OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące gminy/powiatu
nazwa inicjatywy
nazwa gminy/powiatu
dokładny adres
województwo
telefon
adres strony internetowej
faks
adres e-mail

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice na lata 2012-2020
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
Plac Zwycięstwa 13
małopolskie
12 2811 260
www.niepolomice.eu
12 2811 991
magistrat@niepolomice.com

2. Rodzaj(e) podjętych działań (zaznacz):


kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i udziału
w formułowaniu strategii rozwoju i prowadzenia polityki lokalnej lub regionalnej;



wprowadzanie nowatorskich form demokracji lokalnej;



rozwijanie systemów kontroli i komunikacji społecznej, ze szczególnym podkreśleniem
przejrzystości procesów decyzyjnych władz gminy lub powiatu;



oryginalne formy aktywizacji działalności obywatelskich i współpracy z organizacjami
pozarządowymi;



formy działalności z podmiotami gospodarczymi i ich samorządami na rzecz wspólnoty
obywatelskiej i lokalnego rozwoju;



działania na rzecz wychowania obywatelskiego, w tym pozaszkolne inicjatywy edukacyjne,
działania na rzecz młodych mieszkańców gminy lub powiatu;



decentralizację realizacji zadań publicznych, drogą przekazywania jej organizacjom
obywatelskim lub jednostkom bliższym obywateli;



inne……………………………………………………………………………………………………

obywateli

……………………………...………………………………………………………………………...
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3. Przedmiot działalności
Prace nad dokumentem Strategii opierały się o szereg wzajemnie uzupełniających się metod prac
analitycznych, eksperckich i partycypacyjnych, takich jak: analiza danych zastanych, badania wśród
mieszkańców Gminy, spotkania warsztatowe grupy skupiającej przedstawicieli kluczowych
podmiotów i instytucji funkcjonujących w Gminie Niepołomice oraz mieszkańców; spotkania
warsztatowe młodzieży, spotkania konsultacyjne z członkami Rady Gminy, sołtysami oraz
przedstawicielami lokalnych instytucji kultury; otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami
Gminy.
4. Opis działań
Tworzenie strategii rozpoczęliśmy od momentu przystąpienia do ogólnopolskiego projektu
Decydujmy Razem. Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice podpisał umowę z Fundacją
Rozwoju Demokracji Lokalnej w maju 2011r.

W ramach projektu Decydujmy Razem podjęto trud wypracowania dokumentu z zakresu polityki
zrównoważonego rozwoju, w ramach której opracowano Strategię Rozwoju Miasta i Gminy
Niepołomice.
Pierwszym krokiem było powołanie zespołu strategicznego złożonego z 40 przedstawicieli
różnych środowisk (urzędników, członków stowarzyszeń, dyrektorów placówek tzw. liderów
opinii). Z pomocą doradcy, z ramienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Centrum
Doradztwa Strategicznego, stworzono plan działań na następne pół roku pracy. Pracę podzielono
na:
 spotkania „dużego zespołu” oraz konsultacje i prace eksperckie je uzupełniające w celu
stworzenia dokumentu Strategii,
 spotkania młodzieżowych strategów w celu wypracowania Młodzieżowej Off Strategii,
 konkurs dla najmłodszych.
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Spotkania DUŻEGO ZESPOŁU
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W ramach spotkań tzw. dużego zespołu odbyło się 9 warsztatów głównych oraz kilka spotkań
w tzw. małych zespołach eksperckich. W głównym zespole pracowało około 40 osób.
Dodatkowo przeprowadzono spotkania z radnymi, przewodniczącymi zarządów osiedli,
kierownikami domów kultury (4 spotkania). W tworzeniu strategii brało udział około 100 osób
uczestnicząc w warsztatach, przekazując swoje sugestie mailowo, osobiście, czy tak jak studenci,
pisząc artykuły do gazety Niepołomickiej. Gotowy dokument poddano konsultacjom, w których
uczestniczyło 40 osób.
Przez pół roku spotykaliśmy się prawie 2 razy w miesiącu i dyskutowaliśmy o ostatecznym
kształcie dokumentu. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE jest
zapisem wszystkich wyrażonych sugestii, a w jej tworzeniu wykorzystano wcześniej powstałe
dokumenty badawcze, jak i poprzednią strategię.
Podczas spotkań pracowano kolejno nad:
CELEM, GŁÓWNĄ ASPIRACJĄ ROZWOJOWĄ GMINY:
Niepołomice to miejsce, gdzie pokonuje się bariery rozwojowe (gospodarcze, edukacyjne,
społeczne). Wyznaczające europejskie standardy rozwoju innym miastom w Polsce.
Nieograniczony rozwój Gminy jest odczuwany przez całą społeczność i służy zapewnieniu
warunków do samorealizacji jej mieszkańców.
WSKAZANO WARTOŚCI, KTÓRE DLA MIESZKAŃCÓW SĄ WAŻNE:
 Rodzina – czas z nią spędzany, jej bezpieczeństwo;
 Zrównoważony rozwój – zarówno rozwój społeczny, jak i gospodarczy;
 Duma z własnej małej ojczyzny (przywiązanie do Niepołomic);
 Dbałość o zachowanie lokalne tożsamości i lokalnych tradycji;
 Współpraca i współodpowiedzialność;
 Otwartość, uczciwość i elastyczność.
POKAZANO STANDARDY ZACHOWAŃ:
Utrzymywany jest wysoki standard, profesjonalizm i skuteczność administracji lokalnej:
 Władza samorządowa Miasta i Gminy Niepołomice jest wiarygodna, a w swoich działaniach
kieruje się zasadą transparentności;
 W Gminie stosuje się zarządzanie partycypacyjne, ważne decyzje poddawane
są konsultacjom społecznym, a ich rezultaty uwzględniane są w procesie decyzyjnym;
 Polityka rozwoju prowadzona jest w sposób pozwalający na zachowanie lokalnych wartości
i zasobów przyrodniczych i kulturowych;
 Gmina jest wrażliwa na zróżnicowanie społeczne i w swoich działaniach kieruje się zasadą
równości szans.
Duży nacisk położony jest na obecności obywatelskich i partycypacyjnych począwszy
od informowania, konsultowania, aż po współdecydowanie i współodpowiedzialność:
 Mieszkańcy są informowani o działaniach podejmowanych w Gminie – dostęp
do informacji publicznej jest standardem, a nie tylko zapisem prawnym;
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 Planowanie i realizacja ważnych dla Gminy inicjatyw odbywa się poprzez partnerską
współpracę instytucji i środowisk gminnych, a zarazem współodpowiedzialność
za powodzenie podejmowanych działań.
Zapewniona jest dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy w wymiarze osobistym,
rodzinnym i publicznym.

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE
PODZIELONA ZOSTAŁA NA TRZY DOMENY, OBSZARY
Domena 1: Stabilna gospodarka oparta o Niepołomicką Strefę Inwestycyjną i lokalny potencjał
gospodarczy.
Domena 2: Zorganizowana wspólnota – aktywni, zdrowi i wszechstronnie rozwijający się
mieszkańcy.
Domena 3: Zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego.
Każda z domen ma cele strategiczne i przypisane zadania.
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SPOTKANIA MŁODZIEŻY

Równolegle do procesu tworzenia dorosłej strategii miały miejsce spotkania 31 osobowej grupy
młodzieży. Trzem spotkaniom młodzieży towarzyszył taki sam system pracy, jak dużemu
zespołowi. Podczas warsztatów wypracowali oni swoją strategię tzw. OFF-Strategię, którą
przedstawiono Radzie Miasta i Gminy Niepołomice. Młodzież podjęła się również badań
terenowych i przeprowadziła 248 ankiet wśród mieszkańców (badania pomogły w tworzeniu
Strategii Rozwoju Miasta).
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KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

Udało się również zaangażować najmłodszych organizując konkurs plastyczny „Moje wymarzone
Niepołomice”. Prace ukazywały dziecięce wyobrażenia na temat Niepołomic. Dzieci pokazywały
w nich marzenia o Niepołomicach rodzinnych, z mini zoo, wspaniałym zamkiem, kinem.
W konkursie wzięło udział 130 dzieci. Prace posłużyły do stworzenia loga strategii.
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5. Uzyskane efekty
Tworzenie Strategii było ogromnym wyzwaniem, które udało się zrealizować dzięki
zaangażowaniu około 500 osób. Począwszy od ciekawego pomysłu na rysunki dziecięce,
w którym wzięło udział 130 dzieci, przez realizację młodzieżową, w której wzięło udział ponad
30 osób, które zbadały opinie 248 mieszkańców, aż po warsztaty w ramach projektu Decydujmy
Razem, gdzie 40 osobowa grupa tworzyła dokument. Projekt zrealizowano z nawiązką. Miało się
odbyć 5 spotkań, odbyło się 9, miały być 1 konsultacje, były 3, zrealizowano dodatkowo spotkania
z radnymi, przewodniczącymi zarządów osiedli, kierownikami domów kultury.
6. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
37 tysięcy złotych
7. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Tak, trudności finansowe.
8. Zalecenia dla innych jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrożeniem
projektu
Gmina Niepołomice podjęła się utworzenia dokumentu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Niepołomice, będąc już w części przygotowaną do ogromu pracy, któremu należy sprostać. Mając
za sobą pewne doświadczenie w realizacji projektów, postanowiono nie zawężać pola działania,
ale rozszerzać je o kolejne środowiska, co w konsekwencji dało ogromny wgląd w oczekiwania
mieszkańców, zarówno tych najmłodszych, jak i tych starszych.
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