
I. ROZWÓJ GOSPODARCZY

GOSPODARKA
1. rozbudowa infrastruktury istniejących Stref Aktywności Gospodarczej i otwarcie nowych terenów dla 

inwestorów;
2. rewitalizacja infrastruktury technicznej i drogowej na obszarze byłej Huty Aluminium;
3. stworzenie Centrum Obsługi Inwestora; wsparcie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność i 

tworzących nowe miejsca pracy;
4. wspieranie dostosowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy;

 
KOMUNIKACJA

1. działania na rzecz dokończenia budowy obwodnicy Skawiny (odcinki IV-VI);
2. budowa Centrum Komunikacyjnego w Skawinie, integrującego różne rodzaje transportu w ramach 

systemu Park&Ride; 
3. poprawa stanu dróg;
4. budowa chodników i ścieżek rowerowych o charakterze komunikacyjnym oraz uporządkowanie 

polityki parkingowej w mieście;
5. modernizacja obiektów mostowych i budowa nowego mostu na kanale Łączany-Skawina w 

miejscowości Facimiech;
 
II. MIESZKAŃCY I OBYWATELE

DOBRA EDUKACJA
1. zwiększenie dostępności opieki dla dzieci od 0 do 5 lat poprzez utworzenie nowych miejsc w żłobku i 

zapewnienie wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach;
2. rozbudowa bazy szkolnej - poprawa warunków nauki i pracy (w szczególności ZPO Borek Szlachecki, 

SP2 w Skawinie, SP Rzozów);
3. rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej, w tym przede wszystkim boisk wielofunkcyjnych i 

placów zabaw;
4. zapewnienie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych;

ATRAKCYJNA OFERTA SPORTOWA I REKREACYJNA
1. utworzenie wielofunkcyjnych szlaków rekreacyjnych i edukacyjnych oraz tras biegowych;
2. budowa i rozbudowa ogólnodostępnych obiektów sportowych i rekreacyjnych (m.in.: Starorzecze, 

Gubałówka, wielofunkcyjny stadion miejski, wodny ośrodek rekreacyjno-edukacyjny – Samborek); 
3. utworzenie programu małych inicjatyw lokalnych w zakresie tworzenia infrastruktury społecznej przez 

stowarzyszenia lub grupy mieszkańców;
 
BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

1. poprawa bezpieczeństwa publicznego (współdziałanie służb mundurowych, rozwijanie monitoringu);
2. działania na rzecz wzrostu bezpieczeństwa komunikacyjnego (budowa chodników i oświetlenia 

ulicznego);
3. rozwijanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień;
4. tworzenie i realizacja programów wspierających najuboższych mieszkańców;
5. rozwój budownictwa komunalnego i socjalnego;
6. likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych;



AKTYWNY OBYWATEL
1. stworzenie platform kontaktowych – „POINFORMUJ NAS” i „NAPRAWMY TO”;
2. wspieranie inicjatyw obywatelskich (zwiększenie budżetów sołeckich i stworzenie funduszów 

osiedlowych, stworzenie spójnego, jednolitego mechanizmu konsultowania  decyzji z mieszkańcami);
3. utworzenie Centrum Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych;
4. wzmacnianie poczucia wspólnoty poprzez kultywowanie tradycji i zwyczajów „Małej Ojczyzny”;
5. aktywizacja i wspieranie środowisk młodzieży, seniorów i niepełnosprawnych;
6. wspieranie dziennych form opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;

 
III. PRZYJAZNE ŚRODOWISKO

OCHRONA ŚRODOWISKA
1. opracowanie i wdrożenie gminnego programu gospodarowania wodami opadowymi;
2. kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (Krzęcin, Grabie, Jaśkowice, Wielkie Drogi, 

Facimiech, Pozowice, Ochodza, Skawina - Korabniki);
3. poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (podwyższenie wałów, regulacja rzek, budowa 

stanowisk dla mobilnych pomp, przejęcie od CEZ stacji pomp);

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
1. działania na rzecz rozbudowy sieci ciepłowniczej i ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę 

pieców węglowych, instalację pomp ciepła, paneli solarnych i fotowoltaicznych;
2. rekultywacja terenów zdegradowanych i poprzemysłowych i przywrócenie im funkcji użytkowych 

(wysypisko, popielniki - Kopanka);
3. promocja postaw ekologicznych wśród społeczności lokalnej;


