedszkole Publiczne w 
Łoniowej, Szkoła Podstawowa w 
Woli Dębińskiej). 

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
użyteczności publicznej 

 
Dywersyfikacja źródeł 

ciepła 

Wskaźniki straty ciepła 

[oczekiwany trend: ] 
 

Wytworzona energia 
odnawialna i jej udział 

w ogólnym bilansie 
energetycznym gminy 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska 

Administracja rządowa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Samorząd wojewódzki, 
Gminne jednostki organizacyjne 

3.1.6.  

Ekodoradztwo oraz realizacja 
projektów wspierających prywatne 
inwestycje z zakresu wymiany 
źródeł grzewczych na nowoczesne 
i ekologiczne, a także 
termomodernizacji i instalacji 
odnawialnych źródeł energii dla 
mieszkańców i przedsiębiorców. 

Wzrost wiedzy 
mieszkańców 

i przedsiębiorców 
w zakresie możliwości 

sfinansowania wymiany 
nieekologicznego pieca, 

ocieplenia domu, czy 
instalacji OZE 

 
Poprawa efektywności 

energetycznej budynków 
lub mieszkań prywatnych  

 
Likwidacja 

nieekologicznych źródeł 
ciepła na terenie gminy 

 

Liczba gospodarstw 
domowych, które 
dokonały poprawy 

efektywności 
energetycznej budynku 

lub mieszkania 

[oczekiwany trend: ] 
 

Liczba gospodarstw 
domowych 

korzystających 
z nieekologicznych 

źródeł ciepła 
 

Poziom zanieczyszczenia 
powietrza 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska 

Administracja rządowa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Samorząd wojewódzki, 
Inne JST, 

Klastry energetyczne, 
Przedsiębiorcy, 

Mieszkańcy 
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Zwiększenie wykorzystania 
OZE przez mieszkańców 

 
Poprawa jakości powietrza 

3.1.7.  

Budowa i rozbudowa już 
istniejącego oświetlenia ulicznego, 
wspieranie rozwiązań 
energooszczędnych. 

Poprawa efektywności 
energetycznej systemu 

oświetlenia publicznego 

Koszty energii zasilającej 
system oświetlenia 

publicznego 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska 

Administracja rządowa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy, 
Właściciele i zarządcy dróg 

3.1.8.  

Edukacja ekologiczna mieszkańców 
(m.in. w zakresie ograniczania 
niskiej emisji, wykorzystania OZE, 
zmniejszania wytwarzania 
odpadów i ich segregacji, zasad 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
podłączenia do kanalizacji), w tym 
współpraca z partnerami 
publicznymi i pozarządowymi.  

Wzrost świadomości 
ekologicznej mieszkańców 

Liczba godzin zajęć z 
zakresu edukacji 

ekologicznej i/lub liczba 
projektów na rzecz 

ochrony środowiska 
i limitacji zmian 
klimatycznych 

realizowanych przez 
szkoły oraz ich 
uczestników 

 
Liczba lokalnych 

organizacji działających 
na rzecz szeroko pojętej 

ekologii 
 

Odpady zebrane 
selektywnie w relacji do 

ogółu odpadów 

[oczekiwany trend: ] 

Placówki oświatowe, 
Organizacje 

pozarządowe 

Administracja rządowa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Samorząd wojewódzki 
i powiatowy i inne JST, 

Klastry energetyczne, 
Dębińskie centrum Kultury, 
Organizacje pozarządowe, 

Przedsiębiorcy, 
Mieszkańcy, 

Media 

3.1.9.  
Działania na rzecz zachowania, 
ochrony i wzbogacania 
bioróżnorodności przyrodniczej. 

Wzrost poziomu czystości 
środowiska 

 
Wzmocnienie kondycji 

środowiska naturalnego 
na terenie gminy 

Liczba zagrożonych 
gatunków flory i fauny 

na terenie gminy 

[oczekiwany trend: ] 
 

Liczba zlikwidowanych 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska 

Administracja rządowa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

Samorząd wojewódzki, 
Nadleśnictwa, 

Placówki oświatowe, 
Dębińskie centrum Kultury, 

Przedsiębiorcy, 
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dzikich wysypisk śmieci 

[oczekiwany trend: ] 

Mieszkańcy, 
Media 

3.1.10.  Oczyszczenie terenu gminy 
z wyrobów zawierających azbest. 

Minimalizacja ilości 
odpadów niebezpiecznych 

na terenie gminy 

Odpady niebezpieczne 
na terenie gminy 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy oraz inne JST 

3.1.11.  
Budowa nowego punktu 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych w Woli Dębińskiej. 

Wzrost poziomu segregacji 
śmieci 

 

Wzrost poziomu 
recyklingu odpadów 

 

Wdrażanie założeń 
gospodarki o obiegu 

zamkniętym 

Odpady zebrane 
selektywnie w relacji do 

ogółu odpadów 
 

Odpady poddane 
recyklingowi 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska 

Administracja rządowa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW,  

Samorząd wojewódzki, 
Przedsiębiorcy, 

Mieszkańcy 

3.1.12.  

Wsparcie dla inicjatyw związanych 
z produkcją energii z odnawialnych 
źródeł (m.in. farmy fotowoltaiczne, 
agrofotowoltaika) lub 
retencjonowaniem wody w 
ekosystemach na terenie gminy. 

Wzrost produkcji energii 
pochodzącej z 

odnawialnych źródeł 
energii 

 

Wzrost poziomu wód 
gruntowych na obszarach 
objętych renaturalizacją 

Wytworzona energia 
odnawialna i jej udział 

w ogólnym bilansie 
energetycznym gminy 

 
Poziom wód gruntowych 

na obszarach objętych 
renaturalizacją 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 
i powiatowy i inne JST, 

Klastry energetyczne, 
Instytucje otoczenia biznesu, 

Przedsiębiorcy, 
Organizacje pozarządowe, 

PGW Wody Polskie, 
Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Krakowie, 
Rolnicy i właściciele gruntów, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 
Jednostki naukowe 
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Cel operacyjny 3.2. 
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy i mobilności mieszkańców. 

3.2.1.  

Współpraca z innymi właścicielami i 
zarządcami dróg oraz 
zainteresowanymi samorządami 
w zakresie zwiększania dostępności 
komunikacyjnej gminy 
i subregionu. 

Poprawa zewnętrznej 
dostępności 

komunikacyjnej 
 

Poprawa bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym 

Czas dojazdu do Brzeska, 
Tarnowa i Krakowa 

 
Liczba wypadków na 

gminnym odcinku DK94 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska 

Administracja rządowa, 
GDDKiA, 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy oraz inne JST, 

Powiatowa Rada 
Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego, 
Właściciele i zarządcy dróg 

3.2.2.  

Budowa nowej i modernizacja 
istniejącej infrastruktury drogowej 
i towarzyszącej na terenie gminy 
(drogi, ciągi piesze i pieszo-
rowerowe, parkingi). 

Poprawa wewnętrznej 
dostępności 

komunikacyjnej 
 

Poprawa bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym 

Długość wybudowanej 
i zmodernizowanej 

infrastruktury drogowej 

[oczekiwany trend: ] 
 

Liczba wypadków na 
drogach lokalnych 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Referat Promocji, 

Rozwoju i Wsparcia 
Inwestycji 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy, 
Powiatowa Rada 

Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, 

Właściciele i zarządcy dróg 

3.2.3.  

Kształtowanie zrównoważonej 
mobilności i systemu 
transportowego (m.in. 
dostosowywanie komunikacji 
zbiorowej do potrzeb 
mieszkańców, w tym podczas 
weekendów, rozwój gminnych linii 
komunikacyjnych, zwiększania 
dostępności dla osób ze 
specjalnymi potrzebami, wdrażanie 
rozwiązań proekologicznych, 
rozwój i promocja 
elektromobilności, integracja 
różnych form transportu, 
Park&Ride). 

Poprawa integralności 
komunikacyjnej gminy 

 
Zwiększenie dostępności i 

jakości usług 
transportowych 

 
Poprawa jakości powietrza 

Liczba miejscowości 
gminy, do których 
dociera transport  

 
Liczba gminnych linii 

komunikacyjnych 
 

Liczba korzystających z 
transportu zbiorowego 

 
Poziom zadowolenia 
mieszkańców z usług 

transportowych 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 

Ochrony Środowiska + 
Referat Promocji, 

Rozwoju i Wsparcia 
Inwestycji + Referat 

Ewidencji, Spraw 
Społecznych i Sportu 

Administracja rządowa, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy oraz inne JST, 
Przewoźnicy prywatni 
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Cel operacyjny 3.3. 
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

3.3.1.  

Prewencja, edukacja i profilaktyka 
wśród mieszkańców, 
w szczególności dzieci i młodzieży – 
bezpieczeństwo na drodze, 
cyberprzemoc, unikanie zagrożeń, 
zachowanie w sytuacjach 
kryzysowych, pierwsza pomoc itp. 

Wzrost świadomości 
mieszkańców w zakresie 

unikania zagrożeń i 
reagowania w sytuacji 

zagrożeń 

Liczba dzieci, które w 
szkołach przeszły kursy i 

szkolenia z zakresu 
szeroko pojętego 
bezpieczeństwa 

[oczekiwany trend: ] 

Placówki oświatowe, 
Policja, Straż Pożarna i 

inne służby 
odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy, 
Urząd Gminy Dębno, 

Organizacje pozarządowe, 
Instytucje kultury, 

Media 

3.3.2.  

Współpraca z instytucjami 
uczestniczącymi w systemie 
zarządzania bezpieczeństwem i 
zarządzania kryzysowego (m.in. 
wdrażanie nowoczesnych 
rozwiązań i technologii, rozwój 
systemów monitoringu i wczesnego 
ostrzegania, integracja systemów 
ratownictwa, wspólne akcje i 
ćwiczenia z zarządzania 
kryzysowego i obrony cywilnej, 
rozszerzenie systemu zarządzania 
kryzysowego o specyfikę 
współczesnych zagrożeń). 

Lepsza współpraca służb 
odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo 
 

Poprawa bezpieczeństwa 
publicznego 

Liczba wspólnych akcji 
i ćwiczeń z zarządzania 
kryzysowego i obrony 

cywilnej 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Organizacyjny, 
Jednostki OSP z terenu 
gminy oraz Komenda 

Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w 

Brzesku, 
Komenda Powiatowa 

Policji w Brzesku 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 
i powiatowy i inne JST, 
Policja, Straż Pożarna, 

Pogotowie Ratunkowe i inne 
służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo 

3.3.3.  

Wsparcie funkcjonowania i rozwoju 
lokalnych jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w zakresie ciągłego 
doskonalenia wiedzy 
i umiejętności, rozwoju bazy, 
zakupu oraz modernizacji sprzętu 
i urządzeń. 

Poprawa gotowości 
interwencyjnej służb 
odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo 
 

Poprawa bezpieczeństwa 
publicznego 

Odczuwalny przez 
mieszkańców poziom 

bezpieczeństwa 
publicznego 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno - 
Referat Ewidencji, Spraw 

Społecznych i Sportu + 
Wydział Organizacyjny + 

Wydział Inwestycji, 
Gospodarki Komunalnej 

i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
Policja, Straż Pożarna, 

Pogotowie Ratunkowe i inne 
służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo, 
 

3.3.4.  

Wspieranie inwestycji 
ukierunkowanych na zapobieganie 
katastrofom i klęskom żywiołowym 
oraz ograniczanie ich skutków. 

Poprawa bezpieczeństwa 
związanego z 

występowaniem katastrof 

Wielkość strat w wyniku 
wystąpienia katastrof 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 

Administracja rządowa, 
PGW Wody Polskie Samorząd 
wojewódzki i powiatowy oraz 

inne JST, 
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Ochrony Środowiska Straż Pożarna i inne służby 
odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo  

3.3.5.  

Działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, m.in. budowa i rozwój 
odpowiedniej infrastruktury, 
budowa sygnalizacji świetlnej, 
budowa urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 

Poprawa bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym 

Liczba wypadków i kolizji 
na terenie gminy 

 
Liczba wypadków z 
udziałem pieszych i 

rowerzystów 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Referat Promocji, 

Rozwoju i Wsparcia 
Inwestycji 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy, 
Powiatowa Rada 

Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, 

Policja i inne służby 
odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo, 
Właściciele i zarządcy dróg 

Cel operacyjny 3.4. 
Kształtowanie warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego w gminie. 

3.4.1.  

Rozwój różnych form opieki 
żłobkowej oraz wychowania 
i edukacji przedszkolnej na terenie 
gminy, w tym budowa Zespołu 
Przedszkolno-Żłobkowego 
w Sufczynie. 

Podniesienie jakości usług 
i poprawa dostępności 

opieki żłobkowej i edukacji 
przedszkolnej 

Liczba dzieci 
korzystających z opieki 

żłobkowej 
 

Odsetek dzieci w wieku 
3-5 lat objętych 
wychowaniem 
przedszkolnym 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 

Ochrony Środowiska + 
Wydział Edukacji i 
Finansów Oświaty 

Administracja rządowa, 
Organizacje pozarządowe, 

Kapitał prywatny 

3.4.2.  

Rozbudowa i modernizacja bazy 
dydaktycznej i sportowej oraz 
wyposażenia w placówkach 
oświatowych, wraz z 
funkcjonalnym i estetycznym 
zagospodarowaniem ich otoczenia. 

Rozwój bazy dydaktycznej 
oraz przyszkolnej 

infrastruktury rekreacyjnej 
i sportowej 

 
Poprawa warunków nauki 

 
Poprawa efektywności 

energetycznej budynków, 
dywersyfikacja źródeł 

ciepła w kierunku bardziej 
ekologicznych 

 

Poziom zadowolenia 
rodziców z bazy 

[oczekiwany trend: ] 
 

Liczba placówek, które 
nie zostały poddane 
termomodernizacji 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 

Ochrony Środowiska + 
Wydział Edukacji 

i Finansów Oświaty 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki, 

Placówki oświatowe 
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Wyrównywanie szans 
edukacyjnych 

3.4.3.  

Rozwijanie oferty edukacyjnej dla 
dzieci i młodzieży szkolnej w 
kierunku wdrażania nowatorskich 
metod kształcenia, umożliwiających 
skuteczne wyposażanie uczniów 
w kompetencje uniwersalne. 

Poprawa jakości 
kształcenia, poprawa 

wyników 
egzaminów końcowych 

 
Zwiększenie oferty 

edukacyjnej dla dzieci i 
młodzieży 

Poziom zadowolenia 
rodziców z jakości 

kształcenia 
 

Wyniki egzaminów 
końcowych 

 
Liczba laureatów 

konkursów 

[oczekiwany trend: ] 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki, 

Kuratorium Oświaty 
w Krakowie, 

Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, 

Urząd Gminy Dębno, 
Dębińskie Centrum Kultury, 

Biblioteki publiczne, 
Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe, 
Rodzice 

3.4.4.  

Działania ukierunkowane na 
identyfikowanie oraz 
rozwój indywidualnych potrzeb 
dzieci i młodzieży (wsparcie 
psychologiczne i pedagogiczne dla 
uczniów i rodziców, programy 
pracy z uczniem zdolnym i uczniem 
o specjalnych potrzebach – również 
w reakcji na sytuacje powodowane 
przez skutki Covid-19, stypendia). 

Edukacja dostosowana do 
indywidualnych potrzeb 

ucznia 
 

Poprawa jakości 
kształcenia, poprawa 

wyników 
egzaminów końcowych 

 
Zwiększenie oferty 

edukacyjnej dla dzieci i 
młodzieży 

 
Wyrównywanie 

szans edukacyjnych 

Poziom zadowolenia 
rodziców z jakości 

kształcenia 
 

Wyniki egzaminów 
końcowych 

[oczekiwany trend: ] 
 

Liczba uczniów objętych 
stypendiami 

motywacyjnymi 
i socjalnymi 

 
Liczba uczniów objętych 
pomocą psychologiczno-

pedagogiczną 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki, 

Kuratorium Oświaty 
w Krakowie, 

Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, 

Urząd Gminy Dębno, 
Dębińskie Centrum Kultury, 

Organizacje pozarządowe, 
Kluby i organizacje sportowe, 

Rodzice 

3.4.5.  Doradztwo edukacyjno-zawodowe 
w szkołach podstawowych. 

Wsparcie młodzieży 
w procesie podejmowania 

decyzji edukacyjno-
zawodowych 

 
Zwiększenie rozeznania 

Poziom zadowolenia 
rodziców z jakości 

kształcenia 

[oczekiwany trend: ] 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki i 

powiatowy, 
Kuratorium Oświaty 

w Krakowie, 
Powiatowy Urząd Pracy w 
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rodziców w kwestii 
kierunkowania edukacji 

dziecka 

Brzesku, 
Urząd Gminy Dębno, 

Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, 

Organizacje pozarządowe, 
Rodzice 

3.4.6.  

Doskonalenie systemu zarządzania 
kadrami oświatowymi w gminie, 
w tym wsparcie i promocja dla 
aktualizowania i poszerzania 
wiedzy. 

Podniesienie kompetencji 
kadry kierowniczej 

i pedagogicznej 

Liczba nauczycieli 
w podziale na stopnie 
awansu zawodowego 

Placówki oświatowe 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki, 

Małopolskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, 

Kuratorium Oświaty 
w Krakowie, 

Powiatowy Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli 

w Brzesku, 
Urząd Gminy Dębno 

3.4.7.  
Rozwój współpracy krajowej 
i międzynarodowej szkół, w tym 
w ramach programu Erasmus +. 

Rozwój współpracy 
międzyszkolnej i 

międzynarodowej 
 

Poprawa jakości 
kształcenia, szczególnie 

języków obcych 
 

Zwiększenie oferty 
edukacyjnej dla dzieci 
i młodzieży szkolnej 

Liczba projektów we 
współpracy szkoły i co 

najmniej jednego 
partnera oraz liczba 

uczestników 
 

Liczba projektów 
międzynarodowej 

wymiany uczniów oraz 
liczba uczestników 

 

Poziom zadowolenia 
rodziców z jakości 

kształcenia 

[oczekiwany trend: ] 

Placówki oświatowe 
Urząd Gminy Dębno, 

Partnerzy w kraju i za granicą 

3.4.8.  

Promocja zdrowia psychicznego 
oraz profilaktyka i leczenie 
zaburzeń psychicznych wśród dzieci 
i młodzieży, w tym powodowanych 
przez sytuację pandemiczną. 

Zapobieganie problemom 
i zaburzeniom 

psychicznym dzieci i 
młodzieży szkolnej 

 
Poprawa zdrowia 

Liczba dzieci i młodzieży 
szkolnej z terenu gminy 

objętych pomocą 
psychologiczną 

Placówki oświatowe, 
Placówki ochrony 

zdrowia 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy, 
Kuratorium Oświaty 

w Krakowie, 
Urząd Gminy Dębno, 
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psychicznego dzieci 
i młodzieży szkolnej 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Dębnie, 

Dębińskie Centrum Kultury, 
Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, 
Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe, 
Rodzice 

3.4.9.  
Rozwój e-oświaty, w tym zakup 
komputerów i urządzeń do nauki 
zdalnej. 

Poprawa dostępności i 
jakości kształcenia 

 
Przygotowanie lokalnego 
systemu kształcenia na 

wypadek sytuacji 
nadzwyczajnych 

Poziom zadowolenia 
rodziców z jakości 

kształcenia 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Referat Promocji, 

Rozwoju i Wsparcia 
Inwestycji 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki, 

Placówki oświatowe, 
Sponsorzy 

Cel operacyjny 3.5. 
Prowadzenie skutecznej polityki społecznej i zdrowotnej. 

3.5.1.  

Wspieranie działań z zakresu 
profilaktyki i diagnostyki, badania 
i konsultacje medyczne dla 
mieszkańców. 

Poprawa profilaktyki 
i diagnostyki na terenie 

gminy 
 

Wzrost świadomości 
społecznej w zakresie 

zdrowia 
 

Podniesienie poziomu 
zdrowia publicznego 

Poziom zadowolenia 
mieszkańców z 

dostępności bezpłatnych 
programów 

profilaktycznych 

[oczekiwany trend: ] 
 

Liczba zdiagnozowanych 
przypadków chorób w 

wyniku 
przeprowadzonych 

badań profilaktycznych 

Placówki ochrony 
zdrowia, 

Urząd Gminy Dębno - 
Referat Ewidencji, Spraw 

Społecznych i Sportu 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy, 
SP ZOZ w Brzesku, 

Placówki oświatowe, 
Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe, 
Honorowi dawca krwi, 
Firmy farmaceutyczne 

i medyczne  

3.5.2.  

Współpraca na rzecz 
wieloaspektowej walki z 
powikłaniami i problemami 
zdrowotnymi osób, które 
chorowały na COVID-19. 

Przeciwdziałanie 
negatywnym skutkom 

pandemii koronawirusa 
 

Podniesienie poziomu 
zdrowia publicznego 

Liczba zdiagnozowanych 
przypadków osób z 

zespołem pocovidowym 

Placówki ochrony 
zdrowia, 

Urząd Gminy Dębno - 
Referat Ewidencji, Spraw 

Społecznych i Sportu 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki, 

SP ZOZ w Brzesku, 
Organizacje pozarządowe, 

Podmioty prywatne 

3.5.3.  Promocja rodziny, wsparcie w Promocja i wsparcie Liczba oraz odsetek Gminny Ośrodek Administracja rządowa, 
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pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, w tym 
poradnictwo, rozwój pracy 
socjalnej, asystentury rodzin oraz 
wsparcia dziennego. 

rodziny, w tym rodzin 
przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo – 

wychowawczych 
 

Zapewnienie 
prawidłowego rozwoju 
dzieci, wyrównywanie 

szans rozwojowych 

osób/rodzin 
korzystających z pomocy 

społecznej, w tym 
objętych pracą socjalną i 

asystenturą 
 

Liczba dzieci 
korzystających z oferty 

placówek wsparcia 
dziennego 

Pomocy Społecznej 
w Dębnie 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Brzesku, 

Urząd Gminy Dębno, 
Placówka Wsparcia Dziennego 

w Niedźwiedzy, 
Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, 
Organizacje pozarządowe 

3.5.4.  
Pomoc finansowa i rzeczowa dla 
rodzin pozostających w trudnej 
sytuacji ekonomicznej. 

Promocja i wsparcie 
rodziny, w tym rodzin 

w trudnej sytuacji 
ekonomicznej 

 
Poprawa statusu 

materialnego rodzin 
 

Przeciwdziałanie 
marginalizacji 
i wykluczeniu 
społecznemu 

Liczba oraz odsetek 
osób/rodzin 

korzystających z pomocy 
społecznej, w tym 

korzystających z pomocy 
finansowej 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Dębnie 

Administracja rządowa, 
Urząd Gminy Dębno, 
Placówki oświatowe, 

Organizacje pozarządowe 
Parafie i związki wyznaniowe 

3.5.5.  

Przeciwdziałanie i zwalczanie 
kryzysów i dysfunkcji w rodzinie, w 
tym m.in. przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie, ochrona i 
wsparcie ofiar, pomoc prawna, 
psychologiczna, terapeutyczna, 
rehabilitacyjna itp. 

Promocja rodziny, 
wsparcie osób i rodzin 

w przezwyciężeniu trudnej 
sytuacji życiowej 

 
Przeciwdziałanie i 

zwalczanie kryzysów oraz 
dysfunkcji w rodzinie 

 
Zapewnienie 

profesjonalnej pomocy 
osobom i rodzinom 

dotkniętym skutkami 
patologii społecznej, w 

Liczba oraz odsetek 
osób/rodzin 

korzystających z pomocy 
społecznej, w tym 

objętych pracą socjalną i 
asystenturą 

 
Liczba dzieci 

korzystających z oferty 
placówek wsparcia 

dziennego  
 

Liczba rodzin objętych 
procedurą Niebieskiej 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Dębnie, 
Zespół 

Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy, 
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Brzesku, 
ośrodki interwencji kryzysowej, 

Urząd Gminy Dębno, 
Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 
Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, 
Placówki ochrony zdrowia, 

Placówki oświatowe, 
Instytucje kultury, 
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tym przemocą w rodzinie Karty Organizacje pozarządowe, 
Policja, sądy 

3.5.6.  

Profilaktyka i rozwiązywanie 
problemów uzależnień 
(informowanie, edukowanie, 
współpraca ze szkołami, pomoc 
terapeutyczna itp.). 

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom 

i ograniczenie skutków 
patologii społecznych 

 
Zapewnienie 

profesjonalnej pomocy 
osobom uzależnionym 
i współuzależnionym 

Liczba przypadków 
uzależnień wśród dzieci i 

młodzieży szkolnej 
 

Liczba osób objętych 
leczeniem odwykowym 

Placówki oświatowe, 
Gminna 

Komisja Rozwiązywania 
Problemów 

Alkoholowych 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy, 
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Brzesku, 
ośrodki interwencji kryzysowej, 

Urząd Gminy Dębno, 
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Dębnie, 
Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, 

Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, 

Placówki ochrony zdrowia, 
Instytucje kultury, 

Organizacje pozarządowe, 
Policja, sądy 

3.5.7.  

Kompleksowa polityka senioralna i 
względem osób z 
niepełnosprawnościami (rozwój 
poradnictwa, pracy socjalnej, usług 
asystenckich i opiekuńczych, 
wzmacnianie samodzielności, 
wsparcie sprzętowe, aktywizacja 
społeczno-kulturalna, ruchowa, 
zawodowa, rozwijanie i wspieranie 
dedykowanych placówek, klubów 
seniora itp., w tym poprzez 
współpracę z sektorem 
pozarządowym i prywatnym, 
przeciwdziałanie marginalizacji i 
wykluczeniu). 

Zapewnienie szerokiej 
oferty różnych form 

wsparcia osób starszych 
i z niepełnosprawnościami 

 
Wzrost aktywności osób 

starszych 
i z niepełnosprawnościami 

 
Integracja społeczna 

i zawodowa osób 
starszych 

i z niepełnosprawnościami 
 

Poprawa jakości życia osób 
starszych 

Liczba projektów 
dedykowanych seniorom 

i/lub osobom z 
niepełnosprawnością-mi 

oraz ich uczestników 
 

Liczba oraz odsetek 
osób/rodzin 

korzystających z pomocy 
społecznej, w tym 

korzystających z usług 
opiekuńczych 

i specjalistycznych usług 
opiekuńczych 

 
Liczba osób 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Dębnie 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy, 
Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Brzesku, 
Powiatowy Zakład Aktywności 

Zawodowej w Łysej Górze, 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Łysej Górze, 
Urząd Gminy Dębno, 

Placówki ochrony zdrowia, 
Dębińskie Centrum Kultury, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 
Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe, 
Kluby seniora i organizacje 
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i z niepełnosprawnościami korzystających 
z całodobowych 
i dziennych form 

wsparcia 

senioralne 

3.5.8.  

Usługi opieki wytchnieniowej 
w różnych formach, np. pobytu 
dziennego, pobytu całodobowego, 
czy poprzez zapewnienie członkom 
rodziny lub opiekunom możliwości 
skorzystania ze specjalistycznego 
poradnictwa (psychologicznego lub 
terapeutycznego) oraz wsparcia 
w zakresie nauki 
pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki. 

Wsparcie członków rodzin 
lub opiekunów 
sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad 
osobami 

z niepełnosprawnościami, 
starszymi, samotnymi, 

chorymi, 
niesamodzielnymi itp. 

Liczba osób 
korzystających z usług 
opieki wytchnieniowej, 

w tym w rozbiciu na 
różne formy 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Dębnie 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki, 

Urząd Gminy Dębno, 
Organizacje pozarządowe, 

Podmioty prywatne 

3.5.9.  Rozwój bazy mieszkań socjalnych 
i chronionych. 

Zwiększenie możliwości 
zaspokojenia 

podstawowych potrzeb 
mieszkaniowych osób 
najniżej sytuowanych i 

potrzebujących 

Liczba i powierzchnia 
mieszkań oraz liczba 

użytkowników 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 

Ochrony Środowiska, 
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
w Dębnie 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

Cel operacyjny 3.6. 
Nowoczesne zarządzanie publiczne, służące mieszkańcom, środowisku i gospodarce. 

3.6.1.  

Rozwój kwalifikacji kadry 
administracji samorządowej oraz 
wdrażanie usprawnień i 
innowacyjnych instrumentów 
zarządzania. 

Doskonalenie administracji 
i zarządzania 

 
Podniesienie jakości usług 

publicznych 

Poziom zadowolenia 
mieszkańców z pracy 

urzędu 

[oczekiwany trend: ] 
 

Liczba uchylonych przez 
wojewodę decyzji 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Organizacyjny 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy, 
Gminne jednostki 

organizacyjne, 
Podmioty doradcze 

i szkoleniowe 

3.6.2.  
Rozwój i modernizacja bazy 
lokalowej oraz wyposażenia 
administracji samorządowej, w tym 

Poprawa warunków pracy 
administracji 

samorządowej 

Poziom zadowolenia 
mieszkańców z pracy 

urzędu 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy, 
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pod kątem spełnienia wymogów 
dostępności oraz stosowania 
rozwiązań proekologicznych.  

 
Podniesienie jakości usług 

publicznych 
 

Zapewnienie dostępności 
administracji lokalnej dla 
wszystkich mieszkańców, 

w tym ze szczególnymi 
potrzebami 

[oczekiwany trend: ] 
 

Liczba obiektów 
użyteczności publicznej 
z barierami dla osób ze 

szczególnymi potrzebami 

[oczekiwany trend: ] 

i Przestrzennej oraz 
Ochrony Środowiska, 
Gminny koordynator 

dostępności 

Gminne jednostki 
organizacyjne, 

Organizacje pozarządowe 

3.6.3.  

Realizacja procesów, projektów i 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
zgodnie z założeniami Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Dębno na lata 2016-2026 oraz 
planów odnowy miejscowości na 
lata 2020-2027. 

Niwelacja problemów 
rozwojowych 

 
Integracja i aktywizacja 

społeczna oraz zawodowa 
mieszkańców 

 
Poprawa warunków życia 

mieszkańców 

Liczba zrealizowanych 
przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych oraz 
liczba mieszkańców, 
którzy skorzystali z 

rewitalizacji 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 

Ochrony Środowiska + 
Referat Promocji, 

Rozwoju i Wsparcia 
Inwestycji 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki, 

Gminne jednostki 
organizacyjne, 

Organizacje pozarządowe, 
Przedsiębiorcy, 

Organizacje pozarządowe 

3.6.4.  

Tworzenie atrakcyjnych, 
przyjaznych i funkcjonalnych 
przestrzeni publicznych, 
kształtowanie i odnowa centrów 
miejscowości, wykreowanie 
centrum gminy, modernizacja 
infrastruktury społecznej (domy 
ludowe, świetlice, remizy), m.in. 
modernizacja amfiteatru Krakus w 
Łysej Górze , modernizacja 
otoczenia amfiteatru w Dołach. 

Poprawa funkcjonalności 
przestrzeni publicznych dla 

mieszkańców 
 

Integracja wspólnot 
lokalnych 

 
Poprawa estetyki 

krajobrazu w 
poszczególnych 

miejscowościach gminy 

Liczba centrów 
miejscowości, w których 

przeprowadzono 
inwestycje lub inicjatywy 

na rzecz poprawy 
przestrzeni publicznej i 

krajobrazu 
 

Poziomu oceny gminy 
jako miejsca do życia 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Inwestycji, 

Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej oraz 

Ochrony Środowiska, 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 
Podmioty prywatne, 

Organizacje pozarządowe, 
Przedsiębiorcy 

3.6.5.  

Rozwój e-administracji lokalnej 
i upowszechnienie korzystania 
z obsługi elektronicznej wśród 
mieszkańców. 

Wzrost dostępności i liczby 
e-usług 

 
Zwiększenie liczby spraw 

załatwianych 
elektronicznie 

 

Liczba lub odsetek spraw 
załatwianych cyfrowo 

przez Urząd 
 

Poziom zadowolenia 
mieszkańców z pracy 

urzędu 

Urząd Gminy Dębno – 
Wydział Organizacyjny 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy, 
Gminne jednostki 

organizacyjne, 
Organizacje pozarządowe 
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Podniesienie jakości usług 
publicznych 

[oczekiwany trend: ] 

3.6.6.  

Rozwój współpracy samorządowej 
w wymiarze krajowym i 
międzynarodowym oraz 
przenoszenie jej na środowiska 
lokalne, a także współpracy 
międzysektorowej i partnerstwa 
publiczno-prywatnego. 

Rozwój procesów 
współpracy z otoczeniem 

i interesariuszami 
administracji 

 
Osiągnięcie efektu synergii 

Liczba zrealizowanych 
projektów we 

współpracy gminy i co 
najmniej 1 innej JST 

 
Liczba zrealizowanych 

projektów we 
współpracy gminy 

z uczelniami wyższymi 
 

Liczba zrealizowanych 
projektów we 

współpracy gminy i co 
najmniej 1 NGO 

 

Liczba umów 
partnerstwa publiczno-

prywatnego 

[oczekiwany trend: ] 

Władze samorządowe 
gminy, 

Urząd Gminy Dębno i 
gminne jednostki 

organizacyjne 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy oraz inne JST, 
LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

Organizacje pozarządowe, 
Przedsiębiorcy, 

Mieszkańcy, 
Partnerzy krajowi i zagraniczni 

3.6.7.  

Kształtowanie, wzmacnianie i 
promocja aktywności i partycypacji 
społecznej mieszkańców, w tym 
edukacja obywatelska, promocja 
wolontariatu, zaangażowania w 
działania organizacji 
pozarządowych, klubów 
sportowych, w inicjatywy 
kulturalne i sąsiedzkie, działania 
integracyjne, projekty ekologiczne, 
partycypacyjne modele 
współdecydowania o budżecie, 
konsultacje społeczne, konkursy 
gminne itp. 

Wzrost aktywności i 
partycypacji społecznej 

Liczba organizacji 
pozarządowych na 

terenie gminy, w tym w 
przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców 
 

Liczba aktywnych 
wolontariusz na trenie 

gminy 
 

Liczba zrealizowanych 
procesów 

konsultacyjnych i ich 
uczestników 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno –
Referat Promocji, 

Rozwoju i Wsparcia 
Inwestycji + Referat 

Ewidencji, Spraw 
Społecznych i Sportu 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy, 
Dębińskie Centrum Kultury, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 
Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe, 
Mieszkańcy 

3.6.8.  Wsparcie informacyjne, Profesjonalizacja NGO Liczba NGO, które Urząd Gminy Dębno – Administracja rządowa, 
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merytoryczne, organizacyjne i 
prawno-księgowe organizacji 
pozarządowych oraz innych form 
inicjatyw społecznych. 

zatrudniają pracowników 
 

Liczba NGO, kute 
pozyskały 

dofinansowanie ze 
źródła innego niż budżet 

gminy 

[oczekiwany trend: ] 

Wydział Organizacyjny + 
Referat Promocji, 

Rozwoju i Wsparcia 
Inwestycji + Referat 

Ewidencji, Spraw 
Społecznych i Sportu 

Samorząd wojewódzki 
i powiatowy, 

LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 
Organizacje pozarządowe, 

Kluby i organizacje sportowe 

3.6.9.  

Współpraca finansowa i 
pozafinansowa z organizacjami 
pozarządowymi, w tym 
powierzanie i wspieranie realizacji 
zadań publicznych. 

Rozwój współpracy 
samorządu z  NGO 

 

Podniesienie jakości 
realizacji zadań 

publicznych 
 

Wzrost aktywności i 
partycypacji społecznej 

Liczba zadań publicznych 
realizowanych przez 

organizacje pozarządowe 
 

Suma środków 
publicznych 

przekazywanych 
organizacjom 

pozarządowym 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno –
Referat Promocji, 

Rozwoju i Wsparcia 
Inwestycji + Referat 

Ewidencji, Spraw 
Społecznych i Sportu 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy, 
Gminne jednostki 

organizacyjne, 
LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

Organizacje pozarządowe, 
Kluby i organizacje sportowe 

3.6.10.  

Kształtowanie wizerunku gminy, 
jako miejsca atrakcyjnego do 
zamieszkania, inwestowania 
i spędzania czasu wolnego. 

Wzrost atrakcyjności 
osadniczej, gospodarczej i 

turystycznej gminy 
 

Zwiększenie liczby 
mieszkańców gminy 

 

Zwiększenie liczby 
turystów odwiedzających 

gminę 

Liczba mieszkańców 
 

Saldo migracji 
 

Liczba turystów 
odwiedzających gminę 

[oczekiwany trend: ] 

Urząd Gminy Dębno –
Referat Promocji, 

Rozwoju i Wsparcia 
Inwestycji 

Administracja rządowa, 
Samorząd wojewódzki 

i powiatowy, 
LGD „Kwartet na Przedgórzu”, 

Organizacje pozarządowe, 
Przedsiębiorcy, 

Mieszkańcy, 
Media 
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Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Dębno wraz 

z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania 

i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie 
 

Uwarunkowania i Prawo wodne a Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 

Zgodnie z art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), 

Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 uwzględnia m.in. ustalenia dokumentów 

planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3 ww. ustawy tj.: 

 plany zarządzania ryzykiem powodziowym, 

 plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 

 plan przeciwdziałania skutkom suszy. 

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym 

Na terenie gminy Dębno zagrożenie powodziowe stwarza każdy z czterech większych cieków 

przepływających przez teren gminy - Uszwica, Niedźwiedź, Kisielina i Jastwianka. Jednak 

najgroźniejsze powodzie występujące w gminie związane są z nawalnymi opadami. Przyczyną 

wysokich zmienności przepływów są m.in. małe zdolności retencyjne gleby i wierzchnich warstw 

geologicznych, stosunkowo niewielka powierzchnia terenów zalesionych, kształt zlewni, gęsta sieć 

dróg w terenach pogórskich, zmniejszanie się powierzchni terenów biologicznie czynnych. 

odwadnianie terenu. Ponadto w obrębie koryt potoków zachodzą intensywne zjawiska erozyjne. W 

czasie wezbrań, wody powodziowe nie mieszczą się w korytach rzek. Specjalnej uwagi wymagają 

tereny szczególnego zagrożenia powodziowego Uszwicy. Niekorzystnym zjawiskiem hydrologicznym 

występującym w tym przypadku jest wysoka zmienność wysokości wodostanów, co w warunkach 

pogórzy jest rzadkie i jednocześnie niebezpieczne. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią, tj. 

wody 100-letnie (Q1%)i wody 10-letnie (Q10%) oraz obszary zagrożone powodzią, tj. wody 500-letnie 

(Q 0,2%), wyznaczone zostały przede wszystkim dla potoku Uszwica położonego na terenie gminy 

Dębno wraz fragmentami ujściowymi cieków: Niedźwiedź i Jastwianka, zalewanymi wodami 

cofkowymi od Uszwicy. 
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Źródło: Hydroportal  

Rysunek 2. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 
średnie i wynosi 1%. 

Rysunek 1. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 
wysokie i wynosi 10%. 
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W Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 w ramach celu operacyjnego 3.3. Zapewnienie 

bezpieczeństwa publicznego określono kierunek działania: Wspieranie inwestycji ukierunkowanych 

na zapobieganie katastrofom i klęskom żywiołowym oraz ograniczanie ich skutków. Należy pod tym 

rozumieć m.in. realizację ustaleń Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym przyjętego na mocy 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania 

ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016r. poz. 1841) wraz z projektem 

aktualizacji. Są to przede wszystkim działania w odniesieniu do rzeki Uszwicy, w tym budowa 

przebudowa wałów przeciwpowodziowych. Proces aktualizacji dokumentu nie ma wpływu na 

powiązanie strategii z planem. Strategia zakłada realizację działań ukierunkowanych na lepsze 

zarządzanie ryzykiem powodziowym, w szczególności określonych w nadrzędnych dokumentach 

strategicznych i branżowych.  

Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

W odniesieniu do Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w poniższej tabeli 

Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 określa informacje na temat jednolitych części 

wód powierzchniowych (jcwp) oraz jednolitych części wód podziemnych (jcwpd) wydzielonych w 

granicach gminy (nazwa, status jcwp, informacja o stanie jcwp i jcwpd oraz przypisane im cele 

środowiskowe), a także działań przypisanych poszczególnym jcwp i jcwpd w aktualizacji Programu 

wodnośrodowiskowego kraju (aPWŚK) oraz o stanie realizacji tych działań. 

Tabela 2. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych wydzielonych 

w granicach gminy Dębno wraz z przypisanymi celami i działaniami środowiskowymi. 

Kod JCWP (wody 
powierzchniowe) 

Nazwa Stan/potencjał 
ekologiczny 

Przypisane cele 
środowiskowe 

Działania przypisane w Programie 
wodnośrodowiskowym kraju 

RW2000122139669 Uszwica do 
Niedźwiedzia 

Słaby dobry stan 
ekologiczny, 
dobry stan 
chemiczny 

Gospodarka komunalna: 
Modernizacja/rozbudowa 
oczyszczalni ścieków: Stary 
Wiśnicz (IV kw. 2020), Lipnica 
Dolna (IV kw. 2020); Regularny 
wywóz nieczystości płynnych 
(działanie ciągłe). 
 

Działania kontrolne: Kontrola 
postępowania z zakresie 
oczyszczania ścieków przez 
użytkowników prywatnych 
i przedsiębiorstwa oraz 
oczyszczania ścieków przez 
użytkowników prywatnych 
z częstotliwością co najmniej raz 
na 3 lata (działanie ciągłe). 
 

Działania organizacyjno-prawne 
i edukacyjne: 
Opracowanie oceny jakości wody 
wykorzystywanej do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia (działanie ciągłe). 

RW2000122147589 Wieleń Co najmniej 
dobry 

dobry stan 
ekologiczny, 
dobry stan 
chemiczny 

Gospodarka komunalna: 
Regularny wywóz nieczystości 
płynnych (działanie ciągłe); 
Budowa indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków 
(działanie ciągłe). 

RW200012214789 Więckówka Co najmniej dobry stan Gospodarka komunalna: 
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dobry ekologiczny, 
dobry stan 
chemiczny 

Regularny wywóz nieczystości 
płynnych (działanie ciągłe); 
Budowa indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków 
(działanie ciągłe); Budowa nowych 
zbiorników bezodpływowych oraz 
remont istniejących (działanie 
ciągłe). 

RW2000172139989 Kisielina Dobry i 
powyżej 
dobrego 

dobry stan 
ekologiczny, 
dobry stan 
chemiczny 

Gospodarka komunalna: 
Regularny wywóz nieczystości 
płynnych (działanie ciągłe); 
Budowa indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków 
(działanie ciągłe); Budowa nowych 
zbiorników bezodpływowych oraz 
remont istniejących (działanie 
ciągłe). 

RW200019213969 Uszwica od 
Niedźwiedzia 
do ujścia 

Umiarkowany dobry stan 
ekologiczny, 
dobry stan 
chemiczny 

Gospodarka komunalna: 
Regularny wywóz nieczystości 
płynnych (działanie ciągłe); 
Budowa nowych zbiorników 
bezodpływowych oraz remont 
istniejących (działanie ciągłe). 

RW20001921499 Dunajec od 
zbiornika 
Czchów do 
ujścia 

Dobry i 
powyżej 
dobrego 

dobry 
potencjał 
ekologiczny; 
możliwość 
migracji 
organizmów 
wodnych na 
odcinku cieku 
istotnego - 
Dunajec od 
ujścia do 
Zbiornika 
Czchów; dobry 
stan 
chemiczny 

Gospodarka komunalna: 
Regularny wywóz nieczystości 
płynnych (działanie ciągłe). 
 

Działania organizacyjno-prawne 
i edukacyjne: 
Opracowanie oceny jakości wody 
wykorzystywanej do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia (działanie ciągłe). 
 

Kształtowanie stosunków 
wodnych oraz ochrona 
ekosystemów: 
Przywrócenie drożności cieków 
istotnych dla zachowania ciągłości 
morfologicznej (IV kw. 2021). 

RW200062147549 Złocki Potok Co najmniej 
dobry 

dobry stan 
ekologiczny, 
dobry stan 
chemiczny 

Gospodarka komunalna: 
Regularny wywóz nieczystości 
płynnych (działanie ciągłe); 
Budowa nowych zbiorników 
bezodpływowych oraz remont 
istniejących (działanie ciągłe). 

Kod JCWPd (wody 
podziemne) 

Nazwa Stan (ogólny) Przypisane cele 
środowiskowe 

Działania przypisane w Programie 
wodnośrodowiskowym kraju 

PLGW2000149 149 dobry dobry stan 
chemiczny, 
dobry stan 
ilościowy 
jakość wody 
do spożycia 
nie powinna 
ulegać 
pogorszeniu 

Gospodarka komunalna/przemysł: 
coroczne raportowanie pomiarów 
ilości eksploatowanych wód 
podziemnych przez 
właściciela/użytkownika ujęcia 
(działanie ciągłe). 
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PLGW2000150 150 dobry dobry stan 
chemiczny, 
dobry stan 
ilościowy 
jakość wody 
do spożycia 
nie powinna 
ulegać 
pogorszeniu 

Gospodarka komunalna/przemysł: 
coroczne raportowanie pomiarów 
ilości eksploatowanych wód 
podziemnych przez 
właściciela/użytkownika ujęcia 
(działanie ciągłe). 

Źródło: Opracowanie własne z wykorzystaniem bazy danych PGW KZGW 

Większość wód powierzchniowych charakteryzuje co najmniej dobry stan ogólny. Najlepiej pod tym 

względem prezentują się: Dunajec od zbiornika Czchów do ujścia oraz rzeka Kisielina, a najgorzej 

Uszwica do Niedźwiedzia. Przypisane wodom powierzchniowym działania dotyczą przede wszystkim 

kontroli ich jakości, budowy kanalizacji sieciowej oraz stosowania rozwiązań alternatywnych, 

np. rozwiniętej usługi asenizacyjnej. Jest to zgodne z działaniami określonymi w Strategii Rozwoju 

Gminy Dębno na lata 2021-2030. Wody podziemne charakteryzuje stan ogólny dobry. Nadrzędnym 

celem jest utrzymanie jakości wody do spożycia. 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy 

Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 zakłada i promuje działania minimalizujące skutki 

suszy, podejmowane zarówno przez samorząd, mieszkańców, jak i organy administracji rządowej. 

Wskazuje na to cel operacyjny cel operacyjny 3.1. Rozwój infrastruktury, ochrona zasobów 

środowiskowych i adaptacja do zmian klimatu, a w jego ramach m.in. następujące kierunki działania: 

Rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury, m.in. realizacja inwestycji służących retencji publicznej oraz 

gromadzeniu i wykorzystywaniu wody opadowej w gospodarstwach domowych, a także 

kształtowanie systemu terenów zieleni publicznej oraz o charakterze naturalnym i półnaturalnym, czy 

wsparcie dla inicjatyw związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł lub retencjonowaniem 

wody w ekosystemach na terenie gminy. W tym zakresie Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 

2021-2030 jest spójna z Planem Przeciwdziałania Skutkom Suszy (projekt). 

Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne, plan przeciwdziałania skutkom suszy obejmuje: 

1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; 

2) propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych; 

3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej 

i sztucznej retencji; 

4) działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Susza, obok powodzi jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na 

społeczeństwo, środowisko i gospodarkę całego kraju, w tym Małopolski. W najbliższych latach 

spodziewany jest wzrost intensywności i częstotliwości występowania susz. Głównym celem planu 

jest przeciwdziałanie ich skutkom, co należy odnosić do procesu kształtowania zasobów wodnych 

oraz do racjonalnego korzystania z zasobów wodnych. Cele szczegółowe Planu dotyczą 

zidentyfikowanych obszarów ryzyka związanego z suszą: społeczeństwa, gospodarki i środowiska i 

obejmują: 

 skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych 

na obszarach dorzeczy, 
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 zwiększanie retencji na obszarach dorzeczy, 

 edukacja i zarządzanie ryzykiem suszy, 

 formalizacja i zaplanowanie finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

Strategia postępowania w obszarze przeciwdziałania skutkom suszy zakłada przede wszystkim 

działania proaktywne, czyli zapobiegające oraz zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia 

negatywnych skutków suszy, realizowane niezależnie od faktycznego wystąpienia zjawiska suszy. 

W praktyce oznacza to wdrażania zarówno działań technicznych, jak i nietechnicznych, służących 

m.in. kształtowaniu zasobów wodnych, wspartych instrumentami planowania przestrzennego, 

gospodarowania gruntami i wodami, ochrony ekosystemów wodnych i terenów podmokłych, a także 

instrumentami służącymi osiąganiu celów środowiskowych. Bardzo ważne są działania retencyjne, 

służące poprawie i przywracaniu naturalnych warunków obiegu wody. Przeciwdziałanie skutkom 

suszy to w konsekwencji również zmniejszenie niedoborów wody, wzmocnienie ochrony 

przeciwpowodziowej, czy poprawa stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

Podejście proaktywne jest równocześnie działaniem na rzecz ograniczania czynników sprzyjających 

zmianom klimatu. 

Zgodnie z założeniami Plany Przeciwdziałania Skutkom Suszy, w odniesieniu do obszaru gminy Dębno 

mowa m.in. o następujących działaniach: 

 Zwiększenie ilości i czasu retencji wód na gruntach rolnych (działanie 1), 

 Realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub odtwarzania naturalnej retencji 

(działanie 4), 

 Analiza możliwości zwiększania retencji w zlewniach z zastosowaniem naturalnej i sztucznej 

retencji (działanie 6), 

 Budowa oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych wodnych dla zwiększania retencji 

glebowej (działanie 8), 

 Budowa i przebudowa ujęć wód podziemnych do poboru na cele nawodnień rolniczych oraz 

budowa i przebudowa wodooszczędnych systemów nawadniania wykorzystujących zasoby 

wód podziemnych (działanie 10), 

 Przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych 

(działanie 24), 

 Przegląd pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych na obszarach o zasobach 

dyspozycyjnych o intensywnym i bardzo intensywnym stopniu wykorzystania (działanie 25). 

 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy 

Wprowadzenie do modelu 

Model docelowej struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Dębno jest zobrazowaniem 

spodziewanych i zaplanowanych w strategii gminy procesów rozwoju i ich wpływu na kształtowanie 

się struktur przestrzennych. 

Z jednej strony, ze względu na ukształtowanie terenu, występujące zasoby naturalne i obszary cenne 

przyrodniczo, a także obszary występowania potencjalnych zagrożeń, historycznie ugruntowane 
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użytkowanie przestrzeni, w tym sieć osadniczą, powiązania infrastrukturalne i komunikacyjne, a także 

wiele innych uwarunkowań zastanych, a z drugiej strony w wyniku zdiagnozowanych w strategii 

problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych, w ramach modelu struktury funkcjonalno-

przestrzennej gminy Dębno przedstawiono różne funkcje terenów w gminie, a także obszary 

szczególnej koncentracji działalności inwestycyjnej i planowane zmiany w przestrzeni gminy. 

Ogólne uwarunkowania modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy i funkcje terenów 

w gminie 

Gmina Dębno położona w środkowej części województwa małopolskiego, administracyjnie 

przynależy do powiatu brzeskiego. Odległość do Brzeska wynosi 10 km, do Tarnowa 20 kilometrów i 

do Krakowa 60 km. Miasta te są ważne dla gminy i mieszkańców ze względu na funkcje 

administracyjno-usługowe, gospodarcze, kulturalne i naukowe. Jednocześnie są to miejsca 

zatrudniania dla wielu mieszkańców gminy Dębno (dotyczy to w szczególności dwóch pierwszych 

miast). 

Na kierunku wschód-zachód gminę przecina droga krajowa nr 94, dzieląc gminę na część południową 

i północną. Jest to jedyna droga o znaczeniu ponadlokalnym na terenie gminy. Do niedawna był to 

odcinek drogi o znaczeniu międzynarodowym, łączący Kraków z południowo-wschodnimi krańcami 

Polski, a także umożliwiający tranzyt pomiędzy Niemcami a Ukrainą. Obecnie rolę tę pełni autostrada 

A4, oddalona o kilkadziesiąt metrów od północnej granicy gminy Dębno. Poza tym, przez północną 

część gminy przebiega linia kolejowa nr 91 relacji Kraków Główny Osobowy – Medyka, stanowiąca 

dodatkowe połączenie gminy z większymi miastami takimi jak Przemyśl, Tarnów, Kraków. Stacja 

kolejowa zlokalizowana jest w miejscowości Biadoliny Szlacheckie. 

Obszar gminy przynależy do dwóch mezoregionów – Podgórza Bocheńskiego (północna część gminy) 

oraz Pogórza Wiśnickiego (część południowa). Umowna linia podziału przebiega wzdłuż wspomnianej 

już DK94, co jest doskonale widoczne w rzeźbie terenu – monotonny krajobraz łagodnych, 

nieznacznych wzniesień ze słabo zarysowanymi dolinami potoków przechodzi w liczne, wydłużone 

i spłaszczone garby, sięgające wysokością do 400 m n.p.m., przedzielone wąskimi obniżeniami o dość 

stromych spadkach. O tym podziale może świadczyć także zagrożenie osuwiskowe – praktycznie nie 

występujące na równinnej, płaskiej północnej części jednostki i jednocześnie dość wysokie 

w przypadku podgórskiego południa. Rzeźba terenu południowej części jednostki wpływa także na 

znacznie większe zagrożenie dla osób i mienia w przypadku powodzi oraz skutków ulew i nawałnic.  

Gmina położona jest pomiędzy trzema obszarami chronionego krajobrazu (jest to przede wszystkim 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego, natomiast w Maszkienicach mały 

areał gruntu leśnego znajduje się w Bratucickim Obszarze Chronionego Krajobrazu, a w Biadolinach 

Szlacheckich w Radłowsko-Wierzchosławickim Obszarze Chronionego Krajobrazu), będącymi 

terenami chronionymi ze względu na wyróżniający je krajobraz i zróżnicowane ekosystemy. 

Lasy tworzą kilka dużych, zwartych kompleksów, łącznie ze śródleśnymi łąkami, a największe ich 

kompleksy występują na północy gminy, na terenie wsi: Maszkienice, Perła i Biadoliny Szlacheckie 

oraz w zachodniej części Porąbki Uszewskiej i Dołów. Najmniej lasów porasta Wolę Dębińską, Dębno 

i Sufczyn. 

Warunki glebowe gminy są stosunkowo korzystne dla rozwoju rolnictwa, w tym ekologicznego. 

Zintegrowane jest to również z korzystnym agroklimatem, rzeźbą terenu i warunkami wodnymi. 

Od wielu lat rolnictwo nie jest jednak funkcją dominującą lokalnie, a wzrasta znaczenie innych, 

np. funkcji turystyczno-wypoczynkowej czy usługowo-gospodarczej. 
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Na terenie gminy występuje kilka znaczących obiektów zabytkowych. Kluczowe znaczenie pod tym 

względem ma miejscowość Dębno– na liście obiektów wpisanych do rejestru zabytków figurują: 

kościół pw. św. Małgorzaty z końca XV wieku, cmentarz parafialny z kaplicą i drogą dojazdową oraz 

zespół zamkowy obejmujący zamek, park i alejkę parkową. Zamek w Dębnie to jedyny na terenie 

Małopolski zachowany zabytek architektury możnowładczej – rezydencjonalnej, który uchodzi 

jednocześnie za perłę polskiej architektury z czasów późnego gotyku. Listę zabytków uzupełniają 

kościoły – w Maszkienicach z lat 1914-1917 oraz Porąbce Uszewskiej z lat 1910-1918. Katolickie 

sanktuarium w Porąbce Uszewskiej wraz z wzniesioną w 1904 r. Grotą NMP z Lourdes, stanowi ważny 

punkt lokalnego kultu i turystyki religijnej. Poza tym, należy wskazać cmentarze wojenne z I wojny 

światowej, zlokalizowane w Biadolinach Szlacheckich, Porąbce Uszewskiej i Dębnie. Krajobraz gminy 

tworzą ponadto kapliczki i krzyże przydrożne.  

Dla rozwoju gminy, ważne znaczenie mają występujące tu surowce mineralne. Eksploatowana jest 

m.in. część perspektywicznego udokumentowanego złoża kruszyw naturalnych w Maszkienicach. 

Po ukończeniu wydobycia tereny te możliwe są do zagospodarowania na cele rekreacyjne. 

Gminę na tle powiatu wyróżnia pozytywnie stopień rozwoju infrastruktury sieciowej. Na koniec 2019 

r. 89,1% mieszkańców posiadało dostęp do wodociągu oraz 60,4% do kanalizacji. W tym drugim 

przypadku zwraca jednak uwagę fakt, że wartość ta jest wciąż niższa niż średnia dla całego 

województwa. Koncentracja dostępności do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zachodzi w 

centralnej i północnej części gminy – a zatem na terenie równinnym, gdzie rozbudowa tego typu 

infrastruktury jest znacznie mniej kosztowna. Jest to kolejny dowód na uwarunkowanie rozwoju 

jednostki od jej położenia geograficznego, z wszelkimi tego konsekwencjami. 

Generalnie, gminę Dębno można zatem podzielić na zasadnicze strefy fizjonomiczne: strefa pogórzy – 

obszar południowy i strefa równinna – obszar północny, obie o funkcji rolno-osiedleńczej i 

rozwijającej się funkcji rekreacyjno-turystycznej, a pomiędzy nimi kształtuje się strefa wysokiej 

aktywności gospodarczej, o funkcji usługowo-wytwórczej. Tereny osiedleńcze o funkcji 

mieszkaniowo-usługowej, ekstensywnie zagospodarowane, koncentrują się w zachodniej części 

gminy. Jest to przede wszystkim zabudowa jedno i dwurzędowa wzdłuż istniejących dróg, tworząca 

pasmowy układ północ-południe. Zabudowa mieszkaniowa to obiekty mieszkaniowe w zabudowie 

zagrodowej (z towarzyszącą zabudową związaną z działalnością gospodarczą, choć wiele zagród nie 

pełni już funkcji rolniczej, często przekształca się ją w zabudowania o innych funkcjach), zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i rzadko wielorodzinna. W centralnej części gminy Dębno zlokalizowane 

są największe zakłady przemysłowe, które koncentrują się wzdłuż DK94. Na terenie Maszkienic 

wydobywane jest kruszywo. Pomiędzy terenami mieszkalnymi rozciągają się tereny otwarte, rolne 

oraz tereny lasów. Lokalnym ośrodkiem usług publicznych, w szczególności w zakresie administracji, 

oświaty, opieki zdrowotnej, kultury, a równocześnie charakteryzującym się rozwiniętymi usługami 

komercyjnymi jest Wola Dębińska. Ośrodkami wspomagająco-pomocniczymi, wyposażonymi w usługi 

publiczne o znaczeniu podstawowym, są m.in.: Porąbka Uszewska, Dębno, Łysa Góra i Sufczyn. 

Zgodnie z powyższym, a także uwzględniając planowane kierunki i spodziewane efekty przekształceń 

przestrzeni, wyrażone celami strategii, opracowano model struktury funkcjonalno-przestrzennej 

gminy Dębno. Funkcje terenów obrazuje poniższy rysunek. Widoczne są tereny, na których 

przewidywany jest rozwój zabudowy, wyodrębnione w oparciu o dominujące funkcje: tereny 

mieszkaniowe, tereny usługowe, tereny produkcyjne, a także tereny o innych dominujących 

funkcjach: tereny rolnicze, lasy, łąki i tereny zieleni urządzonej, wody. Wykazano również sieć dróg 

przebiegających przez teren gminy. 
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Rysunek 3. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Dębno - funkcje terenów w gminie. 

  

Źródło: Opracowanie własne, z wykorzystaniem dokumentów planistycznych gminy Dębno 

Największy udział w obszarze gminy mają i nadal będą miały otwarte tereny rolno-leśne. Zakłada się 

zwiększenie powierzchni leśnych i zmniejszenia fragmentacji kompleksów leśnych, głównie poprzez 

zalesienia i zadrzewienia terenów rolnych o niskich klasach bonitacyjnych lub nieprzydatnych dla 

rolnictwa. Zabudowa mieszkaniowa pozostała określona wzdłuż istniejących dróg gminnych 

i powiatowych we wszystkich miejscowościach, z koncentracją we zachodniej i centralnej części 

gminy. Zabudowania i funkcje usługowe obecne głównie w centrach miejscowości, z dominantą w 

Woli Dębińskiej, gdzie zlokalizowany jest Urząd Gminy oraz najważniejsze instytucje i obiekty 

publiczne. Zakłada się zwiększenie udziału różnego rodzaju usług, głównie w centrach wsi, przy czym 

w południowej części gminy o wyższych walorach krajobrazowych z preferencją usług służących 

obsłudze ruchu turystycznego. Działalność produkcyjna dotyczy przede wszystkim terenów wzdłuż 

DK94. Na rozmieszczenie terenów zabudowy wpływ mają przede wszystkim: rzeźba terenu, 

uwarunkowania środowiskowe i zagrożenia naturalne, a także dostępność komunikacyjna. Zakłada 

się poszerzenie w niewielkim zakresie terenów zabudowanych oraz zróżnicowanie intensywności 

zabudowy w zależności od funkcji i położenia terenu w stosunku do układów komunikacyjnych. Poza 

tym, w Maszkienicach występują złoża i teren eksploatacji kruszywa. Po jej zakończeniu rozpatruje się 

możliwość aranżacji terenów rekreacyjnych i sportowych – z porozumieniu z właścicielami działek. 
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Rozmieszczenie planowanych wybranych inwestycji i planowane zmiany w przestrzeni gminy 

Krótka charakterystyka wybranych obszarów i kierunków interwencji: 

 Planuje się realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych na określonym w Gminnym Programie 

Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026 obszarze rewitalizacji, a także w odnowę 

centrów poszczególnych miejscowości. 

 Chcąc zwiększyć dostępność i jakość oferty czasu wolnego dla mieszkańców, jak również 

turystów i gości, zaplanowano szereg inwestycji dotyczących infrastruktury turystycznej 

i okołoturystyczną oraz bazy w poszczególnych miejscowościach, a także prace przy 

obiektach zabytkowych, m.in.: modernizację amfiteatru Krakus w Łysej Górze i modernizację 

otoczenia amfiteatru w Dołach, sfinalizowanie remontu konserwatorskiego kaplicy grobowej 

rodziny Jastrzębskich, budowę wieży widokowej we wsi Jaworsko, rozwój infrastruktury 

rowerowej i towarzyszącej, stworzenie sieci szlaków turystycznych po największych 

atrakcjach gminy. Inwestycje te wzmocnią atrakcyjność gminy, przysłużą się promocji 

jednostki i jej dziedzictwa, a jednocześnie wzmocnią tożsamość lokalną i przywiązanie 

mieszkańców. 

 Dla zwiększenia mobilności mieszkańców i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

a jednocześnie w ramach zwiększania dostępności komunikacyjnej gminy dla turystów i gości, 

zaplanowano rozwój infrastruktury drogowej i chodników, m.in. przebudowę drogi gminnej 

nr 250221K w miejscowości Wola Dębińska wraz z obiektem mostowym, przebudowę drogi 

gminnej nr 250262K w miejscowości Biadoliny Szlacheckie. Zakładana jest też modernizacja 

dróg dojazdowych do pól. Ponadto, ważna będzie budowa i rozbudowa już istniejącego 

oświetlenia ulicznego (oświetlenie energooszczędne lub oświetlenie solarowe). 

 Ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe, a także komfort życia mieszkańców, 

priorytetem pozostaje rozwój infrastruktury sieciowej. Biorąc pod uwagę uwarunkowania 

środowiskowe, terenowe i strukturę osadnictwa, a także koszty realizacji i utrzymania 

inwestycji, wyznaczono obszary doposażenia w sieciową infrastrukturę techniczną. Budowa 

kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja i rozbudowa istniejącej już oczyszczalni ścieków 

w Maszkienicach, miejscowości: Perła, Biadoliny Szlacheckie, Sufczyn – Przysiółek Dolny 

Sufczyn, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno Dębczak, Jastew Lesisko, 

Porąbka Uszewska – Rogal. Są to inwestycje priorytetowe dla gminy. W przypadku obszarów, 

gdzie trudno o rozwój infrastruktury sieciowej, promowane i wspierane będą głównie 

rozwiązania indywidualne. 

 W sferze ochrony środowiska zakłada się również doskonalenie gospodarki odpadami 

w kierunku zmniejszenia ilości odpadów i zwiększenia stopnia ich recyklingu. Jedną 

z kluczowych inwestycji będzie budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w miejscowości Wola Dębińska. 

 Kolejnym działanie w tym obszarze, ukierunkowanym przede wszystkim na poprawę jakości 

powietrza, będzie termomodernizacja energetyczna budynków publicznych w gminie Dębno. 

Obejmie ona w szczególności: Urząd Gminy Dębno w Woli Dębińskiej, Przedszkole Publiczne 

w Łoniowej oraz Szkołę Podstawową w Woli Dębińskiej. 

 Analiza sieci szkół i stanu technicznego istniejącej bazy w kontekście potrzeb społecznych, 

wskaźników demograficznych i stojących przez oświatą wyzwań wskazała na konieczność 

budowy zespołu przedszkolno-żłobkowego we wsi Sufczyn. Jest to jedna z inwestycji 

priorytetowych dla gminy. 
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 Ochotnicze straże pożarne stanowią nie tylko o poziomie bezpieczeństwa na terenie gminy, 

ale pełnią również ważną rolę w zakresie aktywizacji oraz animacji społeczno-kulturowej 

i rekreacyjno-sportowej mieszkańców. W związku z tym zaplanowano budowę remizy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Dołach, a także modernizację innych remiz. 

 Na przestrzeni najbliższych lat realizowane będą działania inwestycyjne w calu zapewnienia 

dostępności (architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej) w administracji 

lokalnej i przestrzeni gminy. 

 Istotnym zasobem naturalnym, występującym na terenie gminy, są złoża kruszyw 

w miejscowości Maszkienice. Ich eksploatacja niesie za sobą szereg pozytywnych 

konsekwencji gospodarczych i społecznych, np. zatrudnienie mieszkańców, dochody do 

budżetu gminnego. Równocześnie gmina szczególną uwagę poświęci minimalizacji 

przekształceń środowiska naturalnego czy wpływu wzmożonego ruchu samochodów 

ciężarowych (wywóz urobku) na infrastrukturę drogową. W długiej perspektywie czasu, po 

zakończeniu wydobycia, rozpatruje się możliwość zagospodarowania nieczynnego wyrobiska 

na cele rekreacyjne – w porozumieniu z właścicielami działek.  

 We współpracy sektora publicznego i prywatnego planowany jest dalszy rozwój obszarów 

aktywności gospodarczej i inwestycyjnej, w szczególności wzdłuż DK94. 

Rysunek 4. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Dębno – rozmieszczenie planowanych inwestycji i planowane 
zmiany w przestrzeni gminy. 

 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie informacji gminy Dębno  
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Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w gminie 

Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie 

Dębno wynikają z przyjętego i opisanego wyżej modelu. Dotyczą kluczowych jednostek funkcjonalno-

przestrzennych. Opis uwzględnia krótką charakterystykę każdej z nich oraz określa najważniejsze 

zalecenia i wskazówki dotyczące polityki przestrzennej w odniesieniu do tych jednostek. 

Ogólne założenia w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie: 

 Równowaga w zagospodarowaniu pomiędzy terenami osiedleńczymi i otwartymi, w tym 

m.in. ograniczenie terytorialnego rozwoju zainwestowania gminy; 

 Racjonalne zagospodarowanie terenów zabudowanych, m.in. poprzez ograniczanie 

rozpraszania zabudowy, przekształcenia i uzupełnienia istniejącej struktury zabudowy, 

uporządkowanie funkcjonalno-przestrzenne i estetyczne zabudowy; 

 Uwzględnienie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym występujących terenów 

osuwiskowych i zagrożonych powodzią; 

 Tworzenie dogodnych miejsc zamieszkania, charakteryzujących się wysoką dostępnością do 

infrastruktury i usług publicznych, terenów zielonych, z dobrym dojazdem; 

 Kreowanie atrakcyjnych, przyjaznych, dostępnych dla wszystkich, pozwalających na 

integrację mieszkańców i funkcjonalnych przestrzeni publicznych w każdym sołectwie; 

 Poprawa jakości środowiska i warunków życia na terenie gminy m.in. poprzez rozwój 

infrastruktury technicznej, głównie kanalizacji; 

 Ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych; 

 Zapobieganie degradacji krajobrazu, poprawa jakości przestrzeni m.in. poprzez 

uporządkowanie nośników informacji wizualnej; 

 Ochrona niezabudowanych terenów otwartych jako istotnych dla funkcjonowania osnowy 

ekologicznej gminy oraz komfortu życia mieszkańców, przede wszystkim terenów otwartych 

o najwyższych walorach krajobrazowych w południowej część gminy; 

 Poprawa warunków pobytu turystów i gości poprzez rozwój infrastruktury i oferty czasu 

wolnego, przy uwzględnieniu walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego; 

 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez rozwój 

infrastruktury drogowej i towarzyszącej, chodników, ścieżek rowerowych, a także rozwój 

przyjaznego środowisku i odpowiadającego na potrzeby mieszkańców transportu, w tym 

integracja różnych form transportu i zwiększenie dostępności; 

 Tworzenie terenów aktywności gospodarczej oraz warunków sprzyjających rozwojowi 

różnorodnych form przedsiębiorczości i powstawaniu nowych, atrakcyjnych miejsc pracy, 

w szczególności wzdłuż DK94; 

 Poprawa dostępności wysokiej jakości usług publicznych; 

 Poprawa warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, w tym 

eliminowanie barier urbanistycznych i architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. 
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1. Tereny o funkcjach mieszkaniowych: 

 Charakterystyka: 

 Obszary mieszkaniowe z przewagą zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy 

mieszkaniowo-zagrodowej, zlokalizowane wzdłuż istniejących ulic w poszczególnych 

sołectwach gminy, gdzie charakteryzują się tradycyjnymi dla fizjonomii wsi cechami 

rozplanowania i sposobem sytuowania zabudowy. Obszary z częściowo obecną funkcją 

usługową. 

 Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej: 

 Ograniczenie znacznego powiększania przestrzeni zabudowanej, 

 Uwzględnienie ograniczeń w zabudowie terenów zagrożonych powodziami i ruchami 

masowymi, 

 Kreowanie prawidłowych relacji pomiędzy zabudową a terenami otwartymi, rolnymi oraz 

terenami lasów, 

 Kształtowanie prawidłowych relacji pomiędzy zabudową związaną z produkcją rolną 

a zabudową mieszkaniową, 

 Ograniczanie rozpraszania zabudowy, przekształcenia i uzupełnienia istniejącej struktury 

zabudowy, w tym zabudowy zagrodowej na cele zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług oraz innej nieuciążliwej działalności gospodarczej, pozwalające na 

osiągnięcie coraz wyższych standardów funkcjonalnych, estetycznych, środowiskowych 

i infrastrukturalnych, 

 Kształtowanie zasobów bazy noclegowej, np. przekształcanie obiektów mieszkaniowych 

w mieszkaniowo-pensjonatowe oraz rozwój gospodarstw agroturystycznych na bazie 

istniejących siedlisk zagrodowych, 

 Ochrona materialnych elementów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu gminy, 

 Kształtowanie zieleni m.in. poprzez powiązanie z usługami sportu i rekreacji, 

 Dążenie do poprawy dostępności infrastruktury społecznej (przedszkola, szkoły, 

instytucje kultury itp.), 

 Zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej m.in. poprzez układ dróg publicznych, 

transport zbiorowy, połączenia rowerowe, 

 Prowadzenie infrastruktury technicznej (głównie kanalizacyjnej) bazujące na analizie 

potrzeb i rachunku ekonomicznym, w uzasadnionych przypadkach promowane 

i wspierane będą rozwiązania indywidualne i sąsiedzkie, 

 W centralnych częściach wsi oraz przy głównych trasach komunikacyjnych zakłada się 

rozwój mieszanych form zagospodarowania mieszkaniowo-usługowych. 
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2. Tereny o funkcjach usługowych: 

 Charakterystyka: 

 Obszary administracyjno-usługowe, istotne ze względu na pełnienie funkcji obsługi 

mieszkańców gminy, a także skupiające miejsca pracy. W obszarach tych zlokalizowane 

są m.in. instytucje i obiekty użyteczności publicznej oraz punkty handlowo-usługowe. 

 Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej: 

 Rozwój funkcji usługowych w centrum administracyjnym gminy i dążenie do 

kształtowania lokalnych przestrzeni usługowych i zwiększenia udziału usług w centrach 

wsi, głównie w sołectwach: Dębno, Wola Dębińska i Porąbka Uszewska, Sufczyn i Łysa 

Góra, 

 Kształtowanie czytelnej, zwartej struktury przestrzennej i dopełnianie układów 

urbanistycznych, 

 Kształtowanie struktury przestrzennej uwypuklające i wzmacniające znaczenie 

istniejących obiektów o ważnych funkcjach lokalnych i ponadlokalnych, 

 Zwiększenie powierzchni terenów zabudowy turystyczno-rekreacyjnej, w tym rekreacji 

indywidualnej i agroturystyki oraz zróżnicowanych programowo terenów rekreacji 

i sportu, w tym z obiektami i urządzeniami służącymi obsłudze ruchu turystycznego, 

 Zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej (układ drogowy, komunikacja zbiorowa, 

infrastruktura piesza i rowerowa, punkty przesiadkowe), 

 Organizacja miejsc parkingowych przy kluczowych obiektach. 

3. Tereny działalności produkcyjnej, składów, magazynów, również z udziałem usług: 

 Charakterystyka: 

 Obszary pełniące kluczową rolę dla rozwoju gospodarczego gminy, zlokalizowane głównie 

wzdłuż drogi krajowej nr 94 i odchodzących od niej drogach. 

 Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej: 

 Tworzenie układu kompozycyjno-komunikacyjnego zapewniającego dostępność oraz 

dobrą dystrybucję terenów i ich obsługę, 

 Ograniczenie negatywnego wpływu terenów aktywności gospodarczej na sąsiadującą 

zabudowę mieszkaniową, środowisko i krajobraz, 

 Wyposażenie terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej w kanalizację sanitarną i nakaz 

odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej, 

 Uzbrajanie terenów proporcjonalnie do stopnia zainwestowania i zagospodarowania, 

 Zapewnienie odpowiednich parametrów infrastruktury liniowej. 
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4. Tereny zielone – lasy, zieleń urządzona, tereny dolesień: 

 Charakterystyka: 

 Obszary zieleni kluczowe dla systemu przyrodniczego, położone przede wszystkim 

w sołectwach na północy oraz w zachodniej i południowej części, pełniące role: 

klimatyczno-biologiczną, krajobrazową, rekreacyjno-społeczną, turystyczną, produkcyjną. 

 Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej: 

 Zachowanie i ochrona systemu przyrodniczego oraz krajobrazu, w tym obszarów 

chronionych, 

 Przestrzeganie przepisów o ochronie przyrody w celu zachowania stabilności 

ekosystemów i utrzymania procesów ekologicznych, różnorodności gatunkowej, 

dziedzictwa geologicznego, ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów oraz właściwego 

stanu zasobów i składników przyrody, 

 Szczególna ochrona terenów leśnych o charakterze wodochronnym i glebochronnym 

 Przeciwdziałanie degradacji środowiska, 

 Porządkowanie istniejących i tworzenie nowych zespołów zieleni urządzonej, 

 Zachowanie kompleksów leśnych i towarzyszących im łąk w dotychczasowym 

użytkowaniu, ograniczenie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, 

 Sukcesywne zwiększenia areału gruntów leśnych (w szczególności zalesiane powinny 

tereny przyległe do istniejących kompleksów leśnych, tereny rolne o niskich klasach 

bonitacyjnych lub nieprzydatne dla rolnictwa, tereny osuwisk), dążenie do wyrównania 

granicy rolno-leśnej oraz łączenia izolowanych enklaw leśnych, 

 Gospodarka leśna prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 Wykorzystanie potencjału przyrodniczego do stworzenia atrakcyjnej oferty aktywnego 

spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja, wypoczynek, turystyka), 

 Wyznaczanie szlaków, ścieżek i tras turystycznych, ścieżek dydaktycznych, rowerowych, 

konnych itp. oraz stref rekreacji i wypoczynku wyposażonych w miejsca parkingowe, 

infrastrukturę rowerową, tablice informacyjne i małą architekturę, 

 Ograniczenia sytuowania nowej zabudowy, 

 Zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej. 

5. Tereny rolnicze: 

 Charakterystyka: 

 Grunty orne i nieużytki, łąki, pastwiska, sady itp. 

 Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej: 

 Zachowanie użytków rolnych i zielonych z zadrzewieniami śródpolnymi oraz otuliną 

biologiczną cieków wodnych, szczególnie terenów o istotnym znaczeniu dla zachowania 

bioróżnorodności, 

 Ochrona kompleksów gleb o wysokiej jakości i przydatności rolniczej, 
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 Kontynuacja rolniczego sposobu użytkowania ww. terenów, w tym w kierunku rolnictwa 

ekologicznego, 

 Przeciwdziałanie rozdrobnieniu areału rolnego, dążenie do poprawy struktury 

obszarowej gospodarstw rolnych, 

 Realizacja programu zalesień gruntów najsłabszych, nieużytków i gruntów rolniczo 

nieprzydatnych, 

 Utrzymanie istniejącej struktury osadniczej z dopuszczeniem uzupełnień i przekształceń 

w kierunku zagęszczania obszarów zabudowy, wymiany substancji budowlanej, lokalizacji 

nowej zabudowy zagrodowej oraz obiektów produkcji rolniczej, 

 Generalne ograniczenie nowych terenów zabudowy poza terenami istniejącego 

zainwestowania, rozwój systemów osadnictwa możliwy zgodnie z diagnozowanymi 

potrzebami, w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowań i przy pełnej ochronie 

wartościowych kompleksów rolnych, przyrodniczych, lokalnego krajobrazu oraz tradycji 

kulturowych, 

 Ograniczenie zabudowy kubaturowej, 

 Zakaz budowy obiektów oraz urządzeń degradujących w szerszym zasięgu środowisko 

i krajobraz, 

 Prócz rolnictw, tereny szczególnego przeznaczenia w obszarach: agroturystyka, turystyka, 

rekreacja, sport, wypoczynek, produkcja energii ze źródeł odnawialnych, parki i inne 

tereny zieleni urządzonej, 

 Dopuszcza się lokalizację szlaków, ścieżek i tras turystycznych, ścieżek rowerowych itp.,  

 Wykorzystanie indywidualnych lub sąsiedzkich systemów zaopatrzenia w wodę oraz 

odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 

6. Wody: 

 Charakterystyka: 

 Cieki wodne w przestrzeni gminy oraz ich bezpośrednia otulina. 

 Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej: 

 Zachowanie istniejącego systemu, dążenie do poprawy klas czystości wód na obszarze 

całej gminy, zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i do ziemi oraz 

składowania substancji niebezpiecznych, 

 Ochrona bezpośredniej otuliny biologicznej cieków wodnych z ograniczeniem zabudowy 

kubaturowej, 

 Prowadzenie działań zmierzających do zagęszczenia sieci ekologicznej wzdłuż cieków 

wodnych, 

 Możliwe udostępnienie strefy nadbrzeżnej dla rozwoju funkcji związanych ze sportem, 

rekreacją, wypoczynkiem czy turystyką, przy pełnej ochronie systemu przyrodniczego, 

 Ewentualne wykorzystanie surowców przy pełnej ochronie systemu przyrodniczego, 

 Zakaz podejmowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
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 Zapewnienie dostępności komunikacyjnej, w szczególności poprzez rozwój sieci ścieżek 

rowerowych. 

Poza tym, na terenie gminy Dębno występują udokumentowane złoża kruszywa naturalnego 

w miejscowości Maszkienice, które są częściowo eksploatowane, a w przyszłości rozpatruje się 

możliwość przekształcenia funkcji tych terenów na cele rekreacyjne (w porozumieniu z właścicielami 

działek).  

 Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej: 

 Ochrona przed zainwestowaniem do czasu wyeksploatowania złoża, 

 Dopuszczenia eksploatacji części nieeksploatowanej udokumentowanego złoża kruszywa 

Maszkienice, 

 Eksploatacja złóż zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w poszanowaniu 

środowiska naturalnego, 

 Tereny po wykonanej eksploatacji kruszywa możliwie do przekształcenia na tereny 

rekreacji (możliwa lokalizacja budynków i urządzeń terenowych oraz obiektów 

usługowych, przy uwzględnieniu ochrony środowiska, przyrody oraz gruntów rolnych i 

leśnych). 
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Obszary strategicznej interwencji 

 

Obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz 

z zakresem planowanych działań 

Terytorialne ukierunkowanie Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” zakłada dążenie do 

wykorzystania i wzmocnienia przewag konkurencyjnych regionu (mowa m.in. o potencjale 

kulturowym, turystycznym i przyrodniczym) oraz zachowania spójności wewnątrzregionalnej. 

Wdrażany zatem będzie rozwój terytorialnie wrażliwy i odpowiedzialny. 

Przejawem polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie są obszary strategicznej interwencji. 

Zgodnie z definicją ustawową, obszar strategicznej interwencji (OSI) to określony w strategii rozwoju 

obszar o zidentyfikowanych lub potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych, lub o szczególnych 

warunkach społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, decydujących o występowaniu barier 

rozwoju lub trwałych, możliwych do aktywowania, potencjałów rozwojowych, do którego jest 

kierowana interwencja publiczna łącząca inwestycje, w szczególności gospodarcze, infrastrukturalne 

albo w zasoby ludzkie, finansowane z różnych źródeł, czy też rozwiązania regulacyjne. Samorząd 

województwa małopolskiego wskazał w swojej strategii, poza OSI określonymi na szczeblu krajowym 

(miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze i obszary zagrożone trwałą marginalizacją), 

dodatkowy katalog OSI regionalnych. Ostatecznie w województwie małopolskim wyodrębniono 

6 typów obszarów (w rozumieniu zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030): 3 typy 

obszarów problemowych (kategoria ta obejmuje zarówno OSI krajowe, jak i OSI regionalne), 2 typy 

obszarów o wyjątkowym potencjale oraz 1 typ obszarów wzrostu. Wśród nich należy wymienić: 

 Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

6 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 

(z perspektywą do 2030 r.) i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, tj.: Tarnów, 

Nowy Sącz, Gorlice, Nowy Targ, Zakopane, Chrzanów. Obszary te będą wspierane z poziomu 

kraju i regionu za pomocą specjalnie dedykowanych instrumentów. Z poziomu regionalnego 

przewiduje się objęcie wskazanych OSI krajowych dodatkową interwencją, np. w postaci 

specjalnych preferencji lub premiujących kryteriów wyboru projektów w RPO WM 2021–

2027. Szczegółowy zakres wsparcia zaproponowany zostanie w tymże programie. 

 Miejskie obszary funkcjonalne (MOF) 

Za obszary wzrostu, o wyjątkowych możliwościach rozwojowych, uznano miasta i obszary 

funkcjonalne wokół nich. Przeprowadzono analizę dotyczącą delimitacji optymalnych 

zasięgów MOF w Małopolsce, w kontekście realizacji zintegrowanych inwestycji 

terytorialnych na lata 2021-2027, dla stolicy regionu oraz 6 miast średnich tracących funkcję 

społeczno-gospodarcze. W konsekwencji w strategii wskazano 6 miejskich obszarów 

funkcjonalnych w Małopolsce: MOF Krakowa, MOF Tarnowa, MOF Nowego Sącza, MOF 

Gorlic, MOF Podhala, MOF Chrzanowa. Żaden z nich nie obejmuje gminy Dębno. 

Województwo małopolskie będzie wspierać gminy współpracujące w ramach MOF – z 

założeniem, że kluczowe znaczenie będzie miała (zawiązana formalnie) współpraca 

i inicjatywa oddolna. Jedną z form wparcia będzie możliwość realizacji wspomnianego 

instrumentu ZIT na obszarze wybranych MOF.  

 Obszar transformacji energetycznej – Małopolska Zachodnia 
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Kolejne OSI są konsekwencją wyzwań związanych z procesem transformacji gospodarki 

w kierunku uzyskania neutralności klimatycznej. Transformacja będzie wymagać 

dedykowanych interwencji i wsparcia na rzecz tych obszarów, które będą najsilniej dotknięte 

jej skutkami. W Małopolsce takim obszarem są tereny w najbardziej zurbanizowanej 

zachodniej części województwa – 4 powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki, 

gdzie gospodarka oparta jest w znacznej mierze na dużych zakładach, w tym związanych 

z działalnością górniczą. Kopalnie węgla kamiennego funkcjonują w Brzeszczach i w Libiążu. 

Obszar Małopolski Zachodniej rekomendowany jest do wsparcia w ramach Funduszu na rzecz 

Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund). Dostępność środków w nowej 

perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 będzie wymagało 

przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, który określi cele oraz 

będzie koordynował działania i współpracę różnych partnerów. 

 Gminy zmarginalizowane 

Gminy dotknięte problemami i barierami rozwojowymi zostały wyznaczone na podstawie 

wskaźnika syntetycznego, złożonego z wybranych mierników przedstawiających zagadnienia 

społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Ostatecznie, jako obszary zmarginalizowane 

w Małopolsce wskazano 62 gminy, zlokalizowane głównie w południowej i wschodniej części 

regionu oraz częściowo na północy województwa (nie ma wśród nich gminy Dębno). Do tych 

jednostek zostanie skierowane szczególne wsparcie w celu wyrównania ich szans 

rozwojowych. 

 Miejscowości uzdrowiskowe 

Z uwagi na specyfikę województwa, za regionalne OSI uznano miejscowości uzdrowiskowe. 

Są to obszary o szczególnych walorach: przyrodniczych, krajobrazowych, klimatycznych, 

rekreacyjnych, turystycznych, zdrowotnych, o uznanej marce, tradycjach i bogatej historii, 

manifestującej się często w zabytkowej architekturze. Miejscowości te zlokalizowane są 

głównie na obszarach górskich, które są obszarami o utrudnionym dostępie komunikacyjnym 

i ograniczonych możliwościach rozwoju przemysłu. Z uwagi na istotne znaczenie rozwoju 

branży uzdrowiskowej oraz dużą koncentrację jednostek tego typu w Małopolsce, samorząd 

regionalny w kolejnych latach utrzyma wsparcie dla obecnych, jak i przyszłych uzdrowisk 

i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Do tej grupy nie zalicza się gmina Dębno. 

 Obszary prawnie chronione 

Specjalnym wsparciem objęte zostaną objęte ponadto obszary prawnie chronione, np. parki 

narodowe, parki krajobrazowe czy obszary Natura 2000. Są to obszary szczególnie cenne pod 

względem przyrodniczym, co powoduje konieczność objęcia ich dodatkową ochroną 

i wsparciem z poziomu regionu. Jednocześnie ich obecność na danym obszarze wprowadza 

pewne ograniczenia związane z użytkowaniem terenów i realizacją inwestycji. Stąd wsparcie 

dla terenów chronionych będzie związane nie tylko z kwestiami ochrony środowiska, ale 

interwencja z poziomu województwa będzie również formą rekompensaty dla gmin, które 

dotykają bariery wywoływane przez obostrzenia środowiskowe. Ponadto samorząd 

regionalny będzie wyróżniać gminy, które wykazują się aktywnością w zakresie działań 

środowiskowych. Będą one mogły uzyskać preferencje w programach konkursowych 

finansowanych ze środków budżetu województwa oraz w ramach konkursów wspieranych ze 

RPO WM 2021-2027. Gmina Dębno nie posiada w swoich granicach fragmentów parków 

narodowych, krajobrazowych czy rezerwatów przyrody. Na bilans odsetka powierzchni 
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chronionych (około 74% powierzchni gminy) w całości składa się przede wszystkim Obszar 

Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego.  
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Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy Dębno wraz z zakresem 

planowanych działań 

W ramach prac nad strategią, zarówno na etapie diagnostycznym, jak i planistycznym, analizowano 

możliwość wyznaczenia w gminie Dębno lokalnych obszarów strategicznej interwencji. Specyfika 

gminy oraz zdiagnozowane problemy, a jednocześnie rozpoznane zasoby endogeniczne i potencjały 

gminy, które można wykorzystać do rozwoju zgodnego z przyjętą wizją gminy, zdecydowały 

o wyodrębnieniu 3 obszarów strategicznej interwencji. 

 OSI Zamek Dębno wraz z bliższym i dalszym otoczeniem, w powiązaniu funkcjonalnym 

z innymi obiektami i terenami o istotnych walorach przyrodniczych i kulturowych w gminie, 

możliwymi do wykorzystania w ramach rozwijania oferty czasu wolnego 

Na terenie miejscowości Dębno znajdują się zamek, która uchodzi za perłę polskiej 

architektury z czasów późnego gotyku. Do dziś obiekt przetrwał w stanie niemal 

niezmienionym od czasów powstania. Zachowała się pierwotna struktura murów, dawny 

układ wnętrz oraz część efektownego wystroju. Uwagę zwracają gotyckie, renesansowe i 

barokowe portale. Budowlę wzniesiono w celach przede wszystkim reprezentacyjnych. 

Składa się ona z czterech części, połączonych drewnianym gankiem. Mury zamku zdobią 

kamienne płaskorzeźby o motywach roślinnych, geometrycznych i godła herbowe. Po 

remoncie, który trwał od 1947 r. z przerwami do 1976 r., zamek znalazł się pod kuratelą 

tarnowskiego Muzeum Okręgowego (jako jego oddział), które już rok później zorganizowało 

w nim stałą ekspozycję wnętrz historycznych. Obecnie można tam zwiedzić bogato 

wyposażone pomieszczenia: kuchnię, winnicę, spiżarnię, salon czy też kapliczkę. Wystawy 

obejmują m.in. militaria, narzędzia tortur, zabytkowe naczynia i sprzęty kuchenne, ozdobne 

meble, gobeliny i wykonane w różnej technice obrazy. Zamek jest wizytówką gminy Dębno i 

miejscem licznych wydarzeń kulturalnych, z których najbardziej znany jest Turniej Rycerski „O 

Złoty Warkocz Tarłówny”. Z zamkiem wiąże się lokalna legenda o wspomnianej Tarłównie, 

córce jednego z panów zamku, która miała być przez niego zamurowana żywcem za 

nieposłuszeństwo, a jej duch – Biała Dama – po dziś dzień nawiedza warownię. Zamek może 

stanowić przewagę konkurencyjną gminy w obszarze oferty spędzania czasu wolnego, lecz na 

dzień dzisiejszy jego potencjał jest słabo wykorzystywany. W tym zakresie kluczowe będzie 

rozwinięcie współpracy pomiędzy gminą i zamkiem, np. w zakresie realizacji wydarzeń o 

różnej skali, tematyce i grupach odbiorców, oraz zagospodarowanie terenów wokół niego. 

Szczególnie ważne będzie kreowanie nowej oferty, produktów i wydarzeń, bazujących na 

zamku, jego historii i powiązanych opowieściach, ale równocześnie w powiązaniu z innymi, 

rozwijanymi atrakcjami gminy, bazującymi na zasobach materialnego i niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego oraz walorach przyrodniczo-krajobrazowe w poszczególnych 

sołectwach, głównie w części południowej jednostki. Przykładem interwencji może być 

tworzenie szlaków turystycznych i rozwój ścieżek rowerowych łączących najważniejsze 

punkty na mapie gminy w powiązaniu z siecią zewnętrzną. Wszystkie te elementy razem 

mogą zostać efektywnie wykorzystane dla celów rozwojowych, jeśli uda się je skutecznie 

włączyć w obieg społeczny, gospodarczy i turystyczny. Wykreowanie, zintegrowanie i 

promocja oferty będą przedmiotem współpracy między lokalnymi samorządami, a także 

partnerami społecznymi i prywatnymi. Niniejszy OSI należy traktować jako obszar wzrostu, 
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który w wyniku zaplanowanej interwencji ma stanowić w najbliższych latach o przewadze i 

specyfice gminy. 

 OSI Tereny planowanej oraz istniejącej aktywności gospodarczej i inwestycyjnej wzdłuż 

drogi krajowej nr 94 i w Maszkienicach 

Tereny położone wzdłuż drogi krajowej nr 94 oraz w Dębnie przy drodze powiatowej 

i w Maszkienicach są korzystne dla tworzenia terenów zorganizowanej i skoncentrowanej 

działalności gospodarczej. Mogą one stanowić atrakcyjną ofertę lokalizacyjną dla inwestorów 

oraz źródło przyszłych dochodów gminy i miejsca pracy dla jej mieszkańców. Częstokroć 

tereny te pozostają w rękach prywatnych, a więc w wielu przypadkach powinny to być 

działania oparte na współpracy z kapitałem prywatnym. Rolą gminy jest odpowiednie 

planowanie przestrzenne terenów nadających się pod zagospodarowanie inwestycyjne, 

aktualizowanie planów we współpracy z właścicielami gruntów, z jednoczesnym 

przestrzeganiem zasad ochrony środowiska i braku uciążliwości. Przy dość dużym 

rozdrobnieniu gruntów, ważne będzie podejmowanie działań związanych ze scalaniem 

gruntów z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, w tym dofinansowania unijnego – w tych 

działaniach gmina powinna być partnerem dla właścicieli gruntów i powiatu realizującego 

zadania scaleniowe. Rolą gminy będzie również pozyskiwanie środków i realizacja 

w określonych przypadkach nowych odcinków mediów na terenach pod zagospodarowanie 

inwestycyjne (kanalizacja, wodociąg, drogi dojazdowe, ewentualna pomoc przy realizacji 

innych rodzajów infrastruktury) w zakresie na jaki pozwalają kompetencje gminy. Działania 

takie traktowane są jako tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego. Gmina odpowiada 

ponadto za promowanie własnego obszaru i walorów gospodarczych wśród potencjalnych 

inwestorów z wybranych branży – działania takie mają większą skuteczność i zasięg jeżeli są 

realizowane we współpracy kilku sąsiednich samorządów, mają określonych odbiorców i 

przemyślane kanały przekazu. W parze z promocją powinna iść również odpowiednia obsługa 

inwestorów, rozumianych nie tylko jako podmioty z zewnątrz, lecz również albo przede 

wszystkim podmioty lokalne. 

Duże natężenie ruchu samochodowego, w tym głównie ruchu tranzytowego prowadzonego 

drogą krajową, oraz zagęszczenie działalności gospodarczych może powodować 

niezadowalającą jakość środowiska – przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza i hałas. 

Znaczny ruch samochodowy może wpływać na obniżenie warunków życia mieszkańców, 

stwarzając również zagrożenie dla uczestników ruchu i mieszkańców. Strategia postępowania 

będzie bazować na założeniu maksymalizacji korzyści i minimalizacji negatywnego 

oddziaływania. Gmina będzie dążyć do zwiększenia powierzchni terenów oraz intensywności 

zabudowy usługowej i produkcyjnej, w tym składów i magazynów oraz obiektów i urządzeń 

związanych z produkcją rolniczą i przemysłowym przetwórstwem rolnym, eliminując konflikty 

środowiskowe, społeczne i funkcjonalno-przestrzenne. Jednym z rozwiązań jest 

systematyczne wdrażanie zmiany funkcji obiektów mieszkaniowych położonych w 

bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej, poprzez przekształcanie jej na funkcję usługową i 

produkcyjną. Zabudowa w ww. terenach może być uzupełniana, przy uwzględnieniu realizacji 

terenów zieleni izolacyjnej i miejsc postojowych oraz parkingów. Planowane są również 

działania w zakresie poprawy ładu przestrzennego, w szczególności uporządkowanie 

nośników informacji wizualnej (uporządkowanie chaosu reklamowego). 
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 OSI Obszar zdegradowany i wydzielony w jego ramach obszar rewitalizacji oraz obszary 

odnowy miejscowości 

W połowie 2017 r. Rada Gminy Dębno przyjęła do realizacji Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy 

Dębno na lata 2016-2026 w zaktualizowanym brzmieniu. Zgodnie z ideą rewitalizacji, dokument 

został opracowany z zastosowaniem modelu ekspercko-partycypacyjnego, polegającego na możliwie 

szerokim udziale wszystkich interesariuszy we wszystkich etapach prac, przy jednoczesnym 

zaangażowaniu ekspertów zewnętrznych. Metodologię sporządzenia programu wyznaczały przede 

wszystkim Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, a także obowiązujące Wytyczne w 

zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, wydane przez Ministra 

Rozwoju. Zgodnie z tymi założeniami, wyznaczony został obszar zdegradowany, który obejmuje 

sołectwa: Łoniowa, Biadoliny Szlacheckie, Jastew, Maszkienice, Porąbka Uszewska, Doły, Łysa Góra 

oraz Niedźwiedza, czyli przede wszystkim sołectwa w południowej części gminy, jak również 

częściowo na północy. W wyniku przeprowadzonej diagnozy, w podziale na jednostki referencyjne 

gminy i delimitacji obszaru zdegradowanego, z obszaru zdegradowanego wyznaczono obszar 

rewitalizacji obejmujący swoim zasięgiem zamieszkałe części sołectw: Doły i Łysa Góra oraz niewielki 

południowo-wschodni fragment sołectwa Porąbka Uszewska, w celu zachowania spójności 

komunikacyjnej i dostępności do rewitalizowanych obszarów. Wedle pogłębionej diagnozy, obszar 

ten wykazuje kumulację problemów ze sfer: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej i środowiskowej, w tym charakteryzują go m.in. niezadowalające wskaźniki 

demograficzne (spadając liczba mieszkańców, rosnąca liczba osób w wieku poprodukcyjnym), a także 

w odniesieniu do aktywności zawodowej mieszkańców (utrzymujący się odsetek osób bezrobotnych, 

w tym długotrwale), powiązany z tym problem ubóstwa, niewystarczająca aktywność społeczna i 

integracja mieszkańców, również mniejsza przedsiębiorczość lokalna (nowo zarejestrowanych 

działalności mniej a jednocześnie więcej wyrejestrowanych na obszarze rewitalizacji w porównaniu 

do średniej dla gminy), niedostateczna ilość terenów przeznaczonych na działalność sportową, 

rekreacyjną, kulturową i turystyczną w odniesieniu do potrzeb społecznych i w porównaniu do innych 

terenów w gminie, niezadowalający stan infrastruktury technicznej (dróg i obiektów użyteczności 

publicznej) i sieciowej. Jednocześnie zidentyfikowano potencjały, które mogą stanowić o efektywnej 

rewitalizacji i rozwoju, m.in. tradycje ceramiczne, podmioty i miejsca upamiętniające dorobek 

artystyczny i historyczny miejscowości, a także uznane przestrzenie integracji i wspólnej aktywności 

(w tym izba pamięci, amfiteatry, OSP, szkoła), wysoki kapitał ludzi młodych, dobry stan 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wnioski z diagnozy przeprowadzonej w ramach prac nad 

Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026 są częściowo zgodne z 

wnioskami z diagnozy przeprowadzonej w ramach prac nad niniejszą strategią, w tym w przypadku 

wskazanych wyżej miejscowości dominują problemy demograficzne, obserwowalny jest znaczny 

ubytek mieszkańców. W związku z tym, jednym z obszarów strategicznej interwencji będzie obszar 

zdegradowany i wydzielony w jego ramach obszar rewitalizacji. Kierunki działań będą zgodne z tymi 

określonymi w Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Dębno na lata 2016-2026 (lub jego 

aktualizacji, bazującej na odświeżonej i pogłębionej diagnozie), czyli będą ukierunkowane w pierwsze 

kolejności na: integrację i aktywizację społeczną mieszkańców, wspieranie przedsiębiorczości 

mieszkańców bazującej na lokalnym dziedzictwie, kształtowanie funkcjonalnej i bezpiecznej 

przestrzeni publicznej oraz ochronę środowiska naturalnego, zapewnianie dostępu do wysokiej 

jakości usług publicznych. Kluczowa w tym zakresie pozostaje określona w dokumencie lista 

planowanych podstawowych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, z których część doczekała 

się już realizacji, poprawiając sytuację na obszarze rewitalizacji, a tym samym warunki i jakość życia 



Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 

90 

mieszkańców. Ponadto, pod koniec 2020 r. Rada Gminy Dębno przyjęła plany odnowy miejscowości 

dla wszystkich 13 sołectw tworzących gminę. Dokumenty powstawały przy ogromnym 

zaangażowaniu lokalnym. Każdy POM określa charakterystykę danej miejscowości, przedstawia 

szczegółową diagnozę problemów, potrzeb i oczekiwań społecznych, wskazuje zasoby i potencjały 

służące odnowie miejscowości, a w konsekwencji proponuje priorytety rozwoju i zadania do realizacji 

w latach 2020-2027. Są one w pełni spójne z założeniami niniejszej strategii. W związku z tym obszary 

odnowy miejscowości również zostają określone jako obszary strategicznej interwencji. Planowane 

kierunki działań na poziomie bardziej ogólnym przedstawia niniejsza strategia, a ich uszczegółowienie 

i zoperacjonalizowanie zawierają plany odnowy miejscowości dla wszystkich 13 sołectw. 
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Zgodność Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 

z wytycznymi i założeniami zawartymi w dokumentach wyższego 

rzędu 
 

Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 jest spójna z dokumentami strategicznymi 

szczebla krajowego, regionalnego i ponadlokalnego, m.in.: 

 Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), 

 Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030, 

 Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030, 

 Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030, 

 Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, 

 Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, 

 Polityką ekologiczną państwa 2030 – strategią rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki 

wodnej, 

 Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 
Tabela 3. Zgodność Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021- 2030 z wytycznymi i założeniami zawartymi w wybranych 

dokumentach wyższego rzędu 

 

Cele strategiczne 
Strategii Rozwoju 

Gminy Dębno 
na lata 2021-2030 

Cel strategiczny 1. 
Konkurencyjność 

gospodarki lokalnej 
wykorzystująca dogodne 

położenie 
komunikacyjne. 

Cel strategiczny 2. 
Oferta spędzania czasu 
wolnego, stanowiąca 

element przewagi 
konkurencyjnej gminy  

Cel strategiczny 3. 
Atrakcyjność zamieszkania i dostępność wysokiej 

jakości usług publicznych . 
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I. Trwały wzrost 
gospodarczy oparty 
coraz silniej o wiedzę, 
dane i doskonałość 
organizacyjną. 

            

II. Rozwój społecznie 
wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony. 

            

III. Skuteczne państwo i 
instytucje służące 
wzrostowi oraz 
włączeniu 
społecznemu 
i gospodarczemu. 
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Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 
środowiskowym i przestrzennym 

1.1 Wzmacnianie szans 
rozwojowych obszarów 
słabszych gospodarczo. 

            

1.2 Wykorzystywanie 
potencjału rozwojowego 
miast średnich tracących 
funkcje społeczno-
gospodarcze. 

            

1.3 Przyspieszenie 
transformacji profilu 
gospodarczego Śląska. 

            

1.4 Przeciwdziałanie 
kryzysom na obszarach 
zdegradowanych. 

            

1.5 Rozwój infrastruktury 
wspierającej dostarczanie 
usług publicznych 
i podnoszącej atrakcyjność 
inwestycyjną obszarów. 

            

Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych 

2.1 Rozwój kapitału 
ludzkiego 
i społecznego. 

            

2.2 Wspieranie 
przedsiębiorczości na 
szczeblu regionalnym 
i lokalnym. 

            

2.3 Innowacyjny rozwój 
regionu i doskonalenie 
podejścia opartego na 
Regionalnych 
Inteligentnych 
Specjalizacjach. 

            

Cel 3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie 

3.1 Wzmacnianie 
potencjału 
administracji na rzecz 
zarządzania rozwojem. 

            

3.2 Wzmacnianie 
współpracy 
i zintegrowanego 
podejścia do rozwoju na 
poziomie lokalnym, 
regionalnym 
i ponadregionalnym. 

            

3.3 Poprawa 
organizacji świadczenia 
usług publicznych. 

            

3.4 Efektywny i spójny 
system finansowania 
polityki regionalnej. 
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Rozwój społecznie wrażliwy, sprzyjający rodzinie 
Kierunek działań 1: 
Małopolskie rodziny. 

            

Kierunek działań 
2:Opieka zdrowotna. 

            

Kierunek działań 3: 
Bezpieczeństwo. 

            

Kierunek działań 
4:Sport i rekreacja. 

            

Kierunek działań 5: 
Kultura i dziedzictwo. 

            

Kierunek działań 6: 
Edukacja. 

            

Kierunek działań 7: 
Rynek pracy. 
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Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 

Kierunek działań 1: 
Innowacyjność. 

            

Kierunek działań 2: 
Konkurencyjność 

i przedsiębiorczość. 

            

Kierunek działań 3: 
Turystyka. 

            

Kierunek działań 4: 
Transport. 

            

Kierunek działań 5: 
Cyfrowa Małopolska. 

            

Kierunek działań 6: 
Gospodarka o obiegu 

zamkniętym. 

            

Wysoka jakość środowiska i dążenie do neutralności klimatycznej 
Kierunek działań 1 
Ograniczanie zmian 
klimatycznych. 

            

Kierunek działań 2: 
Gospodarowanie 
wodą. 

            

Kierunek działań 3: 
Bioróżnorodność 
i krajobraz. 

            

Kierunek działań 4: 
Edukacja ekologiczna. 

            

System zarządzania strategicznego rozwojem dostosowany do wyzwań dekady 2020-2030 
Kierunek działań 1: System 
zarządzania strategicznego 
rozwojem. 

            

Kierunek działań 2: 
Współpraca 
i partnerstwo. 

            

Kierunek działań 3: 
Promocja Małopolski. 

            

Zrównoważony i trwały rozwój oparty na endogenicznych potencjałach 
Kierunek działań 1: Ład 
przestrzenny. 

            

Kierunek działań 2: 
Wsparcie miast. 

            

Kierunek działań 3: Rozwój 
obszarów wiejskich. 

            

Kierunek działań 4: 
Spójność 
wewnątrzregionalna 
i dostępność. 
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System realizacji Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 

 

System wdrażania 

Instytucjonalna struktura systemu realizacji strategii 

Instytucją zarządzającą wdrażaniem Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 jest Referat 

Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji Urzędu Gminy Dębno. Do jego zadań należy w szczególności: 

 realizacja przypisanych mu zadań i projektów, 

 bieżąca wymiana informacji, koordynacja współpracy, harmonizacja działań podejmowanych 

przez różne podmioty, 

 ciągłe pozyskiwanie nowych partnerów do realizacji zadań zapisanych w strategii, 

 kreowanie i przyjmowanie propozycji nowych zadań od partnerów realizacyjnych i odbiorców 

działań strategii, koordynacja procesu jej aktualizacji, 

 poszukiwanie wraz z innymi podmiotami zaangażowanymi pozabudżetowych źródeł 

finansowania realizacji zadań i projektów, 

 zapewnienie działań w zakresie informacji i promocji strategii, 

 wykonywanie zadań związanych z monitoringiem, ewaluacją i zmianami strategii, w tym 

przygotowanie sprawozdań i materiałów niezbędnych dla Wójta Gminy Dębno oraz Rady 

Gminy Dębno. 

Ponadto, w procesie realizacji strategii kluczową rolę odgrywać będzie przywództwo polityczne 

i organizacyjne Wójta Gminy Dębno, rozumiane jako strategiczna rola organu wykonawczego 

samorządu gminnego w stymulowaniu i koordynacji działań podejmowanych przez różnorodne 

podmioty i środowiska, jak również w mobilizowaniu oraz integrowaniu zasobów pozostających w ich 

dyspozycji – na rzecz realizacji celów strategicznych. Wójt Gminy Dębno podejmuje najważniejsze 

decyzje o kontynuowaniu wdrażania bądź aktualizacji strategii, współpracując przy tym z Radą Gminy 

Dębno. 

Rada Gminy Dębno, reprezentująca różnorodne środowiska lokalne, współpracuje i jest wsparciem 

merytorycznym dla Wójta Gminy Dębno oraz Referatu Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji 

Urzędu Gminy Dębno Do jej zadań należy w szczególności proponowanie nowych kierunków działań 

i rozwiązań realizacyjnych, bazujących na opiniach przedstawicieli społeczności lokalnych 

z poszczególnych części gminy, podejmowanie uchwał w zakresie finansowania i aktualizacji 

dokumentu, w szczególności na bazie wniosków z monitoringu i ewaluacji. 

Referat Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji Urzędu Gminy Dębno jest podmiotem, który 

realizuje własne działania wynikające ze strategii, prowadzi sprawozdawczość na potrzeby 

monitoringu i ewaluacji, przygotowując podsumowania i raporty dla Wójta Gminy Dębno oraz Rady 

Gminy Dębno, wreszcie stanowi „węzeł koordynacyjno-informacyjno-promocyjny” dla wykonawców 

i partnerów realizacyjnych. Wdrażanie strategii powinno się odbywać poprzez budowę i rozwijanie 

sieci aktywnej współpracy terytorialnej, międzysektorowej i międzyorganizacyjnej. Strategia Rozwoju 

Gminy Dębno na lata 2021-2030 zawiera bowiem działania, za realizację których odpowiadać będzie 

nie tylko Urząd Gminy Dębno i jednostki organizacyjne gminy, ale także inne organizacje publiczne, 
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pozarządowe czy prywatne. Skuteczna realizacja strategii wymaga integracji różnych środowisk 

wokół wspólnych celów oraz synchronizacji działań realizowanych przez różne podmioty, aby 

uzupełniały się i dawały efekt synergii. tak aby ich działania uzupełniały się i dawały efekt synergii. 

Podstawę partnerskiego modelu realizacji strategii stanowi właściwie zorganizowany przepływ 

informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w kreowanie lokalnego rozwoju oraz 

faktyczna współpraca na rzecz osiągania wspólnych celów. Dlatego wszyscy partnerzy realizujący 

zadania i projekty zdefiniowane w dokumencie są proszeni o aktywną współpracę z gminą, w 

szczególności z Referatem Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji Urzędu Gminy Dębno. 

Kluczowe zasady co do sposobu realizacji strategii 

Skuteczność proponowanych działań będzie zależała od poziomu zrozumienia treści strategii oraz 

skali aktywności i zintegrowania wielu środowisk, dlatego jej realizacja będzie się opierać o 

następujące zasady: 

 zasada rozwoju odpowiedzialnego, łączącego konkurencyjność gospodarki, dbałość 

o środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu 

stabilności finansów publicznych, 

 zasada rozwoju społecznie wrażliwego, zgodnie z którą głównymi beneficjentami rozwoju są 

wszyscy mieszkańcy bez wyjątku, a priorytetem jest rozwój włączający, a nie wykluczający,  

 zasada rozwoju terytorialnie zrównoważonego, zakładają harmonijny rozwój całej gminy, 

z uwzględnieniem zróżnicowań wewnętrznych, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów 

i potencjałów oraz likwidacji barier rozwojowych, 

 zasada podejścia zintegrowanego, zakładająca kompleksową interwencji publiczną łączącą 

w sobie zróżnicowane typy działań (infrastrukturalnych i tzw. miękkich) oraz integrującą 

wymiar społeczno-gospodarczy i przestrzenny w ramach podejmowanych interwencji, 

 zasada partycypacji i partnerstwa, zakładająca sprawną i efektywną współpracę różnych 

podmiotów i środowisk i instytucji na rzecz celów strategii, 

 zasada spójności z celami europejskiej i krajowej polityki rozwoju, w tym polityki regionalnej, 

przy zachowaniu autonomii programowej strategii rozwoju gminy, 

 zasada transparentności, gwarantująca przejrzystość działań, informowanie i konsultowanie 

decyzji oraz rozwiązań rozwojowych, 

 zasada elastyczności, czyli reagowania na zmiany zachodzące w gminie i jej otoczeniu, 

 zasada efektywność, zakładająca gospodarowanie zasobami w taki sposób, który zapewni 

celowość i oszczędność realizacji działania, przy uzyskaniu najlepszych efektów z 

poniesionych nakładów, 

 zasada koncentracji aktywności finansowej na ustalonych priorytetach, wskazująca priorytet 

finansowania dla programów i projektów wpisanych wprost do strategii oraz tych, które z 

niej bezpośrednio wynikają (dotyczący zarówno budżetu gminy, jak i źródeł zewnętrznych). 
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Mechanizmy i instrumenty realizacji strategii 

Projekty i zadania w ramach Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 będą realizowane 

w różnych okresach czasowych: od akcji jednorazowych, poprzez działania realizowane przez kilka 

tygodni, miesięcy, rok, kilka lat, aż do zadań ciągłych. 

Wykorzystane zostaną różne mechanizmy wdrażania strategii, w tym współpraca w ramach różnego 

rodzaju partnerstw. 

Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 będzie wdrażana przy wykorzystaniu 

zróżnicowanych instrumentów. Podstawowe instrumenty realizacji strategii to: 

 programy i plany branżowe, polityki rozwoju, opisujące w większym przybliżeniu niż strategia 

lub w sposób specjalistyczny podejście do danego zagadnienia, obszaru czy grupy społecznej, 

uszczegóławiające priorytety oraz strategie postępowania w ramach konkretnych obszarów, 

(określone zostały w rozdziale dotyczącym wytycznych do sporządzania dokumentów 

wykonawczych), 

 coroczne uchwały budżetowe Rady Gminy Dębno, wieloletnia prognoza finansowa oraz inne 

dokumenty finansowe, określające krótko- i długofalowe kierunki koncentracji środków 

finansowych itp., 

 projekty realizowane przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych, głownie europejskich, 

projekty międzysektorowe i międzyorganizacyjne, w tym otwarte konkursy ofert i inne formy 

współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi itp., 

 inne uchwały Rady Gminy Dębno, zarządzania Wójta Gminy Dębno, regulacje w postaci 

aktów prawa miejscowego, decyzje administracyjne itp.,  

 instrumenty planowania przestrzennego, w tym miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, procedury zapewniające udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym 

itp.,  

 tworzenie zespołów zadaniowych i projektowych, powoływanie dedykowanych ciał 

o charakterze opiniodawczo-doradczym, zawiązywanie partnerstw itp., 

 praca i zaangażowanie władz samorządowych, kadry kierowniczej i pracowników wydziałów 

oraz jednostek gminnych, koordynatorów programów i projektów, liderów lokalnych, a także 

system doskonalenia kadr, wymiany doświadczeń i poznawania dobrych praktyki itp., 

 instrumenty kontrolne, w tym kontrola jakości itp. 

 działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne, konsultacje wewnętrzne, konsultacje 

społeczne, wykorzystujące stronę internetową gminy, profile w mediach społecznościowych, 

media lokalne i ponadlokalne itp. 
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Poziom społeczny 

Poziom społeczny dotyczy upowszechniania zapisów Strategii Rozwoju Dębno na lata 2021-2030 

wśród społeczności lokalnej oraz pozyskiwania partnerów (lokalnych i zewnętrznych) dla realizacji 

zaplanowanych działań. Głównym adresatem zapisów dokumentu są mieszkańcy gminy 

i interesariusze lokalni (rani, pracownicy samorządowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele sektora 

gospodarczego i finansowego, podmioty turystyczne, instytucje rynku pracy, organizacje 

pozarządowe). Strategia jest również kierowana do otoczenia gminy (sąsiednie jednostki, powiat 

brzeski, zarząd województwa małopolskiego, wojewoda małopolski, administracja rządowa, 

podmioty społeczne i gospodarcze o ponadlokalnym zasięgu, potencjalni inwestorzy, zagraniczni 

partnerzy gminy). 

Upowszechnienie zapisów strategii ma na celu: 

 poinformowanie o zakończeniu prac nad opracowaniem strategii, 

 objaśnienie dalszych etapów procesu zintegrowanego planowania rozwoju w gminie – 

realizacja zapisów strategii, zaproszenie do współpracy, tworzenie partnerstw, 

 prezentację lokalnego potencjału społecznego, gospodarczego, środowiskowego, 

przestrzennego gminy, priorytetów i kierunków rozwoju w najbliższych latach, 

 objaśnienie roli funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w finansowaniu rozwoju lokalnego 

i sposobu ich pozyskiwania poprzez przygotowanie projektów wynikających ze strategii, 

 zachęcenie do współrealizacji Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030, a także jej 

stałego monitorowania i aktualizacji, zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami i nowymi 

wyzwaniami. 

W celu upowszechnienia treści strategii rekomenduje się przeprowadzić proponowane działania: 

 zorganizowanie spotkania informacyjnego poświęconego ustaleniom strategii oraz 

inaugurującego proces jej obowiązywania – skierowanego do głównych adresatów strategii 

oraz przedstawicieli otoczenia gminy, 

 opracowanie krótkiego materiału (broszury informacyjnej) przybliżającego treść Strategii 

Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2020: 

o umieszczenie go do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy 

i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), 

o przekazanie pełnej i/lub skróconej wersji strategii wskazanym interesariuszom 

lokalnym i ponadlokalnym, 

 udzielanie przez władze samorządowe gminy wywiadów dla prasy lokalnej i regionalnej na 

temat zakończenia prac nad Strategią Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 oraz 

rozpoczęcia procesu jej wdrażania i poszukiwania partnerów. 
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Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych 

Tabela 4. Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych. 

Obszar tematyczny Rodzaj dokumentu Dokument gminny Uchwała Wytyczne wynikające z działań planu operacyjnego 

Planowanie 
i zagospodarowanie 
przestrzenne 

Studium 
uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
gminy 

Studium 
uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Gminy Dębno 

UCHWAŁA Nr III/60/2019 Rady 
Gminy Dębno z dnia 27 lutego 
2019 roku w sprawie: 
uchwalenia zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Dębno” 

Studium zgodne z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej 
gminy, określonym w strategii. 
Ewentualna aktualizacja Studium oparta na nowo 
zidentyfikowanych terenach służących działaniom prowadzącym 
do zwiększenia i wykorzystania potencjału gospodarczego, 
rekreacyjnego i atrakcyjności osiedleńczej gminy oraz rozbudowy 
jej infrastruktury społecznej i komunalnej. 

Miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Gminy Dębno 
(Biadoliny 
Szlacheckie, Doły, 
Jaworsko, Łoniowa, 
Łysa Góra, 
Niedźwiedza, Perła, 
Maszkienice w 
części). 

Uchwała Nr II/133/2004 Rady 
Gminy Dębno z dnia 28 kwietnia 
2004 r. 

Plan przyjęty w 2004 r. obejmował swym zasięgiem całą gminę. 
Wprowadzane do obrotu prawnego kolejne plany obejmujące 
swym zasięgiem całe sołectwa lub ich część (Maszkienice), 
zastępowały ustalenia planu z 2004 r. w tym zakresie. W dniu 
28.10 2020 r. Rada Gminy Dębno podjęła uchwały w sprawie 
przystąpienia do opracowania planów dla terenów położonych w 
obrębach: Biadoliny Szlacheckie, Doły, Jaworsko, Łoniowa, Łysa 
Góra, Niedźwiedza, Perła, Maszkienice. Nowe dokumenty zastąpią 
obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Planowane zakończenie prac to 2023 r. 
Dokumenty muszę być zgodne ze studium oraz z modelem 
struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, określonym 
w strategii. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Gminy Dębno dla 
obrębu Jastew 

Uchwała Nr II/152/2012 Rady 
Gminy Dębno z dnia 29 marca 
2012 r. 

28.10.2020 r. Rada Gminy Dębno podjęła uchwałę w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w obrębie Jastew. Planowane zakończenie prac to 2023 r. 
Dokument musi być zgodny ze studium oraz z modelem struktury 
funkcjonalno-przestrzennej gminy, określonym w strategii. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Gminy Dębno dla 
obrębu Sufczyn 

Uchwała Nr II/334/2014 Rady 
Gminy Dębno z dnia 18 marca 
2014 r. 

Zgodnie z Wyrokiem (sygn. akt II SA/KR 184/18) Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 października 2018 
roku stwierdzono nieważność Uchwały Nr II/334/2014 Rady Gminy 
Dębno z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu 
Sufczyn w części graficznej w zakresie obszaru oznaczonego 
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symbolem 3.U.3 i w części tekstowej paragrafu 10 w zakresie, 
w jakim odnosi się do obszaru oznaczonego symbolem 3.U.3. 
W dniu 28.10.2020 r. Rada Gminy Dębno podjęła uchwałę 
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w obrębie Sufczyn. Planowane zakończenie prac to 2023 r. 
Dokument musi być zgodny ze studium oraz z modelem struktury 
funkcjonalno-przestrzennej gminy, określonym w strategii. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Gminy Dębno dla 
obrębu Dębno 

Uchwała Nr II/342/2014 Rady 
Gminy Dębno z dnia 18 marca 
2014 r. 

W dniu 28.10.2020 r. Rada Gminy Dębno podjęła uchwałę w 
sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w obrębie Dębno. Nowy dokument zastąpi obecnie obowiązujący 
miejscowy plan. Planowane zakończenie prac to 2023 r. Plan musi 
być zgodny ze studium oraz z modelem struktury funkcjonalno-
przestrzennej gminy, określonym w strategii. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Gminy Dębno dla 
obrębu Wola 
Dębińska 

Uchwała Nr II/337/2014 Rady 
Gminy Dębno z dnia 18 marca 
2014 r. 

Plan przyjęty w 2014 r. obejmował swym zasięgiem cały obręb. 
Wprowadzane do obrotu prawnego kolejne plany obejmujące 
swym zasięgiem fragmenty obrębu Wola Dębińska zastępowały 
ustalenia planu z 2014 r. w tym zakresie. W dniu 28.10.2020 r. 
Rada Gminy Dębno podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Wola Dębińska. 
Nowy dokument zastąpi ten obecnie obowiązujący. Planowane 
zakończenie prac to 2023 r. Plan musi być zgodny ze studium oraz 
z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, 
określonym w strategii. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
Gminy Dębno dla 
obrębu Porąbka 
Uszewska 

Uchwała Nr II/48/2015 Rady 
Gminy Dębno z dnia 
27 lutego 2015 r. 

W dniu 28.10.2020 r. Rada Gminy Dębno podjęła uchwałę w 
sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w obrębie Porąbka Uszewska. Nowy dokument zastąpi ten obecnie 
obowiązujący. Planowane zakończenie prac to 2023 r. Plan musi 
być zgodny ze studium oraz z modelem struktury funkcjonalno-
przestrzennej gminy, określonym w strategii. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 

Uchwała Nr IV/67/2015 Rady 
Gminy Dębno z dnia 27 kwietnia 
2015 r. 

W dniu 28.10.2020 r. Rada Gminy Dębno podjęła uchwałę w 
sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w 
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obszaru 
"Oczyszczalnia 
ścieków 
Maszkienice" 

obrębie Maszkienice. Nowy dokument zastąpi ten obecnie 
obowiązujący. Planowane zakończenie prac to 2023 r. Plan musi 
być zgodny ze studium oraz z modelem struktury funkcjonalno-
przestrzennej gminy, określonym w strategii. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego - 
OSIEDLE (Wola 
Dębińska) 

Uchwała Nr II/261/2017 Rady 
Gminy Dębno z dnia 3 marca 
2017 r. 

W dniu 28.10.2020 r. Rada Gminy Dębno podjęła uchwałę w 
sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w obrębie Wola Dębińska. Nowy dokument zastąpi ten obecnie 
obowiązujący. Planowane zakończenie prac to 2023 r. Plan musi 
być zgodny ze studium oraz z modelem struktury funkcjonalno-
przestrzennej gminy, określonym w strategii. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego - 
OBSZAR PRZY 
DRODZE KRAJOWEJ 
(Wola Dębińska) 

Uchwała Nr II/262/2017 Rady 
Gminy Dębno z dnia 3 marca 
2017 r. 

W dniu 28.10.2020 r. Rada Gminy Dębno podjęła uchwałę w 
sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 
w obrębie Wola Dębińska. Nowy dokument zastąpi ten obecnie 
obowiązujący. Planowane zakończenie prac to 2023 r. Plan musi 
być zgodny ze studium oraz z modelem struktury funkcjonalno-
przestrzennej gminy, określonym w strategii. 

Energetyka 

Założenia do planu 
zaopatrzenia w 
ciepło, energię 
elektryczną i paliwa 
gazowe 

Brak Brak 

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, 
wójt gminy jest odpowiedzialny za opracowanie projektu założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co 
najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lat, 
zgodnie z zakresem określonym w ww. ustawie. Projekt założeń 
podlega opiniowaniu przez samorząd województwa oraz 
wyłożeniu do publicznego wglądu z możliwością składania przez 
zainteresowane strony wniosków, zastrzeżeń i uwag. Rada gminy 
uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie powyższe. 

Plan zaopatrzenia 
w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa 
gazowe (w 
przypadku gdy 
plany 
przedsiębiorstw 

Brak Brak 

Dokument opracowywany jest w przypadku, gdy plany 
przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń. 
Można go przygotować dla obszaru gminy lub jej części. Plan 
opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę gminy 
założeń i winien być z nim zgodny. 
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energetycznych nie 
zapewniają 
realizacji założeń 
gminy) 

Gospodarka 
komunalna 

Wieloletnie plany 
gospodarowania 
mieszkaniowym 
zasobem gminy 

Brak Brak Gmina jest na finalnym etapie opracowania dokumentu.  

Wieloletni plan 
rozwoju 
i modernizacji 
urządzeń 
wodociągowych i 
urządzeń 
kanalizacyjnych 

Brak Brak 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych opracowuje przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne. Przez to przedsiębiorstwo rozumie się 
przedsiębiorcę, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania 
ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność. Plan 
powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy. Obowiązek 
opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-
kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń 
wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. 

Ochrona i opieka 
nad zabytkami oraz 
zarządzanie 
dziedzictwem 

Gminny program 
opieki nad 
zabytkami 

Brak Brak 

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami, wójt jest odpowiedzialny za opracowanie 
gminnego programu opieki nad zabytkami. Program sporządza się 
na okres 4 lat. Program przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Konieczne zapewnienie 
spójności ze strategią i uszczegółowienie zapisanych w niej założeń 
w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami oraz zarządzania 
dziedzictwem. 

Plan ochrony parku 
kulturowego 

Brak Brak Opracowanie opcjonalne. 

Ochrona 
środowiska 
i adaptacja do 
zmian klimatu 

Gminny program 
ochrony 
środowiska 

Program Ochrony 
Środowiska dla 
Gminy Dębno na 
lata 2020-2023 z 
perspektywą do 

Uchwała Nr V/182/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 29 maja 
2020 r. w sprawie: uchwalenia 
„Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Dębno na lata 2020-

Program aktualny, zgodny z celami i zapisami strategii i je 
uszczegóławiający. 
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2027 r 2023 z perspektywą do 2027 r.” 

Plan gospodarki 
niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla 
Gminy Mogilany 

Uchwała Nr I/250/2017 Rady 
Gminy Dębno z dnia 31 stycznia 
2017 r. w sprawie: wdrożenia 
Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy 
Dębno na lata 2016-2020 do 
realizacji 

Dokument wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej 
na lata 2016-2020. Rekomenduje się opracowanie nowego 
programu na kolejne lata. Dokument powinien być spójny ze 
strategią i ją uszczegóławiać, głównie w odniesieniu do celu 
operacyjnego 3.1. Rozwój infrastruktury, ochrona zasobów 
środowiskowych i adaptacja do zmian klimatu. Dokument stanowi 
instrument pozyskiwania środków zewnętrznych m.in. na działania 
w zakresie termomodernizacji budynków, rozwoju transportu 
publicznego i ścieżek rowerowych czy wdrażania OZE. 

Program usuwania 
azbestu 

Program usuwania 
wyrobów 
zawierających 
azbest z terenu 
gminy Dębno na 
lata 2019-2032 

Uchwała Nr Vi/75/2019 Rady 
Gminy Dębno z dnia 16 maja 
2019 r. w sprawie: przyjęcia 
Programu Usuwania Wyrobów 
Zawierających Azbest z terenu 
Gminy Dębno na lata 2019-
2032 

Program spójny z celami strategii. 

Program małej 
retencji 

Brak Brak 

Program opcjonalny, ważny w kontekście postępujących zmian 
klimatu, ograniczoność zasobów wodnych, dostępność środków 
zewnętrznych na inwestycje retencyjne oraz możliwość 
wykorzystania jako instrument wzbogacania bioróżnorodności. 
Strategia uwzględnia retencję w ramach celu operacyjnego 3.1. 
Rozwój infrastruktury, ochrona zasobów środowiskowych 
i adaptacja do zmian klimatu. 

Transport 

Strategia rozwoju 
elektromobilności  

Brak Brak 

Dokument opcjonalny, ważny w kontekście dążenia do realizacji 
zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie mobilności, w której 
szczególne miejsce zajmuje elektromobilność, a także ze względu 
na dostępność środków zewnętrznych na przedmiotowe działania. 

Plany rozwoju sieci 
drogowej wraz 
planami 
finansowania 
w zakresie dróg 
gminnych 

Brak Brak 
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
do zarządcy drogi należy w szczególności opracowywanie planów 
rozwoju sieci drogowej. 

Polityka społeczna 
Gminna strategia 
rozwiązywania 

Strategia 
Rozwiązywania 

Uchwała Nr III/164/2016 Rady 
Gminy Dębno z dnia 22 marca 

Dokument obwiązujący, jednak rekomenduje się jego aktualizację 
lub opracowanie nowego, celem zapewnienia spójności ze 



Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 

103 

problemów 
społecznych  

Problemów 
Społecznych na 
terenie Gminy 
Dębno na lata 2016 
- 2022 

2016 r. w sprawie: przyjęcia 
Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na 
terenie Gminy Dębno na lata 
2016 - 2022 

strategią rozwoju, a także uwzględniania wniosków z aktualnej 
pogłębionej diagnozy społeczno-demograficznej oraz w zakresie 
pojawiających się i przewidywanych problemów społecznych. 
Dokument powinien być spójny ze strategią i ją uszczegóławiać, 
głównie w odniesieniu do celu operacyjnego 3.5. Prowadzenie 
skutecznej polityki społecznej i zdrowotnej. 

Gminny program 
rewitalizacji 

Gminny Program 
Rewitalizacji dla 
Gminy Dębno na 
lata 2016-2026 

Uchwała Nr VII/301/2017 Rady 
Gminy Dębno z dnia 27 lipca 
2017 r. w sprawie: zmiany 
Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Dębno 
na lata 2016-2026 

Dokument zgodny z celami i zapisami strategii. Ewentualna 
modyfikacja w wyniku zaktualizowanej i pogłębionej diagnozy. 

Gminny program 
przeciwdziałania 
przemocy 
w rodzinie oraz 
ochrony ofiar 
przemocy 
w rodzinie 

Gminny Program 
Przeciwdziałania 
Przemocy w 
Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar 
Przemocy w 
Rodzinie w Gminie 
Dębno na lata 2021-
2022 

Uchwała Nr I/298/2021 Rady 
Gminy Dębno z dnia 29 stycznia 
2021 r. w sprawie: przyjęcia 
Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Dębno na lata 2021-2022 

Dokument aktualny, zgodny z celami i zapisami strategii i je 
uszczegóławiający. 

Gminny program 
wspierania rodziny 

Gminny Program 
Wspierania Rodziny 
w Gminie Dębno na 
lata 2020 -2023 

Uchwała Nr III/165/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 26 marca 
2020 r. w sprawie: przyjęcia 
Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie 
Dębno na lata 2020 -2023 

Dokument aktualny, zgodny z celami i zapisami strategii i je 
uszczegóławiający. 

Gminny program 
profilaktyki 
i rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych 
oraz 
Gminny program 
przeciwdziałania 
narkomanii 

Gminny Program 
Profilaktyki i 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 
2021 

Uchwała Nr XIV/285/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 
2020 r. w sprawie: przyjęcia 
Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii, 
na rok 2021 

Program przyjmowany corocznie. Dokument powinien być spójny 
ze strategią, głównie w odniesieniu do celu operacyjnego 3.5. 
Prowadzenie skutecznej polityki społecznej i zdrowotnej. 
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Rozwój lokalny 

Program 
współpracy 
z organizacjami 
pozarządowymi 
oraz podmiotami 
wymienionymi 
w art. 3 ust. 3. 
Ustawy o 
działalności 
pożytku 
publicznego 
i o wolontariacie 

Program 
współpracy Gminy 
Dębno z 
organizacjami 
pozarządowymi 
oraz podmiotami 
wymienionymi w 
art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności 
pożytku 
publicznego i 
wolontariacie na 
rok 2021 

Uchwała Nr XII/266/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 27 
listopada 2020 r. w sprawie: 
przyjęcia „Programu 
współpracy Gminy Dębno z 
organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, na 
rok 2021” 

Program przyjmowany corocznie. Obszary współpracy finansowej i 
niefinansowej powinny uwzględniać szczególnie te pola, które 
strategia uznaje za kluczowe. 

Programy odnowy 
miejscowości 

Plan Odnowy 
Miejscowości Wola 
Dębińska na lata 
2020-2027 

Uchwała Nr X/240/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 14 
września 2020 r. w sprawie: 
zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Wola Dębińska na 
lata 2020-2027 

Dokumenty zgodne ze strategią. Ewentualna aktualizacja zgodnie 
z potrzebami. Programy tworzą przestrzeń do realizacji wielu 
działań lokalnych, w tym z wykorzystaniem zaangażowania 
społecznego, a jednocześnie mogą być instrumentami 
pozyskiwania środków na dedykowane przedsięwzięcia. 

Plan Odnowy 
Miejscowości 
Sufczyn na lata 
2020-2027 

Uchwała Nr X/239/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 14 
września 2020 r. w sprawie: 
zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Sufczyn na lata 
2020-2027 

Plan Odnowy 
Miejscowości 
Porąbka Uszewska 
na lata 2020-2027 

Uchwała Nr X/238/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 14 
września 2020 r. w sprawie: 
zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Porąbka 
Uszewska na lata 2020-2027 

Plan Odnowy 
Miejscowości Perła 
na lata 2020-2027 

Uchwała Nr X/237/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 14 
września 2020 r. w sprawie: 
zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Perła na lata 

https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816967,uchwala-nr-x2402020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816967,uchwala-nr-x2402020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816967,uchwala-nr-x2402020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816967,uchwala-nr-x2402020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816967,uchwala-nr-x2402020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816967,uchwala-nr-x2402020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816966,uchwala-nr-x2392020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816966,uchwala-nr-x2392020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816966,uchwala-nr-x2392020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816966,uchwala-nr-x2392020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816966,uchwala-nr-x2392020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816966,uchwala-nr-x2392020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816964,uchwala-nr-x2382020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816964,uchwala-nr-x2382020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816964,uchwala-nr-x2382020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816964,uchwala-nr-x2382020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816964,uchwala-nr-x2382020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816964,uchwala-nr-x2382020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816963,uchwala-nr-x2372020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816963,uchwala-nr-x2372020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816963,uchwala-nr-x2372020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816963,uchwala-nr-x2372020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816963,uchwala-nr-x2372020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
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2020-2027 

Plan Odnowy 
Miejscowości 
Niedźwiedza na lata 
2020-2027 

Uchwała Nr X/236/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 14 
września 2020 r. w sprawie: 
zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Niedźwiedza na 
lata 2020-2027 

Plan Odnowy 
Miejscowości 
Maszkienice na lata 
2020-2027 

Uchwała Nr X/235/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 14 
września 2020 r. w sprawie: 
zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Maszkienice na 
lata 2020-2027 

Plan Odnowy 
Miejscowości Łysa 
Góra na lata 2020-
2027 

Uchwała Nr X/234/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 14 
września 2020 r. w sprawie: 
zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Łysa Góra na lata 
2020-2027 

Plan Odnowy 
Miejscowości 
Łoniowa na lata 
2020-2027 

Uchwała Nr X/233/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 14 
września 2020 r. w sprawie: 
zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Łoniowa na lata 
2020-2027 

Plan Odnowy 
Miejscowości 
Jaworsko na lata 
2020-2027 

Uchwała Nr X/232/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 14 
września 2020 r. w sprawie: 
zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Jaworsko na lata 
2020-2027 

Plan Odnowy 
Miejscowości 
Jastew na lata 2020-
2027 

Uchwała Nr X/231/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 14 
września 2020 r. w sprawie: 
zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Jastew na lata 

https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816962,uchwala-nr-x2362020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816962,uchwala-nr-x2362020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816962,uchwala-nr-x2362020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816962,uchwala-nr-x2362020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816962,uchwala-nr-x2362020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816962,uchwala-nr-x2362020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816960,uchwala-nr-x2352020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816960,uchwala-nr-x2352020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816960,uchwala-nr-x2352020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816960,uchwala-nr-x2352020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816960,uchwala-nr-x2352020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816960,uchwala-nr-x2352020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816957,uchwala-nr-x2342020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816957,uchwala-nr-x2342020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816957,uchwala-nr-x2342020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816957,uchwala-nr-x2342020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816957,uchwala-nr-x2342020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816957,uchwala-nr-x2342020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816954,uchwala-nr-x2332020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816954,uchwala-nr-x2332020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816954,uchwala-nr-x2332020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816954,uchwala-nr-x2332020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816954,uchwala-nr-x2332020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816954,uchwala-nr-x2332020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816953,uchwala-nr-x2322020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816953,uchwala-nr-x2322020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816953,uchwala-nr-x2322020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816953,uchwala-nr-x2322020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816953,uchwala-nr-x2322020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816953,uchwala-nr-x2322020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816952,uchwala-nr-x2312020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816952,uchwala-nr-x2312020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816952,uchwala-nr-x2312020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816952,uchwala-nr-x2312020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816952,uchwala-nr-x2312020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
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2020-2027 

Plan Odnowy 
Miejscowości Doły 
na lata 2020-2027 

Uchwała Nr X/230/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 14 
września 2020 r. w sprawie: 
zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Doły na lata 2020-
2027 

Plan Odnowy 
Miejscowości 
Dębno na lata 2020-
2027 

Uchwała Nr X/229/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 14 
września 2020 r. w sprawie: 
zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Dębno na lata 
2020-2027 

Plan Odnowy 
Miejscowości 
Biadoliny 
Szlacheckie na lata 
2020-2027 

Uchwała Nr X/228/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 14 
września 2020 r. w sprawie: 
zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Biadoliny 
Szlacheckie na lata 2020-2027 

Oświata 

Plan sieci 
publicznych szkół 
podstawowych 
prowadzonych 
przez gminę 

Sieć publicznych 
szkół 
podstawowych 
prowadzonych 
przez Gminę Dębno 
oraz określenia 
granic obwodów 
publicznych szkół 
podstawowych, od 
dnia 1 września 
2019 r. 

Uchwała Nr VII/84/2019 Rady 
Gminy Dębno z dnia 27 czerwca 
2019 r. w sprawie: ustalenia 
planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Dębno oraz 
określenia granic obwodów 
publicznych szkół 
podstawowych, od dnia 1 
września 2019 r. 

Strategia nie przewiduje wprost zmian w sieci publicznych szkół 
podstawowych. Ewentualne działania w tym zakresie warto 
poprzedzić audytem oświaty, uwzględniającym analizy finansowo-
organizacyjne, analizy i prognozy demograficzne, a także analizę 
zapotrzebowania społecznego. 

Zarządzanie 
kryzysowe 

Gminny plan 
zarządzania 
kryzysowego 

Zarządzenie nr 2/2013 Wójta Gminy Dębno z dn. 
17.10.2013 r. 

Rekomendowana bieżąca aktualizacja, m.in. wykorzystująca 
doświadczenia kadr zarządzających gminą w czasie pandemii 
COVID-19. 

Finanse publiczne 
Uchwała 
budżetowa 
(zawierająca 

Uchwała budżetowa 
Gminy Dębno na 
2021 r. 

Uchwała Nr XIV/287/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 
2020 r. w sprawie: przyjęcia 

Uchwała przyjmowana corocznie. Powinna odzwierciedlać cele 
i kierunki działań określone w strategii, być zintegrowana 
z wieloletnią prognozą finansową. Aktualizacja w ciągu roku 

https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816948,uchwala-nr-x2302020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816948,uchwala-nr-x2302020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816948,uchwala-nr-x2302020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816948,uchwala-nr-x2302020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816948,uchwala-nr-x2302020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816948,uchwala-nr-x2302020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816944,uchwala-nr-x2292020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816944,uchwala-nr-x2292020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816944,uchwala-nr-x2292020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816944,uchwala-nr-x2292020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816944,uchwala-nr-x2292020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816944,uchwala-nr-x2292020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816942,uchwala-nr-x2282020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816942,uchwala-nr-x2282020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816942,uchwala-nr-x2282020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816942,uchwala-nr-x2282020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816942,uchwala-nr-x2282020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
https://bip.malopolska.pl/debno,a,1816942,uchwala-nr-x2282020-rady-gminy-debno-z-dnia-14-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-odnowy-.html
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budżet i załączniki) uchwały budżetowej Gminy 
Dębno na 2021 r. z późniejszymi 
zmianami (UCHWAŁA Nr 
I/300/2021 Rady Gminy Dębno 
z dnia 29 stycznia 2021 r.) 

zgodnie z potrzebami. 

Wieloletnia 
prognoza 
finansowa  

Wieloletnia 
Prognoza 
Finansowa Gminy 
Dębno na lata 2021-
2035 

Uchwała Nr XIV/288/2020 Rady 
Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 
2020 r. w sprawie: uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Dębno na 
lata 2021-2035 z późniejszymi 
zmianami (Uchwała Nr 
I/301/2021 Rady Gminy Dębno 
z dnia 29 stycznia 2021 r.) 

Dokument aktualny, zgodny z zapisami strategii. Aktualizacja 
zgodnie z potrzebami, z zachowaniem spójności ze strategią. 
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Monitoring, ewaluacja i aktualizacja dokumentu 

Podstawą kontroli kierunku rozwoju gminy zaprogramowanego w strategii jest dysponowanie 

obiektywną wiedzą na temat osiąganych postępów oraz zdolność do reagowania na pojawiające się 

rozbieżności pomiędzy przyjętymi założeniami a uzyskiwanymi efektami. W dokumencie określono 

procesy i zaproponowano wskaźniki, by na ich podstawie móc monitorować i weryfikować, czy prace 

idą zgodnie z planem i czy obecne kierunki działań prowadzą do osiągnięcia wyznaczonych celów. 

Sprawozdawczość z realizacji strategii będzie realizowana w oparciu o dwa elementy: 

 obligatoryjny – analizę wskaźnikową, 

 fakultatywny – podsumowanie realizacji kierunków działań określonych w strategii. 

Sprawozdawczość zostanie skoordynowana z nałożonym na gminy, zgodnie z dyspozycją art. 28aa. 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obowiązkiem opracowania i przedstawienia 

w terminie do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy. Raport powinien obejmować 

odniesienie się do strategii. Informacja powinna dotyczyć aktualnego stanu realizacji poszczególnych 

kierunków działań, ewentualnych trudności realizacyjnych, z uwzględnieniem proponowanych 

działań naprawczych, wielkości środków finansowych wydatkowanych na realizację strategii, w tym 

poziomu zaangażowania środków zewnętrznych. 

Analiza wskaźnikowa będzie opracowywana przez Referat Promocji, Rozwoju i Wsparcia Inwestycji 

Urzędu Gminy Dębno, pełniący funkcję centrum koordynacyjnego, na podstawie własnych danych 

i informacji, statystyk wewnątrzgminnych, statystyki publicznej (w szczególności generowanej przez 

Główny Urząd Statystyczny w ramach Banku Danych Lokalnych), a także statystyk realizatorów 

i partnerów realizacyjnych. Analiza powinna uwzględniać wskaźniki określone w strategii, z których 

kluczowe znaczenie mają wskaźniki zgromadzone w poniższej w tabeli, którym przypisano wartości 

bazowe i docelowe. Mogą one być poszerzane lub zamieniane, zgodnie z potrzebami. Analiza 

powinna być realizowana każdorazowo z wykorzystaniem jednego źródła danych, prowadzona w 

sposób dynamiczny, wskazując zmianę, jej zakres i kierunek, a także – w przypadku niepożądanych 

tendencji – rekomendacje zmierzające do poprawy funkcjonowania systemu wdrażania. Analiza może 

być również prowadzona w sposób porównawczy.  

Tabela 5. Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia 
 

OBSZAR STRATEGICZNY 1. Gospodarka i Rynek Pracy 

Cel strategiczny 1.. Konkurencyjność gospodarki lokalnej wykorzystująca dogodne położenie komunikacyjne. 

Cele operacyjne: Rezultaty 
Wskaźnik 
rezultatu 

Źródło 
pozyskiwania 

informacji 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Cel operacyjny 1.1. 
Wzmacnianie 
rozwoju 
gospodarczego 
gminy. 

Zwiększenie 
potencjału 

inwestycyjnego 
gminy 

Powierzchnia 
terenów 

inwestycyjnych w 
gminie 

Wydział 
Inwestycji, 
Gospodarki 

Komunalnej i 
Przestrzennej 
oraz Ochrony 
Środowiska 

Urząd Gminy 

100 ha 140 ha 
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Dębno 

Poprawa jakości 
obsługi 

inwestorów / 
przedsiębiorców 

Poziom 
zadowolenia 

klientów z obsługi 

Referat 
Promocji, 
Rozwoju i 
Wsparcia 
Inwestycji 

wysoki wysoki 

Cel operacyjny 1.2. 
Rozwój i promocja 
przedsiębiorczości 
lokalnej oraz 
wspieranie 
aktywności 
zawodowej 
mieszkańców. 

Wzrost 
przedsiębiorczości 
wśród osób do 30. 

roku życia 

Liczba działalności 
gospodarczych 

założonych przez 
osoby do 30. roku 

życia 

Urząd Gminy 
Dębno 

CEiDG 

137  

Wszystkich 
przedsiębior
ców do 30 
roku życia 

200 

Wzrost 
przedsiębiorczości 

lokalnej 

Liczba nowych 
podmiotów 

wpisanych do 
rejestru REGON na 

terenie gminy 

 

Liczba podmiotów 
wpisanych do 

rejestru REGON na 
1 tys. 

mieszkańców 

 

Pracujący w 
przeliczeniu na 1 
tys. mieszkańców 

BDL GUS 

61 
podmiotów 
w 2020 roku 

 

 

6,1% 

120 

 

 

 

 

12% 

Cel operacyjny 1.3. 
Wykorzystanie 
potencjału 
obszarów wiejskich 
do wzmocnienia 
gospodarki 
lokalnej. 

Wzrost 
konkurencyjności 
rolnictwa i branż 

powiązanych 

Liczba lokalnych 
przedsiębiorstw 

przetwarzających 
produkty rolne 

Urząd Gminy 
Dębno – Referat 

Promocji, 
Rozwoju i 
Wsparcia 
Inwestycji 

1 2 

Liczba dochodów 
pochodzących z 

podatku 
dochodowego z 

sekcji C 
(Przetwórstwo 

przemysłowe) wg 
klasyfikacji PKD 

Urząd Gminy 
Dębno – 
Wydział 

Inwestycji, 
Gospodarki 
Komunalnej 

i Przestrzennej 
oraz Ochrony 
Środowiska 

  

OBSZAR STRATEGICZNY 2. Oferta czasu wolnego 

Cel strategiczny 2.. Atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego, stanowiąca element przewagi konkurencyjnej 
gminy. 

Cele operacyjne: Rezultaty 
Wskaźnik 
rezultatu 

Źródło 
pozyskiwania 

informacji 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Cel operacyjny 2.1. 
Ochrona oraz 
efektywne 
wykorzystanie w 

Zwiększenie oferty 
kulturalnej i 
rozrywkowej 

skierowanej do 

Liczba zajęć 
stałych i 

czasowych w 
ofercie DCK w 

Dębińskie 
Centrum 
Kultury 

10 14 
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procesach 
rozwojowych 
dziedzictwa 
historycznego i 
kulturowego 
gminy. 

różnych grup 
mieszkańców 

ciągu roku 

Poprawa 
dostępności miejsc 
z ofertą kulturalną 

dla osób z 
niepełnosprawnoś

ciami 

Liczba budynków 
infrastruktury 

społeczno-
kulturalnej 

dostosowanych do 
potrzeb osób z 

niepełnosprawnoś
ciami 

Urząd Gminy 
Dębno – 
Wydział 

Inwestycji, 
Gospodarki 
Komunalnej 

i Przestrzennej 
oraz Ochrony 
Środowiska 

1 3 

Poprawa jakości 
oferty bibliotek 

publicznych 

Liczba zajęć, 
spotkań wydarzeń 
organizowanych 

przez biblioteki w 
ciągu roku 

Biblioteki 
publiczne 

2 

Razy w roku 

4-5 

 w roku 

Poprawa stanu 
technicznego 

obiektów 
zabytkowych 

Liczba zabytków 
pozostających w 

złym  stanie 
technicznym 

Urząd Gminy 
Dębno 
Referat 

Promocji i 
Wsparcia 
Inwestycji 

25 10 

Ochrona promocja 
i rozwój 

niematerialnego 
dziedzictwa 
kulturowego 

szczególnie na 
obszarach 

wiejskich Gminy 
Dębno 

Liczba osób które 
są zaangażowane 

w działalność 
zespołów pieśni i 
tańca na terenie 

Gminy Dębno 

Dębińskie 
Centrum 
Kultury, 
Organizacje 
pozarządowe , 
Ośrodek Praktyk 
Artystycznych 

300 350  

Cel operacyjny 2.2. 
Rozwój i promocja 
oferty czasu 
wolnego, 
wzmacniające 
markę turystyczną 
gminy. 

Rozwój 
Infrastruktury 
Turystycznej 

Wybudowana 
wieża w Jaworsku 

Urząd Gminy 
Dębno 

Referat 
Promocji, 
Rozwoju 

Wsparcia i 
Inwestycji 
Wydział 

Inwestycji, 
Gospodarki 
Komunalnej 

i Przestrzennej 
oraz Ochrony 
Środowiska 

0 1 

Rozwój 
infrastruktury 
rowerowej na 
terenie gminy 

Liczba punktów 
usługowych 
związanych z 

obsługą 
rowerzystów 
(serwisów, 

przystanków 
gastronomicznych 

itp.) 

Urząd Gminy 
Dębno 

Referat 
Promocji, 
Rozwoju 

Wsparcia i 
Inwestycji 

1 2 
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Cel operacyjny 2.3. 

Rozwój sportu i 
rekreacji, jako 
nowych 
specjalizacji 
lokalnych. 

Wzrost aktywności 
ruchowej 

mieszkańców 

Liczba i odsetek 
kobiet oraz 

poszczególnych 
grup wiekowych 
wśród członków i 

ćwiczących 
lokalnych klubów 

sportowych 

Kluby sportowe 

18-45 roku 
życia  

17% 

46- 85 roku 
życia 

14% 

18-45 roku 
życia  

25% 

46- 85 
roku życia 

30% 

Zwiększenie oferty 
imprez 

sportowych i 
rekreacyjnych na 

terenie gminy 

Liczba imprez 
sportowych i 

rekreacyjnych na 
terenie gminy w 

skali  roku 

Urząd Gminy 
Dębno – Referat 

Ewidencji, 
Spraw 

Społecznych i 
Sportu 

1 6 

OBSZAR STRATEGICZNY 3. Warunki i jakość życia 

Cel strategiczny 3. Atrakcyjność zamieszkania 

i dostępność wysokiej jakości usług publicznych. 

Cele operacyjne: Rezultaty 
Wskaźnik 
rezultatu 

Źródło 
pozyskiwania 

informacji 

Wartość 
bazowa 

wskaźnika 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Cel operacyjny 3.1. 
Rozwój 
infrastruktury, 
ochrona zasobów 
środowiskowych i 
adaptacja do zmian 
klimatu 

Zwiększenie 
dostępności usług 

kanalizacyjnych 

Odsetek 
mieszkańców 
posiadających 
dostęp do sieci 

kanalizacji 
sanitarnej 

Wydział 
Inwestycji, 
Gospodarki 

Komunalnej i 
Przestrzennej 
oraz ochronny 

środowiska 

62% 68% 

Zwiększenie 
dostępności usług 
wodociągowych 

Odsetek 
mieszkańców 
posiadających 
dostęp do sieci 
wodociągowej 

Wydział 
Inwestycji, 
Gospodarki 

Komunalnej i 
Przestrzennej 
oraz ochronny 

środowiska 

89% 92% 

Cel operacyjny 3.2. 
Zwiększenie 
dostępności 
komunikacyjnej 
gminy i mobilności 
mieszkańców. 

Poprawa 
wewnętrznej 
dostępności 

komunikacyjnej 

Długość 
wybudowanej i 

zmodernizowanej 
infrastruktury 

drogowej 

Urząd Gminy 
Dębno  

Referat 
Promocji, 
Rozwoju i 
Wsparcia 
Inwestycji 

150 km stan 
na 2021 rok  

Zakładamy 
ok. 10 km 
do 2030 

roku 

Zwiększenie 
dostępności i 
jakości usług 

transportowych 

Liczba 
miejscowości 
gminnych do 

których dociera 
transport 

 

Liczba gminnych 
linii 

komunikacyjnych 

Urząd Gminy 
Dębno 

13 

 

 

 

3 

13 

 

 

 

3 

Cel operacyjny 3.3. 
Zapewnienie 

Wzrost 
świadomości dzieci 

Liczba dzieci, które 
w szkołach 

Placówki 
Oświatowe, 

500 700 
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bezpieczeństwa 
publicznego. 

i młodzieży 
w zakresie 

unikania zagrożeń i 
reagowania 
w sytuacji 
zagrożeń 

przeszły kursy / 
szkolenia z zakresu 
szeroko pojętego 
bezpieczeństwa 

i pierwszej 
pomocy 

Straż Pożarna i 
inne służby 

odpowiedzialne 
za 

bezpieczeństwo 

Lepsza współpraca 
służb 

odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo 

Liczba wspólnych 
akcji i ćwiczeń 
z zarządzania 
i reagowania 
kryzysowego 

Straż Pożarna i 
inne służby 

odpowiedzialne 
za 

bezpieczeństwo 

2 3/4 

Cel operacyjny 3.4. 
Kształtowanie 
warunków dla 
rozwoju kapitału 
ludzkiego w 
gminie. 

Podniesienie 
jakości usług i 

poprawa 
dostępności opieki 

żłobkowej i 
edukacji 

przedszkolnej 

Liczba miejsc  w 
żłobkach na 

terenie gminy 
 

Liczba przedszkoli 
na terenie Gminy 

Dębno 

Placówki 
Oświatowe 

0 

 

 

8 

20 

 

 

9 

Rozwój bazy 
dydaktycznej oraz 

przedszkolnej 
infrastruktury 
rekreacyjnej i 

sportowej 

Liczba placówek 
która nie została 

poddane 
termomodernizacji 

Placówki 
oświatowe  

3 0  

Cel operacyjny 3.5. 
Prowadzenie 
skutecznej polityki 
społecznej i 
zdrowotnej.  

Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 

ograniczenie 
skutków patologii 

społecznych 

Liczba osób 
objętych 

leczeniem 
odwykowym 

Urząd Gminy 
Dębno 

Komisja 
Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych 

70 35 

Przeciwdziałanie 
marginalizacji 
i wykluczeniu 
społecznemu 

Liczba oraz 
odsetek 

osób/rodzin 
korzystających z 

pomocy 
społecznej, w tym 
korzystających z 

pomocy 
finansowej 

Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
w Dębnie 

282 liczba 
osób w 

rodzinach 

 

122 liczba 
rodzin 

350 liczba 
osób w 

rodzinach 

 

180 liczba 
rodzin 

Cel operacyjny  3.6. 
Nowoczesne 
zarządzanie 
publiczne, służące 
mieszkańcom, 
środowisku i 
gospodarce. 

Wzrost poziomu 
dostępności do 

usług publicznych 
świadczonych 

zdalnie 

Liczba dostępnych 
e-usług 

Urząd Gminy 
Dębno 

10 20 

Wzrost aktywności 
partycypacji 
społecznej 

Liczba rozwiązań 
i/lub dokumentów 

poddanych 
konsultacjom 
społecznym 

Urząd Gminy 
Dębno - Referat 

Promocji, 
Rozwoju i 
Wsparcia 

Inwestycji + 
Referat 

Ewidencji, 
Spraw 

Społecznych i 
Sportu 

1 
Do 2030 

roku około 
9/11 
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Rozwój procesów 
współpracy z 

innymi JST 

Liczba 
zrealizowanych 
projektów we 

współpracy gminy 
i co najmniej 1 

innej JST 

Urząd Gminy 
Dębno - Referat 

Promocji, 
Rozwoju i 
Wsparcia 

Inwestycji + 
Referat 

Ewidencji, 
Spraw 

Społecznych i 
Sportu, Wydział 

Inwestycji, 
Gospodarki 
Komunalnej 

i Przestrzennej 
oraz Ochrony 
Środowiska 

1 

Do 2030 
roku około 

5 do 6 
projektów 

 

Podsumowanie realizacji poszczególnych kierunków działań opracuje Referat Promocji, Rozwoju 

i Wsparcia Inwestycji Urzędu Gminy Dębno na podstawie informacji własnych oraz otrzymanych od 

partnerów realizacyjnych i podmiotów zaangażowanych. W takim przypadku będą oni proszeni o 

przedstawienie skondensowanej informacji z realizacji własnych działań, określonych w strategii, 

najlepiej z wykorzystaniem zestandaryzowanego formularza sprawozdawczego.  

Ponadto, zakłada się, że w połowie okresu obowiązywania i wdrażania Strategii Rozwoju Gminy 

Dębno na lata 2021-2030 oraz po zakończeniu jej rekomendowana jest realizacja ewaluacji, 

rozumianej jako ocena interwencji według jej rezultatów, oddziaływania oraz potrzeb, które miała 

spełnić. Ewaluacja ma na celu podniesienie jakości działań poprzez zwiększenie ich adekwatności, 

skuteczności, użyteczności, efektywności i trwałości. Tym odróżnia się od monitoringu, który 

prowadzony jest stale w celu zapewnienia prawidłowości i efektywności działań strategii – pozwala 

wykryć zagrożenia i ewentualną konieczność modyfikacji planowanych do realizacji zadań lub 

podmiotów odpowiedzialnych/współpracujących przy realizacji zadań. Ewaluacja może zostać 

zrealizowana w formie spotkania strategicznego z udziałem władz samorządowych oraz 

najważniejszych interesariuszy lokalnych i partnerów realizacyjnych. Jego docelowym efektem 

powinna być lista proponowanych zmian do strategii. 

Wyżej wymienione materiały i informacje będą podstawą dla Wójta Gminy Dębno oraz Rady Gminy 

Dębno do podejmowania oceny realizacji strategii, proponowania priorytetów realizacyjnych 

podpartych budżetowo, wprowadzania uzupełnień oraz dokonywania niezbędnych i uzasadnionych 

zmian w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. 
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Ramy finansowe i potencjalne źródła finansowania Strategii 

Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-2030 

 

Ramy finansowe  

Ramy finansowe wskazują wielkości środków finansowych szacowanych na realizację strategii, 

a jednocześnie potwierdzają możliwość realizacji przez gminę zaplanowanych działań. Ramy 

finansowe są uzależnione od zakresu przedmiotowego i horyzontu czasowego podejmowanych 

działań, kondycji finansowej gminy oraz jej możliwości inwestycyjnych, w tym założeń długofalowej 

polityki finansowej i inwestycyjnej. Przy jej konstruowaniu wykorzystano doświadczenia zebrane w 

wyniku działań podejmowanych w ostatnich latach, w tym przede wszystkim związane z wdrażaniem 

poprzedniej strategii, a także dostępności potencjalnych zewnętrznych źródeł finansowania. 

Finansowanie działań rozwojowych, określonych w Strategii Rozwoju Gminy Dębno na lata 2021-

2030, będzie się odbywać przy wykorzystaniu środków, które pozostają w dyspozycji samorządu lub 

o które gmina może skutecznie zabiegać. Wśród nich najistotniejsze są środki publiczne, 

wspomagane funduszami prywatnymi w ramach zawiązywanych partnerstw. Środki pochodzące z 

budżetu gminy będą zapewniały niezbędne współfinansowanie projektów w ramach programów 

operacyjnych i innych finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych. 

Analizując zdolność gminy Dębno do realizacji zadań wynikających z zapisów strategii, należy odnieść 

się do danych historycznych przedstawiających stan finansów gminnych, a także dokonać próby 

określenia potencjału inwestycyjnego gminy w perspektywie objętej strategią, opierając się przy tym 

na danych prognostycznych. 

W analizowanym okresie 2010-2019 z roku na rok rosły dochody budżetu gminy, zwiększając się z ok. 

32,4 mln zł w roku 2010 do ponad 63,8 mln zł w roku 2019. Wyraźnie wzrosły także dochody budżetu 

gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca – na początku analizowanego okresu było to 2 267 zł, na 

końcu 4 340 zł. Z punktu widzenia struktury budżetu gminy najistotniejszym źródłem dochodów były 

dotacje (wzrost z 20% wszystkich dochodów w 2010 r. do 37% w 2019 roku). W analizowanym 

okresie ich wartość wzrosła z poziomu ok. 6,5 mln zł do ok. 23,7 mln zł (szczególny wzrost od 2014 

roku). Drugim najważniejszym źródłem dochodów gminy Dębno były subwencje (35% dochodów w 

2019 roku, ok 22. mln zł), zaś ich najmniejszą część stanowiły dochody własne (28%, czyli ok. 18 mln 

zł). 

Wymiarem aktywności samorządu terytorialnego w kreowaniu podstaw rozwoju lokalnego są przede 

wszystkim wydatki budżetowe. Należy wskazać wyraźny wzrost wydatków budżetowych 

ponoszonych przez gminę Dębno. W analizowanym okresie 2010-2019 wzrosły one z ok. 33 mln zł do 

ok. 70,1 ml zł. Podobnie w całym okresie wzrastały wydatki gminy w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca. W roku 2010 było to 2 566 zł, a w 2019 już 4 768 zł (wzrost o 85,8%). Szczególnym 

rodzajem wydatków są wydatki inwestycyjne, które służą kreowaniu nowej jakości życia 

mieszkańców gminy, tworząc podstawy trwałego rozwoju społecznego, gospodarczego, 

środowiskowego i przestrzennego. W okresie analizowanych ostatnich 10 lat wydatki te osiągały 

średniorocznie poziom ok. 8,1 mln zł, jednocześnie 4 razy nie przekraczając poziomu 6 mln zł. 

Rekordowymi latami były 2015 z wydatkami przekraczającymi 14 mln zł oraz 2018-2019 z 

inwestycjami na poziomie ponad 12 mln zł. 
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Przeprowadzona analiza wykazała, że okresie 2010-2019 gmina Dębno prowadziła zdecydowaną 

politykę inwestycyjną zasilaną przede wszystkim środkami zewnętrznymi (dotacje i subwencje).  

Tworząc ramy finansowe planowanej działalności związanej z realizacją projektów ujętych w strategii, 

należy wziąć pod uwagę prognozy dotyczące źródeł i wysokości finansowania projektów w ramach 

Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, prognozy dotyczące stanu finansów publicznych, 

kluczowe wskaźniki makroekonomiczne, przy uwzględnieniu sytuacji w jakiej znajdować się będzie 

budżet gminy Dębno w perspektywie najbliższych lat. Założenia przyjęte w analizie dotyczą m.in.: 

 Wieloletniego planowania finansowego, w szczególności powiązania strategii z: Wieloletnią 

Prognozą Finansową Gminy Dębno na lata 2021-2035, Strategią Rozwoju Województwa 

„Małopolska 2030” i Regionalnym Programem Operacyjnym, Wieloletnim Planem 

Finansowym Państwa, Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030, Strategią na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) itp.; 

 Utrzymującej się nadal dużej liczby podmiotów publicznych, których środki mogą być 

wykorzystywane dla realizacji celów zapisanych w strategii w sposób bezpośredni – np. jako 

element kontraktów terytorialnych, środków w ramach RPO lub pośredni – jako element 

programów sektorowych, których instrumenty są koordynowane dla osiągnięcia celów 

rozwoju wyznaczonych w odniesieniu do określonego terytorium, co oznacza w konsekwencji 

możliwość skorzystania z dużej liczby rozproszonych źródeł finansowania przedsięwzięć 

ujętych w strategii; 

 Rosnącej roli środków prywatnych, za pomocą których można realizować cele rozwojowe 

ujęte w strategii, w tym funduszy pożyczkowych, gwarancji i poręczeń kredytowych, 

bankowych usług finansowych, jak i mechanizmów oraz form partnerstwa publiczno-

prywatnego; 

 Dużej wysokości środków wydatkowanych przez budżet UE, budżet państwa i inne podmioty 

publiczne na realizację przedsięwzięć wspierających rozwój społeczny, gospodarczy, 

środowiskowy i przestrzenny oraz kreujących konkurencyjność w wymiarze lokalnym 

i regionalnym. 

Strategia określa kierunki interwencji podejmowanej w perspektywie roku 2030, w tym szereg 

kluczowych inwestycji gminnych, które dotyczą w przeważającej mierze rozwoju infrastruktury 

sieciowej i technicznej (m.in. kanalizacja, budowa PSZOK), komunikacyjnej, społecznej (m.in. 

inwestycje dotyczące budynku przedszkolno-żłobkowego w Sufczynie, remonty i modernizacje OSP), 

turystycznej i kulturalnej (m.in. remonty amfiteatrów i otoczenia w Dołach i Łysej Górze, planowana 

budowa wieży widokowej w Jaworsku, koncepcja założenia wioski turystycznej w Dębnie), wskazując 

równocześnie potencjalne źródła finansowania. Wartość kluczowych inwestycji w najbliższych latach 

oszacowano na ponad 40 mln zł. Wycena wykorzystuje m.in. bazę wiedzy i doświadczeń powstałą 

w wyniku prac nad ramami finansowymi dla innych dokumentów funkcjonujących na poziomie 

gminy, realizacji różnego typu inwestycji w ostatnich latach w gminie, a także informacje finansowe 

zapisane w opracowanych już projektach, studiach wykonalności itp. 

Tabela 6. Wybrane inwestycje planowane do realizacji w najbliższych latach wraz z ramami finansowymi. 

Nazwa lub krótki opis 
inwestycji oraz 

przewidywane lata realizacji 
Lokalizacja inwestycji 

Szacowane 
koszty 

inwestycji 

Potencjalne źródło finansowania 
inwestycji 
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Budowa Kanalizacji 
Sanitarnej oraz Modernizacja 
i Rozbudowa istniejącej już 
Oczyszczalni Ścieków 
w Maszkienicach 
Lata 2024-2030 

Sufczyn – Przysiółek 
Dolny, Sufczyn, 
Biadoliny Szlacheckie, 
Perła 

22 595 387,96 zł 
Planowane zdobycie środków 
z Programu Operacyjnego 
Infrastruktury i Środowiska 

Budowa Kanalizacji 
Sanitarnej  
Lata 2020-2022 

Dębno Dębczak, 
Jastew Lesisko, 
Porąbka Uszewska - 
Rogal 

3 963 794,00 

Dofinansowanie z PROW 2014-
2020 Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
1 972 855,00 zł, co stanowi 
63,63%kosztów kwalifikowanych 

Przebudowa Drogi Gminnej 
nr.250221K 
Lata 2020-2022 

Droga Gminna nr 
250221K w km od 
0+887 do 
1+917(obiekt mostowy 
w km od 1+044 do 
1+061) w miejscowości 
Wola Dębińska 

2 190 750,00 
Fundusz Dróg Samorządowych 
60% kosztów kwalifikowanych 
1 314 450,00 zł 

Przebudowa Drogi Gminnej 
nr 250262K 
Lata 2021 

Droga Gminna nr 
250262K w km od 
0+000 do 0+450 w 
miejscowości Biadoliny 
Szlacheckie 

Wkład własny 
287 500,00 

Fundusz Dróg Samorządowych 
Dofinansowanie środkami 
budżetu województwa 
małopolskiego związanymi 
z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych  

Modernizacja dróg 
dojazdowych do pól 
Lata 2021 

  

Dotacja z funduszu dróg 
samorządowych z Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie (co roku pozyskiwane 
są środki na pokrycie części 
kosztów zadania) 

Drogi Publiczne Gminne 
Lata 2021 

Teren gminy Dębno 1 187 820,53 zł 

Dotacja z funduszu dróg 
samorządowych z Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie (co roku pozyskiwane 
są środki na pokrycie części 
kosztów zadania) 

Budowa oświetlenia 
ulicznego oraz Rozbudowa 
już istniejącego  
Lata 2021 

Teren gminy Dębno 100 000,00 zł 
Planowane staranie się 
o dofinansowanie zewnętrzne na 
oświetlenie energooszczędne 

Budowa Chodników 
Na terenie Gminy Dębno 
Lata 2021 

Teren gminy Dębno 200 000,00 zł  

Termomodernizacja 
energetyczna budynków 
publicznych w Gminie Dębno  
Lata 2020-2022 

Budynki na terenie 
gminy Dębno 

2 994 896,08 

Regionalna Polityka Energetyczna 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Dofinansowanie w kwocie: 
1 687 109,29 zł, co stanowi 60 % 
kosztów kwalifikowanych   

Budowa Punktu 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w 
Gminie Dębno 
Lata 2020-2022 

Wola Dębińska 2 456 230,05 

Dofinansowanie w ramach Osi 
Priorytetowej 5 Ochrona 
Środowiska z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 
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Dofinansowanie w kwocie: 
1 697 394,75 zł co stanowi 85% 
kosztów kwalifikowanych  

Budowa Zespołu 
Przedszkolno-Żłobkowego  
Na lata 2021-2022 

Sufczyn 

Całkowity koszt  
inwestycji  

2 5000 000 zł 
W tym 

dofinansowanie  
Ok. 1 910 000 zł 

Dofinansowanie w ramach 
Projektu „ Maluch +” 660 000 zł 
kosztów kwalifikowanych co 
stanowi 79,52 % dotacji do części 
żłobkowej Plus środki z RFIL 
dotacja 1 250 000,00 zł 

Budowa Budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dołach  
Lata 2020-2022 

Doły 624 465,93 zł 

Dotacja w ramach Projektu 
Małopolskie OSP w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego 

Modernizacja Remiz 
Lata 2021-2025 

Gmina Dębno 345 000,00 zł j/w  

Modernizacja Amfiteatru 
Krakus w Łysej Górze i 
modernizacja otoczenia 
amfiteatru w Dołach 
Lata 2021-2023 

Łysa Góra, Doły 535 014,39 zł 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 40 000,00 zł 

Remont konserwatorski 
kaplicy grobowej rodziny  
Jastrzębskich 
Lata 2020-2021 

Dębno 

I Etap 
 70 576,85 zł w 

tym 40 000 
dofinansowania 

II Etap 
Dofinansowanie 

50 000 zł 
 

Wojewódzki Urząd Małopolski 
Ochrona Zabytków Małopolski 
dotacja 40 000,00 co stanowi 
59% kosztów kwalifikowanych. 
Na II etap remontu gmina 
otrzymała dofinansowanie w 
wysokości 50 000 zł w ramach 
konkursu p.n Ochrona Zabytków 
Małopolski z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. 

Wieża Widokowa  
2024-2030 

Jaworsko  

Inwestycja jest w planach, lecz na 
razie brak konkretnych 
kosztorysów oraz budżetu na jej 
realizację. 

Źródło: Opracowanie przez UG Dębno 

Zasada dodatkowości środków finansowych w realizacji projektów zapisanych w strategii oznacza, że 

to od potencjału inwestycyjnego jednostki samorządu terytorialnego zależy, w jakim czasie i ile 

środków finansowych będzie mógł on przeznaczyć na działania związane z rozwojem, czyli przede 

wszystkim na realizację strategii rozwoju gminy. Dlatego tak istotne jest oszacowanie potencjału 

inwestycyjnego gminy. 

Wskaźniki do szacowania potencjału inwestycyjnego gminy zaczerpnięto z prognoz finansowych 

zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębno na lata 2021-2035 przyjętej Uchwałą 

Nr XIV/288/2020 Rady Gminy Dębno z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2021-2035 z późniejszymi zmianami (Uchwała Nr 

I/301/2021 Rady Gminy Dębno z dnia 29 stycznia 2021 r.). Przyjęto w nich prognozowaną wysokość 

wydatków gminy ogółem rocznie na poziomie ok. 70,8 mln zł. 

Określając potencjał inwestycyjny gminy Dębno, posłużono się metodologią opartą na algorytmie 

obejmującym założenie, że: 

PI = Wog. x Wi 
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gdzie: 

PI= potencjał inwestycyjny jednostki samorządu terytorialnego 

Wog.= Wydatki budżetowe ogółem   

Wi = średni procentowy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Potencjał inwestycyjny gminy stanowi iloczyn jego prognozowanych wydatków w okresie objętym 

prognozą i średniego procentowego udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach w okresie 

poprzednim do prognozowanego. Tak wyliczony potencjał inwestycyjny gminy można uznać za 

podstawę przyszłej aktywności inwestycyjnej gminy. 

Analizując dane historyczne, ustalono że średnia wartość procentowego udziału wydatków 

inwestycyjnych ponoszonych przez gminę w okresie 2010-2019 wynosiła 17,7%. Dzięki temu możliwe 

było oszacowanie potencjału inwestycyjnego gminy Dębno w okresie realizacji strategii. 

Wykorzystując wskazany wyżej algorytm oszacowano go na ok. 125 mln zł. Średniorocznie gmina 

może zatem przeznaczyć na inwestycje do 12,5 mln. zł. Należy to zestawić z wynikami 

przeprowadzonej analizy projektów inwestycyjnych, określonych w WPF, która wskazuje, że w 

okresie 2021-2030 gmina Dębno planuje wydać na inwestycje ponad 105,7 mln zł. Jak wykazano 

wcześniej, w latach 2010-2019 gmina Dębno wydatkowała na inwestycje przeciętnie 8,1 mln zł 

rocznie. Tym samym należy się spodziewać, że szacowana nieco wyższa kwota rocznie na inwestycje 

w okresie 2021-2030 jest możliwa do osiągnięcia, a gmina dysponuje potencjałem sfinansowania 

projektów ujętych w strategii. 
 

Potencjalne źródła finansowania 

Szeroki zakres oraz kompleksowość działań opisanych w strategii wymaga nie tylko mobilizacji 

znacznej puli środków przeznaczonych na jej wdrożenie, ale przede wszystkim dywersyfikacji ich 

źródeł. W grupie potencjalnych źródeł finansowania w szczególności należy wskazać na: 

 środki własne gminy, 

 środki budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego: województwa i powiatu, 

 środki pochodzące z budżetu państwa,  

 środki funduszy celowych, np. pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej,  

 fundusze europejskie dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego, Inicjatyw Wspólnotowych oraz 

Wspólnej Polityki Rolnej, 

 inne fundusze ze źródeł europejskich jak np. fundusze norweskie i fundusze EOG, 

 środki sektora prywatnego, w tym formuła partnerstwa publiczno-prywatnego oraz 

fundusze sektora pozarządowego, 

 kredyty bankowe, pożyczki oraz inne instrumenty finansowe. 

Z punktu widzenia dostępnych środków zewnętrznych, najistotniejszym źródłem finansowania, 

zarówno w zakresie zadań inwestycyjnych, jak i tzw. „projektów miękkich”, czyli projektów 
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ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich, są fundusze europejskie. Mając na względzie okres 

obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Dębno do roku 2030, należy przyjąć, iż finansowanie działań 

w niej określonych będzie przypadało na końcówkę perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 

2014-2020, ale przede wszystkim obejmie już okres Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-

2027 oraz wsparcie w ramach nowego Europejskiego Funduszu Odbudowy (Next Generation EU). 

Podsumowując ogólną realizację programów, zgodnie z informacją Ministerstwa Funduszy i Polityki 

Regionalnej, do 14 marca 2021 roku podpisano z beneficjentami 87 930 umów o dofinansowanie 

projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 518,6 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 

315,9 mld zł, czyli 91,2 procent całej dostępnej alokacji środków UE1. 

Nowy siedmioletni budżet Unii Europejskiej (wieloletnie ramy finansowe) zaplanowano na 

1 074,3mld euro, a antykryzysowy pakiet odbudowy skumulowany w pierwszych latach ma wynieść 

750 mld euro, w tym 390 mld euro w formie dotacji. Łącznie oznacza to kwotę 1 824,3 mld euro. 

Środki te mają wspierać odbudowę państw po pandemii Covid-19 oraz inwestycje w transformację 

ekologiczną i cyfrową. Tematyczne kierunki wydatkowania środków określono następująco: 

 Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa: 143,4 mld euro (z tego 10,6 mld euro 

w ramach Next Generation EU), w tym: Horyzont Europa i Fundusz InvestEU; 

 Spójność, odporność i wartości: 1 099,7 mld euro (721,9 mld euro - fundusz odbudowy), 

w tym: fundusze polityki spójności, Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, 

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności – RescEU, program działań w dziedzinie zdrowia; 

 Zasoby naturalne i środowisko: 373,9 mld euro (17,5 mld euro - fundusz odbudowy), w tym: 

wspólna polityka rolna, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji; 

 Migracja i zarządzanie granicami: 22,7 mld euro, w tym: Fundusz Azylu i Migracji oraz 

Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami; 

 Bezpieczeństwo i obrona: 13,2 mld euro, w tym: Europejski Fundusz Obronny i Fundusz 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

 Sąsiedztwo i świat: 98,4 mld euro, w tym Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy 

Międzynarodowej i Rozwojowej oraz Instrument Pomocy Humanitarnej; 

 Europejska administracja publiczna: 73,1 mld euro2. 

Zgodnie z określonymi priorytetami, rosną inwestycje w transformację klimatyczną i cyfrową. Zakłada 

się, że kwestie klimatyczne będą uwzględniane przekrojowo, a łączne wydatki na ten cel osiągną 30% 

łącznych wydatków ze wszystkich programów. Podobnie cyfryzacja ma być traktowana przekrojowo - 

wydatki na transformację cyfrową znajdą się we wszystkich programach. 

Filarem unijnego planu odbudowy ma być Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, 

zapewniający krajom europejskim wsparcie finansowe, by złagodzić społeczno-gospodarcze skutki 

pandemii Covid-19. Jego budżet ogółem to 672,5 mld euro (z 750 mld euro w ramach Europejskiego 

Funduszu Odbudowy), z czego 312,5 mld euro przewidziano w formie dotacji. Środki będą wypłacane 

państwom członkowskim na podstawie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, 

w których znajdą się projekty reform i inwestycji publicznych. Plany muszą odzwierciedlać wyzwania 

krajowe, a jednocześnie być zgodne z priorytetami Unii (wspierać wzrost i zatrudnienie oraz 

                                                           
1
 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/postepy-w-realizacji-programow-na-lata-2014-2020-stan-na-14-marca-2021-roku/ 

2 https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/   
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odporność społeczno-gospodarczą, przyczyniać się do ochrony klimatu i równowagi ekologicznej, 

sprzyjać transformacji cyfrowej. Przykłady dziedzin, których mogą dotyczyć projekty obejmują: 

 Czyste technologie, 

 Efektywność energetyczną, 

 Inteligentny transport, 

 Łączność elektroniczna, 

 Usługi cyfrowe, 

 Badania i innowacje, 

 Edukację, umiejętności i pracę, 

 Zdrowie3. 

Środki na odbudowę i zwiększanie odporności mogą zostać rozdysponowane do końca 2023 r., 

a reformy i inwestycje muszą zostać wykonane do 2026 r. Aktualnie trwają konsultacje Krajowego 

Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, które zapoczątkował cykl trzech konferencji w marcu 

2021 r. Plan zostanie sfinansowany ze środków wspomnianego Europejskiego Instrumentu na Rzecz 

Odbudowy. Alokacja dla Polski wynosi 23,9 mld EUR, dodatkowo ponad 34 mld EUR z części 

pożyczkowej funduszu. Celem strategicznym KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki 

utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost 

poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym, co będzie odbywać się m.in. poprzez 

przyspieszenie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym, która w sposób 

odpowiedzialny wykorzystuje zasoby środowiska, a także rozwój oparty na wykorzystaniu rozwiązań 

cyfrowych. Oczekiwanym rezultatem realizacji celu strategicznego KPO jest zwiększenie 

produktywności gospodarki, która będzie zdolna do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, 

dostępnych dla większej liczby osób. Cele szczegółowe określone w polskim Krajowym Planie 

Odbudowy to: 

 Jakościowy, innowacyjny rozwój gospodarki prowadzący do zwiększenia jej produktywności, 

uwzględniający transformację cyfrową kraju i społeczeństwa; 

 Zielona transformacja gospodarki oraz rozwój zielonej, inteligentnej mobilności; 

 Wzrost kapitału społecznego i jakości życia, w szczególności poprzez zapewnienie poprawy 

stanu zdrowia obywateli oraz wyższej jakości edukacji i kompetencji dostosowanych do 

potrzeb nowoczesnej gospodarki. 

Osiągnięcie tych celów ma być możliwe poprzez realizację pięciu komponentów oraz działań (tj. 

reform i inwestycji): 

 Komponent A. Odporność i konkurencyjność gospodarki - 4,133 mld euro, 17,3%; 

 Komponent B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - 6,347 mld euro, 26,6%; 

 Komponent C. Transformacja cyfrowa - 3,034 mld, 12,7%; 

 Komponent D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia - 4,262 mld, 

17,9%; 

                                                           
3 https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/20201006-recovery-resilience-rrf/ 
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 Komponent E. Zielona, inteligentna mobilność - 6,074 mld, 25,5%. 

Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej to dla Polski około 170 mld euro (w cenach 

bieżących), w tym: 

 72,2 mld euro na politykę spójności, 

 3,8 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji, 

 24,9 mld euro dotacji z Funduszu Odbudowy, 

 34,2 mld euro pożyczek z Funduszu Odbudowy, 

 21,6 mld euro na płatności bezpośrednie dla rolników, 

 10,6 mld euro na rozwój obszarów wiejskich, 

 około 2 mld euro w ramach instrumentu React EU (instrument na rzecz walki z negatywnymi 

skutkami COVID-194. 

Zakończyły się konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która dotyczy inwestowania funduszy 

europejskich w ramach polityki spójności i funduszu sprawiedliwej transformacji. Zgłoszone uwagi 

zostaną przeanalizowane przez ekspertów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Następnie 

po przyjęciu przez rząd ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa oraz projektów programów 

krajowych, a także projektów programów regionalnych przez zarządy województw, odbędą się 

negocjacje z Komisją Europejską. Około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów 

realizowanych na poziomie krajowym, a pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane 

przez marszałków województw. Programy będą funkcjonowały w podobnym układzie, jak w ramach 

perspektywy na lata 2014-2020. Podział środków na poszczególne programy krajowe przedstawia się 

następująco: 

 Infrastruktura i Środowisko – 25,1 mld euro (między innymi największe inwestycje 

infrastrukturalne, drogi, koleje, transport publiczny, ochrona środowiska), 

 Inteligentny Rozwój – 8 mld euro (między innymi innowacje, współpraca nauki i biznesu), 

 Wiedza, Edukacja, Rozwój – 4,3 mld euro (między innymi nauka, edukacja, żłobki, sprawy 

społeczne), 

 Polska Cyfrowa – 2 mld euro (między innymi cyfryzacja, sieci szerokopasmowe), 

 Polska Wschodnia – 2,5 mld euro (specjalna pula wsparcia dla województw Polski 

Wschodniej), 

 Pomoc Techniczna – 0,5 mld euro (wsparcie dla instytucji wdrażających fundusze UE), 

 Program dotyczący sprawiedliwej transformacji – 4,4 mld euro (pomoc w transformacji dla 

regionów górniczych: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego 

i lubelskiego), 

 Program Pomoc Żywnościowa – 0,2 mld euro, 

 Program Ryby – 0,5 mld euro, 

 programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,56 mld euro5. 

                                                           
4 https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/jak-beda-inwestowane-fundusze-ue-z-nowej-perspektywy-jest-plan-podzialu 
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Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na danych statystycznych, 

między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% 

przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania w czasie 

negocjacji kontraktu programowego. Małopolska może liczyć na 1,541 mld euro wsparcia, choć 

województwo wciąż ma szansę otrzymać dodatkowe środki ze wspomnianej rezerwy, która wynosi 

ponad 7 mld euro. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło rozmowy z marszałkami 

województw dotyczące kontraktów programowych. Spotkania potrwają do maja 2021 r. 

Trwają zaawansowane prace nad projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego. Ramowe obszary wsparcia obejmują: 

 1. OŚ PRIORYTETOWA INTELIGENTNY REGION [EFRR], 

 2. OŚ PRIORYTETOWA ENERGETYKA I ŚRODOWISKO [EFRR], 

 3. OŚ PRIORYTETOWA MOBILNA MAŁOPOLSKA [EFRR], 

 4. OŚ PRIORYTETOWA SPOŁECZNA MAŁOPOLSKA [EFS+ / EFRR], 

 5. OŚ PRIORYTETOWA RYNEK PRACY I EDUKACJA [EFS+ / EFRR], 

 6. OŚ PRIORYTETOWA MAŁOPOLSKA BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW [EFRR]. 

Pewne jest już, że 31% RPO będzie przeznaczona na działania związane z ochroną środowiska. 

Orientacyjny harmonogram prac nad RPO WM 2021 2027 zakłada jego przyjęcie przez Zarząd 

Województwa Małopolskiego w połowie 2021 r. i realizację negocjacji w terminie do końca roku. 

Dostępne są jeszcze środki w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. Na realizację programu zostało przeznaczone 2,87 mld euro 

z funduszy europejskich. Program składa się z 13 jednofunduszowych osi priorytetowych, spośród 

których największe środki zaplanowano na politykę energetyczną i infrastrukturę transportową. 

Mimo, że środki są zasadniczo na wyczerpaniu, w niektórych obszarach istnieją jeszcze możliwości 

pozyskania dofinansowania w ramach ogłaszanych konkursów oraz trybu pozakonkursowego. 

Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez rząd i projektów programów regionalnych przez zarządy 

województw odbędą się formalne negocjacje programów i Umowy Partnerstwa z Komisją 

Europejską. Planuje się, że środki europejskie zostaną uruchomione jeszcze w 2021 r. 

Podsumowując, potencjalne źródła finansowania kierunków działań określonych w Strategii Rozwoju 

Gminy Dębno na lata 2021-2030 obejmują m.in.: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i w ramach 

nowej perspektywy finansowej UE; 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i w ramach nowej perspektywy 

finansowej UE; 

 Obecne i przyszłe programy operacyjne na poziomie krajowym, m.in.: 

o Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

o Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 

                                                                                                                                                                                     
5 https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/w-co-zainwestujemy-fundusze-europejskie-rozpoczynamy-konsultacje-umowy-partnerstwa Nazwy programów 
krajowych nie zostały jeszcze ustalone, ale będą miały podobny zakres tematyczny do dotychczasowych, stąd w zestawieniu użyto nazw programów z okresu 
2014-2020. 
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o Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 

o Program Operacyjny Polska Cyfrowa; 

 Dodatkowe źródła finansowania, m.in.: 

o Fundusze norweskie i EOG na lata 2014-2021, 

o Program Life, 

o ELENA, 

o Program ERASMUS +, 

o Program Interreg Europa Środkowa; 

 Środki budżetu państwa, m.in.: 

o Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

o Programy Ministerstwa Sportu, 

o Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w tym nowy rządowy program 

na rzecz osób starszych "Aktywni plus", czy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych, 

o Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

w tym programy: Moja woda, Czyste powietrze i STOP SMOG, Kangur - Bezpieczna 

i ekologiczna droga do szkoły, 

o Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 

o Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, 

o Fundusz Inwestycji Samorządowych, 

o Program Mieszkanie +, 

o Program Maluch +, 

o Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030; 

 Dodatkowe formy finansowania, m.in.: 

o Partnerstwo Publiczno-Prywatne, 

o Krajowa i regionalna tarcza antykryzysowa. 

W kontekście pozyskiwania zewnętrznego finansowania na działania rozwojowe trzeba przypomnieć, 

że aplikowanie musi być każdorazowo poprzedzone szczegółową analizą konkretnej dokumentacji 

konkursowej/programowej pod kątem uprawnionych beneficjentów, szczegółowych wymagań oraz 

wysokości wkładu własnego. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


