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Wstęp
Krajowy

Plan

Strategiczny

dla

Polski

został

przygotowany

zgodnie

z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów

Wiejskich

(EFRROW).

ZałoŜenia

Krajowego

Planu

Strategicznego

uwzględniają Strategiczne Wytyczne Wspólnoty w zakresie obszarów wiejskich.

Krajowy Plan Strategiczny obejmuje okres programowania na lata 2007-2013. Na
podstawie analizy sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej, przeprowadzonej
w oparciu o dostępne dane statystyczne, określono priorytety i kierunki rozwoju obszarów
wiejskich w Polsce w odniesieniu do priorytetów wspólnotowych. Krajowy Plan
Strategiczny stanowi podstawę dla realizacji działań Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wsparcie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ze
środków EFRROW w Polsce odnosi się do poziomu kraju, przy współpracy
z organizacjami regionalnymi i lokalnymi na etapie opracowywania strategii oraz załoŜeń
poszczególnych działań.

Krajowy Plan Strategiczny podlegał ocenie ex-ante oraz strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko. Wyniki tych ocen zawiera Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.

Dokument „Plan Odnowy Miejscowości Głębowice” opracowany został zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Krajowym Planie Strategicznym, podstawą do opracowania
niniejszego dokumentu stanowi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
jak równieŜ dokumenty strategiczne Gminy Osiek:



Strategia Rozwoju Gminy Osiek



Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Osiek



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Osiek

PowyŜsze dokumenty zostały przyjęte prze Radę Gminy Osiek na Sesji Rady Gminy dnia
27 września 2007 roku i zatwierdzone przez Radę Gminy oraz Wójta uchwałami:
 Uchwała Nr XI/81/2007 Rady Gminy Osiek z dnia 27 września 2007 r. w sprawie:
Przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Osiek Powiat
Oświęcimski na lata 2007-2015"
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 Uchwała Nr XI/80/2007 Rady Gminy Osiek z dnia 27 września 2007r. w sprawie:
przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Osiek w Powiecie Oświęcimskim na lata
2007-2013
 Uchwała Nr XI/79/2007 Rady Gminy Osiek z dnia 27 września 2007r. w sprawie:
przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Osiek w Powiecie Oświęcimskim na lata 20072020"

Plan zawiera diagnozę Sołectwa Głębowice, inwentaryzację jej zasobów, planowane
kierunki rozwoju, analizę SWOT, ocenę ex-ante oraz ocenę oddziaływania na środowisko.
Harmonogram

realizacji

poszczególnych

przedsięwzięć,

podejmowania

działań

inwestycyjnych,

jednakŜe

ma

nie

stanowić

będzie

podstawę

wyznacznikiem

w podejmowaniu tych działań w kontekście kolejności inwestycji czy rozwoju.

Cele i kierunki rozwoju Sołectwa Głębowice zbieŜne są z celami Planu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a horyzont czasowy Planu wpisuje się w czas
wdraŜania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i obejmuje lata 2007-2013. Plan ten
jest próbą kompleksowego spojrzenia na rozwój Sołectwa Głębowice, nie tylko w zakresie
zadań, jakie przewiduje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale teŜ w kontekście
nowego okresu programowania UE na lata 2007-2013. Mogą zatem zostać uruchomione
programy, do których aplikowanie z punktu widzenia Sołectwa Głębowic, biorąc pod
uwagę zakres rzeczowy inwestycji będzie uzasadnione, a wręcz wskazane. Plan niniejszy
stara się odpowiedzieć na pytania:



Czy Plan lub Program jest właściwym narzędziem do sprostania
wyzwaniom przed którymi staje Sołectwo Głębowice?



Czy Plan lub Program dobrze określił osie strategiczne, priorytety
i cele, a takŜe czy są one właściwe i czy w danej sytuacji mogą
zostać osiągnięte?



Czy przyczyni się do lepszej kwantyfikacji celów i zbudowania
podstaw zarówno dla monitorowania, jak i dla przyszłych działań
ewaluacyjnych?

Celem nadrzędnym, który przyświeca wizji dalszego rozwoju Głębowic jest
zrównowaŜony, wielofunkcyjny rozwój tej miejscowości, który oznacza prowadzenie
działań

rozwojowych

w

sposób

zapewniający

trwałość

struktur

społecznych,

gospodarczych i kulturowych. ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich takich jak
Sołectwo Głębowice wiąŜe się z koncepcją wielofunkcyjności, polegającą na promowaniu
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rozwoju

funkcji

róŜnorodnej

pozarolniczych

działalności

obszarów

ekonomicznej,

wiejskich,

kształtowaniem

utrzymaniem

wartości

warunków

krajobrazowych

i przyrodniczych, zachowaniem tradycji i dziedzictwa kulturowego, rozwojem funkcji
społecznych i kulturalnych oraz rozwojem infrastruktury społecznej i technicznej.

ZrównowaŜony rozwój ma zwiększyć atrakcyjność Głębowic, jako miejsca Ŝycia
i pracy, przyczynić się do redukcji bezrobocia oraz wpływać na kształtowanie produkcji
rolnej zgodnej z wymogami ochrony środowiska i z zachowania krajobrazu.

Kierowanie się niniejszym Planem pozwoli na koncentrację środków na działaniach
priorytetowych, zmierzających do jasno określonego celu. UmoŜliwi postępowanie
zgodnie z określonym harmonogramem i przyjętą hierarchią zadań. Plan ten ma słuŜyć
koncentracji środków i efektywności ich wykorzystania. Będzie teŜ jasną deklaracją
mieszkańców Sołectwa Głębowic w stosunku do władz Gminy Osiek i instytucji
udzielających wsparcia ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych, w której
swoimi głosami zdecydują o kierunkach rozwoju swojej miejscowości i realizacji swoich
Ŝyciowych potrzeb.

Plan rozwoju Miejscowości Głębowice powstał przy duŜym zaangaŜowaniu
mieszkańców tej miejscowości, a zwłaszcza Sołtysa i Rady Sołeckiej, a takŜe wsparciu
Wójta oraz Urzędu Gminy Osiek. Podstawą opracowania Planu Rozwoju Miejscowości
Głębowice są dokumenty strategiczne Gminy Osiek, Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Sołectwa Głębowice, Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki
Odpadami w Gminie.

Zgodnie z zalecaną metodologią odstąpiono od obszernych i wysoce abstrakcyjnych
zapisów dotyczących formułowania celów i priorytetów zmierzających do realizacji wizji
rozwoju. Zrezygnowano równieŜ z budowy rozbudowanych „drzew celów”, na rzecz
„konkretnego ujęcia zadaniowego”. Taka forma planu uczynić ma ten dokument bardziej
przystępnym i łatwiejszym do monitorowania oraz oceny jego realizacji.

Przedsięwzięcia przewidziane w Planie do realizacji ujęte są w większości hasłowo
bez szczegółowych aspektów ich realizacji. Nie są tu skwantyfikowane wielkości
materiałów, nie są określone technologie lub metody, jakie będą zastosowane do
realizacji, a planowane nakłady podane są w wielkości szacunkowej bez rozbicia na
poszczególne

elementy

przedsięwzięcia.

Dane

te

ustalane

będą

na

etapie

bezpośredniego przygotowywania przedsięwzięcia do realizacji. Do ich określenia posłuŜą
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stosowne opracowania: dokumentacja techniczno-kosztorysowa, studia wykonalności,
audyty lub szczegółowe opisy projektów inwestycyjnych czy rozwojowych.

W tym celu Plan wzbogacany będzie systematycznie o Karty Realizacji
Przedsięwzięcia zawierające dokładne analizy, plany szczegółowe i będą spełniały
funkcje odrębnego dokumentu zatwierdzonego przez Radę Gminy Osiek przy akceptacji
Sołtysa Sołectwa Głębowice. Karta Realizacji Inwestycji poprzedzi aplikowanie o środki
finansowe zewnętrzne ze środków krajowych, UE oraz Szwajcarskiego Mechanizmu
Finansowego.

Celem „Planu Odnowy Miejscowości Głębowice” opracowanego na lata 2007 –
2013, jest próba ocalenia od zapomnienia, ochrony i wykorzystania wiejskiego
dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczo – krajobrazowych wsi. Środkiem i celem
Programu jest mobilizacja lokalnych społeczności i pobudzenie lokalnych aktywności do
działań na rzecz poprawy warunków i jakości Ŝycia we wsi. WaŜne jest podniesienie i
wzbogacenie atrakcyjności turystycznej miejscowości oraz poprawa jej wizerunku poprzez
właściwe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako cennych produktów turystycznych.

Prace analityczno - koncepcyjne związane z opracowaniem „Planu Odnowy
Miejscowości Głębowice” na lata 2007 – 2013 zostały podzielone na dwa merytoryczne
etapy:

Etap I - Analiza zasobów sołectwa oraz diagnoza stanu istniejącego,
Etap II - Analiza moŜliwości rozwoju, obejmująca identyfikację zewnętrznych uwarunkowań
rozwojowych; sformułowanie wizji rozwoju wsi i ustalenie priorytetów rozwojowych, celów
i projektów.

Ponadto dokument zawiera informacje na temat sposobu wdraŜania, monitorowania,
oceny ex-ante oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Horyzont czasowy „Planu Odnowy Miejscowości Głębowice” obejmuje lata 20072013,

perspektywa czasowa pokrywa się z okresami programowania europejskich

środków pomocowych pochodzących z Programów Operacyjnych w okresie wdraŜania
2007 – 2013. Kolejny okres wdraŜania strategii obejmujący lata 2014 – 2020 moŜe
stanowić kontynuacje planu przy jego aktualizacji.
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I. Powiązanie planu z celami strategicznymi dokumentów dotyczących
rozwoju przestrzenno - społeczno - gospodarczego gminy
Obszar objęty planem to teren wiejski Sołectwa Głębowice, na których planowane
są przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury technicznej, społecznej i ochroną
środowiska naturalnego. Celem analizy sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej jest
scharakteryzowanie terenu, przedstawienie jej walorów społeczno - kulturalnych,
technicznych, a takŜe zidentyfikowanie problemów i zakresu działań, które naleŜy
przedsięwziąć dla rozwoju społeczno - gospodarczego.
„Plan Odnowy Miejscowości Głębowice” będzie słuŜył jako pomoc do prowadzenia
działań o charakterze rozwojowym, jak równieŜ do przygotowania konkretnych projektów
wymagających wsparcia z Funduszy Strukturalnych. Swoim zasięgiem plan obejmował
będzie kolejny okres programowania czyli lata 2007 - 2013.
Poszczególne zadania inwestycyjne są spójne ze Strategią Województwa
Małopolskiego oraz Narodowym Planem Rozwoju a w szczególności z Planem Rozwoju
Lokalnego Gminy Osiek.

Podstawowym zadaniem „Planu Odnowy Miejscowości Głębowice” jest stworzenie
podstaw do:



wytyczenia perspektywicznych kierunków rozwoju miejscowości,



identyfikacji i hierarchizacji problemów w poszczególnych obszarach
funkcjonowania sołectwa,



lepszego dostosowania sołectwa do zmieniającego się otoczenia,
wykorzystanie szans i zagroŜeń,



sprawnego, efektywnego i skutecznego zarządzania sołectwem
przez jej władze,



pozyskania środków finansowych z Programu Operacyjnego
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych źródeł finansowania,
krajowych i zagranicznych,



planowania działań w długim horyzoncie czasowym,



realizacji zaplanowanych działań i monitorowania osiąganych
efektów.

Posiadanie planu odnowy i rozwoju miejscowości, uwzględniających podstawowe
cele i zadania jest warunkiem koniecznym w przypadku ubiegania się o środki pomocowe
w ramach

Programu Operacyjnego

Rozwoju

Obszarów Wiejskich,

Regionalnych
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Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013, a takŜe ogólnokrajowych Programach
Operacyjnych (PO IG, PO IŚ, PO KL)

„Plan Odnowy Miejscowości Głębowice” został zbudowany w oparciu o źródła
informacji między innymi: powszechnie dostępne dane statystyczne, dane opracowane
przez Urząd Gminy w Osieku, dane zebrane poprzez ankiety, informacje zebrane w
trakcie warsztatów przeprowadzonych w Gminie Osiek z udziałem środowisk lokalnych,
oraz dokumenty strategiczne Gminy Osiek.
Gmina Osiek ma jasno sprecyzowane kierunki działań, usystematyzowane w postaci
spójnych dokumentów strategicznych, misja Sołectwa Głębowice będzie zatem
identyczna z misją Gminy Osiek :

Misja Sołectwa Głębowice

„Sołectwo Głębowice dąŜy do podnoszenia jakości Ŝycia mieszkańców poprzez
zrównowaŜony rozwój społeczny i ekonomiczny przy wykorzystaniu bliskości
Oświęcimia i Krakowa oraz walorów przyrodniczych”

Cele operacyjne rozwoju Sołectwa Głębowice:

1.

Korzystanie z zasobów miejscowości, w tym przyrodniczych, dbając
jednocześnie o ich ochronę.

2.

Opieranie się na aktywności i przedsiębiorczości swoich
mieszkańców.

3.

Dbałość o mieszkańców sołectwa przejawiającą się w stworzeniu
odpowiednich warunków Ŝycia.

4.

Wspieranie przemian dokonujących się w rolnictwie.

W oparciu o diagnozę i analizę SWOT zdefiniowano

podstawowe obszary

aktywności sołectwa. Obszary strategiczne z punktu widzenia rozwoju miejscowości
Głębowice. W ramach kaŜdego z nich zdefiniowano następujące cele strategiczne:
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Obszar I
Rozwój gospodarczy: stworzenie na terenie sołectwa korzystnych warunków do
rozwoju przedsiębiorczości, sprzyjającej tworzeniu nowych miejsc pracy oraz
wspieranie procesów restrukturyzacji rolnictwa.

Mała aktywność społeczno - gospodarcza oraz problemy wynikające z zapóźnień
w rolnictwie to obecnie najistotniejszy problem gospodarczy, jak równieŜ społeczny
sołectwa. Wynika on bezpośrednio z wysokiego poziomu bezrobocia oraz postępującego
zjawiska uboŜenia ludności.
Bezrobocie jest pochodną negatywnych zjawisk koncentrujących się w sektorze
rolnictwa oraz w sferze szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Bezrobocie występujące
w sektorze rolnictwa ma głównie charakter ukryty i praktycznie jest niemoŜliwe do
oszacowania. Biorąc jednak pod uwagę liczbę osób pozbawionych jakiejkolwiek formy
zabezpieczenia socjalnego moŜna wnioskować, Ŝe jego skala jest znacząca.
Zjawisko bezrobocia powszechne jest przede wszystkim wśród ludzi młodych,
wchodzących na rynek pracy. Rozpoczynanie Ŝycia zawodowego od pobierania zasiłku
moŜe wywołać negatywne i głębokie skutki w sferze społecznej, czego przykładem jest
emigracja ludzi w celu znalezienia pracy do większych ośrodków miejskich, a nawet za
granicę. Stąd teŜ konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na pobudzenie aktywności
społeczno - gospodarczej w tej grupie ludności.
Obecnie, w dobie znaczącej roli samorządów lokalnych, wzrasta konkurencja
pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. Jednym z jej przejawów jest walka
o inwestorów. Gminy konkurują ze sobą w stwarzaniu dogodnych warunków dla
lokowania i rozwijania działalności gospodarczej, co bezpośrednio dotyczy sołectwa, na
którego terenie moŜe powstać przedsiębiorstwo. Działania te przyjmują charakter
interwencji samorządu w lokalny rynek miejscowości, którego celem jest utrzymanie
istniejących

i

nowopowstających

przedsiębiorstw

oraz

wspomaganie

przemian

w rolnictwie.
NaleŜy pamiętać, Ŝe od liczby i potencjału firm zaleŜy liczba miejsc pracy, a od
liczby mieszkańców sołectwa zaleŜy wysokość wpływów do budŜetu gminy. Władze
gminy wraz z Radą Sołecką i Sołtysem podejmują działania w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości oraz inicjowania przemian w rolnictwie. Plany zagospodarowania
przestrzennego odgrywają kluczową rolę w przypadku lokalizowania wszelkich inwestycji
na terenie gminy bez względu na ich charakter (budownictwo jednorodzinne, komunalne
czy teŜ infrastruktura itp.). Największe znaczenie plany te mają w przypadku lokalizowania
inwestycji o charakterze przemysłowo - gospodarczym, dlatego ich posiadanie jest tak
istotnym elementem.
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Obszar II
Mieszkańcy: zapewnienie wysokiego standardu Ŝycia mieszkańców sołectwa

Zapewnienie odpowiedniego poziomu Ŝycia mieszkańców Sołectwa Głębowice to
kluczowe zadanie władz gminy przy ścisłej współpracy z Radą Sołecką i Sołtysem. Na
wysoki standard Ŝycia w miejscowości składają się między innymi: wyposaŜenie
w odpowiednią infrastrukturę techniczną, dostępność komunikacyjna, dostępność
placówek słuŜby zdrowia oraz czynniki podnoszące jakość sfery społecznej, jak chociaŜby
aktywna polityka rynku pracy czy pobudzanie przedsiębiorczości mieszkańców.
Cel strategiczny zostanie zrealizowany poprzez działania w wyŜej wymienionym
zakresie. Kluczowym celem jest zaś stworzenie na terenie sołectwa sprawnego systemu
kanalizacji sanitarnej oraz efektywnego systemu gospodarki odpadami. Rozbudowa
infrastruktury technicznej przyczyni się jednocześnie do ochrony środowiska naturalnego.
Stąd teŜ w powyŜszym zakresie cel strategiczny „Podniesienie jakości Ŝycia
mieszkańców” jest komplementarny do celu strategicznego „Ochrona i kształtowanie
środowiska naturalnego i kulturowego ” niniejszego Planu.
Na wzrost standardu Ŝycia w miejscowości pozytywny wpływ będzie miała takŜe
poprawa stanu infrastruktury dróg lokalnych. Usprawni to proces poruszania się
w obszarze sołectwa oraz umoŜliwi dostęp do transportu zbiorowego z innymi
miejscowościami, które z uwagi na zły, bądź nieodpowiedni stan techniczny dróg są
pozbawione tego dostępu.
Dla podniesienia stanu zdrowia mieszkańców oraz umoŜliwienia sprawnego dostępu
do jednostek słuŜby zdrowia zakłada się ponadto rozbudowę lokalnej infrastruktury
ochrony zdrowia. Realizacja tego celu przyczyni się do spełnienia potrzeb mieszkańców,
którzy zgłaszają braki w dostępie do specjalistycznej opieki medycznej.

Podniesienie standardu Ŝycia to takŜe aktywność społeczna ludności oraz ich
własna inicjatywa w tym zakresie. Dlatego teŜ proponuje się aktywne działania na rzecz
pobudzania przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie i ograniczanie bezrobocia.
Wszelkie działania podejmowane przez społeczność lokalną miejscowości powinny
być wspierane zarówno w płaszczyźnie finansowej, jak i organizacyjnej. Odpowiedni
poziom Ŝycia mieszkańców, a jednocześnie bogata oferta w tym zakresie, wpływają na
atrakcyjność sołectwa, jako miejsca do mieszkania, a takŜe zapobiegają emigracji
młodych ludzi do duŜych miast.
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Obszar III
Ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego i kulturowego,
zachowanie walorów środowiska naturalnego i kulturowego

Przyroda i krajobraz stanowią naturalne bogactwo sołectwa. Przy czym rozwój
gospodarczy czy rolnictwo nie mogą naruszać tych walorów. Planowane działania muszą
pozostawać w zgodzie z zasadami zrównowaŜonego rozwoju i w jak najmniejszym
stopniu ingerować w środowisko naturalne. W obecnych czasach ochrona środowiska
łączy się z doskonaleniem infrastruktury technicznej, transportowej i informatycznej.
Dzięki realizacji inwestycji proekologicznych moŜna w znaczny sposób wpłynąć na
poprawę czystości wód, gleb itp.
Dbałość o zasoby wodne, grunty, powietrze, lasy i czystość otoczenia świadczy
o dojrzałości mieszkańców oraz o trosce o pozostawienie przyszłemu pokoleniu
dziedzictwa zasobów przyrodniczych miejscowości w dobrym stanie. W Sołectwie
Głębowice na skutek braku wielkiego przemysłu przyroda zachowała się w stosunkowo
niezmienionym, naturalnym stanie.

Promocja moŜliwości związanych z podjęciem produkcji ekologicznej Ŝywności na
bazie „czystych” zasobów przyrodniczych sołectwa z jednej strony pozwala uzmysłowić
mieszkańcom sukcesy sołectwa związane z ochroną przyrody oraz wkład pracy potrzebny
do ich osiągnięcia, co pozwala jednocześnie zintegrować społeczność w całej
miejscowości Głębowice. Z drugiej zaś strony stanowi waŜne narzędzie w przyciąganiu
kolejnych inwestorów zawiązanych z przetwórstwem rolno - spoŜywczym na terenie
sołectwa.

Miejscowość Głębowice powinna zadbać o rozwój turystyki, której źródła naleŜy
poszukiwać w ochronie przyrody i krajobrazu. Dla wielu przedsiębiorców usługi
turystyczne mogą stanowić alternatywną działalność gospodarczą i uzupełnienie
podstawowego profilu działalności. Turystyka moŜe odgrywać bardzo istotną rolę
w kształtowaniu proekologicznych struktur gospodarczych sołectwa. W porównaniu
z przemysłem turystyka jest mniej kapitałochłonna, a inwestycje turystyczne szybciej
przynoszą efekty ekonomiczne zwłaszcza w postaci wzrostu zatrudnienia. Atrakcję
turystyczną stanowią zabytki architektury, posiadające swoje własne, charakterystyczne
oblicze. Miejscowość Głębowice moŜe przyciągać turystów zainteresowanych historią
powiatu oświęcimskiego i historią Głębowic. PejzaŜe Głębowic to kościół i kapliczki,
a takŜe ruiny pałacu renesansowo - barokowego z II połowy XVI wieku których
niezaprzeczalny urok tkwi w harmonijnym wpisaniu się w otaczający krajobraz.
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MoŜna spodziewać się, Ŝe w przyszłości na terenie sołectwa powstaną równieŜ
gospodarstwa agroturystyczne. Rozwój agroturystyki sprzyjałby lepszemu wykorzystaniu
zasobów i zwiększał moŜliwości zatrudnienia. Podobne trendy występują takŜe
w przypadku moŜliwości rozwoju rekreacji.

Jako działania komplementarne wskazano takŜe „miękkie”

przedsięwzięcia

w postaci podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców. Działalność człowieka,
równieŜ ta związana z codziennymi czynnościami, wpływa na środowisko. Nawet
w przypadku zapewnienia odpowiedniej infrastruktury technicznej słuŜącej ochronie
środowiska - bez odpowiedniego nastawienia mieszkańców przyroda nadal będzie
naraŜona na szereg zagroŜeń.

II. Analiza zasobów sołectwa
1. PołoŜenie, charakterystyka wsi, rys historyczny
Sołectwo Głębowice połoŜone jest w Gminie Osiek w województwie małopolskim,
w środkowo - wschodniej części powiatu oświęcimskiego, około 10 km na południe od
Oświęcimia. Zlokalizowane na południowo - wschodnim obrzeŜu Kotliny Oświęcimskiej,
niezwykle atrakcyjnym krajobrazowo terenie. Powierzchnia administracyjna Sołectwa
Głębowice liczy 12,07 km2, połoŜone w dolinie nad potokiem Stronik otoczone
przysiółkami: Łazy, Gadziniec, Kąty, Śmietanówka, Sporowiec, Czerwonka, Zielona,
Dalachowice.
Wieś graniczy od północy z Polanką Wielką, od wschodu z Gierałtowicami, od
południa z Nidkiem zaś od zachodu z Osiekiem.
Głębowice posiadają zabudowę o charakterze łańcuchowym, z zabudowaniami
skupionymi wokół dróg, z wyraźnie wyodrębnionymi przysiółkami. Architektura nie
posiada cech, które moŜna uznać za unikalne, wymagające zabiegów konserwatorskich,
budynki murowane, obejścia zadbane. Z uwagi na fakt, Ŝe w najbliŜszym sąsiedztwie
zlokalizowany jest Dom StraŜaka,

szkoła podstawowa i przedszkole, Filia Ośrodka

Zdrowia, a takŜe przystanek autobusowy, moŜna mówić o pewnym centrum Głębowic,
choć nie jest to centrum w odpowiednim stopniu zagospodarowane.
Analiza – co jest?
Wieś połoŜona na atrakcyjnym krajobrazowo terenie, brak zdecydowanie zarysowanego
centrum, przewaŜa układ typu „ulicówka”, ze zwartą zabudową.
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Diagnoza – jak jest?
Miejscowość zadbana. W wielu miejscach brak chodników, brak drzew i krzewów
ozdobnych. Zaniedbane rowy przydroŜne, wymagające konserwacji i udroŜnienia
niektórych przepustów, brak zarysowanego centrum wsi, brak chodników i oświetlenia
ulicznego. Niedostateczna jakość dróg.
Prognoza – jak ma być?
Sołectwo będzie miejscem atrakcyjnym turystycznie i inwestycyjnie. Wybudowany
amfiteatr wraz z infrastrukturą towarzyszącą, nowe korty tenisowe i boisko do siatkówki,
zagospodarowane centrum wsi, remont boiska sportowego wraz z budową zaplecza
socjalnego. Wszystkie planowane przedsięwzięcia będą słuŜyły poprawie integracji
mieszkańców oraz stanowić będą atrakcję turystyczną. Nowe chodniki i oświetlenie będą
na całej długości ulic o zwartej zabudowie, zadbane, odwodnione pobocza i zadbana
zieleń przydroŜna w miejscach publicznych. Estetyczne i uporządkowane ogrody
przydomowe.

Rys historyczny
Wieś Głębowice połoŜona jest w rozległej dolinie nad potokiem Stronik. Nazwa wsi
ma charakter patronimiczny i pochodzi od osoby o przydomku „Głąb”. Na mapie pojawiła
się prawdopodobnie w drugiej połowie XIII w. W 1394 roku Jan II KsiąŜe Oświęcimski
ofiarował Głębowice swojej Ŝonie Jadwidze (prawdopodobnie siostrze Władysława
Jagiełły).
W pierwszej połowie XV w. właścicielem Głębowic był Mikołaj Mikulasz Głębowski
Hlubowski. Od początku XVI w. rodem panującym w Głębowicach byli Gierałtowscy herbu
Orla, w ich rękach wieś pozostawała do końca stulecia. Na przełomie XVI i XVII wieku we
wsi mieściła się siedziba senioratu oświęcimskiego kalwinów. W 1636 roku Paweł
Gierałtowski sprzedał Głębowice staroście oświęcimskiemu i barwałdzkiemu Krzysztofowi
Konarskiemu. Dziesięć lat później właścicielem został Jan Pisarzowski herbu Starykoń.
Od 1826r. do 1939r. Głębowice były w posiadaniu Duninów herbu Łabędź. Ostatni
z głębowickiej linii Duninów był Piotr Józef Włast.
Zabytki
W Głębowicach godnym uwagi jest Kościół parafialny w Głębowicach z 1581 roku,
w którym znajdują się między innymi: późnorenesansowy ołtarz główny z herbami Jelita
i Starykoń oraz barokowym obrazem Matki BoŜej Szkaplerznej, barokowe obrazy,
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kamienna chrzcielnica z 1658 roku

i płyta nagrobna z rzeźbionym wizerunkiem Jakuba

Gierałtowskiego, sędziego oświęcimskiego, wmurowana w filar ogrodzenia kościoła,
stanowiąca najstarszy tego typu nagrobek w Małopolsce.
Swoje miejsce wśród zabytków znalazły teŜ Ruiny pałacu renesansowo - barokowego z II
połowy XVI wieku oraz Kamienna figura św. Jana Nepomucena na słupie z 1843 roku.
Analiza – co jest?
Na terenie Głębowic znajduje się kilka obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
Wymienione są w poniŜszej tabeli.

Miejscowość

Obiekt

Głębowice

Kościół p.w. NPM z Góry Karmelu z otoczeniem
w obrębie ogrodzenia, drzewostanem i aleją
dojazdową od wschodu

Głębowice

Pałac, park.

Nr rejestru, nr
ewidencji
A - 71
z 9.12.1968r.,
aktualizacja
A - 294/78
z 20.04.1978r.
A - 239
z 17.03.1954r.
(st. rej. nr 746)
A - 295/78
z 20.04.1978r
Oba w/w akty
powołują się
dodatkowo na
orzeczenie
z 25.11.1937r.

źródło: Rejestr Zabytków - rejestr „A”- stan na luty 2006r.

Celem ochrony dóbr kultury jest zachowanie, naleŜyte utrzymanie oraz społeczne,
właściwe wykorzystanie i udostępnianie dla celów dydaktyczno - wychowawczych tak,
aby słuŜyły nauce oraz stanowiły trwały element kultury narodowej. Dlatego teŜ, chronić
naleŜy nie tylko poszczególne obiekty zabytkowe, ale takŜe całe obszary o szczególnych
walorach kulturowych. Realna ochrona dóbr kulturowych musi polegać na ochronie
najcenniejszych obiektów, zespołów lub obszarów, na świadomym przekształcaniu reszty
środowiska w taki sposób, aby planując i tworząc nowe wartości unikać brzydoty
i deformacji krajobrazu kulturowego. ZagroŜenia wynikające z faktu, Ŝe zmieniające się
formy Ŝycia społecznego i gospodarki powodują, iŜ określone formy przestają odpowiadać
potrzebom ich uŜytkowników tak jak drewniane domy i budynki gospodarcze, stare
obiekty i urządzenia. Dlatego przy planowaniu remontów czy rewitalizacji obiektów
zabytkowych, waŜna jest współpraca słuŜb konserwatorskich.
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Diagnoza – jak jest?
Brak promocji zabytków. Wymagające renowacji kapliczki przydroŜne. Słabo
oznaczone lokalne zabytki i miejsca charakterystyczne dla Sołectwa Głębowic.
Dlatego teŜ, chronione będą nie tylko poszczególne obiekty zabytkowe, ale takŜe całe
obszary o szczególnych walorach kulturowych. Realna ochrona dóbr kulturowych musi
polegać na ochronie najcenniejszych obiektów, zespołów lub obszarów, na świadomym
przekształcaniu reszty środowiska w taki sposób, aby planując i tworząc nowe wartości
unikać brzydoty i deformacji krajobrazu kulturowego. ZagroŜenia wynikające z faktu, Ŝe
zmieniające się formy Ŝycia społecznego i gospodarki powodują, iŜ określone formy
przestają odpowiadać potrzebom ich uŜytkowników tak jak drewniane domy i budynki
gospodarcze, stare obiekty i urządzenia. Dlatego przy planowaniu remontów czy
rewitalizacji obiektów zabytkowych, waŜna jest współpraca słuŜb konserwatorskich.
Prognoza – jak ma być?
Postuluje się zatem wspólne działanie konserwatorów zabytków i przyrody.
Otoczenie troską zabytków, mówiących o toŜsamości Sołectwa Głębowic, które mogą
stać się jej symbolami, wprowadzone będą tablice informacyjnych o zabytkach, alejach,
parkach oraz oznakowane miejsca historyczne, odrestaurowane zabytkowe kapliczki.
2. Funkcje, jakie pełni wieś
Miejscowość Głębowice ze względu na ukształtowanie terenu, tradycje społeczne
oraz głównie brak lokalizacji przemysłu cięŜkiego to obszary o charakterze rolniczym.
UŜytki rolne stanowią łącznie 80%. Sołectwo Głębowice ma charakter typowo rolniczy
i jest to jedna z jej wiodących funkcji.
Produkcja rolnicza nie naleŜy do bardzo opłacalnych gałęzi gospodarki i nie przynosi
mieszkańcom wielkich korzyści. Z tego względu wieś powinna dąŜyć do wprowadzenia
zmian w strukturze firm prowadzonych przez osoby zamieszkujące na terenie Głębowic.

Ilość podmiotów gospodarczych na terenie sołectwa daje podstawy do rozwoju
przedsiębiorczości prywatnej. Niezbędne jest wspieranie takich działań poprzez
stworzenie odpowiednich warunków inwestycyjnych (tereny inwestycyjne, pomoc
merytoryczna

dla

młodych

przedsiębiorców,

promocja

przedsiębiorczości

wśród

bezrobotnych oraz poprzez pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych). Dynamiczny rozwój
gospodarczy okaŜe się jednak utrudniony, gdy gmina nie stworzy odpowiednich
warunków (ustali wysokie podatki, nie przeznaczy w planach zagospodarowania
przestrzennego terenów pod produkcję i usługi).
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Analiza – co jest?
Sołectwo Głębowice jest miejscem zamieszkania 1 446 mieszkańców, pełni funkcję:
•

rolniczą

•

mieszkalną

•

centrum zdrowotnego

•

kulturalno – oświatową

Diagnoza – jak jest?
Wieś nie stwarza moŜliwości wszechstronnego rozwoju mieszkańców, ograniczony jest
dostęp do kultury, sportu. Nie są wykorzystane walory przyrodnicze i kulturowe. Słabo
rozwija się agroturystyka i pozarolnicza działalność gospodarcza.
Funkcja rolnicza sołectwa zanika, większość gospodarstw rolnych jest oparta na produkcji
rolnej dla własnych potrzeb. Mieszkańcy Głębowic nie prowadzą upraw ekologicznych, co
w dobie „mody” na ekologie powinno promować lokalne gospodarstwa oraz sołectwo.
Prognoza – jak ma być?
Utrzymane i rozwijane powinny być obecne funkcje. Ponadto wieś powinna pełnić funkcje
usługowo - rzemieślnicze i agroturystyczne. Agroturystyka – jako źródło dodatkowych
dochodów mieszkańców. Wieś powinna spełniać takŜe funkcje ochronne względem
środowiska i krajobrazu. Głębowice będą miejscem atrakcyjnym turystycznie, straci zatem
swój rolniczy charakter. Rozwój turystyki weekendowej, czy choćby jednodniowej
powinien przynieść wymierne korzyści ze sprzedaŜy upraw ekologicznych lub utworzonej
bazy noclegowej w gospodarstwach agroturystycznych. Wieś powinna docelowo spełniać
funkcje miejsca przyjaznego dla odwiedzających, ale przede wszystkim zapewnić swoim
mieszkańcom moŜliwość zarobkowania w działalności pozarolniczej. Gospodarstwa, które
pozostaną przy produkcji rolnej – będą zmodernizowane i unowocześnione. Sołectwo
Głębowice będzie stwarzać moŜliwości wszechstronnego rozwoju mieszkańcom.
3. Kim są mieszkańcy
•

właściciele indywidualnych gospodarstw rolnych

•

pracownicy zakładów pracy na terenie miejscowości oraz gminy i poza nią

•

emeryci, renciści i bezrobotni

•

kilka osób zajmuje się usługami i handlem
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Charakterystyka mieszkańców
Miejscowość Głębowice liczy 1 446 mieszkańców i choć jest miejscowością
rolniczą to duŜa grupa mieszkańców pracuje zawodowo w pobliskim Oświęcimiu, Kętach
i

innych

okolicznych

miejscowościach.

Niewielka

grupa

prowadzi

własne

przedsiębiorstwa, znaczna część utrzymuje się z pobieranych świadczeń socjalnych
(emerytury, renty, inne). Część mieszkańców w wieku produkcyjnym pozostaje bez pracy
i są oni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu jako osoby
bezrobotne. Istnieje równieŜ tak zw. ukryte bezrobocie w rolnictwie.
W strukturze ludności według wieku zdecydowanie przewaŜa ludność w wieku
produkcyjnym, w tym nieznacznie większa liczba męŜczyzn.
PrzewaŜająca część mieszkańców posiada wykształcenie podstawowe , oraz zasadnicze
zawodowe.

Od kilku lat zauwaŜalna jest zwiększona aktywność edukacyjna wśród

młodzieŜy – coraz większy odsetek młodzieŜy udaje się na studia. ZauwaŜalny jest
równieŜ odpływ młodzieŜy wykształconej do większych miast. Niepokojące od kilku lat
jest starzenie się społeczeństwa grębowskiego.
Analiza – co jest?
Ludność miejscowa identyfikuje się z historią i kulturą Ziemi Głębowickiej, większość
mieszkańców kontynuuje działalność rolniczą rodzinną, tak zwaną ojcowiznę.
Diagnoza – jak jest?
Zwarta społeczność o dobrych relacjach wzajemnych. Liczba mieszkańców w wieku
produkcyjnym stanowi większość. Stosunek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym,
dzieci i młodzieŜy nie odbiega od przeciętnego dla obszarów wiejskich w Polsce.
W Głębowicach notuje się dodatni przyrost naturalny.
Prognoza – jak ma być?
Utrzymać naleŜy obecną sytuację, nie dopuszczając do nadmiernego odpływu ludzi
młodych. Mieszkańcy zajmujący się produkcją rolną korzystając z pomocy finansowej dla
gospodarstw rolnych będą modernizować swoje gospodarstwa. Pozostali będą zajmować
się obsługą ruchu turystycznego: gospodarstwa agroturystyczne, punkty gastronomiczne,
obsługa imprez przy centrum rekreacyjnym. Mała ilość podmiotów gospodarczych i wiele
niszowych branŜ moŜe dać zajęcie przedsiębiorczym mieszkańcom, zwłaszcza młodym
i pozostającym bez pracy.
MoŜliwy jest wzrost zatrudnienia bezrobotnych mieszkańców sołectwa. Przy tak małej
społeczności warto skupić się na dywersyfikacji tworzenia nowych małych i średnich
przedsiębiorstw, które w miarę rozwoju będą potrzebowały mocy przerobowych – to
zmniejszy wskaźnik bezrobocia w sołectwie.
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4. Jak zorganizowani są mieszkańcy
Sołtysem Głębowic jest Grzegorz Klęczar.
Rada Sołecka liczy dziesięciu członków. Są to:
•

Stanisław Szczelina

•

Marian Domasik

•

Jerzy Matonóg

•

Helena Matyjasik

•

Bogumił Nowak

•

Antoni Pawlica

•

Damian Kasperek

•

Anna Kała

•

Jacek Niedziela

•

Kazimierz Wysogląd

Analiza – co jest?
Organizacje działające na terenie Sołectwa Głębowice to:
•

Ochotnicza StraŜ PoŜarna

•

Koło Gospodyń Wiejskich

•

Amatorska Orkiestra Dęta i Chór „Wrzos”

•

Ludowy Klub Sportowy

Diagnoza – jak jest?
Wszystkie te organizacje nie są odpowiednio wyposaŜone. ZaangaŜowanie mieszkańców
w swoje zainteresowania i chęć działania w danej organizacji jest celem samym w sobie,
a poświęcenie z jakim pracują w swych kółkach zainteresowań są tradycją
w Głębowicach.
Prognoza – jak ma być?
Ochotnicza StraŜ poŜarna będzie wyposaŜona w nowy sprzęt przeciw poŜarowy,
a pozostałe organizacje zaopatrzone w niezbędne do ich funkcjonowania urządzenia,
instrumenty oraz stroje charakterystyczne oraz promocje.

Oświata
Placówki oświatowo - wychowawcze działające na terenie Sołectwa Głębowice to :

Przedszkole przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Głębowicach.
Liczba dzieci - 47, liczba nauczycieli - 3, liczba obsługi - 5.
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Szkoła Podstawowa w Głębowicach przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Głębowicach.
Liczba uczniów - 107, liczba nauczycieli - 15, liczba obsługi - 6.

Analiza – co jest?
Edukacja w Sołectwie Głębowice wymaga poprawy jakości warunków nauczania.
Komputeryzacja w szkole jest na wystarczającym poziomie. Szkoła nie jest wyposaŜona
w salę gimnastyczną.
Diagnoza – jak jest?
Wymagający

remontu

budynek

Zespołu

Szkolno-Przedszkolnego

i

brak

sali

gimnastycznej są potrzebą do rozwoju najmłodszych mieszkańców.
Prognoza – jak ma być?
Remont obu szkół podstawowych i boiska stworzy dla dzieci i młodzieŜy warunki dogodne
dla rozwoju i kształtowania ich przyszłości. Szkoła będzie wyposaŜona w salę
gimnastyczną .

Opieka zdrowotna
W zakresie opieki medycznej i społecznej mieszkańcy Sołectwa Głębowice mogą
korzystać z Ośrodka Zdrowia w Głębowicach będącego Filią Ośrodka Zdrowia w Osieku.
Ośrodek Zdrowia nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, planuje się
wyposaŜenie ośrodka w windę dostosowaną dla wózków inwalidzkich.

Bezpieczeństwo publiczne
W zakresie ochrony przeciw poŜarowej oraz działań ratowniczych na terenie sołectwa
działa jednostka Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Głębowicach zrzesza 93 członków tym 53
czynnych (11 kobiet), 17 wspierających, 10 honorowych, 13 z młodzieŜowej druŜyny
poŜarniczej. Jednostka ta oprócz działalności prewencyjnej uczestniczy w zawodach,
konkursach, przeprowadza „pogadanki” w placówkach przedszkolno - szkolnych,
organizuje i zabezpiecza róŜne uroczystości i imprezy na terenie miejscowości.
Uczestniczy równieŜ w szkoleniach i aktywnie bierze udział w pracach społecznych.

Kultura
Swoje zainteresowania literackie mieszkańcy Głębowic mogą rozwijać dzięki istnieniu
lokalnej biblioteki w Głębowicach, będącej filią biblioteki w Osieku. Ogólna liczba
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czytelników w porównaniu z ubiegłymi latami spada, spada równieŜ liczba czytelników,
którzy nie przekroczyli 15 roku Ŝycia.
Głębowice mogą się pochwalić równieŜ swoją orkiestrą i chórem „Wrzos” .
5. Co proponujemy dzieciom i młodzieŜy?
Głębowice są siedzibą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, w związku z tym młodzieŜ
w wieku szkolnym w czasie trwania zajęć lekcyjnych jak i poza nimi posiada moŜliwości
korzystania z zasobów szkoły.
Głębowice są siedzibą Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w związku z tym młodzieŜ
posiada moŜliwości korzystania z jej zasobów. Poza wyŜej wymienionymi młodzieŜ klas
szkoły podstawowych nie posiada moŜliwości zagospodarowania wolnego czasu.

Analiza – co jest?
•

Szkoła Podstawowa

•

Filia Biblioteki Gminnej posiadającą 8 813 woluminów

•

druŜyna młodzieŜowa OSP

Diagnoza – jak jest?
•

brak aktywnych młodzieŜowych kół zainteresowań,

•

brak młodzieŜowych zespołów sportowych,

•

brak zachęt dla kultywowania tradycji i zwyczajów przez uczniów,

•

brak boiska sportowego,

•

brak

odpowiedniej

sali

gimnastycznej

i

boiska

do

piłki

noŜnej

oraz

niewystarczająca inna infrastruktura sportowa,
•

biblioteka w miarę dobrze zaopatrzona,

•

niewystarczająca ilość kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.

Prognoza – jak ma być?
•

zajęcia pozalekcyjne w szkołach – sportowe, przyrodnicze, teatralne i inne,

•

konkursy i prezentacje – plastyczne, muzyczne, recytatorskie,

•

amatorskie druŜyny sportowe,

•

wieś powinna stwarzać moŜliwości pełnego rozwoju dzieci i młodzieŜy,

•

wykonanie placu zabaw,

•

urozmaicenie i zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych.
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6. Kultywowanie tradycji
Tradycja to przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje,
poglądy). Kulturę moŜna określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak
i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
Rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku danej społeczności.
Analiza – co jest?
Kultywowanie tradycji Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, organizacji
społeczności lokalnej takich jak: chór, orkiestra, uroczystości religijnych, festyny rodzinne.
Diagnoza – jak jest?
Mała liczba festynów rodzinnych, niedostateczne wyposaŜenie OSP, Koła Gospodyń
Wiejskich oraz orkiestry i klubu sportowego.
Prognoza – jak ma być?
Dobrze wyposaŜone Koło Gospodyń Wiejskich, orkiestra i Ochotnicza StraŜ PoŜarna.
Kultywowanie

obchodzonych

uroczystości

i

świąt.

Organizowanie

imprez

okolicznościowych

7. Środowisko przyrodnicze
Walory przyrodnicze, walory krajobrazu
Przyroda i krajobraz stanowią naturalne bogactwo miejscowości. W Głębowicach
na skutek braku wielkiego przemysłu przyroda zachowała się w stosunkowo
niezmienionym, naturalnym stanie. System siedlisk występujący na tym terenie tworzy
wyjątkowo atrakcyjny obszar dla ptaków jak i do ich obserwowania praktycznie przez cały
rok. Liczebność ptaków jest znacznie wyŜsza niŜ w większości parków narodowych, jest
tutaj 314 gatunków, w tym 180 lęgowych. Ornitologicznie sezon trwa tutaj od wczesnej
wiosny do późnej jesieni.
Chlubą i znakiem rozpoznawczym tego terenu jest ślepowron, którego największe
skupisko znajduje się w okolicach Zatora, Oświęcimia i Skoczowa.
JeŜeli chodzi o rośliny to swoje siedliska znalazły tutaj ginące gatunki takie jak
między innymi: oczeret sztyletowaty, nadwodniki, kotewka, orzech wodny, grzybieńczyk
wodny.
Sołectwo Głębowice charakteryzuje się małą

ilością kompleksów leśnych.

PrzewaŜają lasy liściaste olszowo - jesionowe, a w dolinach rzek występują lasy łęgowe
z przewagą wierzby kruchej i białej, jak równieŜ topoli czarnej i białej.
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Gleby
Na terenie Sołectwa Głębowice występują przewaŜnie gleby gliniaste (na podłoŜu
gliny i iły polodowcowe), które cechują się dobrze wykształconymi poziomami
akumulacyjnymi i są przewaŜnie słabe lub słabo kwaśne. NaleŜą do średnio Ŝyznych,
nadając się pod uprawę zarówno roślin zboŜowych, jak i okopowych. Występują równieŜ
gorsze odmiany gleb bardziej zbitych i nieprzepuszczalnych, co ogranicza ich
uŜytkowanie rolnicze. Sołectwo Głębowice ma charakter typowo rolniczy.
Znaczącym elementem zagospodarowania miejscowości są stawy hodowlane.
Wokół nich występuje roślinność wodno - lądowa, porastają szuwary złoŜone z oczeretu
jeziornego, tataraku zwyczajnego, pałki szeroko i wąskolistnej, skrzypu bagiennego oraz
trzciny pospolitej.
Analiza – co jest?
Sołectwo połoŜone na wschodnim obrzeŜu Kotliny Oświęcimskiej.
Diagnoza – jak jest?
Środowisko naturalne nie zanieczyszczone. Liczne gatunki flory i fauny objęte ochroną.
Pola uprawne stanowią obszar łowiecki ptaków i innych zwierząt gniazdujących na tych
terenach. Brak zakładów zanieczyszczających środowisko. ZagroŜeniem dla środowiska
są ścieki komunalne odprowadzane do przydomowych osadników lub bezpośrednio do
gruntów i wód.
Prognoza – jak ma być?
Środowisko naturalne powinno być wolne od zanieczyszczeń, zachowany powinien być
obecny krajobraz wioski, ich najbliŜszego otoczenia. Środowisko i piękny krajobraz
powinny być jednym z najwaŜniejszych atutów sołectwa. Powinna być wybudowana
kanalizacja i przyłączona do istniejącej oczyszczalni w Osieku. Rolnicy prowadząc uprawy
nie powinni wprowadzać zasadniczych zmian w krajobrazie, stosować nawoŜenie w
sposób nie zagraŜający środowisku naturalnemu, w miarę moŜliwości nie naruszać miejsc
lęgowych ptaków oraz siedlisk fauny i flory. Sołectwo Głębowice powinno zadbać
o podniesienie stanu zalesienia.
8. Poziom rolnictwa
Rolnictwo zajmuje waŜną rolę w gospodarce Głębowic. UŜytki rolne zajmują ok.
80% terenu. Warunki agroekologiczne pozwoliły na tradycyjną uprawę roślin (głównie
uprawa zboŜa oraz roślin okopowych w szczególności ziemniaków), hodowli bydła
i trzody, a takŜe stawowej hodowli ryb słodkowodnych.
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Gospodarka rolna rozwija się w oparciu o gospodarstwa indywidualne jak równieŜ
wielkoobszarowe gospodarstwa spółdzielcze i państwowe. W większości gospodarstw
produkcja ma niewyspecjalizowany charakter. UŜytki rolne zajmują ok. 80% terenu
sołectwa. PrzewaŜają indywidualne gospodarstwa rolne, istniejące warunki nie są w pełni
wykorzystane, a rolnictwo charakteryzuje się niekorzystną strukturą obszarową
indywidualnych gospodarstw rolnych i strukturą wiekową ich uŜytkowników (gospodarstwa
o powierzchni do 2ha - 60,8%, powyŜej 5 ha - 6,2%, średnia powierzchnia gospodarstwa 2,6 ha).
Analiza – co jest?
Gospodarstwa o niewielkim areale upraw, o rozdrobnionej produkcji. Sołectwo posiada
szczególnie dobre warunki agroekologiczne. Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej
według 100 punktowej skali IUNG Puławy wynosi 87,0 punktów, oznacza to „warunki
bardzo korzystne”.
Diagnoza – jak jest?
Dominują gospodarstwa, które nie posiadają jednego określonego profilu produkcji.
Większość produkuje zboŜa i ziemniaki na własne potrzeby i jako pasze na potrzeby
własnej hodowli. Zanika hodowla krów mlecznych. Dla wielu rodzin areał gospodarstw jest
zbyt mały (średnia dla gminy 2,6ha,), do osiągnięcia dochodu gwarantującego odpowiedni
poziom Ŝycia w rodzinach rolników.
Prognoza – jak ma być?
Z uwagi na duŜe rozdrobnienie gospodarstw istnieją ograniczone moŜliwości rozwoju
rolnictwa. Konieczna jest dywersyfikacja źródeł dochodów w gospodarstwach rolników
(działalność gospodarcza, agroturystyka) i podniesienie wyposaŜenia w nowoczesny
sprzęt rolniczy oraz stosowanie nowoczesnych metod upraw i hodowli.

9. Sieć komunikacyjna
Sieć drogową gminy tworzą ogólnodostępne drogi publiczne, które zapewniają
dobre połączenia. Zachodnią częścią Wsi przebiega ruchliwy szlak komunikacyjny
łączący Oświęcim z Kętami i dalej przez Bielsko z Cieszynem lub śywcem. Od tegoŜ
szlaku komunikacyjnego w kierunku wschodnim biegnie główna droga wiejska łącząca
Głębowice z Wadowicami oraz regionalnym Krakowem. Ich parametry techniczne jak
równieŜ stan nawierzchni nie jest zadawalający.
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III. Uproszczona analiza SWOT
Poprzez analizę SWOT postarano się przeanalizować mocne i słabe strony
Sołectwa Głębowice oraz jego szanse i zagroŜenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala
to takŜe na określenie obecnej sytuacji w Głębowicach oraz przyszłych kierunków jej
rozwoju. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne
strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagroŜenia).
Wyodrębnienie mocnych i słabych stron oraz szans i zagroŜeń w Sołectwie
Głębowice stanowiło podstawę do określenia misji sołectwa. Do zrealizowania tego
zadania wykorzystano wyniki prac studialnych i analitycznych przedstawionych w części
pierwszej opracowania: „Diagnoza społeczno - gospodarcza Sołectwa Głębowice” oraz w
dokumentach strategicznych Gminy Osiek.

Macierz SWOT – schemat

cechy
wewnętrz

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

SZANSE

ZAGROśENIA

cechy pozytywne

cechy negatywne

ne

cechy
zewnętrz
ne

Mocne strony:
1. Inicjowanie zmian strukturalnych prowadzących do przekwalifikowania osób
pracujących w rolnictwie.
2. Promocja nowoczesnego rolnictwa oraz korzystanie ze środków przeznaczonych do
restrukturyzacji obszarów rolnych.
3. Podnoszenie poziomu edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz organizowanie edukacji
przedszkolnej.
4. Tworzenie lepszych warunków kształcenia poprzez inwestowanie w bazę oświatową
oraz wspieranie instrumentów edukacyjnych w tym biblioteki.
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5. Wspieranie młodzieŜy szczególnie uzdolnionej (program stypendialny).
6. Propagowanie zdrowego stylu Ŝycia poprzez promocje sportu oraz rozwój
infrastruktury słuŜącej temu celowi.
7. Dostępność do Internetu.
8. Dobra koordynacja działań jednostek, instytucji i organizacji na terenie gminy.
9. Czyste powietrze, walory krajobrazowo – turystyczne.
10. Długie tradycje rolnicze.
11. Młode społeczeństwo, potencjał ludzki, dodatni przyrost naturalny.
12. Czyste wody powierzchniowe.
13. Brak uciąŜliwego przemysłu.
14. Bezpieczna okolica.
15. Przewaga występowania rolnictwa indywidualnego; indywidualne rolnictwo
o znacznym rozproszeniu – co sprzyja zachowaniu naturalnego krajobrazu.
16. Występowanie niewielkiego centrum wsi.
17. Infrastruktura techniczna.
18. Aktywna i otwarta społeczność lokalna.
19. Zabytki.
20. Walory „Doliny Karpia” i czerwonego szlaku „Doliny Karpia”.
21. Bliskość szlaków turystycznych.
22. Rowerowy szlak turystyczny GREEN WAY łączący atrakcyjne miejsca.
23. Tereny architektury drewnianej.

Słabe strony:
1. Brak propagowania kultury oraz róŜnych form spędzania wolnego czasu.
2. Brak infrastruktury towarzyszącej drogom (chodniki).
3. Monitorowanie i nadzorowanie porządku i czystości na terenie sołectwa (między
innymi likwidacja dzikich wysypisk śmieci).
4. Działania ukierunkowane na podniesienie walorów krajobrazu kulturowego
i turystycznego.
5. Brak ścieŜek rowerowych
6. Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej sołectwa.
7. Wypromowanie miejscowości jako miejsca przyjaznego inwestorom oraz atrakcyjnego
miejsca zamieszkania.
8. ZróŜnicowany poziom techniczny rolnictwa.
9. Mała aktywność ekonomiczna mieszkańców.
10. Słaba jakość dróg.
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11. Niski stan materialny części mieszkańców.
12. Bezrobocie.
13. Słabo rozwinięta działalność pozarolnicza.
14. Brak ofert na zagospodarowanie wolnego czasu dla młodzieŜy.
15. Mała liczba podmiotów gospodarczych.
16. Mała liczba pozarolniczych miejsc pracy.
17. Brak obiektów gastronomicznych dla mieszkańców, turystów.
18. Brak świetlicy – centrum kulturalnego.
19. Brak miejsc do uprawiania sportu i rekreacji.
20. Miejsca atrakcyjne dla turystów słabo zagospodarowane.
21. Nie rozwinięta agroturystyka.

Szanse:
1. Rozwój turystyki, w tym agroturystyki.
2. Rozwój rolnictwa.
3. MoŜliwość uzyskania wsparcia na zrównowaŜony rozwój terenów wiejskich.
4. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.
5. Rozwój sektora usług.
6. Nowe moŜliwości pracy i prowadzenia działalności gosp. z wykorzystaniem Internetu
i innych form nowoczesnej komunikacji.
7. MoŜliwość szerokiej promocji miejscowości poprzez Internet i inne środki przekazu.
8. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej.
9. Dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa.
10. Fundusze unijne.
11. Wzrost znaczenia ekologii.
12. Rozwój gospodarczy kraju.
13. Ucieczka ludzi z miasta na wieś.
14. Pozyskanie inwestorów i kapitału.
15. Dokształcanie społeczeństwa – szkolenia i kursy.
16. Sprzyjająca polityka regionalna w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich.
17. Promocja walorów sołectwa.
18. Wzrastająca popularność aktywnej turystyki oraz wyjazdów weekendowych na wieś.
19. Przyjazna i ukierunkowana na rozwój polityka władz gminy.
20. Krajobraz sołectwa i jego walorów przyrodniczych.
21. Stabilizacja ekonomiczna kraju.
22. Lepsze wykorzystanie bliskości i potencjału duŜych aglomeracji miejskich.
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23. MoŜliwość skorzystania ze środków pomocowych UE na modernizację i rozbudowę
infrastruktury technicznej i społecznej oraz wsparcie dla powstających firm.
24. Ochrona krajowego rynku rolnego, wspólnotowa polityka rolna PO PROW.
25. Pozytywne tendencje demograficzne (wzrost liczby urodzeń).
26. Rozwój gospodarczy woj. małopolskiego i rejonu oświęcimskiego oraz Gminy Osiek.
27. Wzrost ilości miejsc pracy wynikający z oŜywienia gospodarczego.

ZagroŜenia:
1. UboŜenie społeczeństwa.
2. Ginięcie ciekawych gatunków roślin i zwierząt oraz erozja form geologicznych
stanowiących atrakcje turystyczne i przyrodnicze.
3. Rozwarstwianie się społeczeństwa na biednych i bogatych.
4. „Ucieczka” młodych ludzi.
5. Zła polityka państwa wobec samorządów.
6. Niestabilne finanse państwa.
7. Niedostosowanie rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej.
8. Konkurencja rolnictwa z Zachodu Europy.
9. Ukryte bezrobocie w rolnictwie oraz degradacja społeczeństwa.
10. Istnienie wielu sołectw o zbliŜonym profilu społeczno - gospodarczym konkurujących
o fundusze i inwestorów.
11. Brak inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych.
12. Brak środków na funkcjonowanie instytucji kultury.

IV. Wizja rozwoju wsi i ustalenie priorytetów rozwojowych, celów i projektów
Diagnoza moŜliwości rozwojowych sołectwa powstała na podstawie wniosków
i ustaleń z zebrań Rady Sołeckiej i mieszkańców Sołectwa Głębowice poświęconych
dyskusji nad Planem Odnowy Miejscowości, oraz z anonimowych ankiet. Mieszkańcy
Sołectwa Głębowice zwrócili uwagę na swoje atuty, silne strony, zauwaŜając takŜe
słabości i zagroŜenia. Najpilniejszymi przedsięwzięciami w Sołectwie Głębowice jest
realizacja zadań poprawiających warunki Ŝycia mieszkańców. Diagnoza moŜliwości
rozwojowych według ankiet i dyskusji na spotkaniach przedstawia się następująco:
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1. Wizja stanu docelowego

Jaka ma być nasza wieś za 10 lat

Co ma ją wyróŜniać?

Estetyka i nieskaŜone środowisko naturalne;

Jakie ma pełnić funkcje?
Kim mają być mieszkańcy?

Usługowe, turystyczne;
Aktywni, zaangaŜowani, w pełni identyfikujący się
z wsią, poszerzający wiedzę;

Co ma dać utrzymanie?

Rolnictwo; turystyka; inne usługi;

W jaki sposób ma być zorganizowana
wieś i mieszkańcy?

Stowarzyszenia, Grupy Działania;

W jaki sposób mają być
rozwiązywane problemy?
Jak ma wyglądać nasza wieś?
Jakie obyczaje i tradycje mają być
u nas pielęgnowane i rozwijane?

Dyskusje i Działania;
Estetyczna, Wykorzystany potencjał krajobrazu;

Głębowickie, ludowe, sportowe;

Jak mają wyglądać mieszkania
i obejścia?
Jaki ma być stan otoczenia
i środowiska?
Jakie ma być rolnictwo?
Jakie mają być powiązania
komunikacyjne?
Co zaproponujemy dzieciom
i młodzieŜy?

Estetycznie;
Zachowanie równowagi ekologicznej;
Wybudowany układ kanalizacyjny;
Dochodowe i zmodernizowane;

Zadowalające dla potrzeb mieszkańców i turystów;
Amfiteatr, plac zabaw dla najmłodszych;
Boisko sportowe dla rozwijania swoich zainteresowań;
Profesjonalne zajęcia świetlicowe;

PROJEKT 1
NajwaŜniejszym elementem wizji odnowy miejscowości Głębowice jest remont
budynku WDK w Głębowicach. Planowane jest odnowienie elewacji zewnętrznej oraz
remont pomieszczeń, montaŜ windy dla niepełnosprawnych i budowa parkingu.
Zaplanowano takŜe adaptacje poddasza dla potrzeb orkiestry i chóru. Dodatkowo planuje
się montaŜ systemu ochrony mienia w budynku WDK. Podniesie atrakcyjność turystyczną
sołectwa oraz atrakcyjność inwestycyjną terenów wiejskich. Zwiększy wskaźnik integracji
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WaŜnym zadaniem dla miejscowości Głębowice jest wybudowanie kanalizacji oraz
podłączenie jej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Osieku.
wśród mieszkańców a takŜe wpłynie pozytywnie na kształtowanie i umacnianie tradycji
orkiestry i chóru „Wrzos”.
PROJEKT 2
Wizją rozwoju miejscowości mieszkańcy określili inwestycję dotyczącą remontu
boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym. Boisko wraz z zapleczem socjalnym i
nowym boiskiem będzie dla mieszkańców Głębowic idealnym miejscem na spędzanie
wolnego czasu oraz krzewieniem kultury fizycznej. Poprawi infrastrukturę w sołectwie oraz
atrakcyjność inwestycyjną terenów Głębowic. Jakość Ŝycia mieszkańców podniesie się
a dzieci i młodzieŜ będą miały szanse na lepszy rozwój.
PROJEKT 3
Zespół Szklono-Przedszkolny w Głębowicach wymaga budowy Sali gimnastycznej.
Podniesie się atrakcyjność szkoły oraz zwiększą się moŜliwości rozwoju dzieci, zwłaszcza
tych

szczególnie

uzdolnionych. Wskaźnikiem

jest

równocześnie

poprawa

Ŝycia

mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów wiejskich.

PROJEKT 4
Przebudowa Filii Ośrodka Zdrowia będzie ukierunkowana na przystosowanie
budynku dla osób niepełnosprawnych. Poprawa dostępności do usług medycznych
i

lepsza

opieka

zdrowotna

przy

równoczesnej

poprawie

Ŝycia

mieszkańców

i podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej terenów wiejskich.
PROJEKT 5
WaŜnym zadaniem dla miejscowości Głębowice jest wybudowanie kanalizacji oraz
podłączenie jej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Osieku.
Inwestycja ma na celu podniesienie atrakcyjności sołectwa oraz restytuuje infrastrukturę.
Zakłada się zwiększenie atrakcyjności turystycznej Głębowic a takŜe inwestycyjnej.
Znaczącym zadaniem tej inwestycji jest ochrona środowiska.
PROJEKT 6
WaŜnym zadaniem jest poprawa wizerunku centrum Głębowic poprzez budowę
amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Głębowicach. Inwestycja ta poprawi
wizerunek sołectwa, dostępność do imprez kulturalnych i koncertów oraz restytuuje
infrastrukturę. Poprawi atrakcyjność terenów sołectwa, zwiększy integrację wśród
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mieszkańców i zagospodaruje ich wolny czas. Imprezy kulturalne mają równieŜ na celu
krzewienie kultury regionalnej oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Głębowic.
PROJEKT 7
Wizja rozwoju miejscowości wpisuje w swój plan budowę placów zabaw dla dzieci
w Głębowicach. Zakłada poprawę wyglądu wsi, estetyki budynków mieszkalnych i zagród
poprzez promowanie właściwych walorów dla nowej zabudowy. Dbanie o czystość
i porządek w miejscowości, poprawę estetyki miejsc wspólnych ale takŜe domostw
prywatnych. Mieszkańcy chcą by centrum Głębowic było oświetlone oraz wybudowany
parking.
PROJEKT 8
Wizja

odnowy

miejscowości

Głębowice

zawiera

w swoich

potrzebach

doposaŜenie zespołu muzycznego, chóru i orkiestry w instrumenty i stroje. Estetyka i
jakość organizacji kulturalnych umocni tradycje i pobudzi aktywność lokalnej miejscowości
w kierunku integracji i rozwoju.

PROJEKT 9
Ochotnicza StraŜ PoŜarna swą skuteczność według mieszkańców podniesie
poprzez doposaŜenie jednostki w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wozy bojowe. OSP
w Głębowicach ma braki w wyposaŜeniu kuchennym
PROJEKT 10

Koło Gospodyń Wiejskich wyraziło potrzebę adaptacji piwnic pod kuchnią. Wskazano
równieŜ braki w wyposaŜeniu kuchni w postaci lodówek i zamraŜarek. WypoŜyczalnia
sprzętu kuchennego ma spore braki w ilości sztućców, talerzy oraz garnków.
PROJEKT 11
Istotnym elementem wizji rozwoju Głębowic jest wybudowanie kortów tenisowych
oraz boiska do siatkówki. Inwestycja związana ze zwiększeniem atrakcyjności sołectwa
na drogach. Poprawi infrastrukturę w sołectwie oraz atrakcyjność inwestycyjną terenów
Głębowic. Jakość Ŝycia mieszkańców podniesie się a dzieci i młodzieŜ będą miały szanse
na lepszy rozwój. Znaczącą kwestią jest tu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
terenów Głębowic.
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2. Kierunki rozwoju

Dalszy rozwój miejscowości Głębowice powinien przebiegać jednocześnie w trzech
kierunkach:
KIERUNEK 1
Poprawa warunków Ŝycia, integracja mieszkańców i kultywowanie miejscowych
tradycji.

Z racji swych obecnych walorów i duŜych moŜliwości rozwojowych Głębowice mogą
stać się obszarem harmonijnego rozwoju, oferując atrakcyjne warunki Ŝycia wszystkim
swym mieszkańcom. Podniesienie standardów Ŝycia postrzegane być musi jako cel
bezpośredni, a takŜe warunek wzmocnienia funkcji ekonomicznych i społecznych wsi.
W tym celu mieszkańcy muszą mieć dostęp do wszelkich niezbędnych usług, mediów
oraz infrastruktury technicznej, społecznej i kulturalnej. Stworzy to odpowiednie warunki
do pracy, rozwoju intelektualnego, aktywnego wypoczynku i umoŜliwi odpowiednie
warunki rozwoju dzieci i młodzieŜy. Ponadto kontakt z tradycjami lokalnymi, ich
kultywowanie oraz wszelkie inne pozytywne przejawy działalności słuŜyć będą integracji
mieszkańców i zachowaniu lokalnej specyfiki miejscowości.
KIERUNEK 2
Rozwój rolnictwa w sposób gwarantujący zachowanie walorów środowiskowych
i kulturowych.
Głównym źródłem dochodów w przyszłości będzie nadal rolnictwo. Mimo, Ŝe liczba
gospodarstw moŜe ulec zmniejszeniu - na rzecz mniejszej ilości gospodarstw większych,
to jednak w okresie, którego plan ten dotyczy rolnictwo nadal pozostanie głównym
źródłem utrzymania większości mieszkańców. Rozwój odbywać się powinien poprzez
modernizację infrastruktury gospodarstw, stosowanie nowych wydajniejszych maszyn
rolniczych, nowych metod uprawy i hodowli. Wszystko to powinno prowadzić do
podnoszenia dochodowości gospodarstw i jakości produktów. Ograniczenia wynikające
z braku wąskiej specjalizacji niwelowane być powinny poprzez właściwie zorganizowaną
sprzedaŜ. Szansą moŜe być organizowanie wspólnej sprzedaŜy płodów rolnych poprzez
np. giełdy towarowe. Teren Głębowic spełnia równieŜ wszelkie wymogi do wprowadzenia
gospodarstw ekologicznych i zielarskich. Związane jest to z duŜymi nakładami
i odpowiednią wiedzą w tym zakresie. Rozwój tego typu gospodarstw wymaga wspierania
poprzez dotacje i szkolenia.
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KIERUNEK 3
Dywersyfikacja źródeł dochodów mieszkańców poprzez wykorzystanie walorów
krajobrazowych miejscowości

Rozwój rolnictwa w stopniu pozwalającym na utrzymanie rodziny z tego tylko źródła
napotykać będzie w dalszym ciągu na ograniczenia wynikające z małego areału
gospodarstw, ukrytego bezrobocia na wsi i duŜych nakładów potrzebnych do
wprowadzenia specjalizacji lub zmiany profilu produkcji. Stąd teŜ kolejnym kierunkiem
rozwoju miejscowości powinna być dywersyfikacja źródeł dochodów rodzin rolniczych.
Powinno się to odbywać poprzez podejmowanie pozarolniczej działalności przez rolników
bądź członków rodzin rolniczych. Drobna działalność usługowa lub wytwórcza stanowić
powinna dodatkowe źródła dochodów.
Szansą dla osób odchodzących z rolnictwa moŜe być równieŜ rozwój turystyki na
terenie Głebowic. Wieś ta ma pewne walory turystyczne w postaci pięknych krajobrazów,
czystego powietrza czy teŜ bliskości wielu stawów. MoŜe to przyciągnąć pewną grupę
turystów chcących wypocząć na łonie natury i w ten sposób zwiększyć dochody
mieszkańców.
Podstawowym rodzajem takiej działalności powinna być agroturystyka. Obecnie
mieszkańcy ponoszą pewne negatywne skutki braku przemysłu, ograniczone moŜliwości
pozyskania inwestorów. Nie są za to wykorzystywane moŜliwości, jakie stwarzają walory
przyrodnicze. Istniejąca infrastruktura w postaci:
Teren Sołectwa Głębowice wchodzi w skład szlaku architektury drewnianej, stanowi to
dobrą podstawę do prowadzenia działalności agroturystycznej. W tym celu naleŜy usuwać
najwaŜniejsze bariery w rozwoju takiej działalności, czyli brak odpowiedniej wiedzy wśród
mieszkańców (dotyczącej zasad prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, korzyści
jakie działalność taka przynosi) i w mniejszym stopniu brak środków finansowych na
przygotowanie gospodarstwa do przyjmowania turystów. Rozwój agroturystyki wpłynie
takŜe pozytywnie na poprawę estetyki miejscowości i kultywowanie lokalnych tradycji.

V. Sposób monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

Monitorowanie kaŜdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg
przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie
informacji rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego
postęp i efekty.
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W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu
Gminy w Osieku zaangaŜowane we wdraŜanie „Planu Odnowy Miejscowości Głębowice”.
Oceną wdraŜania Planu zajmie się Rada Sołecka.
Przyjęty „Plan Odnowy Miejscowości Głębowice” jest dokumentem, który moŜe
ulegać zmianom. Oznacza to, Ŝe moŜe ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zaleŜności
od istotnych uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie
ewaluacji, a więc zazwyczaj w okresach co najmniej czteroletnich (przynajmniej jeden raz
w trakcie kadencji władz gminy).
Rolą Rady Sołeckiej i Wójta jest nie tylko współpraca przy realizacji i śledzenie
postępów w realizacji „Planu Odnowy Miejscowości Głębowice”, ale i czuwanie nad jego
aktualnością oraz informowanie mieszkańców o realizacji planu.
Postępy w realizacji przyjętego planu odnowy miejscowości - zaakceptowanego
przez mieszkańców i popartego przez zarządzającymi Sołectwem i władzami Gminy – są
na bieŜąco monitorowane i oceniane przez samych zainteresowanych tj. mieszkańców
Głębowic.

Szczególna rola przypada Radzie Sołeckiej, która jako inicjator „Planu Odnowy
Miejscowości Głębowice” jest jednocześnie odpowiedzialna przed społecznością
Głębowic za jego systematyczną i trwałą realizację.

W tym celu Rada Sołecka spotyka się nie rzadziej niŜ raz w roku na spotkaniach
monitorujących wdroŜenie „Planu Odnowy Miejscowości Głębowice”, organizowanych
i przygotowanych przez Radę Sołecką w porozumieniu z władzami Gminy. Na spotkania
są zapraszani w miarę potrzeb przedstawiciele współpracujących instytucji, a takŜe
eksperci, którym powierza się realizację studium wykonalności oraz opracowania
wniosków i dokumentacji do rund aplikacyjnych w sprawie dofinansowania.

Przed zakończeniem kaŜdej kolejnej kadencji samorządu lokalnego przygotowane
zostaje: Sprawozdanie i ocena realizacji „Planu Odnowy Miejscowości Głębowice” –
opracowane przez Radę Sołecką przy współpracy władz Gminy, przedstawiane do
wiadomości wszystkich mieszkańców Głębowic, członków Rady Sołeckiej oraz Radnych
Gminy.

33

Plan Odnowy Miejscowości Głębowice
VI. Ewaluacja Ex-ante
Ewaluacja jest definiowana jako osąd wartości interwencji publicznej dokonany przy
uwzględnieniu kryteriów i standardów (np. jego skuteczności, efektywności, trafności
i trwałości). Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku
interwencji oraz wyprodukowanych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym
celu zebranych i zinterpretowanych informacjach w dokumencie „Ewaluacja Narodowego
Planu Rozwoju i programów operacyjnych w Polsce” Krajowa Jednostka Oceny
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej.

Celem ewaluacji jest przegląd osiągnięć projektu w stosunku do planowanych
oczekiwań oraz wykorzystanie doświadczeń płynących z realizacji projektu do poprawy
schematu przyszłych projektów i programów.

Przy dokonywaniu ewaluacji korzysta się z rutynowych raportów przygotowanych
w trakcie wdraŜania projektu, ewaluacja moŜe takŜe obejmować dodatkowe badania za
pomocą monitorowania zewnętrznego lub specjalnie powołanych misji związanych ściśle
z cyklem zarządzania i Ŝyciem projektu.
Cykl zarządzania Projektem

Ogólnym celem ewaluacji jest zwiększenie stopnia adekwatności, efektywności
i znaczenia rezultatów wynikających z programów finansowanych przez Unię Europejską.
Istnieją

trzy

rodzaje

ewaluacji,

wyodrębnione

na

podstawie

momentu

ich

przeprowadzania:
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-

Ewaluacja ex-ante (przed rozpoczęciem realizacji);

-

Ewaluacja śródokresowa (interim lub mid-term) (w trakcie realizacji);

-

Ewaluacja ex-post (po zakończeniu projektu).
Celem ewaluacji moŜe być z jednej strony zwiększanie wiedzy na temat programu

czy projektu (poznanie mechanizmów, sukcesów, poraŜek), z drugiej strony jej wyniki
wykorzystać moŜna do podejmowania decyzji zwiększających efektywność i skuteczność
realizowanych projektów.
Oceny ewaluacyjnej dokonuje się w oparciu o określone kryteria:
skuteczności

(effectiveness) - czyli kontrola osiągnięcia przewidywanych rezultatów,

efektywności

(efficiency) - to porównanie zasobów zaangaŜowanych w realizację
programu (bądź projektu) z rzeczywistymi osiągnięciami,

odpowiedniości (relevance) - ocena zgodności celów programu z potrzebami sektora
czy regionu,
uŜyteczności (utility) - polegająca na porównaniu potrzeb sektora z osiągnięciami
danego programu,
trwałości (sustainability) - polega na określeniu trwałości efektów programu
w perspektywie długoterminowej.
Z uwagi na specyfikę omawianego zagadnienia oraz zakres prowadzonego działania
rodzajem ewaluacji, który będzie omawiany w „Planie Odnowy Miejscowości Głębowice”
jest

Ewaluacja Ex-ante. Zgodnie z Przewodnikiem – Ewaluacja Narodowego Planu

Rozwoju

i programów operacyjnych w Polsce, jej celem jest poprawienie i wzmocnienie

ostatecznej jakości przygotowywanego planu odnowy miejscowości oraz projektu
inwestycyjnego ściśle powiązanego z programem. W tym zakresie, działania ewaluacyjne
mają usprawniać konstruktywny dialog pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za projekt, a
ekspertami realizującymi ewaluację ex-ante. W takim ujęciu ewaluacja ex-ante stanowi
kluczowy element umoŜliwiający zrozumienie strategii, a takŜe pozwalający na dokonanie
alokacji środków finansowych precyzyjnie określający przesłanki i zakres dokonanych
wyborów. Z tego powodu ewaluacja ex-ante stanowi integralną część procesu
programowania, nawet jeŜeli – w celu zachowania przejrzystości – jest poŜądane, aby
raport ekspertów był prezentowany w odrębnym dokumencie. Komisja Europejska stawia
przed ewaluacją ex-ante szereg konkretnych celów. Są to:
 dokonanie oceny, czy Plan jest właściwym narzędziem do sprostania wyzwaniom,
przed którymi staje sołectwo;
 dokonanie oceny, czy Plan dobrze określił osie strategiczne, priorytety i cele, a takŜe
czy są one właściwe i czy w danej sytuacji mogą zostać osiągnięte;
 przyczynienie się do lepszej kwantyfikacji celów i zbudowanie podstaw zarówno dla
monitorowania, jak i dla przyszłych działań ewaluacyjnych.
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Ponadto, ewaluacja ex-ante powinna obejmować analizę systemu zarządzania
i monitorowania, a takŜe stanowić podstawę do wypracowania procedur i kryteriów
selekcji projektów.
Jak zauwaŜono do ewaluacji związanej z rozwojem socjo-ekonomicznym - pytania
ewaluacyjne są w znacznej mierze oparte na kryteriach, które mogą zostać pogrupowane
w następujące kategorie:


Te powiązane z trafnością (ang. relevance),



Te powiązane ze skutecznością (ang. effectiveness),



Te powiązane z efektywnością (ang. efficiency),



Te powiązane z uŜytecznością (ang. utility).

PowyŜsze kryteria moŜna zobrazować w następujący sposób:

źródło: The new Programming period 2007-2013, Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Ex-ante evaluation, working
Document No. 1, August 2006, str. 4,

Dla ewaluacji Ex-ante najbardziej znaczącymi kryteriami spośród wcześniej
wymienionych jest:
 trafność: głównie ta związana z identyfikacją spójności Strategii Rozwoju Gminy
z potrzebami zidentyfikowanymi w „Planie Odnowy Miejscowości Głębowice”,
 skuteczność: w zaleŜności od tego czy załoŜenia zdefiniowane w programie są
wiarygodne i łatwe do osiągnięcia,
 uŜyteczność: (głównie z uwagi na szeroki stopień oddziaływania na społeczne
ekonomiczne i środowiskowe potrzeby.
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Daleko bardziej sprecyzowane pytania ewaluacyjne ewaluacji ex-ante związane są
z wewnętrzną i zewnętrzną spójnością oraz jakością wdraŜania poszczególnych
systemów. Wewnętrzna i zewnętrzna spójność wiąŜe się przede wszystkim ze strukturą
planu, jej finansowymi alokacjami oraz jej powiązaniami z innymi dokumentami
strategicznymi i politykami na szczeblu gminnym, narodowym oraz międzynarodowym.
Szczególnie waŜna wydaje się być relacja związana ze spójnością zewnętrzną w ramach
takich dokumentów jak

Strategia Lizbońska czy Wytyczne Wspólnoty. Jakość

proponowanej implementacji systemu jest waŜna z uwagi na wpływ jaki moŜe mieć na jej
poszczególne cele załoŜone w programie. Głównym zadaniem ewaluacji exante jest
zbadanie i wykrycie potencjalnego ryzyka w ramach programu zwłaszcza w zakresie jego
relacji do zaproponowanego systemu wdraŜania.
Eksperci zaangaŜowani w tworzenie projektów powinni zdać sobie sprawę z wagi
zadawania szczegółowych pytań ewaluacyjnych juŜ na etapie powstawania dokumentu.
Ewaluacja Ex-ante powinna odpowiedzieć na następujące pytania:
 Czy program odpowiada na potrzeby i wyzwania jakie stają przed opisywanym
sołectwem?,
 Czy program jest dobrze zdefiniowany i posiada jasno określone cele i priorytety oraz
czy postawione cele będą w przyszłości łatwe do osiągnięcia, jak równieŜ to czy
alokacje środków przeznaczonych na poszczególne działania są adekwatne
i efektywnie rozłoŜone?
 Czy program jest spójny z politykami na szczeblu lokalnym, regionalnym i narodowym
włączając Wytyczne Wspólnoty?
 Czy załoŜenia zawarte w programie przyczyniają się do osiągnięcia celów zawartych
w Strategii Lizbońskiej?
 Czy wskaźniki Programu są odpowiednio zdefiniowane?
 Czy System wdroŜeń przyczyni się do osiągnięcia zamierzonych celów planu?
Podsumowując wnioski wynikłe w ramach ewaluacji ex-ante muszą przynieść
odpowiedzi na wyŜej postawione pytania. Ponadto kaŜde z pytań zaprezentowane
w powyŜszym zestawieniu moŜe zostać precyzyjniej zdefiniowane w zaleŜności od
priorytetów lub typów działań do których ma się odnosić. Przykładem moŜe tu być
sytuacja gdy zespół ekspertów uczestniczących w tworzeniu programu będzie chciał
zbadać skuteczność róŜnych instrumentów finansowania dla wsparcia inwestycji
planowanych

przez

sołectwo.

Kolejnym

przykładem

moŜe

być

dokładniejsze

sprecyzowanie pytań ewaluacyjnych na potrzeby metod implementacji dla interwencji
związanych z rozwojem zasobów ludzkich.
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Nowy okres programowania wykazuje znaczną zbieŜność w zakresie pytań
związanych z tym czy dany program odpowiada na potrzeby oraz wyzwania danego
obszaru działania.
W

nowym

okresie

programowania

występują

równieŜ

pytania

związane

z wiarygodnością rezultatów oraz tym czy będą one moŜliwe w przyszłości do osiągnięcia.
Ponadto zwraca się uwagę na element związany z tzw. solidnością analizy – tzn. jej
zgodnością z regułami sztuki, oraz jej moŜliwością do udzielania poprawnej odpowiedzi
na pytania ewaluacyjne. Kwestie które zostały poruszone a nie znajdują swego
odzwierciedlenia na tym poziomie związane są z bezstronnością konkluzji oraz tym czy są
wywaŜone i nadają się do wdroŜenia. MoŜemy teŜ znaleźć takie elementy jak
adekwatność alokacji środków przeznaczonych na poszczególne działania, spójność
z politykami tutaj polityki lokalne, regionalne narodowe i międzynarodowe, jak równieŜ
informację dotyczącą systemu wdroŜeń oraz tego czy ten system przyczyni się do
osiągnięcia zamierzonych celów w „Planie Odnowy Miejscowości Głębowic”

VII. Ocena oddziaływania na środowisko
Wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej spowodowało zmianę przepisów
dotyczących inwestycji wymagających oceny oddziaływania na środowisko.
Oprócz obowiązków wynikających z procedur administracyjnych (uzyskanie pozwolenia
na budowę) ocena wpływu projektu na środowisko naturalne stanowi równieŜ element
dokumentacji aplikacyjnej wymaganej od wnioskodawców funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności oraz Mechanizmu Norweskiego.

Raport

oddziaływania

na

środowisko

jest

dokumentem

wymaganym

jako

uzupełnienie wniosku w przypadku ubiegania się o środki UE i fundusze krajowe dla
inwestycji dotyczących grupy przedsięwzięć, które podlegają procedurze uzyskania
wymienionych poniŜej pozwoleń:
•

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

•

decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego oraz decyzji
o

•

pozwolenie na zmianę sposobu uŜytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złóŜ kopalin, na wydobywanie kopalin ze
złóŜ, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów
w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

•

pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonywania urządzeń wodnych, poboru wód
podziemnych oraz rolniczego wykorzystania ścieków,
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•

decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz
budowie wałów przeciwpowodziowych, a takŜe robót melioracyjnych, odwodnień
budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach
o szczególnych wartościach przyrodniczych,

•

decyzji zatwierdzającej projekt scalania lub wymiany gruntów,

•

decyzji o zmianie lasu na uŜytek rolny.
Raport Oddziaływania na Środowisko jest opracowaniem powstającym w wyniku

szczegółowej analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko, tzw. Oceny Oddziaływania
na Środowisko (OOŚ). Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) to
sformalizowana procedura prowadzona w ramach postępowania administracyjnego, której
celem jest wydanie decyzji zezwalających na realizację określonych inwestycji.
Oceny

oddziaływania

na

środowisko

naleŜą

do

najwaŜniejszych

i najszybciej rozwijających się prewencyjnych instrumentów ochrony środowiska
w świecie. W Polsce wykonywane są od kilkunastu lat, ale dopiero uchwalenie
9 listopada 2000 roku ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (nazywanej dalej ustawą "o ocenach")
spowodowało, Ŝe z początkiem 2001 roku zaczęły obowiązywać regulacje prawne zgodne
z prawodawstwem Unii Europejskiej oraz konwencjami międzynarodowymi, których
sygnatariuszem jest Polska.
Oceny

oddziaływania

na

środowisko

obok

planów

zagospodarowania

przestrzennego, instytucji opłat i kar oraz finansowania działań proekologicznych stały się
w Polsce podstawowym instrumentem ochrony środowiska. Zmiany zachodzące obecnie
sytuują procedurę OOŚ jako uniwersalny system zarządzania środowiskiem. Owe zmiany,
w pozycji i kształcie procedur OOŚ są rezultatem transformacji ustrojowej, zmierzania
naszego kraju ku zintegrowanej Europie oraz powolnego, ale zauwaŜalnego wzrostu
świadomości ekologicznej Polaków.
Dotyczy to przedsięwzięć, które wymagają wydania następujących decyzji:
•

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

•

o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego lub na zmianę sposobu
uŜytkowania obiektu lub jego części;

•

ustalających warunki robót mogących zmienić stosunki wodne (melioracje, ochrona
przeciwpowodziowa itd.);

•

dotyczących scalania lub wymiany gruntów i o zmianie lasu na uŜytek rolny,
według ustaw szczególnych;

•

koncesji związanych z Prawem geologicznym i górniczym;
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Oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do planów, programów

Ustawa, w ślad za najnowszym projektem Dyrektywy w sprawie ocen oddziaływania na
środowisko niektórych planów lub programów rozszerzyła nieco w stosunku do projektu
obowiązek przeprowadzenia postępowania OOŚ w stosunku do projektu dyrektywy
ustawa wprowadza pewne zmiany. Część z nich ma charakter świadomy.

Oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć

Ustawa podejmuje próbę ujednolicenia systemu OOŚ w Polsce w odniesieniu do
konkretnych projektów inwestycyjnych (nazywanych przedsięwzięciami). Podkreślić
naleŜy, iŜ w Polsce, odmiennie niŜ w Unii Europejskiej, mianem oceny oddziaływania na
środowisko określało się dotąd jedynie raport (dokumentację) OOŚ nie zaś, tak jak w Unii
- całą procedurę oceny. W ustawie mówi się o postępowaniu w sprawie oceny, którego
elementem jest wykonanie raportu OOŚ.
Ustawa idzie śladem praktyki w Unii Europejskiej i likwiduje wymóg wykonywania
OOŚ przez biegłych - nie ma Ŝadnych ograniczeń podmiotowych kto moŜe wykonywać
raport oddziaływania na środowisko. Rozwiązanie to wzbudzało początkowo pewne
wątpliwości, ale w toku prac sejmowych zostało dość powszechnie zaakceptowane.
Kluczowe znaczenie dla zakresu OOŚ ma lista przedsięwzięć wymagających OOŚ
określona w Dyrektywie 335/85/EWG. Wykracza ona poza zakres pojęcia "inwestycji"
w Polsce, stąd teŜ zamiast "inwestycji" w myśl ustawy uŜywamy terminu "przedsięwzięcie"
co umoŜliwia objęcie rodzajów działalności wymienionych w Aneksach do Dyrektywy
85/337/EWG i 97/11/WE (jak np. scalania gruntów) nie będących inwestycjami
w rozumieniu polskiego prawa.
W ustawie zachowano zaproponowaną w projekcie dość mylącą terminologię.
Określając przedsięwzięcia, dla których wymagane jest wykonanie raportu OOŚ ustawa
rozróŜnia "planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko"
wymagające sporządzenia raportu (odpowiednik Aneksu I i kontynuator "inwestycji
szczególnie

szkodliwych

dla

środowiska

i

zdrowia

ludzi")

oraz

"planowane

przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek
sporządzenia raportu moŜe być ustalony na podstawie ust.2" (odpowiednik przedsięwzięć
z Aneksu II i kontynuator "inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska").
Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie procedury selekcji w odniesieniu do
przedsięwzięć określonych w Aneksie II Dyrektywy 85/337/EWG. O ile dotąd w Polsce
wszystkie inwestycje "mogące pogorszyć stan środowiska" (wzorowane na tych z Aneksu
II) wymagały wykonania raportu OOŚ, to w myśl ustawy i w ślad za wymaganiami
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dyrektywy teraz jest przeprowadzana selekcja zgodnie z takimi kryteriami jak:
charakterystyka, usytuowanie oraz skala potencjalnego oddziaływania, określonymi
zgodnie z Aneksem III do dyrektywy.
Do czasu ukazania się rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz kryteriów
kwalifikujących przedsięwzięcie do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
(Załącznik 1) w dalszym ciągu obowiązują listy przedsięwzięć z Rozporządzenia Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 roku
(Dz.U.nr93, poz. 589). W art.31 ustawa określa wymagania co do raportu OOŚ. Nie
odbiegają one zbytnio od obecnie obowiązujących, z tym tylko, iŜ większy nacisk
połoŜono na zgodność z wymaganiami w tym zakresie określonymi w dyrektywie.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektów
sektorowych dokumentów strategicznych

Projekty takich dokumentów jak: polityki, strategie, plany lub programy, których
opracowywanie przewidziane jest w ustawach, a które sporządzają centralne lub
wojewódzkie organy administracji publicznej wymagają przeprowadzenia postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Odnosi się to do projektów dokumentów
sektorowych z zakresu przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki
wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki oraz
wykorzystywania terenów (art. 19 ust. 1 pkt 2), a takŜe do zmian do przyjętych
dokumentów.

Postępowanie

w

sprawie

oceny

oddziaływania

na

środowisko

przeprowadza się na podstawie prognozy, której zakres jest wspólny dla projektów
wszystkich sektorowych dokumentów strategicznych i zapisany został w art. 20 ust. 2 pkt
1-12 ustawy "o ocenach" z wyjątkiem miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Regulacje te są jedynymi odnoszącymi się do zakresu prognoz
sporządzanych do projektów dokumentów sektorowych.
Do

uzgodnienia

zakresu

prognoz

projektów

strategicznych

dokumentów

sektorowych opracowywanych przez centralne organy administracji są zobowiązani Minister Środowiska i Główny Inspektor Sanitarny, a w przypadku gdy postępowanie
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza wojewódzki organ
administracji publicznej, uzgadniającym zakres i stopień szczegółowości informacji
zawartych w prognozie jest wojewoda (art. 24 pkt 1 i 2). NaleŜy zaznaczyć, Ŝe
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadza się
w przypadku projektów tych dokumentów strategicznych, które łącznie spełniają
następujące kryteria:
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•

dotyczące: przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej,

gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki oraz wykorzystywania
terenów;
•

są opracowywane przez centralne lub wojewódzkie organy administracji publicznej;

•

obowiązek ich opracowywania wynika z ustaw.

Organ odpowiedzialny za sporządzenie dokumentu sektorowego wraz z prognozą
winien zapewnić moŜliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko, zebrać uwagi i wnioski oraz poinformować o sposobie ich
wykorzystania, zgodnie z art.12-17 ustawy "o ocenach".
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PROJEKTY DO ZREALIZOWANIA
W RAMACH
PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOWICE

Uszczegółowienia do kart zadaniowych będą stanowiły załączniki do niniejszego planu
i będą oparte o aktualizację kosztorysów budowlanych, zezwoleń, opracowań
technicznych i ekspertyz oceny oddziaływania na środowisko. Uszczegółowienia będą
odpowiednio dostosowane do wytycznych programu z którego dana inwestycja będzie
współfinansowana.
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PROJEKT
WIEJSKI DOM KULTURY W GŁĘBOWICACH

Termin realizacji: 2008r. do 2013r.

Priorytet:
Cel:
Określenie kryterium kolejności realizacji będzie uzaleŜnione od ogłoszenia rund
aplikacyjnych w ramach którego przedsięwzięcie będzie wpisywało się w koszty
kwalifikowane programu finansującego.

Podmioty zaangaŜowane w realizację projektu:
Rada Sołecka miejscowości Głębowice, Urząd Gminy Osiek, mieszkańcy Sołectwa
Głębowice

Nakłady do poniesienia:
Nakłady własne:
Inne środki: PROW, RPO, OPKL, PO IG, PO IŚ
500 000,00
Środki pochodzące z dofinansowania będą wynosiły do 60% całości nakładów na
inwestycje lub maksymalnie 500 000,00 zł. przy aplikowaniu PROW.
Etapy realizacji:
Opracowanie studium wykonalności oraz oceny efektywności inwestycji i zwrotu
nakładów na przedsięwzięcie.
Opracowanie ewaluacji ex-ante i oceny wpływu na środowisko.
Przygotowanie procedury przetargowej i przeprowadzenie przetargu.
Aplikacja wniosku PO PROW lub RPO Małopolski.
Realizacja inwestycji.

NajwaŜniejszym elementem wizji odnowy miejscowości Głębowice jest remont budynku
WDK w Głębowicach. Planowane jest odnowienie elewacji zewnętrznej oraz budowa
parkingu, remont pomieszczeń, montaŜ windy dla niepełnosprawnych. Zaplanowano
takŜe adaptacje poddasza dla potrzeb orkiestry i chóru. Dodatkowo planuje się montaŜ
systemu ochrony mienia w budynku domu kultury.
Poprawi się atrakcyjność inwestycyjną terenów wiejskich. Zwiększy wskaźnik integracji
wśród mieszkańców a takŜe wpłynie pozytywnie na kształtowanie i umacnianie tradycji
charakterystycznych dla Głębowic. UmoŜliwi rozwój orkiestry, chóru „Wrzos” a takŜe
zespołów muzycznych. UmoŜliwi wprowadzenie nowych kólek zainteresowań, takich
jak: plastyczne, muzyczne, teatralne itd.:
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PROJEKT
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

Termin realizacji: 2008r. do 2013r.

Priorytet:
Cel:
Określenie kryterium kolejności realizacji będzie uzaleŜnione od ogłoszenia rund
aplikacyjnych w ramach którego przedsięwzięcie będzie wpisywało się w koszty
kwalifikowane programu finansującego.

Podmioty zaangaŜowane w realizację projektu:
Rada Sołecka miejscowości Głębowice, Urząd Gminy Osiek, mieszkańcy Sołectwa
Głębowice

Nakłady do poniesienia:
Nakłady własne:
500 000,00
Inne środki: PROW, RPO, OPKL, PO IG, PO IŚ
Środki pochodzące z dofinansowania będą wynosiły do 60% całości nakładów na
inwestycje lub maksymalnie 500 000,00 zł. przy aplikowaniu PROW.
Etapy realizacji:
Opracowanie studium wykonalności oraz oceny efektywności inwestycji i zwrotu
nakładów na przedsięwzięcie.
Opracowanie ewaluacji ex-ante i oceny wpływu na środowisko
Przygotowanie procedury przetargowej i przeprowadzenie przetargu.
Aplikacja wniosku PO PROW lub RPO Małopolski.
Realizacja inwestycji.

Wizją rozwoju miejscowości mieszkańcy określili inwestycje dotyczącą remontu
stadionu sportowego wraz z zapleczem socjalnym. Ludowy Klub Sportowy potrzebuje
zaplecza socjalnego w zakresie: oświetlenia, ogrodzenia, parkingu, drogi dojazdowej.
Remont stadionu związany jest z boiskiem do piłki noŜnej. Planuje się równieŜ budowę
bieŜni.
Stadion wraz z zapleczem socjalnym i nowym boiskiem będzie dla mieszkańców
Głębowic idealnym miejscem na spędzanie wolnego czasu oraz krzewieniem kultury
fizycznej. Poprawi infrastrukturę w sołectwie oraz atrakcyjność inwestycyjną terenów
Głębowic. Jakość Ŝycia mieszkańców podniesie się a dzieci i młodzieŜ będą miały
szanse na lepszy rozwój.
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PROJEKT
SALA GIMNASTYCZNA DLA SZKOŁY

Termin realizacji: 2008r. do 2013r.

Priorytet:
Cel:
Określenie kryterium kolejności realizacji będzie uzaleŜnione od ogłoszenia rund
aplikacyjnych w ramach którego przedsięwzięcie będzie wpisywało się w koszty
kwalifikowane programu finansującego.

Podmioty zaangaŜowane w realizację projektu:
Rada Sołecka miejscowości Głębowice, Urząd Gminy Osiek, mieszkańcy Sołectwa
Głębowice

Nakłady do poniesienia:
Nakłady własne:
Inne środki: PROW, RPO, OPKL, PO IG, PO IŚ
500 000,00
Środki pochodzące z dofinansowania będą wynosiły do 60% całości nakładów na
inwestycje lub maksymalnie 500 000,00 zł. przy aplikowaniu PROW.
Etapy realizacji:
Opracowanie studium wykonalności oraz oceny efektywności inwestycji i zwrotu
nakładów na przedsięwzięcie.
Opracowanie ewaluacji ex-ante i oceny wpływu na środowisko.
Przygotowanie procedury przetargowej i przeprowadzenie przetargu.
Aplikacja wniosku PO PROW lub RPO Małopolski.
Realizacja inwestycji.

Zespół szklono-przedszkolny w Głębowicach nie posiada sali gimnastycznej. Jej
wybudowanie zapewni realizację zakresu nauczania w przedmiocie wychowania
fizycznego. Podniesie się atrakcyjność szkoły oraz zwiększą się moŜliwości rozwoju
dzieci, zwłaszcza tych szczególnie uzdolnionych. Wskaźnikiem jest równocześnie
poprawa Ŝycia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów
wiejskich.
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PROJEKT
PRZYSTOSOWANIE MIEJSC UśYTKU PUBLICZNEO
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin realizacji: 2008r. do 2013r.

Priorytet:
Cel:
Określenie kryterium kolejności realizacji będzie uzaleŜnione od ogłoszenia rund
aplikacyjnych w ramach którego przedsięwzięcie będzie wpisywało się w koszty
kwalifikowane programu finansującego.

Podmioty zaangaŜowane w realizację projektu:
Rada Sołecka miejscowości Głębowic, Urząd Gminy Osiek, mieszkańcy Sołectwa
Głębowice

Nakłady do poniesienia:
Nakłady własne:
Inne środki: PROW, RPO, OPKL, PO IG, PO IŚ
500 000,00
Środki pochodzące z dofinansowania będą wynosiły do 60% całości nakładów na
inwestycje lub maksymalnie 500 000,00 zł. przy aplikowaniu PROW.
Etapy realizacji:
Opracowanie studium wykonalności oraz oceny efektywności inwestycji i zwrotu
nakładów na przedsięwzięcie.
Opracowanie ewaluacji ex-ante i oceny wpływu na środowisko.
Przygotowanie procedury przetargowej i przeprowadzenie przetargu.
Aplikacja wniosku PO PROW lub RPO Małopolski.
Realizacja inwestycji.

Przebudowa Filii Ośrodka Zdrowia będzie ukierunkowana na przystosowanie
budynku dla osób niepełnosprawnych. Poprawa dostępności do usług medycznych
i lepsza opieka zdrowotna przy równoczesnej poprawie Ŝycia mieszkańców
i

podniesieniu

atrakcyjności

inwestycyjnej

terenów

wiejskich.

Zakłada

się

przystosowanie dla osób niepełnosprawnych wszystkie ośrodki uŜytku publicznego na
terenie Głębowic.
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PROJEKT
BUDOWA KANALIZACJI W GŁEBOWICACH

Termin realizacji: 2008r. do 2013r.

Priorytet:
Cel:
Określenie kryterium kolejności realizacji będzie uzaleŜnione od ogłoszenia rund
aplikacyjnych w ramach którego przedsięwzięcie będzie wpisywało się w koszty
kwalifikowane programu finansującego.

Podmioty zaangaŜowane w realizację projektu:
Rada Sołecka miejscowości Głębowice, Urząd Gminy Osiek, mieszkańcy sołectwa
Głębowice

Nakłady do poniesienia:
Nakłady własne:
Inne środki: PROW, RPO, OPKL, PO IG, PO IŚ
500 000,00
Środki pochodzące z dofinansowania będą wynosiły do 60% całości nakładów na
inwestycje lub maksymalnie 500 000,00 zł. przy aplikowaniu PROW.
Etapy realizacji:
Opracowanie kosztorysu.
Przygotowanie procedury przetargowej i przeprowadzenie przetargu.
Opracowanie studium wykonalności.
Opracowanie ewaluacji ex-ante i oceny wpływu na środowisko.
Aplikacja wniosku PO PROW lub RPO Małopolski.
Realizacja inwestycji.

WaŜnym zadaniem dla miejscowości Głębowice jest wybudowanie kanalizacji oraz
podłączenie jej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Osieku.
Inwestycja

ma

na

celu

podniesienie

atrakcyjności

sołectwa

oraz

restytuuje

infrastrukturę. Zakłada się zwiększenie atrakcyjności turystycznej Głębowic a takŜe
inwestycyjnej. Znaczącym zadaniem tej inwestycji jest ochrona środowiska.
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PROJEKT
BUDOWA AMFITEATRU

Termin realizacji: 2008r. do 2013r.

Priorytet:
Cel:
Określenie kryterium kolejności realizacji będzie uzaleŜnione od ogłoszenia rund
aplikacyjnych w ramach którego przedsięwzięcie będzie wpisywało się w koszty
kwalifikowane programu finansującego.

Podmioty zaangaŜowane w realizację projektu:
Rada Sołecka miejscowości Głębowice, Urząd Gminy Osiek, mieszkańcy Sołectwa
Głębowice

Nakłady do poniesienia:
Nakłady własne:
Inne środki: PROW, RPO, OPKL, PO IG, PO IŚ
500 000,00
Środki pochodzące z dofinansowania będą wynosiły do 60% całości nakładów na
inwestycje lub maksymalnie 500 000,00 zł. przy aplikowaniu PROW.
Etapy realizacji:
Opracowanie studium wykonalności oraz oceny efektywności inwestycji i zwrotu
nakładów na przedsięwzięcie.
Opracowanie ewaluacji ex-ante i oceny wpływu na środowisko.
Przygotowanie procedury przetargowej i przeprowadzenie przetargu.
Aplikacja wniosku PO PROW lub RPO Małopolski.
Realizacja inwestycji.

WaŜnym zadaniem jest poprawa wizerunku centrum Głębowic poprzez budowę
amfiteatru wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja ma na celu podniesienie
wizerunku sołectwa, dostępność do imprez kulturalnych i koncertów oraz restytuuje
infrastrukturę. Poprawi atrakcyjność terenów sołectwa, zwiększy integracje wśród
mieszkańców i zagospodaruje ich wolny czas. Imprezy kulturalne mają równieŜ na celu
krzewienie kultury regionalnej oraz tradycji. Zakłada się zwiększenie atrakcyjności
turystycznej Głębowic a takŜe inwestycyjnej.
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PROJEKT
PROMOCJA ESTETYKI WSI

Termin realizacji: 2008r. do 2018r.

Priorytet:
Cel:
Określenie kryterium kolejności realizacji będzie uzaleŜnione od ogłoszenia rund
aplikacyjnych w ramach którego przedsięwzięcie będzie wpisywało się w koszty
kwalifikowane programu finansującego.

Podmioty zaangaŜowane w realizację projektu:
Rada Sołecka miejscowości Głębowice, Urząd Gminy Osiek, mieszkańcy Sołectwa
Głębowice

Nakłady do poniesienia:
Nakłady własne:
Inne środki: PROW, RPO, OPKL, PO IG, PO IŚ
500 000,00
Środki pochodzące z dofinansowania będą wynosiły do 60% całości nakładów na
inwestycje lub maksymalnie 500 000,00 zł. przy aplikowaniu PROW.
Etapy realizacji:
Opracowanie planu wdraŜania poszczególnych przedsięwzięć
Opracowanie ewaluacji ex-ante i oceny wpływu na środowisko.
Przygotowanie procedury przetargowej i przeprowadzenie przetargu.
Aplikacja wniosku PO PROW lub RPO Małopolski.
Realizacja inwestycji.

Wizja rozwoju miejscowości wpisuje w swój plan budowę placów zabaw dla dzieci
w Głębowicach. Zakłada poprawę wyglądu wsi, estetyki budynków mieszkalnych
i zagród poprzez promowanie właściwych walorów dla nowej zabudowy. Dbanie
o czystość i porządek w miejscowości, poprawę estetyki miejsc wspólnych ale takŜe
domostw prywatnych. Mieszkańcy chcą by centrum Głębowic było oświetlone oraz ich
zdaniem potrzebny jest nowy parking.
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PROJEKT
ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH I STROJÓW DLA ZESPOŁU
MUZYCZNEGO, CHÓRU I ORKIESTRY

Termin realizacji: 2008r. do 2013r.

Priorytet:
Cel:
Określenie kryterium kolejności realizacji będzie uzaleŜnione od ogłoszenia rund
aplikacyjnych w ramach którego przedsięwzięcie będzie wpisywało się w koszty
kwalifikowane programu finansującego.

Podmioty zaangaŜowane w realizację projektu:
Rada Sołecka miejscowości Głębowice, Urząd Gminy Osiek, mieszkańcy Sołectwa
Głębowice

Nakłady do poniesienia:
Nakłady własne:
Inne środki: PROW, RPO, OPKL, PO IG, PO IŚ
500 000,00
Środki pochodzące z dofinansowania będą wynosiły do 60% całości nakładów na
inwestycje lub maksymalnie 500 000,00 zł. przy aplikowaniu PROW.
Etapy realizacji:
Analiza kosztów przedsięwzięcia,
Organizacja realizacji.
Aplikacja wniosku PO PROW lub RPO Małopolski.
Realizacja inwestycji.

Wizja odnowy miejscowości Głębowice

zawiera w swoich planach inwestycyjnych

zakup profesjonalnego doposaŜenia dla zespołu muzycznego, chóru i orkiestry
w instrumenty i stroje. Estetyka i jakość organizacji kulturalnych umocni tradycje
i pobudzi aktywność lokalnej miejscowości w kierunku integracji i rozwoju.
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PROJEKT
DOPOSAśENIE OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ W GŁĘBOWICACH

Termin realizacji: 2008r. do 2013r.

Priorytet:
Cel:
Określenie kryterium kolejności realizacji będzie uzaleŜnione od ogłoszenia rund
aplikacyjnych w ramach którego przedsięwzięcie będzie wpisywało się w koszty
kwalifikowane programu finansującego.

Podmioty zaangaŜowane w realizację projektu:
Rada Sołecka miejscowości Głębowice, Urząd Gminy Osiek, mieszkańcy Sołectwa
Głębowice

Nakłady do poniesienia:
Nakłady własne:
Inne środki: PROW, RPO, OPKL, PO IG, PO IŚ
500 000,00
Środki pochodzące z dofinansowania będą wynosiły do 60% całości nakładów na
inwestycje lub maksymalnie 500 000,00 zł. przy aplikowaniu PROW.
Etapy realizacji:
Przygotowanie planu przedsięwzięcia
Przygotowanie procedury przetargowej i przeprowadzenie przetargu.
Aplikacja wniosku PO PROW lub RPO Małopolski.
Realizacja inwestycji.

Ochotnicza StraŜ PoŜarna swą skuteczność według mieszkańców podniesie
poprzez doposaŜenie jednostki w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wozy bojowe. OSP
w Głębowicach ma takŜe braki w wyposaŜeniu kuchennym.
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PROJEKT
UZUPEŁNIENIE WYPOAśENIA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Termin realizacji: 2008r. do 2013r.

Priorytet:
Cel:
Określenie kryterium kolejności realizacji będzie uzaleŜnione od ogłoszenia rund
aplikacyjnych w ramach którego przedsięwzięcie będzie wpisywało się w koszty
kwalifikowane programu finansującego.

Podmioty zaangaŜowane w realizację projektu:
Rada Sołecka miejscowości Głębowice, Urząd Gminy Osiek, mieszkańcy Sołectwa
Głębowice

Nakłady do poniesienia:
Nakłady własne:
Inne środki: PROW, RPO, OPKL, PO IG, PO IŚ
500 000,00
Środki pochodzące z dofinansowania będą wynosiły do 60% całości nakładów na
inwestycje lub maksymalnie 500 000,00 zł. przy aplikowaniu PROW.
Etapy realizacji:
Opracowanie planu wdroŜenia promocji i oszacowanie wydatków.
Aplikacja wniosku PO PROW lub RPO Małopolski.
Realizacja inwestycji.

Koło Gospodyń Wiejskich wyraziło potrzebę adaptacji piwnic pod kuchnią. Wskazano
równieŜ braki w wyposaŜeniu urządzeń kuchennych w postaci lodówek i zamraŜarek.
WypoŜyczalnia sprzętu kuchennego ma spore braki w ilości sztućców, talerzy oraz
garnków.
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PROJEKT
BUDOWA KORTÓW TENISOWYCH
I BOISKA DO SIATKÓWKI

Termin realizacji: 2008r. do 2013r.

Priorytet:
Cel:
Określenie kryterium kolejności realizacji będzie uzaleŜnione od ogłoszenia rund
aplikacyjnych w ramach którego przedsięwzięcie będzie wpisywało się w koszty
kwalifikowane programu finansującego.

Podmioty zaangaŜowane w realizację projektu:
Rada Sołecka miejscowości Głębowice, Urząd Gminy Osiek, mieszkańcy Sołectwa
Głębowice

Nakłady do poniesienia:
Nakłady własne:
Inne środki: PROW, RPO, OPKL, PO IG, PO IŚ
500 000,00
Środki pochodzące z dofinansowania będą wynosiły do 60% całości nakładów na
inwestycje lub maksymalnie 500 000,00 zł. przy aplikowaniu PROW.
Etapy realizacji:
Opracowanie studium wykonalności oraz oceny efektywności inwestycji i zwrotu
nakładów na przedsięwzięcie.
Opracowanie ewaluacji ex-ante i oceny wpływu na środowisko
Przygotowanie procedury przetargowej i przeprowadzenie przetargu.
Aplikacja wniosku PO PROW lub RPO Małopolski.
Realizacja inwestycji.

Istotnym elementem wizji rozwoju Głębowic jest wybudowanie kortów tenisowych oraz
boiska do siatkówki. Inwestycja związana ze zwiększeniem atrakcyjności turystycznej
sołectwa. Poprawi infrastrukturę w sołectwie oraz umoŜliwi rozwój sportu jak równieŜ
podniesie moŜliwości dywersyfikacji dziedzin sportowych. Jakość Ŝycia mieszkańców
podniesie się a dzieci i młodzieŜ będą miały zagospodarowany wolny czas. Znaczącą
kwestią jest tu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Głębowic.
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Wnioski i uwagi końcowe
Plan Odnowy Miejscowości Głębowice jest dokumentem przedstawiającym analizę
i diagnozę miejscowości oraz plan rozwoju stworzony w oparciu o prognozę.
Plan Odnowy Miejscowości Głębowice zawiera w sobie wizję stanu docelowego
o horyzoncie czasowym 10 lat. Określone są projekty i kierunki rozwoju.
Ocena oddziaływania na środowisko oraz ewaluacja ex-ante są potraktowane
w niniejszym dokumencie jako instrukcje i wytyczne ze wskazaniem na akty normatywne
określone w dyrektywach unijnych.
Plan jest dokumentem, który podlegać moŜe modyfikacjom, wprowadzane mogą
być dodatkowe zadania uznane za waŜne dla mieszkańców, inne mogą być z niego
usuwane.
Decydujący wpływ na jego realizację będzie miało pozyskiwanie środków ze źródeł
innych niŜ budŜet gminy. Fakt ten moŜe determinować kolejność i zakres realizowanych
zadań. Zmiany w Planie wprowadzane mogą być w sposób analogiczny do jego przyjęcia.
Plan uzupełniany będzie o karty przedsięwzięcia obejmujące szczegółowe dane
dotyczące poszczególnych zadań. Karty przygotowywane będą w oparciu o dokumentacje
techniczne, studia wykonalności i opisy projektów. Zawierać będą szczegółowe cele
zadania, kosztorys, harmonogram, uzasadnienie i szczegółowy opis. Do kaŜdego zadania
sporządzana będzie odrębna karta, która pomocna będzie do podjęcia decyzji o podjęciu
realizacji zadania, koordynowania jego realizacji oraz ewaluacji.
Raz w roku Sołtys Głębowic na zebraniu wiejskim przedstawi informacje
o realizacji Planu Rozwoju.
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