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WPROWADZENIE
Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030 jest najważniejszym dokumentem
samorządu powiatowego, określającym obszary, cele i kierunki rozwoju realizowane na obszarze
powiatu.
Strategia pełni kluczową rolę jako generalny plan postępowania Zarządu Powiatu i Rady Powiatu we współpracy z innymi samorządami, jednostkami administracji państwowej, przedsiębiorcami oraz
mieszkańcami w celu zapewnienia rozwoju potencjałów powiatu.
Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030 opierać się będzie na szeregu konkretnych
celów, których osiągnięcie będzie prowadzić do wymaganego efektu.
Dokument Strategii składa się z czterech głównych części, a są nimi:
◼ Wprowadzenie
◼ Część I. Diagnoza stanu Powiatu Myślenickiego, analiza i diagnostyka strategiczna
podstawowych kierunków rozwojowych Powiatu Myślenickiego, podsumowanie diagnozy,
analiza SWOT,
◼ Część II. Rozwój strategiczny Powiatu Myślenickiego w latach 2021-2030: wizja rozwoju i misja
Powiatu Myślenickiego,
◼ Część III. Rozwój strategiczny Powiatu Myślenickiego w latach 2021-2030: cele i kierunki
polityki rozwoju, obszary kluczowe - cele strategiczne – cele operacyjne i kierunki rozwoju,
◼ Część IV. System realizacji Strategii: zgodność ze strategicznymi dokumentami regionalnymi,
krajowymi, europejskimi, system wdrażania i finansowania Strategii, kluczowe podmioty
zaangażowane w proces wdrażania Strategii, monitoring/ewaluacja Strategii.
Dokument uwzględnia wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach badań społecznych oraz
szeregu spotkań warsztatowo-konsultacyjnych, poświęconych diagnozie potrzeb, problemów
i oczekiwań społecznych oraz identyfikacji potencjałów, barier, wyzwań i kluczowych działań
rozwojowych dla Powiatu Myślenickiego w perspektywie 2030 roku.
Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030 jest zgodna z celami dokumentów
strategicznych, obowiązujących na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, tj. w tym:
Zrównoważona Europa 2030, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, Strategia
Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.
Podczas procesu opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030 osobom
realizującym projekt przyświecał cel stworzenia praktycznego i przystępnego dokumentu, w którym
sformułowane zostaną priorytety potrzeb rozwojowych w wymiarze społecznym, gospodarczym
i środowiskowym oraz technicznym. Celem dokumentu jest wyznaczenie kierunków rozwoju
oraz wypracowanie propozycji najbardziej efektywnego podejścia do zaplanowania i realizacji zadań
wskazanych do realizacji na terenie powiatu.
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Dokument Strategii odnosi się do przyszłości Powiatu Myślenickiego w kontekście najbliższych
dziesięciu lat. Stanowi zatem plan zaproponowany przez Zarząd Powiatu oraz Radę Powiatu
ze wskazaniem nowych kierunków zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Dokument Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego powstał w wyniku przeprowadzonych analiz
dotyczących aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu, przy znaczącym udziale i partycypacji
w jej powstawaniu jednostek organizacyjnych powiatu, szerokiego grona instytucji, podmiotów
zewnętrznych, oraz społeczności lokalnej, której sugestie, propozycje oraz uwagi były znaczącym
elementem umożliwiającym skonstruowanie ostatecznego kształtu dokumentu.
Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych projekt Strategii zostanie przedłożony Radzie
Powiatu Myślenickiego.
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Opis metodyki prac nad Strategią
Zakres zawartości dokumentu Strategii jest wynikiem przeprowadzonych analiz przy wykorzystaniu
zróżnicowanych źródeł informacji dotyczących Powiatu Myślenickiego, ale przede wszystkim stanowi
odniesienie do zgłoszonych potrzeb oraz sugestii reprezentantów środowisk lokalnych: mieszkańców,
przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji samorządowych, lokalnych liderów, przedstawicieli
Powiatu. Przyjęta przy powstawaniu Strategii Rozwoju Powiatu Myślenickiego metoda partycypacyjnoekspercka, pozwoliła na wyodrębnienie dwóch zasadniczych i komplementarnych elementów
tworzenia dokumentu, a mianowicie warstwy analitycznej oraz warstwy konsultacyjnej.
Rysunek 1. Elementy tworzenia dokumentu Strategii Rozwoju Myślenickiego na lata 2021-2030.

STRATEGIA

WARSTWA
ANALITYCZNA

ROZWOJU POWIATU

WARSTWA
KONSULTACYJNA

MYŚLENICKIEGO

WARSTWA
KONSULTACYJNA

WARSTWA
ANALITYCZNA

Źródło: opracowanie Contract Consulting.

W ramach prac ujętych w warstwie analitycznej uwzględniono:
◼ analizę zrealizowanych oraz aktualnych inwestycji i działań wpływających na rozwój powiatu;
◼ zebranie i analizę dostępnych informacji statystycznych dla powiatu zawartych
w danych GUS oraz danych będących w posiadaniu powiatu i jednostek podporządkowanych;
◼ przegląd dostępnych i cytowanych informacji w zakresie prognozy rozwoju gospodarczego
i społecznego regionów Polski;
◼ analizę dokumentów strategicznych Polski, planów rozwoju Województwa Małopolskiego
oraz kierunków rozwoju zawartych w dokumentach krajowych, i europejskich.
Warstwa konsultacyjna objęła:
•

analizę warsztatową obecnie obowiązujących dokumentów strategicznych Powiatu
Myślenickiego, celem uzyskania odpowiedzi na pytania:
◼ W jakim zakresie są one aktualne i adekwatne do szeroko rozumianych potrzeb
powiatu i jego mieszkańców?
◼ W jakim trybie postawione cele powinny zostać komunikowane mieszkańcom
powiatu?
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◼ W jakim zakresie opracowywana strategia będzie impulsem do zmian
w innych dokumentów strategicznych?
•

•
•

I.
II.

spotkania warsztatowe z udziałem społeczności lokalnej, przedsiębiorców, lokalnych liderów,
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się
kulturą, sportem i rekreacją, edukacją, opieką społeczną oraz opieką zdrowotną;
spotkania z przedstawicielami poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego
w Myślenicach;
spotkania warsztatowe z Zarządem Powiatu oraz z zaproszonymi przedstawicielami
kluczowych instytucji, odpowiedzialnymi za politykę rozwoju w Powiecie Myślenickim
i Regionie, przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:
Spotkanie inauguracyjne stacjonarne w terminie 17 lutego 2021 r.
(z udziałem: Zarządu Powiatu i wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego.
Spotkania w formie online, tematyczne/obszarami:
Wszystkie z udziałem starosty i wicestarosty i Wydziału Promocji, Strategii i Funduszy
Europejskich Powiatu:

1. Gminy - Wójtowie, Burmistrzowie w ramach obszaru bezpieczeństwo i współpraca w terminie
2 marca 2021 r.
2. Obszar edukacja, kultura, sport, turystyka, promocja w terminie: 5 marca 2021 r.
3. Obszar zdrowie, obszar pomoc społeczna – w terminie: 9 marca 2021 r.
4. Obszar rynek pracy, przedsiębiorczość: w terminie: 16 marca 2021 r.
5. Obszar drogi i transport, ochrona środowiska, architektura, geodezja: w terminie 23 marca
2021 r.
Celem spotkań warsztatowych było uzyskanie odpowiedzi na pytanie:
◼ Jakie są oczekiwania i preferencje mieszkańców powiatu w zakresie kierunków jego
rozwoju?
Niezwykle istotnym elementem wpływającym na zdefiniowanie obecnych celów rozwojowych
oraz zadań inwestycyjnych powiatu, a także działań o charakterze społecznym, było przeprowadzenie
badań społecznych w postaci ankietyzacji, w której respondenci rekrutowali się spośród działaczy
organizacji pozarządowych działających i funkcjonujących na terenie powiatu. Formularz ankiety został
udostępniony mieszkańcom na stronie internetowej Powiatu Myślenickiego. Badanie sondażowe
zawierało pytania zamknięte oraz otwarte, dające osobom związanym z powiatem myślenickim
możliwość swobodnego wyrażenia swych opinii i oczekiwań.
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Część 1. DIAGNOZA STANU POWIATU MYŚLENICKIEGO
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU MYŚLENICKIEGO
1. OBSZAR OBJĘTY STRATEGIĄ
Powiat Myślenicki położony jest w południowej części Województwa Małopolskiego, na obszarze
dwóch makroregionów karpackich. Południowa część omawianego terenu wchodzi w skład Beskidu
Średniego zwanego również Beskidem Makowskim i Beskidu Wyspowego. Północna część Ziemi
Myślenickiej wchodzi w skład pogórza Karpackiego, z którego wyróżnia się Pogórze Wielickie.
Okolice miejscowości Dobczyce i Myślenice łączą w sobie cechy obszarów górskich i wyżynnych,
gdzie najwyższe góry to: Luboń Wielki (1022 m), Szczebel (977 m), Lubomir (904 m), Łysina (891 m),
Koskowa Góra (866 m), Kotuń (857 m), Zębolowa (858 m), Ciecień (829 m), Kamiennik (818 m),
Uklejna (680 m), Chełm (654 m).
Powiat Myślenicki znajduje się na południe od stolicy województwa – Krakowa– ważnego ośrodka
kultury i nauki na mapie Polski i Europy. Miasto Myślenice oddalone jest od centrum Krakowa
o ok. 30 km. Całkowita powierzchnia powiatu myślenickiego wynosi 673 km2 (67 308 ha), co stanowi
4,4% powierzchni województwa małopolskiego. Obszar powiatu myślenickiego lokuje go na 9. miejscu
wśród powiatów w województwie małopolskim.
Główne atuty powiatu to: przedsiębiorczość i pracowitość mieszkańców, wspaniałe warunki naturalne:
piękne krajobrazy, imponujące panoramy widokowe na szlakach turystycznych, duża ilość terenów
leśnych, ekologiczna żywność oraz dogodne połączenia komunikacyjne.
Walorem tego obszaru jest dogodność połączeń, a przede wszystkim usytuowanie przy „zakopiance” drodze łączącej Kraków z Zakopanem, umożliwiającej dostęp do atrakcji Beskidu Średniego.
Region ten ma bardzo bogatą historię. Ziemia myślenicka miała od dawien dawna duże znaczenie jako
węzeł komunikacyjny. Przebiegała tędy dawna droga królewska: Via Regia, która łączyła Kraków
z Węgrami i trakt cesarsko-królewski, biegnący z Lwowa przez Tarnów do Wadowic, a dalej
aż do Wiednia.
Warto też wspomnieć o pradawnym osadnictwie: znajduje się tu wczesnośredniowieczne
cmentarzysko kurhanowe w okolicach Kornatki, góra Grodzisko k. Poznachowic Górnych oraz osady
w Dobczycach i Myślenicach. W Dobczycach wzniesiono w średniowieczu okazały zamek obronny,
w którym przebywali m.in. królowie: Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło
z Jadwigą, Kazimierz Jagiellończyk. Przez pewien czas mieszkał tu św. Kazimierz wraz ze swym
nauczycielem, Janem Długoszem. Zamek myślenicki, który niestety nie zachował się, gościł Mikołaja
Reja.
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2. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY - GMINY POWIATU MYŚLENICKIEGO
Administracyjnie powiat jest jednym z 19 powiatów województwa małopolskiego (22, wliczając
3 miasta na prawach powiatu). Graniczy z następującymi powiatami:
•
•
•
•
•
•
•

krakowskim,
wielickim,
bocheńskim,
limanowskim,
nowotarskim,
suskim,
wadowickim.

Rysunek 2. Gminy Powiatu Myślenickiego.

Źródło: opracowanie własne

Powiat myślenicki należy do Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (KOM), obejmującego także
miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, proszowicki i wielicki, w ramach
podziału województwa małopolskiego na subregiony.
Pod względem administracyjnym powiat myślenicki tworzy 9 gmin – w tym 3 miejsko - wiejskie:
Dobczyce, Myślenice i Sułkowice oraz 6 gmin wiejskich - Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Tokarnia
i Wiśniowa.
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Tabela 1. Powierzchnia gmin Powiatu Myślenickiego.

Lp.

Nazwa gminy

Powierzchnia w km2

1.

Dobczyce

67

2.

Lubień

75

3.

Myślenice

154

4.

Pcim

88

5.

Raciechowice

61

6.

Siepraw

32

7.

Sułkowice

60

8.

Tokarnia

69

9.

Wiśniowa

67

Powiat Myślenicki łącznie

673

Źródło: dane Powiat Myślenicki

Największą gminą pod względem powierzchni są zdecydowanie Myślenice - 22,9%.
Drugą co do wielkości jest gmina Pcim - 13,1%, natomiast najmniejszą powierzchniowo jest gmina
Siepraw - 4,8%. Pozostałe gminy stanowią 8,9 - 11,1% powierzchni powiatu.

Wykres 1. Powierzchnia Gmin Powiatu Myślenickiego.

POWIERZCHNIA GMIN W KM2
67; 10,0%

Dobczyce

67; 10,0%
Lubień

69; 10,3%

Myślenice

75; 11,1%
60; 8,9%

Pcim
Raciechowice

154; 22,9%
Siepraw

32; 4,8%

61; 9,1%

Sułkowice

88; 13,1%

Tokarnia
Wiśniowa

Źródło: dane Powiat Myślenicki
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3. UKSZTAŁTOWANIE TERENU, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I WALORY KRAJOBRAZOWE
Zgodnie z koncepcją regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego, powiat myślenicki znajduje
się w obrębie podprowincji Zewnętrznych Karpat Zachodnich (513). Po stronie północnej
jest to makroregion Pogórze Zachodniobeskidzkie (513.3), do którego należą mezoregiony:
- Pogórze Wielickie (513.33),
- Pogórze Wiśnickie (513.34),
oraz w części południowej makroregion Beskidy Zachodnie (15.3), do którego należą mezoregiony:
- Beskid Makowski (Średni) (513.48),
- Beskid Wyspowy (513.49).
Granica między Pogórzem Zachodniobeskidzkim, a Beskidem Zachodnim przebiega równoleżnikowo
na południe od Myślenic. Beskid Zachodni góruje nad Pogórzem kilkusetmetrową różnicą wysokości,
tworząc tzw. próg denudacyjny.
Pogórze Wielickie i Pogórze Wiśnickie, obejmujące północną część powiatu, rozdziela granica doliny
Raby między Myślenicami a Dobczycami i Gdowem. Natomiast granica pomiędzy Beskidem
Makowskim i Wyspowym znajdującymi się w południowej części powiatu myślenickiego przebiega
dolinami Krzyworzeki, Raby i Krzczonówki.
Rzeźba terenu ma charakter pogórski w niższych partiach i średniogórski w wyższych
i cechuje się dużym zróżnicowaniem pionowym i horyzontalnym. Jest to najbardziej wyrazista cecha
kształtująca krajobraz rolniczy na tym obszarze. Południowa część powiatu leżąca w Beskidach,
posiada cechy charakterystyczne dla rzeźby gór średnich - szerokie doliny i obniżenia oddzielające
poszczególne grzbiety górskie.
Usytuowane wzdłuż ujść potoków i wzdłuż rzek zabudowania tworzą charakterystyczny dla krajobrazu
typ wsi łańcuchowych, z nieco odległymi, położonymi na zboczach przysiółkami, na które składa
się nieliczna zabudowa. Bardzo charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego są liczne
kapliczki.
Malowniczości krajobrazu dodają: uprawy polowe na łagodnych stokach i w dolinach, łąki i pastwiska
na stokach bardziej stromych, doliny potoków łączące się z obszarami dolin większych rzek, bogata
szata roślinna obejmująca górne partie wszystkich grzbietów górskich i schodzących w doliny,
szczególnie wzdłuż cieków wodnych. Ważnym elementem krajobrazu są wody powierzchniowe
oraz towarzyszące im zadrzewienia (łęgi).
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4. DEMOGRAFIA
Liczba ludności faktycznie zamieszkującej obszar powiatu według stanu z 31 grudnia 2020 r. wynosiła
127 972 mieszkańców, w tym: 64 612 kobiet, które stanowiły 50,5% ogółu ludności.
Mężczyźni natomiast stanowili 49,5% ogółu ludności, przy liczbie 63 360. Liczba ludności powiatu
myślenickiego stanowiła 3,74% ludności województwa małopolskiego oraz 0,33% ludności kraju.
W miastach według danych z 31 grudnia 2020 r. mieszkało - 31 408 mieszkańców, a na obszarach
wiejskich 96 564 osób.

Rysunek 3. Liczba ludności w gminach Powiatu Myślenickiego w 2020 r.

Źródło: opracowanie własne.
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Według prognoz liczba mieszkańców powiatu myślenickiego w 2050 roku wynosić będzie 136 742,
w tym 68 894 kobiet, a 67 848 mężczyzn1. Na przełomie lat 2002 - 2019 liczba mieszkańców wzrosła
o 11,9%. Powiat Myślenicki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 360. Odpowiada to przyrostowi
naturalnemu 2,83 na 1000 mieszkańców powiatu myślenickiego.
Zgodnie z dostępnymi danymi statystycznymi mieszkańcy powiatu zawarli w 2019 roku 672 małżeństw,
co odpowiada 5,3 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to wartość porównywalna do wartości
dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski.
W tym samym okresie odnotowano 1,0 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców.
Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości
dla kraju. 32,3% mieszkańców powiatu myślenickiego jest stanu wolnego, 57,8% żyje w małżeństwie,
1,8% mieszkańców jest po rozwodzie, a 7,9% to wdowy/wdowcy.
W 2019 roku urodziło się 1 503 dzieci, w tym 50,8% dziewczynek i 49,2% chłopców. Średnia waga
noworodków to 3 338 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń
żywych do liczby zgonów wynosi 1,32 i jest znacznie większy od średniej dla województwa
oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.
Ze względu na podział na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny struktura ludności powiatu
myślenickiego przedstawiała się następująco:

Tabela 2. Struktura ludności gmin Powiatu Myślenickiego w 2020 r.

Płeć
MĘŻCZYŹNI
MĘŻCZYŹNI W %
KOBIETY
KOBIETY W %
OGÓŁEM
OGÓŁEM W %

Wiek
przedprodukcyjny

Wiek produkcyjny

Wiek poprodukcyjny

13 974
50,96%
13 449
49,04%
27 423
21,42%

41 799
53,28%
36 648
46,72%
78 447
61,30%

7 587
34,33%
14 515
65,67%
22 102
17,27%

Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Najliczniejszą grupę 61,30% stanowi ludność w wieku produkcyjnym (78 447 osób), natomiast najmniej
liczną 22 102 osoby w wieku poprodukcyjnym (17,27%). Liczba ludności powiatu myślenickiego
stanowiła: 3,75% ludności województwa małopolskiego i 0,33% ludności kraju.

1

https://www.polskawliczbach.pl/powiat_myslenicki
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5. POWIAT MYŚLENICKI i JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
Powiat Myślenicki realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przy pomocy Jednostek
Organizacyjnych Powiatu Myślenickiego, Powiatowe służby inspekcje, Straże oraz jednostki których
organem założycielskim jest Powiat Myślenicki.
W Powiecie Myślenickim funkcjonują następujące:
◼ jednostki organizacyjne realizujące zadania Powiatu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach,
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach,
Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino
w Lubniu,
Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach,
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach,
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Myślenicach,
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Myślenicach,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach,
Dom Pomocy Społecznej „Biały Potok” w Trzemeśni,
Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach,
Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach,
Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach,
Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach.

◼ służby, inspekcje i straże:
1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach,
2) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach,
3) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myślenicach,
4) Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach.
◼ jednostka, której organem założycielskim jest Powiat Myślenicki:
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach.
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6. EDUKACJA
Do zadań własnych Powiatu Myślenickiego należy między innymi zakładanie i prowadzenie publicznych
szkół ponadpodstawowych oraz placówek wymienionych w art. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020.910 z późn. zm.).
Powiat Myślenicki jest organem prowadzącym dla 6 zespołów szkół ponadpodstawowych.
Poniższe zestawienie przedstawia aktywne szkoły publiczne w roku szkolnym 2020/2021.
Tabela 3. Szkoły ponadpodstawowe.

Zespół

Szkoła

Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Myślenicach
Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych
im. Mikołaja Reja
w Myślenicach
Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego
w Myślenicach

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Myślenicach
Technikum nr 1 w Myślenicach
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
w Myślenicach
Technikum nr 2 w Myślenicach
IV Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach
Technikum nr 1 w Dobczycach
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
w Dobczycach
I Liceum Ogólnokształcące
w Dobczycach
Branżowa Szkoła I stopnia im. Wojska Polskiego
w Sułkowicach
Technikum im. Karola Wojtyły
w Sułkowicach
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Sułkowicach
Technikum w Lubniu
Branżowa Szkoła I stopnia
w Lubniu
II Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach
w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności
w Myślenicach

Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera
w Dobczycach

Zespół Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących
w Sułkowicach
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Bohaterów Monte Cassino
w Lubniu

Źródło: dane Powiat Myślenicki.

W szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki dane
statystyczne kształtują się następująco:

I.

Uczniowie i oddziały, zawody i praktyki:
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Tabela 4. Liczba uczniów oddziałów podstawowych według statusów przypisania w roku szkolnym 2020/2021.

Liczba oddziałów

Liczba uczniów
uczących się

28

908

14

378

IV Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach

1

24

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Myślenicach

13

425

Technikum nr 1 w Myślenicach

32

959

I Liceum Ogólnokształcące w Dobczycach

8

226

Technikum nr 1 w Dobczycach

21

594

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Dobczycach

8

246

Technikum w Lubniu

7

175

Branżowa Szkoła I stopnia w Lubniu

4

113

4

127

9

198

12

392

Nazwa szkoły
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Myślenicach
Technikum nr 2 w Myślenicach

Branżowa Szkoła I stopnia im. Wojska Polskiego
w Sułkowicach
Technikum im. Karola Wojtyły w Sułkowicach
II Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach w Zespole Szkół
Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
Źródło: dane Powiat Myślenicki.

Tabela 5. Liczba uczniów i liczba oddziałów po klasach w roku szkolnym 2020/2021 w dniu 30.09.2020 r.

Nazwa szkoły
I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki
w Myślenicach
Technikum nr 2
w Myślenicach
IV Liceum Ogólnokształcące
w Myślenicach
Branżowa Szkoła I stopnia
nr 1 w Myślenicach
Technikum nr 1
w Myślenicach
I Liceum Ogólnokształcące
w Dobczycach
Technikum nr 1
w Dobczycach

Liczba
uczniów
ogółem

Liczba uczniów w oddziałach
poszczególnych klas
I

II

III

908

218

465

225

382

73

148

76

24

IV

85

Liczba oddziałów
poszczególnych klas
I

II

III

7

14

7

3

5

3

24

3

1

423

101

197

125

962

185

370

193

223

54

114

55

599

121

246

113

17

IV

214

119

3

6

4

6

12

7

2

4

2

4

9

4

7

4

Nazwa szkoły

Liczba
uczniów
ogółem

Liczba uczniów w oddziałach
poszczególnych klas
I

II

III

IV

Liczba oddziałów
poszczególnych klas
I

II

III

2

4

2

1

3

1

Branżowa Szkoła I stopnia nr
1 w Dobczycach

245

64

125

56

Technikum w Lubniu

175

25

81

37

114

26

68

20

1

2

1

127

29

68

30

1

2

1

199

41

99

18

2

4

1

389

120

182

87

4

5

3

Branżowa Szkoła I stopnia
w Lubniu
Branżowa Szkoła I stopnia
im. Wojska Polskiego
w Sułkowicach
Technikum im. Karola
Wojtyły w Sułkowicach
II Liceum Ogólnokształcące
w Myślenicach (ZS MSG)

32

41

IV

2

2

Źródło: dane Powiat Myślenicki.

Powiat Myślenicki jest również organem prowadzącym dla:
1. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myślenicach;
2. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.
Na terenie Powiatu Myślenickiego funkcjonują również:

1. Zespół

Szkół
Małopolska
Szkoła
Gościnności
im.
Tytusa
Chałubińskiego
w Myślenicach,
2. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Myślenicach - prowadzony przez Samorząd
Województwa Małopolskiego;
3. szkoły i placówki niepubliczne - prowadzone przez osoby fizyczne i prawne, inne niż JST.
II.

Uczniowie, oddziały w szkołach średnich i branżowych prowadzonych przez Powiat
Myślenicki.

Poniższe tabele oraz wykresy opracowano na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji
Oświatowej według stanu z 19 marca 2020 r.
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Tabela 6. Licea ogólnokształcące dla młodzieży.

Nazwa szkoły

Liczba uczniów ogółem

I liceum Ogólnokształcące w Myślenicach

919

IV Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach

24

I Liceum Ogólnokształcące w Dobczycach

220

II Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach

360

Źródło: dane Powiat Myślenicki.

Tabela 7.Branżowe szkoły I stopnia.

Nazwa szkoły

Liczba uczniów ogółem

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Myślenicach

454

Branżowa Szkoła I stopnia a nr 1 w Dobczycach

249

Branżowa Szkoła I stopnia w Lubniu

118

Branżowa Szkoła I stopnia w Sułkowicach

123

Źródło: dane Powiat Myślenicki.

Tabela 8. Technika.

Nazwa szkoły

Liczba uczniów ogółem

Technikum nr 2 w Myślenicach

402

Technikum nr 1 w Myślenicach

980

Technikum nr 1 w Dobczycach

584

Technikum w Lubniu

181

Technikum w Sułkowicach

205

Źródło: dane Powiat Myślenicki.

Procesy edukacyjne w Powiecie Myślenickim wspierane również przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Myślenicach.
• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna prowadzona przez Powiat Myślenicki.
Do dyspozycji dzieci i młodzież, ich rodziców, opiekunów prawnych oraz nauczycieli jest Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna w Myślenicach. Poradnia jest instytucją, która aktywnie wspomaga
rodzinę, każdą szkołę oraz środowisko lokalne w działaniach wspierających prawidłowy rozwój dzieci
i młodzieży. Realizuje to poprzez profilaktykę, diagnozę, terapię, doradztwo i konsultacje.
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Zadaniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej jest prowadzenie wnikliwej diagnozy, skutecznej
terapii, udzielanie wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży i ich rodzin.
Korzystanie z pomocy w Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Poradnia udziela pomocy:
psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i terapeutycznej.
Potencjał tej placówki stanowi świetnie wykwalifikowana kadra pedagogiczna: nauczyciele nieustannie
poszerzają swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
poszukują nowych rozwiązań, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom klientów.
Jednostką realizującą działania sportowo - rekreacyjne jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
w Myślenicach.
• Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Myślenicach prowadzony przez Powiat Myślenicki.
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Myślenicach jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego
działającą na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej. Celem Ośrodka jest zapewnienie dzieciom
i młodzieży czynnego wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
MOS realizuje zadania poprzez:
◼ organizację zawodów sportowych dla szkół zlokalizowanych na terenie powiatu, zwłaszcza
szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki oraz masowych imprez
sportowych dla młodzieży szkolnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony przed
przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;
◼ organizację obozów sportowych i zgrupowań dla uczestników zajęć organizowanych przez
Ośrodek;
◼ współpracę z innymi organizacjami i instytucjami poprzez wspólne organizowanie imprez
sportowo - rekreacyjnych;
◼ ścisłą współpracę z rodzicami w zakresie wychowania i profilaktyki.
Egzaminy zewnętrzne w szkołach ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego
Egzaminy maturalne przeprowadzane były zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez MEN
i rozpoczęły się w dniu 8 czerwca i trwały do dnia 29 czerwca 2020 r. Zasady przeprowadzania
egzaminów zewnętrznych w roku 2020 zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które określa sposób przeprowadzania
w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego - w warunkach stanu epidemii.
Zgodnie z powyższym w czasie matury 2020 uczniowie nie zdawali egzaminu ustnego, z wyjątkiem
absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na uczelnię zagraniczną, która wymaga przedłożenia
wyniku matury z części ustnej.
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•
Matura 2020
8 czerwca do matury 2020 przystąpiło 762 abiturientów szkół ponadpodstawowych prowadzonych
przez Powiat Myślenicki. Do matury przystąpiło:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

228 abiturientów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach,
191 abiturientów w Zespole Szkół Techniczno - Ekonomicznych w Myślenicach,
79 abiturientów w Zespole Szkół w Myślenicach,
114 abiturientów w Zespole Szkół w Dobczycach,
26 abiturientów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu,
37 abiturientów w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach,
87 abiturientów w II Liceum Ogólnokształcącym w Myślenicach przy Zespole Szkół Małopolska
Szkoła Gościnności.

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego, dla absolwentów, którzy nie mogli przystąpić do matury
w pierwszym terminie (m.in. z powodu przebywania w kwarantannie) trwał od 8 do 14 lipca 2020 r.
Egzamin poprawkowy dla tych maturzystów, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu odbył się
8 września. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w roku 2020 odbyły się w terminie
pomiędzy 22 czerwca a 9 lipca. Składały się one z części pisemnej oraz praktycznej. W terminie
17- 28 sierpnia odbyły się egzaminy zawodowe.

Nabór do szkół ponadpodstawowych Powiatu Myślenickiego
Zgodnie z ogłoszeniem MEN, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, rozpoczęła się 15 czerwca 2020
r. Nabór do szkól ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki odbywał
się za pośrednictwem systemu VEdukacja - nabór szkoły podstawowe.
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Rekrutacja prowadzona była do 40 oddziałów w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Myślenicki. Po dokonaniu symulacji przydziału uruchomiono 36 oddziałów
klas pierwszych. Liczba oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 w poszczególnych
szkołach przedstawia się następująco:
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach - 7 oddziałów;
Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach - 3 oddziały;
Zespół szkół Techniczno - Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach - 9 oddziałów;
Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach - 8 oddziałów;
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach - 3 oddziały;
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino w Lubniu 2 oddziały;
◼ II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności
im. Tytusa Chałubińskiego z Myślenicach - 4 oddziały.
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7. KULTURA, SPORT, TURYSTYKA
Działalność kulturalna w Powiecie Myślenickim realizowana jest między innymi poprzez ośrodki
kultury, biblioteki, muzea oraz galerie.
Na terenie powiatu funkcjonują biblioteki:
◼ Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach im. ks. Jana Kruczka,
◼ Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie - Filia w Myślenicach,
◼ Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergelówny w Dobczycach,
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu,,
Gminna Biblioteka Publiczna w Pcimiu,
Gminna Biblioteka Publiczna w Raciechowicach,
Gminna Biblioteka Publiczna w Sieprawiu,
Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach,
Biblioteka Samorządowa Gminy Tokarnia,
Gminna Biblioteka Publiczna im. Janiny Czaja w Wiśniowej.

Misje kulturalno - społeczną pełnią również ośrodki kultury położone na terenie powiatu:
◼ Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu,
◼ Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach,
◼ Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu,
◼ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu,,
◼ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sieprawiu,
◼ Sułkowicki Ośrodek Kultury,
◼ Kliszczackie Centrum Kultury w Tokarni,
◼ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej.
Działalność kulturalną prowadzą muzea: Muzeum Regionalne PTTK im. Władysława Kowalskiego
w Dobczycach, Muzeum Niepodległości w Myślenicach oraz min. galerie: Galeria "Internat"
w Sułkowicach.
Według danych GUS z 31.XII.2019 w powiecie myślenickim działało 1 kino posiadające 1 salę
z 392 miejscami na widowni. Odbyło się 1 120 seansów, na które przyszło 21 263 widzów, z czego
296 stanowiły projekcje filmów produkcji polskiej, na które przyszło 7 500 widzów. Wśród obiektów
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku przystosowane dla osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, natomiast żaden nie miał udogodnienia wewnątrz
budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
Według danych z 2019 w powiecie myślenickim działały 2 muzea łącznie z oddziałami. Odnotowano
40 671 zwiedzających, co daje 3 196 osób zwiedzających muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców.
Wśród obiektów przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 1 miał wejście do budynku
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przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a 1 miał udogodnienia
wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
Według danych GUS z 2019 roku w Powiecie Myślenickim znajdowało się 9 hoteli (2 ★★★★, 6 ★★★,
1 w trakcie kategoryzacji), 0 moteli oraz 1 pensjonat (kategorii ★★★). W porównaniu z rokiem 2008
liczba obiektów noclegowych zwiększyła się o 9 obiektów. Pozostałe turystyczne obiekty noclegowe
według rodzajów to: inne obiekty hotelowe: 2 schroniska: 1 ośrodki wczasowe: 1 ośrodki szkoleniowo
- wypoczynkowe: 2 (całoroczne: 1) pokoje gościnne: 3 kwatery agroturystyczne: 4 pozostałe obiekty
niesklasyfikowane: 1.
Niezaprzeczalną dumą powiatu myślenickiego jest przyroda oraz krajobrazy Beskidów. Rozwój bazy
turystycznej oraz bliskość Krakowa sprawiają, że powiat myślenicki jest atrakcyjnym terenem
zachęcającym do rekreacji i wypoczynku, zwłaszcza aktywnego nie tylko latem. Tereny gminy obfitują
w dogodne ścieżki spacerowe, szlaki turystyczne i rowerowe.
Bazę turystyczną w powiecie myślenickim tworzą m.in.:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Zamek królewski i Skansen Drewnianego Budownictwa Ludowego w Dobczycach na wzgórzu
zamkowym nad Jeziorem Dobczyckim,
Mury obronne Starego Miasta w Dobczycach z XIV i XV w.,
Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza na górze Lubomir - w Węglówce
(Gmina Wiśniowa),
Muzeum Niepodległości w Myślenicach,
Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej w Myślenicach,
Sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu,
Kalwaria Tokarska - zespół rzeźb plenerowych na północnym zboczu Urbaniej Góry
(Gmina Tokarnia),
schroniska turystyczne, min. Schronisko PTTK na Kudłaczach,
jednoosobowa kolej linowa wraz z wyciągiem krzesełkowym o długości 2006 m prowadząca na
górę Chełm (Gmina Myślenice),
trasy zjazdowe typu downhill zlokalizowane na górze Chełm (Gmina Myślenice),
Stacja Narciarska "Myślenice Sport Arena" na górze Chełm (Gmina Myślenice):
2 trasy narciarskie o długości 835 m i 1100 m, 4 - osobowa kolej krzesełkowa o długości 770 m,
kompleks narciarski Siepraw Ski (Gmina Siepraw) - cztery wyciągi orczykowe oraz nowoczesny
wyciąg taśmowy i cztery trasy narciarskie, w tym dwie główne trasy, każda o długości 350 m,
stacja narciarska Szklana Góra Ski w Harbutowicach (Gmina Sułkowice), 4. osobowy wyciąg
krzesełkowy o długości 850 m, trasa zjazdowa o długości 950 m,
Skomielna Czarna Ski (Gmina Tokarnia), trasa narciarska o długości 700 m oraz 100 m,
wyciąg orczykowy talerzykowy,
Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach na Zarabiu,
korty tenisowe na Zarabiu w Myślenicach,
Centrum Wodne ,,Aquarius” w Myślenicach,
odkryte baseny letnie (sezonowe) w Dobczycach i Myślenicach,
kąpieliska Górny i Dolny Jaz - progi na rzece Rabie w Myślenicach,
zalew w Kompleksie Rekreacyjno - Sportowym „Gościbia” w Sułkowicach,
hale sportowe i sale sportowe oraz wielofunkcyjne boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią
- głównie przy szkołach,
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◼
◼
◼
◼

liczne szlaki turystyczne oraz terenowe szlaki rowerowe i ścieżki rowerowe,
hotele, ośrodki wypoczynkowe, schroniska młodzieżowe,
kilkadziesiąt gospodarstw agroturystycznych,
ośrodki jazdy konnej.

Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach na Zarabiu - to ośrodek rekreacji leżący w centrum
Małopolski na Zarabiu, turystycznej strefie miasta Myślenice na trasie Kraków - Zakopane.
W skład obiektu wchodzą: nowoczesna hala widowiskowo - sportowa, stadion sportowy, boisko
treningowe i pełnowymiarowe, korty tenisowe, oświetlone boisko ze sztucznej nawierzchni,
sala do sportów walki (judo i zapasy), pełnowymiarowa strzelnica sportowa.
Kompleks sportowy posiada pełne zaplecze szatniowo-sanitarne, gastronomiczne, siłownie, fitness,
spa i odnowę biologiczną oraz rozbudowaną bazę hotelową. Nowoczesny zespół obiektów tworzących
Centrum Sportu i Rekreacji stanowi znakomite zaplecze sportowo-rekreacyjne dla turystów
odwiedzających powiat myślenicki oraz bazę treningowo - szkoleniową dla sportowców, z której
korzystają w trakcie zgrupowań sportowych kluby ekstraklasy i I ligi, m.in. drużyny piłki nożnej,
siatkówki, piłki ręcznej.
W zakresie sportu powiat myślenicki nie pomija również sportu osób niepełnosprawnych.
Od wielu lat Międzyszkolny Ośrodek Sportowy jest organizatorem Małopolskiej Olimpiady Zimowej
Osób Niepełnosprawnych czy Małopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych
pod patronatem Starosty Myślenickiego. Młodzież niepełnosprawna, zgodnie ze swoimi
możliwościami, startuje również w zawodach dla dzieci i młodzieży pełnosprawnej, organizowanych
przez MOS, np.: biegi przełajowe, badminton, tenis stołowy.
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8. POMOC SPOŁECZNA, WSPIERANIE RODZINY, PIECZA ZASTĘPCZA, NIEPEŁNOSPRAWNI
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, głównym realizatorem zadań z zakresu pomocy społecznej
w Powiecie Myślenickim jest jednostka organizacyjna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR),
który realizuje również zadania powiatu wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej m.in. poprzez zabezpieczenie opieki zastępczej dzieciom, którym rodzice nie zapewniają
właściwej opieki i wychowania. Piecza wykonywana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej.
W 2020 roku na formy rodzinne składało się 6 rodzin spokrewnionych, 6 niezawodowych
oraz 1 zawodowa. Zasoby instytucjonalne obejmowały prowadzenie na zlecenie powiatu 2 placówek
opiekuńczo - wychowawczych przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Placówka opiekuńczo wychowawcza typu socjalizacyjnego mieści się w budynku stanowiącym własność powiatu w Lubniu
i dysponuje 14 miejscami. Natomiast druga placówka opiekuńczo - wychowawcza typu rodzinnego
prowadzona jest w budynku w Nowej Wsi należącym do Caritas i zapewnia miejsca dla 8 dzieci.
PCPR realizuje także zadania powiatu określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Jako samodzielna jednostka organizacyjna Powiatu, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa
w Myślenicach realizuje od 2013 roku zadania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie. Ponadto OIKiP odpowiada za realizację zadań w zakresie ustawy o pomocy społecznej,
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym szczególnie za prowadzenie
interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego a także opracowywanie
i realizację powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, programów służących
działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie
promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach
zagrożonych kryzysem, programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.
Wśród pozostałych instytucji określonych w w/w aktach prawnych i realizujących zadania Powiatu
Myślenickiego wyróżnić należy funkcjonujące trzy Domy Pomocy Społecznej:
◼ Dom Pomocy Społecznej im. Tadeusza Piekarza w Harbutowicach,
◼ Dom Pomocy Społecznej w Pcimiu,
◼ Dom Pomocy Społecznej „Biały Potok” w Trzemeśni.
W trzech miejscowościach realizowane są Warsztaty Terapii Zajęciowej (w Dobczycach,
Harbutowicach i Myślenicach). Również w trzech różnych miejscowościach zlokalizowane są dwa
(prowadzone na zlecenie powiatu) Środowiskowe Domy Samopomocy (w Myślenicach
i w Sułkowicach z filią w Lubniu). Funkcjonują też dwie wspomniane wyżej placówki opiekuńczo wychowawcze (w Lubniu i Nowej Wsi).
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się wydawaniem:
◼ orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia),
◼ orzeczeń o niepełnosprawności (dotyczy osób poniżej 16 roku życia),
◼ legitymacji osoby niepełnosprawnej,
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◼ kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym ograniczeniem
w samodzielnym poruszaniu się oraz dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją
lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2020 roku
w liczbach:
Tabela 9. Zadania zrealizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Realizacja zadań przez Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Liczba

Liczba wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności

1237

Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

1210

Liczba wniosków o ustalenie niepełnosprawności

173

Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności

154

Liczba wydanych kart parkingowych

329

Liczba wydanych legitymacji osoby niepełnosprawnej

309

Źródło: dane Powiat Myślenicki.

Tabela 10. Liczba osób korzystających ze wsparcia OIKiP w Myślenicach w roku 2020 z wyszczególnieniem

ofiar przemocy, z podziałem na gminy.

Gmina
DOBCZYCE
MYŚLENICE
SUŁKOWICE
LUBIEŃ
PCIM
RACIECHOWICE
WIŚNIOWA
SIEPRAW
TOKARNIA
Inne
Razem:

Liczba osób przyjętych
w OIKiP ogółem:

W tym ofiar przemocy

Wskaźnik procentowy
ofiar przemocy
w stosunku do ogółu
przyjętych

31
109
19
14
16
14
13
10
16
52
294

11
15
6
0
6
3
1
1
3
8
54

35,48
13,76
31,58
0,00
37,50
21,43
7,69
10,00
18,75
15,38
18,37

Źródło: dane OIKiP w Myślenicach.
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Wykres 2. Liczba osób przyjętych do OIKiP w Myślenicach.

LICZBA OSÓB PRZYJĘTYCH DO OIKiP W MYŚLENICACH
DOBCZYCE
MYŚLENICE

17,7%

10,5%

SUŁKOWICE

5,4%

LUBIEŃ

3,4%

PCIM

37,1%
4,4%

WIŚNIOWA
SIEPRAW

4,8%
5,4%

RACIECHOWICE

TOKARNIA

4,8%

Inne

6,5%

Źródło: opracowanie własne.
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9. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
Ochrona zdrowia w Powiecie Myślenickim realizowana jest przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Myślenicach. W strukturę SP ZOZ w Myślenicach w roku 2020 wchodziły następujące
komórki:
◼ w zakresie lecznictwa szpitalnego: 11 oddziałów, w tym SOR, Blok Operacyjny i Apteka
Szpitalna,
◼ w zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej: 26 poradni,
◼ w zakresie Stacji Pomocy Doraźnej: 5 zespołów wjazdowych.
Ponadto, w SP ZOZ w Myślenicach działają następujące komórki:
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Laboratorium Analityki Medycznej (w ramach której działa Bank Krwi),
Laboratorium Mikrobiologiczne,
Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG, USG) i EEG,
Pracownia diagnostyki układu krążenia (EKG, EKG wysiłkowe, Holter),
Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego i badań alergologicznych,
Pracownia diagnostyki endoskopowej,
Punkt szczepień,
Zespół Transportu Sanitarnego,
Centralna Sterylizatornia,
Prosektorium,
Zespół rehabilitacji domowej.

Dodatkowo, SP ZOZ w Myślenicach udzielał świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
oraz opieki długoterminowej (ZOL).
W ramach lecznictwa szpitalnego wybrane wskaźniki w poszczególnych oddziałach/komórkach
przedstawiały się następująco:
Tabela 11. Liczba leczonych i liczba łóżek w SP ZOZ w Myślenicach.

Liczba leczonych

Średnik okres
pobytu

Liczba łóżek

% wykorzystanie
łóżek

Wewnętrzny
Neurologiczny
Anestezjologii
Pulmonologiczny
Zakaźny
Dziecięcy
Ginekologicznopołożniczy

1 413
486
75
450
499
737

7,2
8,5
20,8
9,5
7,4
4,6

50
17
4
29
20
28

55,5
66,2
106,6
40,6
59,8
32,8

2 669

3,0

42

52,7

Chirurgiczny

1 397

3,9

36

41,7

936

4,1

18

58,9

120

127,9

44

96,9

Oddział/Komórka

UrazowoOrtopedyczny
ZOL

29

Oddział/Komórka
Neonatologiczny
Razem:

Liczba leczonych

Średnik okres
pobytu

Liczba łóżek

% wykorzystanie
łóżek

1 033
9 815

4,0
6,6

34
322

33,6
54,9

Źródło: dane Powiat Myślenicki.

10.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Powiat Myślenicki od wielu lat realizuje program profilaktyki zdrowotnej dla wszystkich grup
mieszkańców. Osiąga w tym zakresie wymierne efekty i systematycznie rozszerza zakres i formę
prowadzonych programów.
Powiat Myślenicki w 2020 r. realizował cztery programy profilaktyczne:
1. Program profilaktyki próchnicy,
2. Edukacyjny program powiatu myślenickiego z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej
pomocy,
3. Program profilaktyki sepsy - szczepień przeciw meningokokom typu C,
4. Program profilaktyki raka płuc.

Z przyczyn braku możliwości zakupu szczepionek przeciw HPV w Polsce i zagranicą, niemożliwy
do realizacji w roku 2020 okazał się „Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV) w Małopolsce”, a ze względu na sytuację epidemiczną spowodowaną pandemią
COVID-19 „Program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy”.
Program profilaktyki próchnicy zębów oraz edukacyjny program powiatu myślenickiego z zakresu
bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, w całości finansowane są z budżetu powiatu.
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11.

LOKALNY RYNEK PRACY I BEZROBOCIE

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację polityki rynku pracy na terenie całego powiatu
jest Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach.
Rynek pracy w porównaniu z innymi powiatami Małopolski jest tu stosunkowo dobrze rozwinięty.
Wynika to przede wszystkim z dogodnego położenia geograficznego, istnienia stref przemysłowych,
rozwiniętej infrastruktury transportowej oraz sąsiedztwa Krakowa.
Zmiany w poziomie bezrobocia
Przez ostatnie lata odnotowywano systematyczny spadek bezrobocia rejestrowanego i stopy
bezrobocia. W przeciągu całego 2019 roku zmniejszyła się ona o 0,7 punktu procentowego (styczeń 3,1%, grudzień - 2,4 %). Analizując dane statystyczne z 2020 r. w Powiecie Myślenickim obserwuje
się wpływ epidemii COVID-19 na sytuację na rynku pracy.
Jak wskazują dane statystyczne z 2020 r. do miesiąca lipca w Powiecie Myślenickim obserwowano
wzrost stopy bezrobocia, a następnie jej powolny spadek w stosunku do miesiąca listopada.
Ostatecznie na koniec grudnia wysokość stopy osiągnęła 3,9%.

Wykres 3. Stopa bezrobocia w powiecie myślenickim w 2020 r.

STYCZEŃ - 2,8 %
LUTY - 2,9 %
MARZEC - 2,9 %
KWIECIEŃ - 3,4 %
MAJ - 3,7 %
CZERWIEC - 3,9 %
LIPIEC - 4,1 %
SIERPIEŃ - 4,0 %
WRZESIEŃ - 3,9 %
PAŹDZIERNIK - 3,7 %
LISTOPAD - 3,9 %
GRUDZIEŃ - 3,9 %

Źródło: dane Powiat Myślenicki.

Pod względem wysokości stopy bezrobocia (wg stanu na koniec grudnia 2020 r.) powiat myślenicki
ex aequo z miastem Nowy Sącz, plasował się na 2 miejscu wśród powiatów województwa
małopolskiego. Najniższą stopę bezrobocia kolejny rok odnotowano w Mieście Krakowie - 3,1%.
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Różnica w poziomie bezrobocia pomiędzy powiatami wynosiła 7,9 pkt. proc. Najniższa jw., a największa
w powiecie dąbrowskim (11%).
Napływ bezrobotnych
W 2020 roku w myślenickim urzędzie pracy zarejestrowanych było 3 717 osób, w tym 1845 kobiet
(49,6% ogółu zarejestrowanych). Wyrejestrowano 2 989 osób, co oznacza, że saldo napływu było
dodatnie (728 osób). Jak wynika z analizy danych liczba zarejestrowanych wzrosła o 10,13%
(+342 osoby) w stosunku do roku ubiegłego (w 2019 r. zarejestrowało się 3 375 osób).
Kolejne rejestracje najczęściej związane były z likwidacją własnej działalności gospodarczej bądź
likwidacją stanowisk pracy.
Wśród rejestrujących się w 2020 r. zdecydowana większość (3 306) to osoby poprzednio pracujące,
w tym zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy (316). Osoby dotychczas niepracujące stanowiły
tylko 11% ogółu zarejestrowanych (417).

Wykres 4. Liczba osób zarejestrowanych w 2020 r.

LICZBA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W 2020 r.
GRUDZIEŃ

240

LISTOPAD

278

PAŹDZIERNIK

338

WRZESIEŃ

417

SIERPIEŃ

269

LIPIEC

360

CZERWIEC

304

MAJ

284

KWIECIEŃ

301

MARZEC

278

LUTY

280

STYCZEŃ

368
0
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100
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250

300
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450

Źródło: dane Powiat Myślenicki.

Średnio miesięcznie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach rejestrowało się 310 osób.
Odpływ bezrobotnych
W 2020 roku z ewidencji bezrobotnych wyłączono ogółem 2 989 osoby. Przyczynami odpływu
bezrobotnych były między innymi:
» podjęcia pracy:
1 863
w tym pracy niesubsydiowanej:
1 577
w tym subsydiowanej;
286
◼ prac interwencyjnych
136
32

◼ podjęcie działalności gospodarczej
◼ podjęcie pracy w ramach refundacji
kosztów zatrudnienia bezrobotnego
◼ bon zatrudnieniowy
◼ bon na zasiedlenie
◼ inne

»

112
22
11
2
3

»
»

odmowa bez uzasadnionej przyczyny propozycji
odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy,
w tym w ramach PAI
zgłoszenie braku gotowości do podjęcia pracy
dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego

49
230
269

»
»
»
»
»

podjęcie nauki
osiągnięcie wieku emerytalnego
nabycie praw emerytalnych lub rentowych
nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego
Inne

7
31
15
54
151

Wykres 5. Liczba osób wyłączonych z ewidencji PUP w 2020 r.

LICZBA OSÓB WYŁĄCZONYCH Z EWIDENCJI PUP W 2020 r.
GRUDZIEŃ
LISTOPAD
PAŹDZIERNIK
WRZESIEŃ
SIERPIEŃ
LIPIEC
CZERWIEC
MAJ
KWIECIEŃ
MARZEC
LUTY
STYCZEŃ

226
209
422
449
347
266
190
111
92
254
239
184
0
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Źródło: dane Powiat Myślenicki.

Struktura bezrobocia
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach na koniec
grudnia 2020 roku wynosiła 1 923 osoby, wśród których 53,3% stanowiły kobiety.
Poniższe zestawienie przedstawia strukturę osób zarejestrowanych w PUP ze względu na czas
pozostawania bez pracy, wiek, wykształcenie oraz staż pracy (stan na koniec IV kwartału 2020 r.).
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Tabela 12. Struktura osób zarejestrowanych w PUP wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu
wykształcenia i stażu pracy – stan na koniec IV kwartału 2020 r.

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Myślenicach –
stan na koniec IV kwartału 2020 r.

CZAS
POZOSTAWANIA
BEZ PRACY
W M-C

WIEK

WYKSZTAŁCENIE

STAŻ
PRACY OGÓŁEM

1-5

179
485
424
473
260
102
404
506
423
301
185
104
321
477
205
608
312
320
500

5 - 10
10 - 20
20 - 30
30 lat i więcej
Bez stażu

303
334
180
100
186

Do 1
1-3
3-6
6 - 12
12 - 24
Pow. 24
18 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 59
60 - 64
Wyższe
Policealne i śr. zawodowe
Średnie ogólnokształcące
Zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne i poniżej
Do 1 roku

Źródło: dane Starostwo Powiatowe, PUP w Myślenicach.

Podsumowując powyższe dane statystyczne można stworzyć profil osoby bezrobotnej powiatu
myślenickiego w 2020 roku.
Jest to osoba w przedziale wiekowym 25 - 34 lat (506 osób - 26,3% ogółu), posiadająca wykształcenie
zasadnicze zawodowe (608 osoby - 31,6%), ze stażem pracy 1 - 5 lat (500 osób - 26%), która pozostaje
bez pracy od 1 do 3 miesięcy (485 osób - 25,3%). Zgodnie z przeprowadzonymi analizami trudności
osób poszukujących pracy dotyczą braku doświadczenia, umiejętności, wiedzy, oczekiwań i wymagań
pracodawców oraz ograniczeniami wewnętrznymi a także dodatkowo z trudną sytuacją na rynku pracy
i ograniczaniem zatrudnienia przez przedsiębiorców.

34

Zawody osób rejestrujących się jako bezrobotne
Jak wynika z ewidencji danych z końca 2020 r. osoby zarejestrowane reprezentowały 440 zawodów.
Najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni w zawodzie: sprzedawca (196 osób). Równie liczną grupą
były osoby bez zawodu (144 osób). Wykres poniżej przedstawia zawody najczęściej reprezentowane
przez bezrobotnych.

Wykres 6. Osoby bezrobotne figurujące w ewidencji Urzędu w końcu 2020 r. wg zawodów.
Sprzedawca
Bez zawodu
Kucharz
Ślusarz
Fryzjer
Technik ekonomista
Pomocniczy robotnik budowlany
Mechanik pojazdów samochodowych
Stolarz
Kelner
Technik informatyk
Pakowacz ręczny
Cukiernik
Murarz
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Piekarz
Krawiec
Magazynier
Technik hotelarstwa
Technik mechanik
Technik handlowiec
Technik budownictwa
Stolarz meblowy
Pomoc kuchenna
Robotnik gospodarczy
Technik prac biurowych
Szwaczka ręczna
Technik żywienia i gospodarstwa domowego
Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym
Kierowca samochodu ciężarowego
Doradca klienta
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej

196
144
66
60
46
41
40
40
32
24
23
22
22
22
20
19
18
18
18
18
17
17
16
15
14
13
12
12
11
11
11
11
0

50

Źródło: dane Starostwo Powiatowe, PUP w Myślenicach.
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Oferty pracy zgłaszane w Urzędzie Pracy
W 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach pracodawcy zgłosili 2 035 miejsc pracy.
Najczęstsza z ofert dotyczyła pomocniczego robotnika budowlanego. Pracodawcy równie często
poszukiwali pracowników wykonujących prace proste, sprzedawców oraz pakowaczy ręcznych.

36

12.

KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA DROGOWA W POWIECIE MYŚLENICKIM

Komunikacja drogowa
Przez Powiat Myślenicki przebiegają trzy drogi krajowe: nr 7, 28 i 52, a wśród nich najważniejszą drogą
w powiecie, jest tzw. „Zakopianka” tj. droga nr 7 z Krakowa do Zakopanego, czyli najczęściej
uczęszczana przez turystów droga w Tatry. „Zakopianka” ma duże znaczenie ponadregionalne - biegnie
z Gdańska przez Warszawę i Kraków do dwóch ważnych przejść granicznych: w Chyżnem i w Jurgowie.
Drogą tą do autostrady A4 jest z Myślenic 21 km i dalej ok. 15 km na międzynarodowe lotnisko
w Balicach. Długość drogi nr 7 na obszarze powiatu to 36 km. Pozostałe drogi krajowe: nr 28 z Nowego
Sącza do Wadowic przebiega tylko kilka km na południu powiatu i podobnie, kilka km przez teren
powiatu w jego północno-zachodniej części, przebiega droga nr 52 z Krakowa do Wadowic.
Drogi powiatowe
Sieć dróg powiatowych powiatu myślenickiego liczy 325 km. Zadanie utrzymania i modernizacji dróg
powiatowych spoczywa na jednostce organizacyjnej Powiatu Myślenickiego jaką jest Zarząd Dróg
Powiatowych w Myślenicach.
Komunikacja drogowa
Rocznie w Powiecie Myślenickim rejestruje się i wyrejestrowuje ponad 20 000 pojazdów. Corocznie
wydawanych jest 3000 do 4000 dokumentów stwierdzających uprawnienia, część z nich po raz
pierwszy, część po zmianach, jak i uzyskaniu dodatkowych uprawnień. W 2019 r. wydano 3692 praw
jazdy i zatrzymano 408, natomiast w 2020 r. wydano 4328 a zatrzymano 409.
Jak wynika z danych GUS 2018 roku w powiecie myślenickim zarejestrowanych było 104 117 pojazdów
samochodowych oraz ciągników, w tym 77 085 samochodów osobowych (606,8 na każdy
1000 mieszkańców - nieznacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz wartość
porównywalna do wartości dla całej Polski), 12 532 samochodów ciężarowych (104,7 - znacznie więcej
od wartości dla województwa oraz więcej od wartości dla całego kraju), 688 autobusów (5,4 - znacznie
więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski),
762 ciągników siodłowych (6,0 - znacznie mniej od wartości dla województwa oraz znacznie mniej
od wartości dla kraju) oraz 6 147 motocykli (48,4 - znacznie więcej od wartości dla województwa
małopolskiego oraz znacznie więcej od wartości dla całej Polski).
Według danych z 2018 roku w wyniku 203 wypadków drogowych w powiecie myślenickim odnotowano
7 ofiar śmiertelnych oraz 249 osób rannych. Oznacza to, że na 100 tys. ludności przypadło
160,2 wypadków (znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej
od wartości dla całej Polski) oraz 5,5 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej od wartości dla województwa
i znacznie mniej od wartości dla kraju).
Natomiast na 100 tys. pojazdów przypadło odpowiednio 6,7 ofiar śmiertelnych (znacznie mniej
od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniej od wartości dla całego kraju)
oraz 239,2 rannych (znacznie więcej od wartości dla województwa i znacznie więcej od wartości
dla Polski).

13.

Analiza SWOT

Analiza SWOT dla Powiatu Myślenickiego została opracowana metodą ekspercką, z uwzględnieniem
wyników analizy dokumentów źródłowych, warsztatów strategicznych oraz ustaleń w czasie prac nad
Strategią Rozwoju Powiatu Myślenickiego.
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Mocne strony

Szanse

-

-

-

-

Duży potencjał wzrostu liczby mieszkańców powiatu
oraz wysoki poziom kapitału społecznego;
Dodatni przyrost naturalny oraz korzystna struktura
demograficzna- wysoki odsetek osób w wieku
przedprodukcyjnym i produkcyjnym;
Wysoki poziom i szeroka oferta usług edukacyjnych;
Walory przyrodniczo-krajobrazowe i tradycje kulturowe,
(obecność obiektów dziedzictwa kulturowego i sakralnego);
Poprawa jakości infrastruktury komunikacyjnej (drogowej)
technicznej, komunalnej;
Wysoki poziom infrastruktury systemu opieki zdrowotnej,
Wysoki poziom usług profilaktyki zdrowotnej;
Strefy przemysłowe i pozyskiwanie nowych inwestorów
zewnętrznych;
Dobra lokalizacja obszaru sprzyjająca potencjalnemu
rozwojowi gospodarki;
Pozyskiwanie
zewnętrznych
źródeł
finansowania
na rozbudowę, budowę infrastruktury;
Zaangażowanie władz Powiatu Myślenickiego w sprawy
lokalnych społeczności.

-

-

Dostępność środków finansowych UE na rozwój powiatu;
Korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne bliskość miasta Krakowa jako portu lotniczego, ośrodka
naukowego położonego na ważnych szlakach
komunikacyjnych;
Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ekologii
i ładu przestrzennego oraz zdrowego, aktywnego stylu
życia;
Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców powiatu
poprzez realizacje programów profilaktycznych,
Wzrost zainteresowania nowymi technologiami w tym
odnawialnymi źródłami energii;
Sprzyjające warunki dla rozwoju produkcji ekologicznej;
Rozwój potrzeb aktywnego spędzania czasu wolnego;
Upowszechnienie i rozwój e- usług i e-administracji;
Rozwój podmiotów polityki społecznej w zakresie
świadczenia usług społecznych;
Wzrost
gospodarczy
wpływający
na
wzrost
przedsiębiorczości oraz spadek bezrobocia;
Relokacja podmiotów gospodarczych z miast na obszary
podmiejskie;
Dostęp do technologii i zasobów ludzkich umożliwiający
innowacyjne
inwestycje
(bliskość
Politechniki
Krakowskiej, AGH itp.).

Słabe strony

Zagrożenia

-

-

-

Niedostatecznie rozwinięta i atrakcyjna baza turystyczna;
słaba jakość powietrza będąca głównie wynikiem niskiej
emisji;
Niekompletne plany zagospodarowania przestrzennego
oraz nieuregulowany stan prawny gruntów;
Ograniczone możliwości powiatu w pozyskiwaniu funduszy
na rozwój inwestycji, biorąc pod uwagę zabezpieczenie
wkładu własnego.

-

-
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Niewystarczająca dostępność zewnętrznych środków
pomocowych (UE, programy rządowe);
Wzrost
zachorowań
na
choroby
cywilizacyjne
oraz zwiększająca się liczba pacjentów z chorobami
przewlekłymi;
Skutki pandemii COVID-19 – nieznana skala następstw
gospodarczych i społecznych w najbliższych latach;
Występowanie terenów zalewowych oraz niski stopień
małej retencji, zagrożenie powodziowe i pożarowe;
Nadmierny fiskalizm i biurokracja;
Osłabienie międzyludzkich kontaktów bezpośrednich na
rzecz mediów internetowych;
Pojawienie się nieznanych dotychczas problemów
społecznych, np. uzależnienie od elektroniki i internetu;
Izolacja dzieci i młodzieży w związku z nauka zdalną;
Częste zmiany przepisów prawa dot. m.in. kompetencji
samorządu powiatowego.
Niewystarczające kontraktowanie przez SP ZOZ
w Myślenicach z NFZ: świadczeń ryczałtowych, a także
w zakresie nadwykonań.

Część 2. WIZJA ROZWOJU I MISJA POWIATU MYŚLENICKIEGO
W ROKU 2030.
Wizja Powiatu Myślenickiego jest scenariuszem rozwoju, który określa jego kształt po zrealizowaniu
wszystkich założeń Strategii. Odpowiada ona na pytanie: „Jak będzie wyglądał Powiat Myślenicki
w przyszłości?”. Wizja stanowi docelowy wizerunek Powiatu Myślenickiego, do którego dążą
interesariusze strategii rozwoju, poprzez realizację celów i przy założeniu występowania odpowiednich
warunków wewnętrznych i zewnętrznych.
Powiat Myślenicki to:
◼ Powiat przyjazny, oferujący mieszkańcom wysoką jakość życia z dobrze zorganizowaną ofertą
publiczną, terenami zieleni i efektywnym transportem publicznym,
◼ powiat spójny - społecznie, ekonomicznie i przestrzennie, troszczące się o zachowanie
dziedzictwa kulturowego i cennych przyrodniczo obszarów,
◼ powiat silny - posiadające mocną pozycję w regionie i wykorzystujące swój potencjał,
◼ powiat konkurencyjny - przyjazny przedsiębiorcom, atrakcyjny do lokowania
i prowadzenia innowacyjnego biznesu opartej na gospodarce niskoemisyjnej,
◼ powiat sprawny - sprawnie zarządzane poprzez skuteczne zintegrowane działania
oddziałowujące na cały jego obszar i aktywną współpracę z Gminami oraz Mieszkańcami;
Realizacja Wizji wymaga szczegółowego planu działania, pokazującego główne kierunki rozwoju.
Plan zawiera mierzalne cele zaprezentowane w układzie hierarchicznym, w którym niższy poziom
hierarchiczny oznacza wyższy stopień szczegółowości.

Rysunek 4. Katalog celów Powiatu Myślenickiego.

Cel główny
Cele strategiczne
Cele operacyjne
Kierunki działań
Źródło: opracowanie Contract Consulting.

Układ składa się z czterech poziomów hierarchicznych:
Poziom I

Cel główny
Określa zasadnicze kierunki dalszego rozwoju powiatu i wskazuje, w którą stronę będzie
on zmierzać w przyszłości.
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Poziom II

Cele strategiczne
Stanowią uszczegółowienie celu głównego. Cele strategiczne wskazują priorytetowe
obszary zaspokajania potrzeb powiatu i mieszkańców.

Poziom III

Cele operacyjne
Stanowią uszczegółowienie celów strategicznych. Są one sformułowane jako cele
funkcjonalne, co oznacza, że wyrażają pożądane potrzeby, które powinny być zaspokojone
w określonym horyzoncie czasowym, czyli do 2030 roku.

Poziom IV Kierunki działań
Stanowią uszczegółowienie celów operacyjnych. Są one przyporządkowane do każdego
celu operacyjnego i wskazują o sposobie jego realizacji przez powiat. Kierunki działań
zostały określone w taki sposób, aby możliwa była ewaluacja stopnia ich realizacji.

W ramach prac nad Strategią wyróżniono pięć obszarów strategicznych, które zostały zdefiniowane
w procesie opracowania diagnozy oraz wypracowane w ramach zespołowych warsztatach
strategicznych.
Rysunek 5. Pięć obszarów strategicznych diagnozy Powiatu Myślenickiego.

Źródło: opracowanie Contract Consulting.
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Wzrost jakości życia - W wyniku realizacji programu Strategii Powiat Myślenicki w pełni wykorzysta
potencjał bardzo dobrego położenia oraz dynamicznego rozwoju województwa Małopolskiego
oraz Regionu, podnosząc jakość życia dotychczasowych i nowych mieszkańców powiatu.
Poprawa jakości życia nastąpi poprzez konsekwentną i optymalną realizację celów operacyjnych
w poniższych obszarach:
Bezpieczeństwo i współpraca - Mieszkańcy mogą aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym
w wysokim poczuciu bezpieczeństwa, dzięki sprawnemu funkcjonowaniu instytucji publicznych
oraz wykorzystaniu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i współpracy;
Edukacja, kultura, sport, turystyka, promocja - Mieszkańcy uzyskują innowacyjną i atrakcyjną formułę
usług edukacyjnych oraz kulturalnych. Mogą korzystać z wysokiego poziomu bazy turystycznej
- rekreacyjnej wraz rozbudowanej oferty spędzania czasu wolnego;
Zdrowe i pomoc społeczna - Mieszkańcy osiągają wysoki poziom jakości zdrowia, korzystając
z zintegrowanych programów profilaktyki chorób cywilizacyjnych, promocji zdrowia fizycznego
i psychicznego na każdym etapie życia. Mogą korzystać z wysokiej jakości i szerokiego zakresu opieki
zdrowotnej oraz pomocy społecznej na każdym etapie życia;
Rynek pracy, przedsiębiorczość - Mieszkańcy i przedsiębiorcy wykorzystują potencjał gospodarczy
oraz rozwijają aktywność biznesową regionu, korzystając z innowacyjnych technologii oraz możliwości
rozwoju przedsiębiorczości zgodniej z zasadami gospodarki niskoemisyjnej;
Obszar drogi i transport, ochrona środowiska, architektura, geodezja - Dynamiczny rozwój powiatu
oraz jego sukcesywna urbanizacja następują poprzez realizację inwestycji sprzyjających zapewnieniu
ładu przestrzennego, opartych na gospodarce niskoemisyjnej, przeciwdziałaniu zmian klimatu
oraz podnoszeniu świadomości mieszkańców i promocję postaw proekologicznych. Mieszkańcy będą
świadomie korzystali z walorów ekologicznych wcielając w życie dewizę „Powiat Myślenicki - ZIEMIA
W DOBRYM KLIMACIE”.

Misja Powiatu Myślenickiego w 2030 roku.

Powiat Myślenicki w 2030 roku to atrakcyjne i bezpieczne
miejsce zamieszkania – pracy, edukacji, inwestowania
i wypoczynku w czystym środowisku naturalnym

Wizja Powiatu Myślenickiego po realizacji celów zaplanowanych w Strategii Rozwoju dotyczy
w zasadzie planów i ambicji funkcjonowania całego obszaru powiatu po skutecznym przeprowadzeniu
zaplanowanych działań. Wizja została przedstawiona w ten sposób, ponieważ Strategia rozwinie
w zrównoważony sposób poszczególne obszary powiatu zarówno w ujęciu terytorialnym jak i obszarów
tematycznych.
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Należy zwrócić uwagę na dwa kluczowe czynniki obiektywne. Konkurencyjność lokalizacyjna Powiatu
Myślenickiego powoduje wzrost miejsc pracy i rozwój działalności gospodarczej na terenie powiatu
i nie zmienia relacji funkcjonalnych między miastem Kraków a Powiatem Myślenickim.
Obecne wyzwania związane z sytuacją pandemiczną Powiat Myślenicki może wykorzystać jako
długookresową przewagę, gdzie Miasto Kraków pozostanie formalnie większym rynkiem pracy,
a w Powiecie Myślenickim jeszcze dynamiczniej rozwiną się funkcje mieszkaniowe i biznesowe.
Optymistyczna wizja powiatu może napotkać trudności realizacyjne w perspektywie najbliższych lat
ze względu na wykazany w diagnozie szeroki zasięg terytorialny obszarów prowadzenia inwestycji
oraz ograniczonych możliwości budżetu powiatu, a także skutki pandemii COVID-19.
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Część 3. ROZWÓJ STRATEGICZNY POWIATU MYŚLENICKIEGO
W LATACH 2021-2030.
CELE STRATEGICZNE
Na podstawie Celu głównego powiatu opracowano 5 celów strategicznych, które określają
zrównoważone kierunki rozwoju. Do każdego z celów strategicznych opracowano kierunki działań,
które odnoszą się do konkretnych obszarów tematycznych. Cele strategiczne oraz cele operacyjne
Powiatu Myślenickiego zaprezentowano w poniższej tabeli.
Dla projektów społecznych (tzw. miękkich) korzystną okolicznością będą inwestycje w budowę
i modernizację infrastruktury technicznej oraz dostosowanie obiektów publicznych.
Dla poprawy jakości życia mieszkańców istotne będą w zasadzie wszystkie cele operacyjne.

Cele strategiczne i operacyjne – dla obszaru Bezpieczeństwo i współpraca.
Tabela 13. Cele strategiczne i cele operacyjne -dla obszaru Bezpieczeństwo i współpraca.

nr

1

Cele strategiczne

Wzmocnienie
poziomu współpracy
JST oraz podniesienie
standardów
bezpieczeństwa
mieszkańców powiatu

nr

Cele operacyjne

Współpraca instytucji i służb działających na rzecz
1.1. poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w poszczególnych
obszarach.
Rozwój infrastruktury na potrzeby zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców
powiatu:
◼ poprawa
bezpieczeństwa
na
drogach
powiatowych i gminnych, skrzyżowaniach
1.2.
i rondach,
◼ budowa bezpiecznych przejść dla pieszych
na terenach zabudowanych i niezabudowanych,
◼ zwiększenie bezpieczeństwa na ,,Zakopiance”.

Zwiększenie udziału mieszkańców w życiu publicznym
oraz zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie
bezpieczeństwa
w
różnych
jego
obszarach
(w
tym:
bezpieczeństwo
fizyczne,
społeczne,
1.3.
środowiskowe), m.in. poprzez system ostrzegania ludności
o zagrożeniach oraz poprzez stworzenie specjalnej
aplikacji,
edukację
mieszkańców
w
zakresie
bezpieczeństwa.
Zwiększenie poziomu ochrony przeciwpowodziowej
1.4. oraz skuteczna realizacja polityki gospodarowania
zasobami wodnymi, w tym retencji.
Przykładowe zadania dla obszaru Bezpieczeństwo i współpraca:
◼

kompleksowe wspieranie służb (m.in. policji i straży) w zakresie wyposażenia, sprzętu, działań
edukacyjno - prewencyjnych w związku z powstawaniem nowych zagrożeń np. korzystania
z zasobów wodnych (zalewu w Dobczycach oraz rzeki Raby), modernizacji dróg i ich rozbudową (S7),
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◼
◼

◼
◼

◼
◼
◼

kontynuacja współpracy z gminami w ramach programu IS w zakresie budowy chodników,
bezpieczeństwa na szlakach turystycznych i ścieżkach rowerowych,
zaprojektowanie i wybudowanie budynku powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, zakup
i instalacja agregatów stacjonarnych przy budynkach administracyjnych starostwa w celu
zapewniania dostaw energii w przypadku braku zasilania sieciowego oraz zakup defibrylatorów,
dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu myślenickiego poprzez system
dotacji przeznaczonych na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego,
monitoring i ochrona lasów państwowych poprzez ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie
poruszania się po terenach leśnych i szlakach turystycznych pojazdów typu: quad, motocykle
crossowe oraz samochody terenowe,
rozwój systemu monitorowania bezpieczeństwa publicznego,
regulacje i zabezpieczenie cieków wodnych, szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie dróg
i obiektów,
Rozwój zintegrowanego systemu bezpieczeństwa oraz wykorzystywanie najnowszych rozwiązań
technologicznych w ramach działań realizowanych w obszarze Policja, Straż Pożarna, PCPR,
zarządzanie kryzysowe, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne) w jednym miejscu
odpowiednio wyposażonym pod względem istniejących i powstałych zagrożeń naturalnych
i cywilizacyjnych.

Cel będzie osiągany także poprzez działania zawarte w następujących dokumentach:
1. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli
i Porządku Publicznego na lata 2021-2024.
Źródło: opracowanie własne.

Cele strategiczne i operacyjne – dla obszaru Edukacja, kultura, sport, turystyka,
promocja.
Tabela 14. Cele strategiczne i cele operacyjne- dla obszaru Edukacja, kultura, sport, turystyka, promocja.

Nr

2

Cele strategiczne

nr

Cele operacyjne

Rozwój infrastruktury oraz zapewnienie wysokiej jakości
2.1. kształcenia
ponadpodstawowego
umożliwiającego
dostosowanie do wymagań rynku pracy.
Modernizacja i rozbudowa zaplecza sportowo2.2.
rekreacyjnego.

Rozwój edukacji,
kultury, turystyki oraz
Rozbudowa i modernizacja bazy kulturalno-społecznej
kapitału społecznego 2.3.
oraz organizacja wspólnej przestrzeni publicznej.

Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystanie
2.4. potencjału turystycznego powiatu wraz z rozwojem funkcji
promocyjno - informacyjnych.
Przykładowe kierunki działań w obszarze: Edukacja, kultura, sport, turystyka, promocja:
◼ Zapewnienie nowoczesnego i wysokiego poziomu oświaty (infrastruktury oraz zasobów)
dostosowanego do zmian i zapotrzebowania na rynku lokalnym i w nowych gałęziach biznesu;
◼ Specjalizacja zespołów szkół prowadzonych przez Powiat Myślenicki w zakresie realizowanych
kierunków kształcenia;
◼ Rozbudowa infrastruktury oraz bazy edukacyjnej oraz zapewnienie standardów dostępności
do obiektów publicznych;
◼ Modernizacja oraz rozwój bazy edukacyjnej zapewniającej nowoczesny i profesjonalny poziom
cyfryzacji oraz wykorzystanie nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK);
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◼

◼

◼

◼
◼
◼
◼
◼
◼

◼
◼

◼
◼

Realizacja innowacyjnych projektów edukacyjnych w zakresie nowoczesnych kierunków
i form kształcenia (w tym związanych z uruchomieniem kształcenia w nowych zawodach, szkołach
branżowych i technikach, realizacją zajęć praktycznych i praktyk zawodowych);
Spójna promocja oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów szkół podstawowych oraz współpraca
podmiotów z terenu Powiatu (samorządami oraz przedsiębiorstwami) nad procesem doradztwa
zawodowego oraz budowaniem atrakcyjnej oferty edukacyjnej;
Kontynuacja współpracy z gminami w zakresie: rekrutacji przy wykorzystaniu elektronicznego
systemu wspomagania rekrutacji Vulcan, dofinansowania funkcjonowania Obserwatorium
Astronomicznego na Lubomirze w Węglówce, powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Myślenicach wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myślenickiego;
Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej oraz rozwój współpracy instytucji szkolnictwa
i edukacji z różnych obszarów powiatu myślenickiego (w tym wymiana doświadczeń);
Wzmacnianie i rozwijanie kompetencji w zakresie języków obcych;
Rozwój finansowych instrumentów ułatwiających absolwentom szkół ponadpodstawowych
funkcjonowanie na rynku pracy;
Kształcenie zawodowe prowadzone we współpracy z przedsiębiorcami z terenu powiatu
myślenickiego;
Zwiększenie mobilności absolwentów szkół ponadpodstawowych;
Kontynuacja projektów związanych z rozwojem szkolnictwa zawodowego (m.in. Centra Kompetencji
Zawodowych) oraz wspierania uczniów zdolnych (m.in. Małopolskiej Chmury Edukacyjnej),
a także innych wspomagających rozwój edukacji ponadpodstawowej m.in. Programy: Erasmus+
i POWER;
Wsparcie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami przez poradnie i inne ośrodki specjalistyczne;
W zakresie kultury i sportu: współpraca z gminnymi instytucjami kultury w zakresie
organizacji/dofinansowania imprez o charakterze co najmniej ponadgminnym, współdziałanie
z gminami w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
Wsparcie działań promocyjnych na rzecz zagospodarowania turystycznego Zbiornika Dobczyckiego.
Wsparcie działań w celu utworzenia szlaku turystycznego na terenie Gminy Wiśniowa i Mszany
Dolnej: połączenie Pcim Mała Sucha z Węglówką i Kasinką Małą.

Źródło: opracowanie własne.
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Cele strategiczne i operacyjne – dla obszaru Zdrowie i pomoc społeczna.
Tabela 15. Cele strategiczne i cele operacyjne- dla obszaru Zdrowie i pomoc społeczna.

nr

Cele strategiczne

nr

Cele operacyjne

Satysfakcjonujący dla mieszkańców powiatu system
3.1. ochrony
zdrowia
gwarantujący
bezpieczeństwo
zdrowotne, utrzymanie zdrowia lub jego poprawę.
Zapewnienie wysokiego poziomu usług medycznych
3.2. poprzez rozwój infrastruktury oraz oferty świadczeń
zdrowotnych.
Rozwój i promocja zintegrowanych programów
Poprawa jakości życia 3.3. profilaktyki zdrowotnej oraz wykorzystanie nowoczesnych
mieszkańców,
technologii zwiększających zakres i dostępność oferty.
3
promocja zdrowego
Wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem
trybu życia
społecznym,
przemocą
w
rodzinie,
osób
3.4.
niepełnosprawnych, osób będących w kryzysie
oraz doskonalenie systemu pieczy zastępczej.
Rozwój
i
promocja
ratownictwa
medycznego
3.5. i przedmedycznego, integracja działań oraz realizacja
programów edukacji społecznej.
3.6. Rozwój współpracy z NGO.
Przykładowe kierunki działań w obszarze Zdrowie i pomoc społeczna:
◼

◼

◼

◼

◼
◼
◼

◼

◼

Wspieranie rozwoju instytucji ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w zakresie zapewnienia
nowoczesnego wyposażenia i doposażenia w sprzęt, zabezpieczenia personelu oraz dostosowanie
oferty medycznej do potrzeb społeczności powiatu myślenickiego;
Utrzymanie SP ZOZ w Myślenicach jako szpitala wieloprofilowego, z uwzględnieniem rozwoju
diagnostyki (radiologia, tomografia, endoskopia) oraz poszerzenie AOS (ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej);
Zwiększenie nakładów finansowych (w tym środków zewnętrznych, środków z budżetu powiatu)
na działalność leczniczą SP ZOZ w Myślenicach oraz podniesienie jakości udzielanych świadczeń
zdrowotnych wraz ze skróceniem czasu oczekiwania na usługę;
Rozwój potencjału i infrastruktury SP ZOZ w Myślenicach oraz dostosowanie placówki
do najnowszych standardów jak też utworzenie nowych oddziałów odpowiadających
na zapotrzebowanie mieszkańców powiatu (w tym: modernizacja oddziału neurologicznego
i wewnętrznego oraz SOR, w kolejnym etapie rozbudowa oddziału neurologicznego wraz
z oddziałem udarowym);
Oddłużenie szpitala powiatowego, optymalne zarządzanie finansami Powiatu Myślenickiego
w kontekście zarządzania SP ZOZ w Myślenicach;
Podejmowanie działań w celu zwiększenia środków z NFZ na pełną realizację świadczeń
zdrowotnych przez SP ZOZ w Myślenicach;
Kontynuacja dotychczasowych oraz budowanie nowej zintegrowanej oferty programów profilaktyki
zdrowotnej, dostosowanych do potrzeb oraz grup wiekowych mieszkańców powiatu:
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów;
Rozwój zintegrowanego programu „Zdrowa rodzina” - polegającego na integracji dotychczasowych
i nowych programów profilaktycznych prowadzonych przez Powiat Myślenicki oraz zastosowanie
nowoczesnych narzędzi informatycznych (aplikacji umożliwiającej zwiększenia poziomu dotarcia)
w celu zwiększenia poziomu i ich skuteczności oraz zwiększenia zakresu wykorzystania przez
mieszkańców powiatu;
Tworzenie infrastruktury teleinformatycznej oraz rozwój narzędzi do integrowania programów
profilaktyki zdrowotnej oraz zwiększana poziomu ich dostępności;
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◼

Współpraca instytucji i samorządów w zakresie realizacji spójnej polityki senioralnej oraz rozwój
jej form;
◼ Wspieranie działalności organizacji pozarządowych i realizowanych przez nie projektów;
◼ Wsparcie zintegrowanych form i nowoczesnych narzędzi do realizacji polityki społecznej;
◼ Zwiększenie ilości rodzin zastępczych w powiecie myślenickim;
◼ Rozwój infrastruktury pomocy społecznej - w szczególności domów pomocy społecznej - poprzez
podniesienie standardów ich funkcjonowania, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów
ich utrzymania;
◼ Podniesienie kwalifikacji kadry w jednostkach realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej
i wsparcia osób potrzebujących;
◼ Zwiększenie roli wolontariatu w zakresie wsparcia działań w obszarze pomocy społecznej;
◼ Dalsze wsparcie funkcjonowania powiatowego modelu interwencji kryzysowej, z uwzględnieniem
interdyscyplinarnej współpracy z różnymi podmiotami oraz uregulowanie stanu prawnego
w obszarze interwencji kryzysowej;
◼ Współpraca z gminami w obszarze pomocy społecznej.
Cel będzie osiągany także poprzez działania zawarte w następujących dokumentach:
1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Myślenickiego.
2. Program Działań na rzecz osób Niepełnosprawnych w Powiecie Myślenickim.
3. Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Myślenickim.
4. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie.
5.Program współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego - co roku uchwalany przez Radę Powiatu.
Źródło: opracowanie własne.
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Cele strategiczne i operacyjne – dla obszaru Rynek pracy, przedsiębiorczość.
Tabela 16. Cele strategiczne i cele operacyjne- dla obszaru Rynek pracy, przedsiębiorczość.

nr

Cele strategiczne

nr

Cele operacyjne

Wsparcie osób bezrobotnych, łagodzenie skutków
pozostawania bez zatrudnienia oraz wdrażanie
4.1.
instrumentów i usług rynku pracy, również poprzez
pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych.
Wspieranie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw
Wzrost zatrudnienia
na terenie powiatu oraz współpraca instytucji w zakresie
4.2.
i utrzymanie
wspierania rozwoju innowacyjnej i proekologicznej
aktywności
przedsiębiorczości.
zawodowej klientów
Współpraca z organizacjami pracodawców, podmiotami
4
PUP Myślenice oraz
otoczenia biznesu, izbami gospodarczymi w zakresie
wsparcie rozwoju
4.3.
zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i promocji
lokalnej
gospodarczej powiatu.
przedsiębiorczości.
Rozwój współpracy samorządów, jednostek edukacyjnych
4.4. oraz przedsiębiorstw w zakresie wypracowywania dobrych
praktyk i zwiększania atrakcyjności gospodarczej powiatu.
Wsparcie inwestorów w realizacji inwestycji na terenie
4.5.
powiatu.
Przykładowe kierunki działań w obszarze Rynek pracy, przedsiębiorczość:
◼

◼
◼

◼
◼
◼
◼
◼

Rozwój potencjału edukacyjnego powiatu w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego
oraz realizacja projektów mających na celu implementację najnowszych trendów w edukacji
np. nauki techniczne, informatyzacja i robotyzacja. Realizacja projektów z cyklu np. Fabryka
Przyszłości 4.0;
Działania mające na celu dalszy rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz współpracy
instytucjonalnej w zakresie tworzenia nowoczesnych programów praktyk zawodowych;
Realizacja zintegrowanych programów społecznych mających na celu ograniczenie liczby osób
bezrobotnych na terenie powiatu myślenickiego oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób
z niepełnosprawnościami;
Rozwój Programów oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy mających na celu inicjowanie
i wdrażanie instrumentów i usług rynku pracy oraz ich promocję;
Promocja działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości w ramach Stref Przemysłowych;
Powołanie i rozwój działalności Rady programowej ds. Rozwoju Przedsiębiorczości w przy Staroście
Myślenickim;
Współpraca z izbami gospodarczymi, organizacjami przedsiębiorców i Lokalnymi Grupami Działania;
Pozyskiwanie środków finansowych w celu realizacji działań podnoszących poziom
przedsiębiorczości oraz możliwości rozwojowych przedsiębiorstw.

Źródło: opracowanie własne.
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Cele strategiczne i operacyjne – dla obszaru Drogi i transport, ochrona
środowiska, architektura, geodezja.

Tabela 17. Cele strategiczne i cele operacyjne- dla obszaru Drogi i transport, ochrona środowiska, architektura,
geodezja.

nr

Cele strategiczne

nr
5.1.

Poprawa stanu infrastruktury
oraz obiektów użyteczności
publicznej

5.2.

5.3.

5.4.
Poprawa ładu przestrzennego
i
jakości
przestrzeni
w powiecie oraz poprawa
5.5
jakości usług dotyczących
procesów
urbanistycznoarchitektonicznych

5

Cele operacyjne
Budowa i rozbudowa oraz modernizacja infrastruktury
drogowej, mostowej oraz zwiększanie poziomu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Modernizacja
obiektów
użyteczności
publicznej
oraz zapewnienie wysokiego standardu dostępności
dla osób niepełnosprawnych i seniorów.
Modernizacją infrastruktury i obiektów użyteczności
publicznej Starostwa Powiatowego oraz jednostek
organizacyjnych powiatu.
Współpraca w zakresie planowania i realizacji optymalnych
rozwiązań dotyczących publicznego transportu zbiorowego
(niskoemisyjnego, intermodalnego).
Usprawnianie procesów oraz cyfryzacja działań mających
na celu zapewnienie wysokiej jakości usług geodezyjnych
i architektonicznych realizowanych przez powiat.

Działania zmierzające do przeciwdziałania skutkom zmian
klimatu oraz realizacja działań mających na celu
promowanie gospodarki niskoemisyjnej.
Zapewnienie wysokiej jakości
środowiska naturalnego
Modernizacja
budynków
użyteczności
publicznej
5.7.
w zakresie zgodności ze standardami niskoemisyjności.
Współpraca instytucjonalna w zakresie ochrony środowiska
5.8. naturalnego, promowanie działań proekologicznych
oraz edukacja ekologiczna.
Kontynuowanie formuły przyjaznego urzędu oraz e- usług
5.9.
w jednostkach zarządzanych przez Powiat.
Wykorzystywane
nowoczesnych
rozwiązań
technologicznych w celu podniesienia jakości świadczonych
5.10.
usług oraz wprowadzanie nowoczesnych form zarządzania
urzędem.
Poprawa
jakości
usług
oraz usprawnianie działań
administracyjnych
Wprowadzanie cyfryzacji oraz integracji informatycznej
usług świadczonych dla mieszkańców - tworzenie
5.11.
zintegrowanych narzędzi,
aplikacji przybliżających
dostępność usług dla mieszańców.
5.6.

Przykładowe kierunki działań w obszarze Drogi i transport, ochrona środowiska, architektura, geodezja:
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◼

Realizacja programów wieloletnich dotyczących modernizacji dróg powiatowych, obiektów
mostowych, rond, przejść dla pieszych, budowy chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
m.in. planowane są zadania drogowe Powiatu Myślenickiego zgłoszone do Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg:

1. Przebudowa drogi powiatowej - ul. Długa w Sieprawiu.
2. Przebudowa drogi powiatowej wraz z obiektem mostowym w miejscowości Polanka, Zawada, Krzyszkowice,
Powiat Myślenicki.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr K1963 w mieście Myślenice, Powiat Myślenicki.
4. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Brzezowa, Powiat Myślenicki.
5. Przebudowa drogi powiatowej Myślenice - Wiśniowa wraz z przebudową:
• skrzyżowania z drogą powiatową Osieczany - Trzemeśnia - Zasań na rondo,
• obiektów inżynierskich w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Osieczany i Droginia.
6. Budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Tokarnia - Bogdanówka w miejscowości Bogdanówka
wraz z dojazdami.
7. Przebudowa drogi powiatowej Pcim - Tokarnia - Jordanów w m. Krzczonów.
8. Przebudowa drogi powiatowej Borzęta - Gorzków - Wieliczka w m. Zakliczyn.
9. Przebudowa drogi powiatowej - ul. Parkowa w m. Myślenice.
◼ Modernizacja/remonty mostów, w tym uszkodzonych lub zagrożonych powodzią
(min. most w miejscowości Łęki - gmina Myślenice);
◼ Monitorowanie terenów zagrożonych powodzią w kontekście ich wyłączenia z zabudowy;
◼ Wsparcie działań w zakresie budowy parkingów zlokalizowanych głównie przy obiektach użyteczności
publicznej;
◼ Wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - SUMP - dla obszaru funkcjonalnego Miasta
i Gminy Myślenice (strategiczny plan stworzony celem zaspokojenia potrzeb mobilności ludzi
oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia);
◼ Poprawa bezpieczeństwa na ,,Zakopiance” (skrzyżowania dróg krajowych i powiatowych),
likwidacja niebezpiecznych miejsc na ,,Zakopiance”;
◼ Realizacja we współpracy z gminami programów poprawy bezpieczeństwa i regulacji ruchu drogowego
(między innymi: przebudowy skrzyżowań, modernizacji przejść dla pieszych np. w ramach projektu
„Bezpieczne przejście”, „IS”, instalacji prędkościomierzy);
◼ Współpraca z gminami w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej i budowy ścieżek pieszo rowerowych;
◼ Rozwój transportu publicznego, powiatowych linii komunikacyjnych - połączeń międzygminnych
(m.in. współfinansowanie linii komunikacyjnych w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu)
- w miarę możliwości finansowych;
◼ Monitoring przewozów pasażerskich powiatowych pod kątem zaspokojenia potrzeb transportowych
dowozu do szkół ponadpodstawowych i powiatowych instytucji publicznych; wspieranie likwidacji
"białych plam" w przewozach pasażerskich; wspieranie działań w zakresie obniżania emisji spalin
w transporcie drogowym;
◼ Współpraca z podmiotami korzystającymi ze środowiska (przedsiębiorcami) w zakresie zapewnienia
na terenie powiatu najwyższych standardów ochrony środowiska i działań służących ochronie
środowiska, a w szczególności ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza;
◼ Realizacja Projektu zintegrowanego LIFE IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań
dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego”, w ramach projektu zatrudnienie
i działalność powiatowego Ekodoradcy;
◼ Instalacja odnawialnych źródeł energii (OZE) na obiektach zarządzanych przez Powiat (np. montaż
paneli fotowoltaicznych) oraz rozbudowa sensorów jakości powietrza na obiektach użyteczności
publicznej;
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◼
◼

◼
◼

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

◼

Wsparcie działań na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w gminach z terenu powiatu
myślenickiego;
Koordynacja działań oraz współpraca instytucjonalna z samorządami oraz organami odpowiedzialnymi
za kształtowanie polityki ochrony środowiska (ochrona zasobów wodnych - współpraca z Wodami
Polskimi, ochrona lasów - współpraca z Nadleśnictwem Myślenice) w celu prowadzenia zintegrowanej
polityki prośrodowiskowej na terenie powiatu;
Nowoczesny urząd, sprawna i skuteczna administracja, krótki czas realizacji spraw urzędowych,
transparentność realizowanych procedur urzędowych;
Cyfryzacja procesów związanych z relacją zadań własnych powiatu (cyfryzacji obsługi interesanta,
unifikacja dokumentów, systematyczne umożliwianie mieszkańcom korzystanie z funkcji e -urząd),
opracowywanie aplikacji i rozwiązań integrujących usługi dla mieszkańców (program Zdrowa Rodzina,
cyfryzacja usług w ramach procesów dotyczących obszarów Geodezji oraz Architektury);
Realizacja inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy bazy jednostek organizacyjnych Powiatu
wraz z zapewnieniem pełnej dostępności dla osób niepełnosprawnych;
Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa usług realizowanych przez jednostki powiatu e-usług
rozszerzenie zakresu oraz poziomu ich bezpieczeństwa;
Cyfryzacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarach gmin niezmodernizowanych dotychczas;
Uczestnictwo w projektach finansowanych ze środków UE / np. scalania gruntów/ we współpracy
z Gminami;
Integracja systemów ewidencji gruntów i budynków z księgami wieczystymi;
Rozwój technologii informatycznych - mających na celu przybliżenie klienta do usług świadczonych
przez Powiat - np. obszarze Geodezji i Architektury;
Poprawa jakości i efektywności obsługi klienta poprzez uruchomienie nowej siedziby starostwa
i usprawnienie obsługi klienta w kluczowych wydziałach starostwa: Wydział Geodezji, Kartografii
i Katastru, Wydział Architektury, Budownictwa i Remontów, Wydział Komunikacji, Wydział Gospodarki
Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska;
Kontynuacja działań zmierzających do globalnej cyfryzacji urzędu (min. rozbudowa serwerowni,
centrali telefonicznej, zwiększenie bezpieczeństwa informatycznego, zwiększenie zdalnej komunikacji
z mieszkańcami min poprzez e-PUAP oraz aktywne formularze zamieszczone na stronie internetowej
Powiatu).

Źródło: opracowanie własne
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Klasyfikacja projektów w Strategii Powiatu Myślenickiego
Wizja Strategii, cele strategiczne i operacyjne będą wypełniały konkretne projekty Strategii.
Mając na uwadze kompleksowość procesu zarządzania powiatem, specyfikę wyzwań merytorycznych
i organizacyjnych oraz zróżnicowane zasady organizacji przedsięwzięć, dla Strategii Powiatu
Myślenickiego można wyróżnić - cztery kategorie projektów realizacyjnych. Pierwszą osią delimitacji
jest skala projektu i jego złożoność. Jeśli projekty mają szeroki zakres to są prowadzone w partnerstwie
z podmiotami (innymi niż Powiat i jego jednostki organizacyjne), określamy je jako projekty
zintegrowane. Jeśli natomiast projekty mają prostszą strukturę, są jednozadaniowe, określa się je jako
projekty indywidualne.

Rysunek 6. Typologia projektów Strategii Powiatu Myślenickiego.

Perspektywiczne
projektowane do realizacji w przyszłości,
gdy zaistnieją odpowiednie warunki

Projekty
zintegrowane

Horyzontalne
powtarzalne, prowadzone w wielu
miejscach

Aktualne
projektowane do podjęcia w krótkim czasie,
ukończone przed 2024 r.

Projekty
indywidualne

Terytorialne
autorskie, prowadzone w konkretnej
lokalizacji

Źródło: opracowanie własne
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Część 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA, WDRAŻANIA I MONITORINGU
PROGRAMU STRATEGII.
Zarządzanie Strategią i wdrażanie
Zarządzanie procesem wdrażania Strategii w Powiecie Myślenickim bazuje na trzech zasadach:
◼ partnerstwa,
◼ partycypacji,
◼ oszczędności.
Partnerstwo polega na tym, że grupy interesariuszy są równymi uczestnikami całego procesu
budowana oraz realizacji strategii, poczynając od wstępnych faz planistycznych, przez najważniejszy
etap wdrażania programów po ich ewaluację post ante. Zasada partnerstwa jest szczególnie istotna
w takich sytuacjach jak okres pandemiczny - gdzie wymagane jest współdziałanie wielu podmiotów
w celu osiągniecia zamierzonych rezultatów.
Organem odpowiedzialnym za wdrażanie Strategii jest Zarząd Powiatu. Wykonuje on swoje zadania
przy pomocy wydziałów lub samodzielnych stanowisk merytorycznych Urzędu oraz jednostek
organizacyjnych Powiatu. Ośrodkami koordynującymi współpracę w poszczególnych obszarach
tematycznych będą stosowne Wydziały lub samodzielne stanowiska merytoryczne Urzędu.
W celu realizacji działań w zakresie monitorowania i ewaluacji Strategii Starosta może powołać Zespół
ds. Wdrażania Strategii lub oddelegować do realizacji tych czynności pracowników Urzędu.
Do głównych zadań Zespołu będzie należeć koordynowanie prac poszczególnych wydziałów
lub samodzielnych stanowisk merytorycznych, by osiągnąć efekt synergii w procesie wdrażania.
Zespół będzie odpowiedzialny za następujące zadania:
◼ koordynację prac instytucji zaangażowanych we wdrażanie Strategii,
◼ monitoring (analiza raportów z przebiegu realizacji Strategii),
◼ dostarczanie syntetycznych informacji o procesach i uwarunkowaniach realizacyjnych Strategii
rozwoju,
◼ nadzór nad prawidłowością realizacji Strategii.
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Proces Monitoringu
Monitoring to niezbędna kontrola procesu wdrażania założeń Strategii pozwalająca uniknąć błędów
i niedopatrzeń w realizacji projektów. Istotą wdrożonego systemu monitorowania będzie pokazanie,
które założenia Strategii zostały zrealizowane oraz które ustalenia wymagają modyfikacji.
Najważniejszymi zadaniami systemu monitorującego będzie:
◼ monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Strategii rozwoju
i programów rozwoju regionalnego;
◼ ocena i wydawanie opinii w realizacji konkretnych celów;
◼ ocena postępów i rezultatów konkretnych działań;
◼ składanie odpowiednich propozycji do jednostek wdrażających;
◼ przyjmowanie okresowych raportów z realizacji Strategii rozwoju i programów rozwoju
regionalnego.
W celu ułatwienia kontroli i nadzoru nad realizacją ustaleń Strategii Rozwoju Powiatu ustalony został
zbiór kluczowych mierników, za pomocą których możliwe będzie monitorowanie stopnia realizacji
poszczególnych celów strategicznych.
Wszystkie wskaźniki zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.
Tabela 18. Wskaźniki monitoringowe określone przy celach strategicznych.
Cele strategiczne

Rodzaj wskaźnika
◼
◼

◼
◼

◼
Mierniki o charakterze ogólnym (9)

◼
◼

◼

◼
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Liczba ludności ogółem,
Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym,
produkcyjnym i poprodukcyjnym w ogólnej
liczbie mieszkańców powiatu,
Przyrost naturalny ludności,
Liczba przedsiębiorstw oraz aktywnych
działalności gospodarczych - zarejestrowanych
na terenie powiatu (w oparciu o numer REGON)
Saldo migracji (różnica między liczbą
zameldowań i wymeldowani),
Stopa bezrobocia rejestrowanego,
Dochody
ogółem
budżetu
powiatu
w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu wg
stanu na 31.12 roku raportowego,
Wydatki inwestycyjne powiatu (wg stanu
na 31.12 roku raportowego) w przeliczeniu
na 1 mieszkańca powiatu,
Wydatki inwestycyjne powiatu (wg stanu
na 31.12 roku raportowego) w podziale
na kategorie budżetowe powiatu.

Cele strategiczne

Rodzaj wskaźnika
◼
◼
◼
◼

Cel strategiczny:

◼

Obszar edukacja, kultura, sport, turystyka +
promocja (8)

◼
◼
◼

Cel strategiczny:

◼
◼
◼
◼

Bezpieczeństwo
i Współpraca (5)

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
Cel strategiczny:

◼

Obszar zdrowie, obszar pomoc społeczna (10)
◼
◼

◼
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Liczba uczniów w podziale na typy szkół
w powiecie,
Kwota inwestycji powiatu w podziale na typy
zadań w celu strategicznym,
Liczba inwestycji powiatu w podziale na typy
zadań w celu strategicznym,
Liczba szkół/placówek objętych wsparciem
ze środków zewnętrznych,
Liczba beneficjentów ostatecznych objętych
wsparciem ze środków zewnętrznych,
Liczba zorganizowanych imprez
promocyjnych/rocznie,
Liczba zorganizowanych imprez
kulturalnych/rocznie,
Liczba zorganizowanych imprez
sportowych/rocznie.
Liczba wypadków drogowych,
Liczba pożarów,
Liczba przestępstw i wykroczeń,
Liczba inwestycji zrealizowanych
we współpracy z Gminami Powiatu,
Kwota inwestycji zrealizowanych
we współpracy z Gminami Powiatu.
Liczba pacjentów w SP ZOZ w Myślenicach,
Liczba łóżek w SP ZOZ w Myślenicach,
Liczba zgonów (z powodu układu krążenia
na 100 tys. mieszkańców),
Liczba zgonów (z powodu nowotworów
na 100 tys. mieszkańców),
Liczba programów profilaktycznych,
Liczba osób korzystających z programów
profilaktycznych /rocznie,
Liczba placówek realizujących programy
profilaktyczne,
Liczba specjalistów zatrudnionych w SP ZOZ
w Myślenicach,
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, niepełnosprawnych,
i pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej
- objętych wsparciem powiatu,
Liczba osób zagrożonych bądź będących
w kryzysie.

Cele strategiczne

Rodzaj wskaźnika
◼
◼
◼
◼

Cel strategiczny: Obszar rynek pracy,
przedsiębiorczość (6)

◼
◼

◼
◼
◼
◼
◼

◼
Cel strategiczny: Obszar drogi i transport,
ochrona środowiska, architektura, geodezja (14)

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Liczba podmiotów gospodarczych ogółem,
Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców,
Stopa bezrobocia,
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
na terenie powiatu,
Liczba osób bezrobotnych objętych
wsparciem przez PUP/rocznie,
Liczba nowych podmiotów zarejestrowanych
w roku raportowym (wg REGON).
Długość wyremontowanych dróg powiatowych
nawierzchni twardej (w km),
Długość wybudowanych chodników (w km),
Ilość
przebudowanych/
wybudowanych
mostów,
Ilość przebudowanych/wybudowanych
bezpiecznych przejść dla pieszych,
Wartość wydatków inwestycyjnych w zakresie
infrastruktury drogowej w danym roku
(wg stanu na 31 grudnia),
Wartość wydatków bieżących w zakresie inf.
drogowej w danym roku (wg stanu
na 31 grudnia),
Ilość
prowadzonych
powiatowych
linii
komunikacyjnych (wg stanu na 31 grudnia),
Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych,
Liczba porad udzielonych przez powiatowego
Ekodoradcę dla mieszkańców,
Poziom PM 10 w powietrzu - mierzone
na terenie powiatu dla roku kalendarzowego,
Liczba wydanych pozwoleń na budowę/rocznie
Czas wydawania pozwoleń na budowę,
Liczba wydanych praw jazdy i wydanych
dowodów rejestracyjnych/rocznie,
Liczba osób obsłużonych przez platformy
elektroniczne (w podziale na usługi).

Źródło: opracowanie własne.

Tak określone mierniki pozwalają na ukazanie dynamiki zachodzących zmian w poziomie rozwoju
społeczno-gospodarczego Powiatu Myślenickiego w czasie i stopień zaawansowania realizacji
przyjętych celów strategicznych. Powyższe mierniki można również stosować do porównań z innymi
powiatami, wojewódzką i ogólnokrajową.
Monitoring wybranych wskaźników dokonany będzie w formie rocznego raportu monitoringowego,
który będzie zestawieniem danych zawartych w corocznym Raporcie o stanie Powiatu Myślenickiego.
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Ewaluacja realizacji Strategii
Ewaluacja to proces polegający na ocenie realizacji Strategii oraz jej wpływu na wszystkie dziedziny
życia społeczno-gospodarczego.
Ewaluacja działań wynikających ze Strategii Rozwoju będzie się opierała na trzech rodzajach ocen:

Rysunek 7. Proces ewaluacji Strategii.

ex-ante

mid-term

ex-post

(przed realizacją załozeń
Strategii)

(w trakcie realizacji założeń
Strategii)

(po zrealizowaniu projektów
cząstkowych)

Źródło: opracowanie Contract Consulting

Ewaluacja ex - ante (ocena przed realizacją działań) opisuje zakładane cele oraz przewidywane
rezultaty. Ewaluację ex - ante stosuje się przy ocenie sytuacji wejściowej, czy i w jaki sposób Strategia
wpłynie na grupy docelowe, przyczyni się do poprawy sytuacji na obszarze powiatu.
W przebiegu ewaluacji mid - term (ocena w trakcie realizacji założeń Strategii) analizuje się proces
wdrożenia i ocenia dotychczasowe efekty. Pozwala to odpowiedzieć na pojawiające się pytania,
rozwiązać ujawnione problemy. Można tu ocenić przede wszystkim skuteczność i efektywność projektu
na danym etapie. Ewaluacja mid - term będzie wykonywana w trakcie realizacji projektów.
Podczas ewaluacji ex-post (ocena po realizacji założonych działań) ocenione będą efekty
poszczególnych projektów i sformułowane wnioski na przyszłość. Do mierzenia postępu realizacji
strategii należy posługiwać się miernikami przypisanymi do każdego z zadań realizacyjnych.
Przy ocenie należy zwrócić szczególną uwagę na użyteczność i trwałość przedsięwzięć a także
uwzględnić dwa kryteria:
•
•

Skuteczności - w jakim stopniu cele zapisane w strategii zostały osiągnięte,
Efektywności - jaki był stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych efektów.

Proces ewaluacji będzie przeprowadzany w połowie oraz po zakończeniu realizacji Strategii.
W przypadku wystąpienia szczególnych, nieprzewidzianych okoliczności istnieje możliwość
wprowadzenia dodatkowych etapów ewaluacyjnych.
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Dokumentacja monitoringu oraz ewaluacji Strategii
Podstawowym dokumentem w procesie monitoringu i ewaluacji jest raport monitoringowy Strategii,
opracowywany na podstawie raportów cząstkowych oraz danych pochodzących ze statystyki ogólnej.
Raport zawierał będzie analizę odpowiednich wskaźników, określającą stan realizacji Strategii.
Podmiotem odpowiedzialnym za raportowanie są wszystkie podmioty zaangażowane w realizację
Strategii. Raport monitoringowy będzie sporządzony przez właściwy Wydział Urzędu i przedstawiony
Staroście Powiatu Myślenickiego.

Źródła finansowania realizacji Strategii
Planowanie i realizacja projektów i działań wskazanych w Strategii Powiatu Myślenickiego wymaga
wykorzystania zróżnicowanych instrumentów finansowych, które mogą pochodzić zarówno
ze środków własnych powiatu, ale w praktyce będą niestety niewystarczające, aby zakładane cele
strategii mogły zostać osiągnięte, niezbędne będzie wykorzystanie funduszy zewnętrznych.
W najbliższych latach kluczowym dla polskich samorządów źródłem finansowania przedsięwzięć
rozwojowych będą nadal środki europejskiej polityki spójności. Poniżej zaprezentowano syntetycznie
informacje dotyczące nowej perspektywy budżetowej UE w tym obszarze:
◼ bardziej inteligentna Europa przez innowacje, cyfryzację, transformację gospodarczą
oraz wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw;
◼ bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa wdrażająca porozumienie paryskie
i inwestująca w transformację sektora energetycznego, w odnawialne źródła energii
oraz w walkę ze zmianami klimatu;
◼ lepiej połączona Europa ze strategiczną infrastrukturą transportową i sieciami cyfrowymi;
◼ Europa o silniejszym wymiarze społecznym wdrażająca europejski filar praw socjalnych
i inwestująca w wysokiej jakości zatrudnienie, edukację, umiejętności, integrację społeczną
i równy dostęp do opieki zdrowotnej;
◼ Europa bliżej obywateli przez wspieranie oddolnych strategii rozwoju i zrównoważonego
rozwoju obszarów miejskich w całej UE.
Do nowych instrumentów finansowym umożliwiającym realizację proekologicznej polityki rozwojowej
powiatu będzie Program w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który w ramach
polityki spójności będzie służył do zapewnienia wsparcia obszarom zmagającym się z poważnymi
wyzwaniami społeczno - gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia
neutralności klimatycznej. Nowy Program ułatwi wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego
celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

Realizacja inwestycji możliwa będzie dzięki nowej puli środków krajowych oraz regionalnych - które
obecnie są w procesie definiowania przez Polski Rząd:
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego odnoszący się do nowej perspektywy
finansowej UE oraz Programy operacyjne na poziomie krajowym, które będą realizowane w latach
2021 - 2027, m.in.
◼
◼
◼
◼
◼

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego,
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki,
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy,
Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury, Klimatu, Środowiska,
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich.

Krajowe Programy Ministerialne:
◼
◼
◼
◼

Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
Programy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
Programy Ministerstwa Zdrowia,
Programy Ministerstwa Edukacji i Nauki.

w tym również programy celowe:
◼
◼
◼
◼
◼

Fundusz Inwestycji Samorządowych,
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych,
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030,
Program Tarcza antykryzysowa.

Krajowe Programy dotyczące inwestycji w zakresie ochrony środowiska naturalnego dystrybuowane
przez:
◼ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
◼ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
oraz programy priorytetowe: ,,Czyste Powietrze”, ,,STOP SMOG”, ,,Moja Woda”.
Finansowania pochodzące z innych funduszy; w tym między innym:
◼ Fundusze norweskie i EOG, Program Life,
◼ Programy Interreg,
◼ Program Erasmus+.
W ramach współpracy powiat będzie mógł rozważyć realizację inwestycji w partnerstwie z innymi
samorządami (gminnymi, powiatowymi), podmiotami biznesowymi oraz NGO.
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Powiązanie Strategii z innymi dokumentami strategicznymi
Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030 jest spójna z dokumentami
strategicznymi szczebla europejskiego krajowego, regionalnego i ponadlokalnego, w tym:

Na poziomie europejskim i międzynarodowym:
1. Strategia „Zrównoważona Europa 2030” jest strategią gospodarczą, która kładzie się nacisk
na kluczowe podstawy polityki w związku z przejściem na zrównoważony rozwój, m.in. na odejście
od gospodarki linearnej i stosowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawę nierównowagi
istniejącej w naszym systemie żywnościowym, dostosowanie naszych zasobów energii, budynków
i mobilności do przyszłych wyzwań oraz zapewnienie, aby przejście to było sprawiedliwe, aby nikt
nie został w tyle i aby nie pominięto żadnego miejsca.
W dokumencie omówiono czynniki horyzontalne, które muszą mieć decydujące znaczenie
dla przejścia na zrównoważony rozwój. Są to m.in. edukacja, nauka, technologia, badania naukowe
i innowacje oraz digitalizacja; finansowanie, polityka cenowa, opodatkowanie i konkurencja;
odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
i nowe modele biznesowe; otwarta i oparta na zasadach wymiana handlowa; sprawowanie rządów
i zapewnienie spójności polityki na wszystkich szczeblach. Na końcu dokumentu podkreślono znaczenie
wytyczania drogi dla przejścia na zrównoważony rozwój na świecie, gdyż nasza polityka będzie miała
tylko ograniczony wpływ na planetę, jeżeli pozostali zdecydują się podążać w przeciwnym kierunku.
Przedstawiony dokument zakłada trzy scenariusze skłaniające do debaty o tym, w jaki sposób osiągnąć
cele zrównoważonego rozwoju w UE. Te trzy scenariusze ilustrują różne koncepcje oraz mają
za zadanie skłonić do debaty i refleksji. Ostateczny rezultat będzie prawdopodobnie stanowił
kombinację elementów wszystkich scenariuszy. Trzy scenariusze:
◼

Nadrzędna strategia UE w zakresie celów zrównoważonego rozwoju, aby kierować działaniami
UE i jej państw członkowskich.
◼ Kontynuacja włączania przez Komisję celów zrównoważonego rozwoju do wszystkich istotnych
polityk UE, bez egzekwowania działań od państw członkowskich.
◼ Większy nacisk na działania zewnętrzne przy jednoczesnej konsolidacji obecnych ambicji
w zakresie zrównoważonego rozwoju na szczeblu UE.

Na poziomie krajowym i regionalnym
1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030”, której głównym celem jest rozwój kapitału
ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia, szczególnie osób z grup będących w gorszym położeniu
na rynku pracy, rozwój ekonomii społecznej, kształcenie ustawiczne, poprawę dostępności zasobów
mieszkaniowych, wsparcie rodzin w opiece nad dzieckiem, rozwój form i metod pracy z rodziną
w kryzysie, wprowadzenie nowych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, tworzenie modelu
kompleksowego wsparcia osób starszych.
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2. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).2
Głównym celem SOR jest „Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski
przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym
i terytorialnym”. Oczekiwanym efektem realizacji Strategii będzie wzrost zamożności Polaków
oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Najważniejszym zakładanym rezultatem będzie zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw
domowych do 76-80% średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 r. zbliżenie do poziomu średniej UE,
przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi
regionami.
Strategia określa podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym,
gospodarczym, regionalnym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030.
Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030 wpisuje się w logikę interwencji Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) na poziomie
następujących celów i obszarów interwencji:
I. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość
organizacyjną (obszary: Reindustrializacja, Rozwój innowacyjnych firm, Małe i średnie
przedsiębiorstwa, Kapitał dla rozwoju, Ekspansja zagraniczna);
II. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony (obszary: Spójność społeczna,
Rozwój zrównoważony terytorialnie);
III. Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu
i gospodarczemu (obszary: Prawo w służbie obywatelom i gospodarce, Instytucje prorozwojowe
i strategiczne zarządzanie rozwojem, E-państwo, Finanse publiczne, Efektywność wykorzystania
środków UE) oraz obszary wpływające na osiągnięcie celów Strategii: Kapitał ludzki i społeczny,
Cyfryzacja, Transport, Energia, Środowisko, Bezpieczeństwo Narodowe.
3. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030)3.
Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021 - 2030 wpisuje się w logikę interwencji Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 na poziomie następujących celów i kierunków interwencji:
Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym
i przestrzennym:
◼

Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność
inwestycyjną obszarów.

Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych:

Informacje o Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - Portal Gov.pl
(www.gov.pl)
3 https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego
2
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◼

Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego.

◼

Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym i lokalnym.

◼

Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie podejścia opartego na Regionalnych
Inteligentnych Specjalizacjach.

Cel 3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie:
◼

Wzmacnianie potencjału administracji na rzecz zarządzania rozwojem.

◼

Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym,
regionalnym i ponadregionalnym.

◼

Poprawa organizacji świadczenia usług publicznych.

◼

Efektywny i spójny system finansowania polityki regionalnej.

4. Strategia Rozwoju Województwa „Małopolskiego 2030”4.
W dniu 17 grudnia 2020 roku Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił Strategię Rozwoju
Województwa „Małopolska 2030”, która stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Jest to dokument wzmacniający pozycję samorządu
województwa jako koordynatora i animatora działań rozwojowych podejmowanych w przestrzeni
regionalnej. Kierunki polityki w nim opisane składają się na interwencję publiczną, która zakłada
harmonijny rozwój, zarówno w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej całej Małopolski,
przy wykorzystaniu potencjałów terytorialnych i likwidacji barier rozwojowych jej poszczególnych
obszarów (rozwój terytorialnie zrównoważony). Beneficjentami tak rozumianego rozwoju będą
wszyscy mieszkańcy Małopolski, zaś jego priorytetem będzie zagwarantowanie jak najlepszej jakości
życia małopolskich rodzin (rozwój społecznie wrażliwy).
Strategia zakłada podjęcie działań w ramach 5 obszarów:
◼

Małopolanie: działania na rzecz wsparcia rodzin, opieki zdrowotnej, poprawy bezpieczeństwa,
rozwoju sportu i rekreacji, ochrony dziedzictwa i uczestnictwa w kulturze, rozwoju edukacji
oraz wspierania aktywności zawodowej.
◼ Gospodarka: działania mające na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności
regionu, wsparcie turystyki, realizacji inwestycji z zakresu zintegrowanego i zrównoważonego
transportu, rozwój cyfryzacji oraz wprowadzanie gospodarki o obiegu zamkniętym.
◼ Klimat i środowisko: działania skoncentrowane na ograniczaniu zmian klimatycznych
(w tym poprawie jakości powietrza, rozwoju OZE i efektywności energetycznej),
zrównoważonym gospodarowaniu wodami, ochronie bioróżnorodności i krajobrazu
Małopolski oraz edukacji ekologicznej.
◼

4

Zarządzanie strategiczne rozwojem: działania koncentrujące się na zbudowaniu
funkcjonalnego systemu zarządzania rozwojem województwa, współpracy i partnerstwa
oraz promocji regionu.

https://www.malopolska.pl/strategia-2030
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◼

Rozwój zrównoważony terytorialnie: działania adresowane do miast i obszarów wiejskich
oraz ukierunkowane na zrównoważony rozwój przestrzenny, spójność wewnątrzregionalną
i dostępność.

Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2021-2030 wpisuje się w logikę interwencji Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 na poziomie wszystkich kierunków.
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Załącznik 1.Badanie Organizacji Pozarządowych Powiatu Myślenickiego.

BADANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
PODSTAWOWE INFORMACJE

Nazwa badania

Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego
na lata 2021-2030

Język

Polski

Adres kwestionariusza

https://forms.gle/VtHH3zWS8ajqf3XZ8

WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH
Badania ankietowe przeprowadzone w ramach diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu
Myślenickiego oraz wstępnego rozpoznania preferencji organizacji pozarządowych zakresie działań
mających na celu jej poprawę poziomu jakości życia.
Badania zostały przeprowadzone przy pomocy ankiety udostępnionej organizacjom pozarządowym
na stronie Starostwa Powiatowego w Myślenicach.
Odpowiedzi na ankiety gromadzono od 15 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r. Łącznie oddano
13 kwestionariuszy. Badanie miało charakter przekrojowy, z zastosowaniem metody sondażowej,
wykorzystującej kwestionariusz ankiety.
W jednym z pytań poproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych o ocenę jakie działania
(z którego obszaru - z punktu widzenia organizacji) powinny być realizowane priorytetowo przez
Powiat Myślenicki? Uzyskane odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.
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Wykres 1. Ocena działań priorytetowych.

OCENA DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH
Edukacja, kultura

Sport, turystyka

7,7%

7,7%

15,4%
23,1%
7,7%

15,4%

23,1%

Organizowanie na większą skalę
działań kulturalnych,
artystycznych i promocja
Powiatu
Zwiększenie aktywności
Mieszkańców na rzecz Powiatu
Myślenickiego (możliwość
działania w organizacjach
społecznych i pozarządowych)
Rozwój opieki społecznej, pieczy
zastępczej, wsparcie osób
niepełnosprawnych
Poprawa dostępności
infrastruktury i usług
społecznych – ochrona zdrowia,
profilaktyka

Poprawa dostępności
infrastruktury i usług
społecznych – pomoc społeczna,
wsparcie mieszkańców

Źródło: Badanie ankietowe

Zdaniem respondentów najważniejszymi działaniami, które powinny być priorytetowo realizowane
przez Powiat Myślenicki są te dotyczące: organizowania na większą skalę działań kulturalnych,
artystycznych i promocji powiatu, sportu i turystyki oraz poprawy dostępności infrastruktury i usług
społecznych - ochrony zdrowia, profilaktyki i zwiększenie aktywności mieszkańców na rzecz Powiatu
Myślenickiego (możliwość działania w organizacjach społecznych i pozarządowych).
W nawiązaniu do powyższego pytania, ankietowani uzasadniali:
◼ Sytuacja pandemiczna sprawiła, że wiele osób, od dzieci poczynając na najstarszych kończąc
potrzebuje i będzie potrzebowała większej troski o zdrowie fizyczne i psychiczne. Trzeba temu
wyjść naprzeciw;
◼ Zbyt mała liczba wydarzeń kulturowych/społecznych skierowanych do wszystkich grup
wiekowych - mieszkańców powiatu.
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W badaniu ankietowym poruszono również tematykę związaną z oceną co jest w opinii organizacji
największym potencjałem rozwojowym Powiatu Myślenickiego? Zadane pytanie było pytaniem
otwartym, na które odpowiedzieli wszyscy ankietowani. Poniżej zestawienie odpowiedzi zgodne
z zapisem źródłowym/oryginalną pisownią.
◼
◼
◼

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Potencjał gospodarczy-inwestycje; Zasoby ludzkie; Położenie geograficzne;
Bliskość Krakowa, położenie przy " Zakopiance" i walory przyrodnicze, ukształtowanie terenu, rzeka
ukształtowanie geograficzne terenu i położenie powiatu w kontekście geograficznym i logistycznym
(bliskość Krakowa i Podhala, położenie na styku Beskidu Makowskiego i Wyspowego), bogactwo kultury
i tradycji (m.in. Kliszczacy), migracja ludności z Krakowa, potencjał przemysłowo-gospodarczy
(Zakopianka jako jedna z głównych dróg tranzytowych w Polsce), dobrze rozwinięta siec dróg między
poszczególnymi miejscowościami, wysoka wartość w kontekście turystycznym (dużo atrakcji
turystycznych);
Położenie geograficzne;
Piękna okolica i potencjał ludzki (wielu myślących i chętnych do jakiejś formy zaangażowania);
Uroki krajobrazu oraz potencjał mieszkańców;
Młode tworzące się organizacje, działające z dużym rozmachem;
Aktywne społeczeństwo;
Duża aktywność społeczna mieszkańców;
Turystyka, imprezy cykliczne, eventy łączące organizacje z różnych regionów;
Dobra współpraca z samorządami, placówkami oraz innymi organizacjami;
Zakopianka, bliskość Krakowa, atrakcja turystyczna, przyroda, zalew dobczycki;
Kapitał ludzki i ich otwartość, walory kulturowo przyrodnicze, bliskość Krakowa, potencja turystyczny.

Jako potencjały rozwojowe powiatu, ankietowani najczęściej wskazywali na położenie geograficzne,
walory przyrodniczo - krajobrazowe oraz kapitał ludzki.
Następnie, ankietowani zostali poproszeni o określenie, jakie problemy, bariery rozwojowe Powiatu
Myślenickiego dostrzega organizacja oraz w jakich obszarach są one najbardziej widoczne?
Zadane pytanie było pytaniem otwartym, na które nie odpowiedziało 4 ankietowanych.
Poniżej zestawienie odpowiedzi zgodne z zapisem źródłowym/oryginalną pisownią.
◼
◼
◼
◼
◼

◼
◼

Powinna być lepsza współpraca z przedsiębiorcami z powiatu. Tak naprawdę nie jesteśmy informowani
o możliwościach, planach rozwojowych;
Problemy z komunikacją zbiorową (oparta głównie o prywatnych przewoźników) zwłaszcza w czasie
pandemii;
Bariery na linii współpracy Miasta i Powiatu;
Niesprawna i niekompetentna administracja;
Słaba współpraca z organizacjami pozarządowymi. Głównie działania promocyjne np. spotkanie KGW.
To ciekawe i warte kontynuacji inicjatywy, ale nie wystarczające. Mało wspólnych działań służących
rozwojowi powiatu i brak wsparcia merytorycznego dla lokalnych społeczników w zakresie rozwoju NGO
i możliwości działania na rzecz mieszkańców powiatu. Przydałoby się Powiatowe Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych / Centrum Obywatelskie;
Konieczność ograniczonego kontaktu spowodowana Covid-19;
Brak Zakładów Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych lub Zakładów Pracy Chronionej,
zbyt mała ilość miejsc w WTZ, ŚDS, Domach Seniora, brak Hospicjum, zbyt mała dostępność
do doradztwa prawnego i nie tylko dla opiekunów i osób z niepełnosprawnościami, słaba dostępność
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◼
◼

do nieodpłatnej opieki psychologiczno - pedagogicznej dla podopiecznych i rodziców oraz przepływu
informacji;
Brak merytorycznej współpracy z organizacjami pozarządowymi;
Brak otwartości i współpracy instytucji państwowych i samorządowych, zawiłość i nadinterpretacja
prawa.

Zdaniem ankietowanych najczęstszymi barierami są brak współpracy oraz problemy komunikacyjne.
W kolejnym pytaniu poproszono badanych o wskazanie czy widzą możliwość, aby organizacja włączyła
się w działania na rzecz Powiatu Myślenickiego.

Wykres 2. Chęć włączenia się organizacji pozarządowych w działania na rzecz Powiatu Myślenickiego.

CHĘĆ WŁĄCZENIA SIĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W DZIAŁANIA
NA RZECZ POWIATU MYŚLENICKIEGO

3; 23,1%
Tak

10; 76,9%

Trudno powiedzieć

Źródło: Badanie ankietowe.

Zdecydowana większość, bo 10 organizacji pozarządowych (76,9%) opowiedziała
się za odpowiedzią chęci włączenia się w działania na rzecz Powiatu Myślenickiego. Pozostałe
3 organizacje (23,1%) wskazały odpowiedź: „Trudno powiedzieć”. Wszyscy ankietowani udzielili
odpowiedzi na to pytanie.
Ankietowani zostali poproszeni o odpowiedź jakie działania dodatkowe mogłaby podjąć
ich organizacja na rzecz społeczności i otoczenia powiatu myślenickiego. Zadane pytanie
było pytaniem otwartym, odpowiedzi nie udzieliła 1 organizacja pozarządowa. Poniżej zestawienie
odpowiedzi zgodne z zapisem źródłowym/oryginalną pisownią.

◼ W zakresie pomocy skierowanej do osób niepełnosprawnych;
◼ Zaangażowanie się w działalność sportową, pomoc przy organizacji wydarzeń dla dzieci i młodzieży
z naszego powiatu;

◼ Współpraca w zakresie promocji przedsięwzięć planowanych do realizacji na terenie ziemi
myślenickiej;
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◼ Podejmujemy ich sporo w sferze pomocy ludziom potrzebującym, niepełnosprawnym edukacji,
kultury, wypoczynku dzieci i młodzieży. Chcemy to nadal kontynuować;

◼ Rozwój kultury, uświadamianie ludzi o potrzebach dbania o własne ciało, poprawa jakości wydarzeń
kulturalnych;

◼ Organizacja wydarzeń społecznych;
◼ Realizacja projektów skierowanych do mieszkańców powiatu w zakresie wsparcia rozwoju lokalnych
◼
◼
◼
◼

społeczności i organizacji. Działania promujące lokalne tradycje, archiwistykę społeczną. Wsparcie
merytoryczne powiatu w zakresie współpracy z NGO;
Jako dodatkową atrakcją podczas eventów;
Możemy służyć pomocą w organizacji spotkań, pogadanek, wykładów w ważnych dla naszego
środowiska tematach;
Promocja, wsparcie działań promocyjnych, rozbudowa i budowa infrastruktury rekreacyjnej
i turystycznej, budowa kapitału społecznego;
Budowanie zaplecza i inwestowanie dla działań kulturalno-społecznych i historycznych, promocja
turystyki i rozwijanie dla niej zaplecza i infrastruktury, działania na rzecz mieszkańców w dziedzinie
zdrowia, działań na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży.

Ankietowani jako działania dodatkowe, które mogłyby podjąć organizacje pozarządowe
na rzecz społeczności i otoczenia Powiatu Myślenickiego najczęściej wskazywali na pomoc przy
organizacji wydarzeń społecznych oraz promocję ziemi myślenickiej.
W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o wskazanie, jakie oczekiwania ma organizacja
w stosunku do Powiatu Myślenickiego? Jak miałoby wyglądać wsparcie Samorządu przy realizacji
działań na rzecz powiatu? Odpowiedzi nie udzielili przedstawiciele 2 organizacji pozarządowych.
Poniżej zestawienie odpowiedzi zgodne z zapisem źródłowym/oryginalną pisownią.

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Wsparcie jako szeroko rozumiana pomoc w sytuacjach trudnych dla organizacji, jaką jest
Stowarzyszenie.
Szkolenia, zapoznanie się przedsiębiorców działających w jednym obszarze w celu wymiany
doświadczeń, stworzenia wspólnej strategii;
Współpraca w zakresie promocji przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Stowarzyszenie
LGD Turystyczna Podkowa;
Jak do tej pory życzliwość wobec podejmowanych przez nas działań i ewentualne, oczywiście wedle
możliwości, wsparcie materialne dla tych działań, w obecnym trudnym również dla nas czasie;
Wsparcie finansowe działań;
Finansowe wsparcie;
Wsparcie finansowe, współpraca w zakresie promocji i działań na rzecz NGO;
Pomoc przy uzyskaniu środków finansowych na rozwój oraz nagrody na eventy organizowane
przez organizacje;
Pokrycie kosztów wykładów prelegentów i różnego typu specjalistów;
Współpraca na etapie tworzenia naszej Lokalnej Strategii Rozwoju, następnie pomoc w jej realizacji;
Współfinansowanie działań promocyjnych nasz obszar, współpraca w dziedzinie promowania
i utrwalania dziedzictwa kulturowego i historycznego na terenie naszego obszaru a zwłaszcza
na obszarze parafii Trzemeśnia. Współpraca w temacie ochrony zdrowia. Współpraca w dziedzinie
turystyki i promowania ochrony środowiska naturalnego.

Największa grupa respondentów
w zakresie promocji i działań NGO.

wskazała

na
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wsparcie

finansowe

oraz

współpracę

W kolejnym pytaniu poproszono badanych o opinię dotyczącą pandemii COVID-19, jakie działania
można podjąć w Powiecie Myślenickim, by ożywić sytuację wywołaną pandemią? Zadane pytanie było
pytaniem otwartym, odpowiedzi udzieliło 5 organizacji pozarządowych. Poniżej zestawienie
odpowiedzi zgodne z zapisem źródłowym/oryginalną pisownią.
◼
◼
◼

◼
◼

Działania wspierające w celu odmrożenia gospodarki, w szczególności branż najbardziej dotkniętych
pandemią (w reżimie sanitarnym);
Praca nad rozwojem kontaktów międzyludzkich;
1. Wsparcie merytoryczne dla lokalnych organizacji - szkolenia, inspiratoria. 2. Udostępnienie
organizacjom narzędzi do pracy on-line wraz ze szkoleniami z ich obsługi. Jeśli NGO ograniczyły swoją
działalność statutową to ten czas mogą wykorzystać na zwiększenie swoich kompetencji,
tak aby po pandemii działać pełną parą. 3. Organizacja konkursów grantowych skierowanych nie tylko
do seniorów, ale do szerszego grona odbiorców np. młodzieży szkolnej, społeczności lokalnych, które
również ucierpiały przez pandemię. 4. Animacja lokalnych społeczności/pokazywanie dobrych praktyk
działania w pandemii. 5. Zrobienie diagnozy potrzeb wynikających z pandemii wśród różnych grup
wiekowych mieszkańców poszczególnych gmin. Udostępnienie wyników organizacjom, aby mogły
działać skutecznej;
Przeniesienie działalności do internetu;
Zwiększyć otwartość i wsparcie instytucji państwowych i samorządowych dla podmiotów z obszaru
Powiatu.

PODSUMOWANIE BADANIA ANKIETOWEGO
W badaniu ankietowym przeprowadzonym w Powiecie Myślenickim wzięło udział 13 organizacji
pozarządowych.
Zdaniem respondentów najważniejszymi działaniami, które powinny być priorytetowo realizowane
przez Powiat Myślenicki są te dotyczące: organizowania na większą skalę działań kulturalnych,
artystycznych i promocji powiatu, sportu i turystyki oraz poprawy dostępności infrastruktury i usług
społecznych - ochrony zdrowia, profilaktyki i zwiększenie aktywności mieszkańców na rzecz powiatu
myślenickiego (możliwość działania w organizacjach społecznych i pozarządowych).
Jako potencjały rozwojowe powiatu, ankietowani najczęściej wskazywali na położenie geograficzne,
walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz kapitał ludzki.
Zdaniem ankietowanych najczęstszymi barierami są brak współpracy oraz problemy komunikacyjne.
Jako działania dodatkowe, które mogłyby podjąć organizacje pozarządowe na rzecz społeczności
i otoczenia powiatu myślenickiego, ankietowani najczęściej wskazywali na pomoc przy organizacji
wydarzeń społecznych oraz promocję ziemi myślenickiej.
Największa grupa respondentów wskazała jako pomoc ze strony Samorządu na wsparcie finansowe
oraz współpracę w zakresie promocji i działań NGO.
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