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1.�WPROWADZENIE�

Niniejsza strategia rozwoju Gminy Krupski M�yn jest wynikiem procesu 

aktualizacji wcze�niej obowi�zuj�cego dokumentu obejmuj�cego lata 2002 � 2015. 

Strategia sk!ada si" z trzech zasadniczych cz"�ci (tj. diagnostycznej, strategicznej i 
wdro#eniowej) i obejmuje okres realizacji do roku 2026.

 

 

 

1.1.� PRZES�ANKI�AKTUALIZACJI�DOTYCHCZASOWEJ�STRATEGII�

G!ówn� przes!ank� prac nad aktualizacj� strategii by!a konieczno�$ 
przeprowadzenia oceny efektów dotychczas realizowanej strategii w latach 2002-2015 

oraz dokonanie na tej podstawie stosownych zmian i uzupe!nie%. Istotnym powodem 
aktualizacji by!a równie# konieczno�$ dostosowania zapisów obowi�zuj�cej strategii do 
nowego paradygmatu polityki regionalnej w Polsce, zak!adaj�cego m.in. wi"ksz� 
koncentracj" dzia!a% rozwojowych w miejskich obszarach funkcjonalnych jako tzw. 
biegunach wzrostu, specjalizacj" regionalnej i lokalnej gospodarki, a tak#e 
wieloszczeblowy model zarz�dzania i wspó!dzia!ania w zakresie realizacji wspólnych 
zada% i przedsi"wzi"$ inwestycyjnych. Wa#n� kwesti� by!o równie# zapewnienie 
spójno�ci pomi"dzy strategi� rozwoju gminy i aktualnie obowi�zuj�cymi dokumentami 
strategicznymi na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym, w tym w 
szczególno�ci z celami zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa &l�skiego 
&l�skie 2020. Zasadniczym argumentem, przemawiaj�cym za aktualizacj� strategii 
rozwoju gminy, by!a równie# konieczno�$ dostosowania jej celów i dzia!a% do nowej 
polityki spójno�ci Unii Europejskiej oraz wynikaj�cych z tej polityki celów 
tematycznych, wdra#anych za pomoc� krajowych i regionalnych programów 
operacyjnych finansowanych w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-

2020. 

 

 

1.2.� PRZYJ TA�METODOLOGIA�ORAZ�PROCES�USPO�ECZNIENIA�PRAC�NAD�STRATEGI!�

Przy aktualizacji strategii wykorzystano model ekspercko-partycypacyjny, 

pozwalaj�cy na szeroki udzia! w!adz i spo!eczno�ci lokalnej w pracach nad strategi�, 
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przy jednoczesnym zaanga�owaniu ekspertów zewn�trznych. W ramach przyj�tej 

metodologii prac powo!ano zespó! zadaniowy ds. opracowania strategii sk!adaj"cy si� 

m.in. z pracowników referatów Urz�du Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, 

radnych gminy oraz mieszka#ców, którego zadaniem by!o m.in. przedstawienie 

szczegó!owej metodologii opracowania strategii, nadzór nad koncepcyjn" i merytoryczn" 

stron" strategii, oraz zredagowanie ostatecznej wersji dokumentu. 

W trakcie prac nad aktualizacj" strategii zosta!o skierowane do mieszka#ców 

og!oszenie na stronie internetowej gminy - zaproszenie do udzia!u w aktualizacji 

strategii. Mia!o ono na celu okre$lenie potrzeb i oczekiwa# spo!eczno$ci lokalnej w 

kontek$cie podj�tych prac nad aktualizacj" strategii rozwoju  gminy  do roku 2026. 

Spo!eczno$% gminy mog!a zg!asza% swoje uwagi  drog" elektroniczn" za po$rednictwem 

strony internetowej lub osobi$cie w Referacie Inwestycji Urz�du Gminy. Dodatkowo, w 

dniu 02 lutego br. odby!o si� spotkanie z mieszka#cami i radnymi gminy i pracownikami 

Urz�du Gminy w celu przedstawienia projektu strategii.  Zg!oszone uwagi i postulaty 

mia!y pomóc w spe!nieniu oczekiwa# mieszka#ców co do dalszego rozwoju gminy. 

Niestety w regulaminowym terminie nie wp!yn�!y �adne wnioski mieszka#ców.  

 

. 

1.3.� ZASADY�I�ZAKRES�AKTUALIZACJI�STRATEGII�

W trakcie procesu aktualizacji strategii i tworzenia dokumentu ko#cowego 

starano si� przestrzega% zasady: 

- spójno�ci zaktualizowanej strategii gminy z dokumentami planistycznymi i 

operacyjnymi na poziomie krajowym, regionalnym i powiatowym; 

- partnerstwa w procesie planowania poprzez wspó!prac� w!adz gminnych z 

samorz"dami wy�szego szczebla oraz podmiotami, reprezentuj"cymi ró�ne $rodowiska 

oraz instytucje - zgodnie z ide" wieloszczeblowego zarz"dzania oraz   oddolnego   

anga�owania   partnerów   do wspó!pracy i wspó!rz"dzenia; 

- wieloletniego planowania rozwoju gminy w oparciu o ocen� efektów dotychczas 

realizowanej strategii z uwzgl�dnieniem zmieniaj"cej si� sytuacji spo!eczno-

gospodarczej na poziomie gminy, powiatu , województwa  oraz kraju; 

- elastyczno�ci i przedsi!biorczego odkrywania, zgodnie z któr" pierwotne za!o�enia 

strategii by!y korygowane i dostosowywane do potrzeb i postulatów, zg!aszanych przez 

partnerów spo!ecznych i gospodarczych, zaanga�owanych w proces prac nad strategi". 



STRATEGIA�ROZWOJU�GMINY�KRUPSKI�M�YN�NA�LATA�2016-2026�

�

5�

�

G�ówne zmiany, jakie zosta�y wprowadzone w wyniku aktualizacji strategii, 

zwi�zane by�y g�ównie z uproszczeniem struktury dokumentu oraz dokonaniem wi"kszej 

koncentracji nad zaplanowanymi dzia�aniami do realizacji przy ograniczonej liczbie 

priorytetów. Zmiany by�y równie� uwarunkowane konieczno$ci� uj"cia w strategii 

nowych tre$ci, wynikaj�cych m.in. z nowych uwarunkowa% i wyzwa% rozwojowych 

gminy, ewaluacji dotychczasowych efektów wdra�ania strategii, aktualnych celów i 

priorytetów rozwoju polityki regionalnej na poziomie unijnym i krajowym, a tak�e 

nowych mo�liwo$ci wsparcia rozwoju samorz�dów lokalnych ze $rodków nowej 

perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

W porównaniu z poprzedni� wersj� strategii z roku 2002, zaktualizowany 

dokument zawiera dalsz� wizj" i misj" rozwoju gminy do roku 2026, ukierunkowuje 

rozwój gminy w pi"ciu powi�zanych ze sob� obszarach priorytetowych, a tak�e zawiera 

bardziej uporz�dkowan� struktur" celów operacyjnych i kierunków dzia�a%, które w 

po��czeniu ze wskazanymi mo�liwymi &ród�ami finansowania poszczególnych dzia�a%, 

tworz� ramy spójnego systemu wdra�ania strategii. Modyfikacji uleg� równie� system 

monitorowania i oceny realizacji strategii, co wi�za�o si" z konieczno$ci� dostosowania i 

uzupe�nienia istniej�cego zestawu wska&ników do nowego uk�adu celów operacyjnych 

oraz okre$lania dla tych wska&ników warto$ci bazowych i docelowych, umo�liwiaj�cych 

wykorzystanie w jak najwi"kszym stopniu oficjalnych danych statystycznych. 

Modyfikuj�c uk�ad celów i kierunków dzia�a% strategii przyj"to za�o�enie, �e 

mog� one wychodzi' poza ustawowy zakres kompetencji Gminy oraz, �e b"d� 

realizowane w bliskiej wspó�pracy z innymi szczeblami samorz�du terytorialnego lub 

partnerami spo�eczno-gospodarczymi. Dotyczy to w szczególno$ci takich obszarów jak: 

promocja i wspieranie przedsi"biorczo$ci; rozwój lokalnego rynku pracy i szkolnictwa 

zawodowego, pomoc spo�eczna, transport oraz bezpiecze%stwo publiczne. Takie 

�holistyczne( podej$cie do wdra�ania strategii na poziomie lokalnym zgodne jest z 

postulowan� obecnie zasad� wieloszczeblowego zarz�dzania gmin�, a tak�e wychodzi 

naprzeciw oczekiwaniom mieszka%ców, dla których mniej wa�ne s� kompetencje, za$ 

bardziej liczy si" skuteczno$' i sposób rozwi�zywania danego problemu. 

�

�

1.4.� KONTEKST�DOKUMENTÓW�STRATEGICZNYCH�

Cele i priorytety zaktualizowanej strategii wpisuj� si" w szeroki kontekst 

dokumentów strategicznych, wdra�anych na poziomie Unii Europejskiej, kraju i regionu. 

Na poziomie unijnym strategia nawi�zuje do Europy 2020 - Strategii na rzecz 

inteligentnego i zrównowa�onego rozwoju sprzyjaj�cemu w��czeniu spo�ecznemu. Za$ 

na poziomie krajowym dokument strategii wpisuje si" w obszary strategiczne 
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D�ugookresowej Strategii Rozwoju Kraju �Polska 2030� a tak�e powi�zany jest z 

tematyk� zawart� w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, 

Miasta, Obszary Wiejskie oraz w innych zintegrowanych strategiach rozwoju, przyj!tych 
przez Rad! Ministrów do realizacji do roku 2020.

.
 

G�ównym dokumentem, do którego odnosi si! strategia na poziomie regionalnym 
jest Strategia Rozwoju Województwa 'l�skiego �'l�skie 2020�.  Strategia wpisuje si! w 
realizacj! wi!kszo#ci celów strategicznych SRW', w tym w szczególno#ci: CEL 
STRATEGICZNY A.1 Wysoki poziom kszta�cenia i umiej!tno#ci mieszka$ców 
Kierunek dzia�a$ A.1.3: Poprawa zatrudnialno#ci i aktywno#ci zawodowej mieszka$ców. 

CEL STRATEGICZNY A.2: Rozwini!ta infrastruktura nowej gospodarki. CEL 

STRATEGICZNY A.3: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Strategia rozwoju 

gminy Krupski M�yn przyczynia si! równie� do realizacji Strategii Rozwoju Powiatu  
Tarnogórskiego do roku 2022. Dotyczy to w szczególno#ci: Cel 1. Poprawa atrakcyjno#ci 
inwestycyjnej na rzecz wzrostu zatrudnienia Cel 2. Pobudzanie rozwoju lokalnej 

przedsi!biorczo#ci. Cel 4. Podnoszenie poziomu bezpiecze$stwa publicznego i 
spo�ecznego. Cel 6. Zwi!kszenie jako#ci i dost!pno#ci us�ug medycznych.  Cel 12. 

Poprawa atrakcyjno#ci oferty rekreacyjnej.  

 

 

2.�DIAGNOZA�SYNTETYCZNA�

2.1.������DOTYCHCZASOWE�EFEKTY�WDRA�ANIA�STRATEGII�

Poprzednia wersja strategii na lata 2002 � 2015 zosta�a przyj!ta przez Rad! 
Gminy w lipcu 2003 roku i by�a podstaw� do realizacji szeregu dzia�a$ rozwojowych, 
finansowanych zarówno ze #rodków w�asnych gminy, jak i %róde� zewn!trznych - 

g�ównie ze #rodków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2007-2013 oraz 

WFO'iGW w Katowicach. Strategia by�a wdra�ana w pi!ciu obszarach strategicznych, 
poprzez realizacj! 18 celów operacyjnych. System monitorowania i ewaluacji strategii 
opiera� si! na zestawie  wska%ników rezultatu, przyporz�dkowanych poszczególnym 
celom operacyjnym. Dla wska%ników monitoringowych nie zosta�y okre#lone ich 
warto#ci bazowe (pocz�tkowe), natomiast zosta�y wskazane warto#ci docelowe, co 
stanowi�o istotny punkt odniesienia przy ocenie efektów wdra�ania strategii. Niestety dla 
wi!kszo#ci z przyj!tych wska%ników monitorowania jedynym %ród�em weryfikacji 
osi�gni!cia za�o�onych rezultatów by�y dane Urz!du Gminy, które w niektórych 
przypadkach okaza�y si! niemo�liwe do pozyskania lub zagregowania w wymaganej 

formule. 



STRATEGIA�ROZWOJU�GMINY�KRUPSKI�M�YN�NA�LATA�2016-2026�

�

7�

�

Z uwagi na wskazane powy�ej trudno�ci, przyj�to za�o�enie, �e ocena efektów 
wdra�ania strategii zostanie przeprowadzona na dwóch poziomach, tj. poziomie 
produktowym - pozwalaj!cym na identyfikacj� kluczowych projektów i zada" 
inwestycyjnych, jakie uda�o si� zrealizowa# gminie i jej podleg�ym jednostkom, oraz na 
poziomie rezultatów - pokazuj!cych w jaki sposób wysi�ek ca�ej spo�eczno�ci gminy (w 
tym jednostek organizacyjnych, przedsi�biorców, organizacji pozarz!dowych) wp�yn!� 
na ogólny rozwój spo�eczno-gospodarczy gminy i popraw� jako�ci �ycia jego 
mieszka"ców. Ocena efektów wdra�ania strategii na poziomie produktów obejmuje 
g�ównie te zadania inwestycyjne i przedsi�wzi�cia, na realizacj� których istotny wp�yw 
mia� samorz!d gminny, g�ównie dzi�ki zaanga�owaniu w�asnych �rodków bud�etowych 
na realizacji danego projektu lub przedsi�wzi�cia inwestycyjnego. Z kolei ocena efektów 
wdra�ania strategii na poziomie rezultatów jest mo�liwa g�ównie przez pryzmat 
dost�pnych danych statystycznych dla poziomu gminy lub powiatu i w du�ej mierze 
zawarta jest w diagnozie sytuacji spo�eczno-gospodarczej gminy (zaprezentowanej w 

aneksie statystyczno-diagnostycznym). 

W latach 2002-2014 Gmina Krupski M�yn przeznaczy�a znaczne �rodki 
finansowe na realizacj� zada" inwestycyjnych, przewidzianych w ramach strategii. 
$!czne �rodki inwestycyjne, zainwestowane na realizacj� strategii w omawianym okresie 
wynios�y 25 200 000 z�otych z czego 12 000 000 z�otych (48)% to �rodki pozyskane z 

funduszy unijnych, WFO&iGW w Katowicach, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa 

Edukacji i innych organizacji finansowych. 

Najwi�cej �rodków zosta�o zainwestowanych w infrastruktur� zwi!zan! z 

edukacj!, sportem, kultur! i rekreacj! ponad 15,5 mln z� oraz ochron� �rodowiska ponad 

8,5 mln z� w tym prawie 5,5 mln z� na infrastruktur� wodno-�ciekow!. Spora cze�# 
�rodków inwestycyjnych ponad 1 mln z�  zosta�a wydatkowana na infrastruktur� 
techniczn!, zwi!zan! z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. W�adze samorz!dowe 
wynegocjowa�y z Zarz!dem Dróg Powiatowych budow� nowej k�adki pieszo rowerowej 
na rzece Ma�a Panew. Inwestycja w ca�o�ci zosta�a sfinansowana przez Zarz!d Dróg 
Powiatowych. By�a to najwi�ksza inwestycja prowadzona przez ZDP w 2013 roku. 

 Zdecydowana wi�kszo�# �rodków inwestycyjnych 5 mln z� zosta�a pozyskana z 
WFO&iGW w Katowicach, 2mln z� z Ministerstwa Sportu, ponad 2,5 mln z� z  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa &l!skiego 2007-2013, 1,13 mln z� 
z PROW  oraz pozosta�ych programów finansowych.  

 

Oceniaj!c efekty rzeczowe wdra�ania strategii Gminy Krupski M�yn w latach 
2002-2015 przez pryzmat zrealizowanych inwestycji, mo�na stwierdzi#, �e zdecydowana 
wi�kszo�# zaplanowanych zada" zosta�a zrealizowana b!d' jest w trakcie realizacji. 

Cz��# zaplanowanych dzia�a" nie mog�a by# zrealizowana z przyczyn niezale�nych od 
w�adz gminy lub z powodu przed�u�aj!cych si� procedur uzgodnieniowych  czy te� 
oczekiwania na dofinansowanie ze �rodków zewn�trznych. Poni�ej dokonano krótkiej 
analizy stopnia realizacji zaplanowanych dzia�a" i zada" inwestycyjnych w ramach 
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wdra�anej strategii, wskazuj�c jednocze�nie w jaki sposób zrealizowane inwestycje 

przyczyni�y si� do osi�gni�cia oczekiwanych rezultatów zdefiniowanych na poziomie 

wizji i celów strategicznych. 

W   ramach    pierwszego    Celu    strategicznego    I.    Przedsi�biorczo�� cech� 

mieszka!ców Krupskiego M"yna podj�to dzia�ania w wielu zaplanowanych kierunkach. 

Realizuj�c dzia�ania w zakresie zwi�kszania aktywno!ci gospodarczej mieszka"ców 

starano si� wykorzystywa# zarówno w�asne instrumenty (np. ulgi podatkowe dla 

inwestuj�cych przedsi�biorców), jak i blisko wspó�pracowa# z instytucjami zajmuj�cymi 

si� bezpo!redni� wspó�prac� z przedsi�biorstwami, w tym z agencjami rozwoju 

lokalnego oraz Powiatowym Urz�dem Pracy. Instytucje te realizowa�y szereg projektów 

(wspó�finansowanych z Programu Operacyjnego Kapita� Ludzki), które nakierowane 

by�y na aktywizacj� zawodow� osób bezrobotnych, m.in. poprzez ró$ne formy 

samozatrudnienia, a tak$e na szkolenie przedsi�biorców i ich kadr. Stworzono przyjazn� 

atmosfer� dla biznesu. Gmina uzyska�a certyfikat �Certyfikowana Lokalizacja 

Inwestycji�. W ramach nowej inicjatywy aktywizuj�cej osoby chc�ce za�o$y# dzia�alno!# 

gospodarcz� stworzono poradnik on-line. Znale%# tam mo$na wszelkie informacje z 

zakresu prowadzenia dzia�alno!ci gospodarczej. Miejscowa firma AT Group S.A. 

prowadzi tak$e szkolenia z powy$szego zakresu i oferuje pomoc przy zak�adaniu 

dzia�alno!ci gospodarczej. Jest ona punktem Krajowego Rejestru Us�ug dla ma�ych i 

!rednich przedsi�biorstw. Dzia�ania powy$sze skutkowa�y nap�ywem nowych 

inwestorów pragn�cych prowadzi# dzia�alno!# gospodarcz� na terenie gminy. 

Mieszka"cy jednak wykazuj� ma�e zainteresowanie rozwojem prywatnej 

przedsi�biorczo!ci i aktywizacji zawodowej z uwagi na ma�y rynek pracy jaki oferuje 

gmina. Innym powodem takiej sytuacji jest dobrze prosperuj�cy zak�ad miejscowy 

Nitroerg S.A. z siedzib� w Bieruniu. Powsta� on przez po��czenie Erg Bieru" z Nitron 

S.A. w Krupskim M�ynie. Obecnie za! wchodzi w sk�ad Grupy Kapita�owej KGHM 

Polska Mied% S.A. przez co znacz�co umocni� swoj� pozycj� zak�adu pewnych miejsc 

pracy gdzie znajduje zatrudnienie wi�ksza cz�!# mieszka"ców gminy. W ramach 

reorganizacji Nitroerg S.A. w 2010 roku powsta�a firma Plastics KM S.A., która zakupi�a 

cz�!# zorganizowan� przedsi�biorstwa Nitroerg S.A zajmuj�c� si� produkcj� wyrobów z 

tworzyw sztucznych. Po��czenie Plastics KM S.A. z Geko-Kart Sp. z o.o. i utworzenie 

grupy kapita�owej Gekoplast S.A. obecnie firma jest drugim zak�adem w gminie pod 

wzgl�dem ilo!ci zatrudnienia. 

  

Z punktu widzenia zaplanowanych dzia�a" równie$ Cel strategiczny II. Dobrze 

wyedukowane spo"ecze!stwo nale$y uzna# za zrealizowany w wysokim stopniu. 

Podj�to skuteczne dzia�ania w zakresie podniesienia jako!ci kszta�cenia na wszystkich 

poziomach edukacji, czego potwierdzeniem s� lepsze wyniki uzyskiwane w testach 

egzaminacyjnych.  W szko�ach  zorganizowano zaj�cia dodatkowe, maj�ce na celu 
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rozwijanie zainteresowa� uczniów. Gminny O�rodek Kultury Sportu i Rekreacji 

organizuje wszelakie formy warsztatów dla dzieci przedszkolnych i m!odzie"y. Gminna 

biblioteka publiczna organizuje spotkania kulturalne dla mieszka�ców gminy, wystawy 

oraz spotkania poetyckie. Oba obiekty w Krupskim M!ynie i Pot#pie zosta!y kompletnie 

zmodernizowane i docieplone przez co podnios!a si# jako�$ prowadzonych w nich zaj#$.  

 

W zakresie Celu strategicznego III. Gmina nowoczesnej wytwórczo�ci i us�ug. 

W omawianym okresie dzi#ki reorganizacji Nitroerg S.A. i wniesionemu kapita!owi 

zewn#trznemu Geko-Kart Sp z o.o. powsta! nowy zak!ad pracy na terenie gminy. Jest on 

drugim pod wzgl#dem zatrudnienia i wielko�ci. Nowy zak!ad wdra"a i rozwija nowe 

technologie w zakresie produkcji i przetwórstwa wyrobów z tworzyw sztucznych. Po 

okresie adaptacji i kapitalnego remontu prywatnego inwestora pozyskanego od gminy 

budynku Kasyna otwarty zosta! zespó! hotelowo - restauracyjny Dwór Prawdzica, który 

stanowi wizytówk# centrum gminy.  

W najbli"szym czasie gmina planuje przej#cie terenów od Starostwa Powiatowego, 

Nitroergu, Nadle�nictwa Zawadzkie  w celu utworzenia strefy ekonomicznej przyjaznej 

dla przysz!ych inwestorów.    

Przy ulicy Krasickiego w Krupskim M!ynie naprzeciw M!odzie"owego O�rodka 

Wychowawczego prywatny inwestor realizuje inwestycje z zakresu opieki nad osobami 

starszymi. Zrealizowanie tej inwestycji stworzy dodatkowe miejsca pracy w gminie i nie 

b#dzie inwestycj% uci%"liw% dla �rodowiska. 

Najwi#cej zada� zrealizowanych z zaplanowanych zosta!o dla celu strategicznego: Cel 

IV Krupski M�yn o�rodkiem sportu i rekreacji. 

Z zada� zrealizowanych z tego celu jest budowa pe!nowymiarowej hali sportowej w 

Zespole Szkó! w Krupskim M!ynie na któr% uzyskano dotacj# w wysoko�ci 2,1mln z! 

przy kwocie ca!kowitej zadania 3,634mln z!. Budow# budynku socjalnego na stadionie 

sportowym. Projekt �Przez sport do zdrowia� , który obejmowa! modernizacj#  stadionu 

sportowego z budow% kortów tenisowych i boisk do siatkówki, remont niecki basenowej 

z wyposa"eniem socjalnym, budowa uj#cia wody dla potrzeb basenu. Dla ca!ej kwoty 

projektu 1,9mln z! dofinansowanie wynios!o a" 1,6mln z!. Ponadto wybudowane zosta!y 

place zabaw i ogródki sportowo- rekreacyjne w Pot#pie, Pot#pie Odmuchowie, Kolonii 

Zi#tek i Krupskim M!ynie. Now%  atrakcj% turystyczn% w gminie jest sp!yw kajakowy 

rzek% Ma!a Panew. W gminie zbudowana jest stanica kajakowa i  tutaj zaczyna si# 

pierwszy szlak kajakowy. Obecnie sp!ywy te ciesz% si# bardzo du"% popularno�ci% i 

przyci%gaj% co sezon rzesze turystów. Ponadto gmina posiada wiele szlaków rowerowych 

jak i tras# do biegów narciarskich. Niestety przy tak wielkim zainteresowaniu turystyk% 

wodn% w gminie Krupski M!yn nie rozwin#!a si# prywatna baza noclegowo-

gastronomiczna ani agroturystyka oferuj%ca tanie noclegi dla odwiedzaj%cych j% 

turystów. Jedynym obiektem hotelowo-restauracyjnym jest Dwór Prawdzica z 65 

miejscami noclegowymi. Jest to zwi%zane ze zbyt ma!% kreatywno�ci% mieszka�ców na 

wyst#puj%ce zapotrzebowanie na takie us!ugi. 
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  W ramach realizacji Celu V Krupski M�yn atrakcyjnym miejscem zamieszkania w 

gminie zosta�y zrealizowane zadania z zakresu modernizacji zasobów komunalnych. W 
obecnej chwili gmina posiada w wi!kszo�ci zmodernizowane zasoby komunalne. W 

bloku nr 1w Kolonii Zi!tek zosta�a zmodernizowana kot�ownia. Stary nisko sprawny 

kocio� w!glowy zosta� zast�piony przez  kocio� w!glowy opalany eko-groszkiem. Do 

modernizacji zosta�y 3 bloki na Kolonii Zi!tek oraz budynek przy ulicy Mickiewicza 1 w 
Krupskim M�ynie. Na terenie gminy wymienione zosta�o o�wietlenie uliczne na 

energooszcz!dne co przyczynia si! do poprawy efektywno�ci energetycznej. W ramach 
programu Ochrona dorzecza Ma�ej Panwi gmina zmodernizowa�a istniej�c� 
oczyszczalni! �cieków zwi!kszaj�c jej przepustowo�$ do 350m

3/dob! oraz wybudowana 
zosta�a nowa sie$ wodoci�gowo-kanalizacyjna z przepompowniami dla lewobrze%nej 
cz!�ci Krupskiego M�yna. Do zmodernizowanej oczyszczalni zosta�a pod��czona ostatnia 
z ulic ulica Zawadzkiego. Na wszystkie modernizacje zosta�y pozyskane �rodki 
zewn!trzne w ponad 50%. Wszystkie zmodernizowane budynki posiadaj� centralne 
ogrzewanie systemowe lub s� zasilane z kot�owni gazowych. Obecnie oko�o 78& 
mieszka' w gminie ogrzewanych jest ciep�em systemowym lub gazem ziemnym. W 
miejscowym zak�adzie Nitroerg S.A. z uwagi na specyfik! produkcji i mo%liwo�$ 
zagro%enia wyst�pienia awarii przemys�owej  zgodnie z wymaganiami nak�adaj�cymi 
obowi�zki prowadz�cemu zak�ad stwarzaj�cy zagro%enie wyst�pienia awarii 
przemys�owej (Prawo Ochrony )rodowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Tytu� 
IV �Powa%ne awarie�, Dzia� II �Instrumenty prawne s�u%�ce przeciwdzia�aniu powa%nej 
awarii przemys�owej�*, zgodnie z posiadanymi decyzjami udzielaj�cymi pozwolenia 
zintegrowanego NITROERG S.A oraz zgodnie z postanowieniami decyzji )l�skiego 

Komendanta Pa'stwowej Stra%y Pa'stwowej w Katowicach NITROERG S.A. w 
obydwóch lokalizacjach dzia�alno�ci posiada aktualne nast!puj�ce dokumenty:  
1. Zg�oszenie zak�adu w PSP Katowice: ostatnia aktualizacja listopad 2014r. � 1 wspólny 
dokument dla lokalizacji Bieru' i Krupski M�yn.  
2. Program Zapobiegania Powa%nym Awariom PZPA: ostatnia aktualizacja listopad 

2014r.. � 1 wspólny dokument dla lokalizacji Bieru' i Krupski M�yn.  
3. Wewn!trzny Plan Operacyjno Ratowniczy WPOR w NITROERG S.A. funkcjonuj� 2 
dokumenty: - dla lokalizacji Bieru' - ostatnia aktualizacja z wrze�nia 2012r. - dla 

lokalizacji Krupski M�yn - ostatnia aktualizacja stycze' 2014 r.  

4. Raport o Bezpiecze'stwie RoB w NITROERG S.A. funkcjonuj� 2 dokumenty: - dla 

lokalizacji Bieru' - ostatnia aktualizacja: Decyzja Nr WZ.5513.18.8.2012.PP )l�skiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach z dnia 6.12.2012r. zatwierdzaj�ca 
zmiany w RoB, - dla lokalizacji Krupski M�yn - ostatnia aktualizacja: Decyzja znak WZ-

02210.13.14  )l�skiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach z dnia 
20.06.2014r zatwierdzaj�ca zmiany w RoB.   
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Ponadto zak�ad posiada system zarz�dzania w dziedzinie ochrony �rodowiska zgodny z 
norm� ISO 14001:2004. 

Efektem odpowiedzialno�ci za �rodowisko jest oddanie do u!ytku na terenie zak�adu 
przemys�owej oczyszczalni �cieków oraz  wykorzystywanie gazu ziemnego do procesów 
technologicznych i grzewczych.   

Pozytywnie nale!y równie! oceni" dzia�ania podj#te na rzecz zwi#kszenia 
dost#pno�ci i jako�ci us�ug medycznych w gminie. 

Na terenie gminy dzia�a Niepubliczny Zak�ad Opieki Zdrowotnej posiadaj�cy szerok� 
gam# us�ug medycznych oraz nowoczesn� aparatur# medyczn�. W gminie dzia�a tak!e 
Stacja Opieki Caritas, która �wiadczy us�ugi rehabilitacyjne dla mieszka$ców gminy. Te 
wszystkie dzia�ania strategiczne przyczyniaj� si# do poprawy �rodowiska naturalnego i 
czyni� Gmin# atrakcyjnym miejscem zamieszkania. Te dzia�ania maj�  odzwierciedlenie 
w znacz�cym wzro�cie popytu na mieszkania komunalne w gminie oraz rozwoju 

budownictwa jednorodzinnego g�ównie w miejscowo�ci Pot#pa. W ramach celu V 
wyremontowane zosta�y drogi w gminie wraz z chodnikami a na rzece Ma�a Panew 
zosta�a wybudowana k�adka pieszo-rowerowa, która w znaczny sposób zwi#kszy�a 
bezpiecze$stwo pieszych. 

Wa!nym kierunkiem dzia�a$ Gminy by�a organizacja programów PONE, PV dla 
indywidualnych mieszka$ców i pozyskiwanie dla nich �rodków na realizacje 
nowoczesnych technologii z zakresu OZE i ochrony �rodowiska. 

 

W zakresie efektywnej gospodarki odpadami uda�o si# wdro!y" system segregacji 
odpadów i zwi#kszy" wiedz# i �wiadomo�" mieszka$ców w zakresie stosowania nowych 
zasad i procedur z tym zwi�zanych.   

Wa!nym narz#dziem w systemie komunikacji i konsultacji spo�ecznych jest wydawany 

regularnie informator Nowiny z Zielonej Gminy oraz strona internetowa z aktualn� 
informacj� adresowan� do mieszka$ców inwestorów/przedsi#biorców oraz turystów. 

Podsumowuj�c nale!y stwierdzi", !e Strategia Rozwoju Gminy Krupski M�yn na 
lata 2002-2015 roku zosta�a zrealizowana w wysokim stopniu. Wi#kszo�" rezultatów na 
poziomie celów operacyjnych zosta�a osi�gni#ta, a te których nie uda�o si# osi�gn�" b#d# 
mo!liwe do osi�gni#cia w najbli!szych 2-3 latach. Zrealizowane przez samorz�d gminny 
dzia�ania i przedsi#wzi#cia (inwestycyjne i nieinwestycyjne) przyczyni�y si# do poprawy 
warunków do prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej i rozwoju turystyki w gminie, a 
tak!e wp�yn#�y korzystnie na ochron# �rodowiska naturalnego - dzi#ki wybudowanej 
infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej oraz systemowej gospodarce odpadami. Niemniej 

jednak skala dokonanych zmian, szczególnie w sferze poprawy �rodowiska naturalnego, 
rozwoju przedsi#biorczo�ci mieszka$ców i rozwoju lokalnej przedsi#biorczo�ci i 
powinna by" celem kontynuowanym w strategii rozwoju.  
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2.2.�����WNIOSKI�WYNIKAJ�CE�Z�ANALIZY�STATYSTYCZNO-DIAGNOSTYCZNEJ�

Jednym z istotnych elementów cz��ci diagnostycznej strategii jest analiza sytuacji 

spo!eczno-gospodarczej gminy, oparta na dost�pnych danych statystycznych. Analiza 

zosta!a przeprowadzona w czterech g!ównych obszarach rozwoju gminy i stanowi!a 

punkt wyj�cia do zweryfikowania wizji oraz celów rozwoju gminy do roku 2026. Poni"ej 

zaprezentowano najwa"niejsze ustalenia, wynikaj#ce z przeprowadzonych bada$ i analiz, 

wskazuj#c jednocze�nie na pozycj� gminy w powiecie je�li chodzi o prezentowany 

problem lub potencja! rozwojowy. 

 

2.2.1.�������PO�O�ENIE,� RODOWISKO,�PRZESTRZE!,�INFRASTRUKTURA�

Poni"ej zaprezentowano najwa"niejsze wnioski, wynikaj#ce z analizy 

statystyczno-diagnostycznej gminy w odniesieniu do po!o"enia, jako�ci �rodowiska 

naturalnego i stanu rozwoju infrastruktury technicznej: 

· Gmina Krupski M�yn stanowi atrakcyjny teren dla inwestorów. Wynika on z po�o�enia 
blisko du�ych aglomeracji miejskich tj.: Opole, Cz!stochowa, Gliwice, Katowice 

oraz dobre po��czenia drogowe z nimi. Ponadto   gmina   posiada   obszary   o   

wysokich   walorach   przyrodniczo   -   krajobrazowych skupionych wokó� doliny 

Ma�ej Panwi. Niew�tpliwym bogactwem s� lasy, stanowi�ce cz�#$ obszaru 

Chronionego Krajobrazu Lasów Lublinieckich     nale��cych     do     Europejskiej     

Sieci     Ekologicznej ECONET   PL. oraz obszar dorzecza Ma�ej Panwi obj�ty 

programem Natura 2000. Wy�ej wymienione  obszary o wysokich walorach 

przyrodniczych tworz� potencjaln� baz� dla rozwoju turystyki, sportu i �owiectwa. 

Perspektywicznym celem rozwoju gminy Krupski M�yn jest osi�gni�cie wysokiego 

poziomu dobrobytu mieszka�ców z nowoczesnym osi�gni�ciem europejskich 

standardów ekologicznych (mierzonych wska&nikami #rodowiska przyrodniczego i 

warunków zamieszkania). Jest to  strategia proekologiczna,   a jej   uwarunkowanie  

w  najwi�kszym  stopniu  zapewnia osi�gni�cie celów perspektywicznych. 

Proekologiczna strategia rozwoju perspektywicznego w d�ugookresowych dzia�aniach 

wymaga promowania i wykorzystania szans dla rozwoju przestrzennego oraz 

eliminowania zagro�e�. 

· Rozproszony uk�ad osadniczy gminy oraz towarzysz�cy temu niski wska&nik 

zaludnienia (84 osób na km
2
) stanowi istotne utrudnienie w zakresie rozwoju 

infrastruktury liniowej (wodno-kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej, 
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ciep�owniczej), dlatego wa�nym b�dzie stosowanie rozwi�za� alternatywnych, np. w 

postaci przydomowych oczyszczalni �cieków, mikro instalacji prosumenckich do 
produkcji energii ze !róde� odnawialnych,  itp. 

· Obszary lesiste stanowi�  a� 81% powierzchni gminy i obok rzeki Ma�a Panew s� 
jednym z g�ównych atutów turystycznych gminy. Z jednej strony �wiadczy to o 
wysokim potencjale przyrodniczym tego obszaru, który wykorzystywany jest do 
rozwoju ró�nych form turystyki, za� z drugiej mo�e powodowa� liczne utrudnienia w 

procesach inwestycyjnych. 

Na przestrzeni ostatnich 10 lat gmina dokona�a znacz�cego post'pu w zakresie 
rozbudowy infrastruktury ochrony �rodowiska. Odsetek ludno�ci przy��czonej do 
oczyszczalni �cieków wynosi ju� ponad 95%. Ponad 75% mieszka�ców korzysta z 
ogrzewania systemowego lub gazowego co jest bardzo korzystne z uwagi na ma�� 
uci��liwo�� dla �rodowiska naturalnego. Pozosta�a cz'�� mieszka�ców korzysta z 
ogrzewania tradycyjnego wykorzystuj�c do tego celu najcz'�ciej w'giel kamienny, 
drewno. W zakresie ochrony �rodowiska nale�y wznowi� program ograniczenia 
niskiej emisji oraz wzmóc dzia�ania s�u��ce poprawie czysto�ci rzeki Ma�ej Panwi z 
dop�ywami Liswarty. Sfinalizowa� nale�y inwestycje dotycz�c� modernizacji 
oczyszczalni �cieków w Kolonii Zi'tek z przy��czeniem wsi Pot'pa, oraz 

uporz�dkowa� gospodark' �ciekow� w rejonie ulic Mickiewicza, G�ównej i 
)wierczewskiego w Krupskim M�ynie. Tak�e w zakresie poprawy efektywno�ci 
energetycznej nale�y kontynuowa� dzia�ania termomodernizacyjne pozosta�ych 
budynków mieszkalnych i u�yteczno�ci publicznej oraz prowadzi� szeroko poj't� 
kampani' informacyjn� w zakresie racjonalizacji zu�ycia wszelkiego rodzaju energii.  

· Od kilku lat konsekwentnie rozwijany jest gminny system gospodarki odpadami. Ilo�� 
odpadów komunalnych *zarówno tych zmieszanych, jak i posegregowanych+ ro�nie z 
roku na rok, czemu sprzyjaj� regulacje prawne, a tak�e w�a�ciwie prowadzona 
polityka informacyjna i cenowa w�adz miasta w zakresie segregowania i odbioru 
odpadów od mieszka�ców. G�ównym zadaniem w�adz gminnych do roku 2026 

powinno by� dalsze przekszta�cenie i porz�dkowanie terenów  w pe�nowarto�ciowe i 
powi�zane z ca�o�ci� obszaru miejscowo�ci np. dotyczy zamkni'tego wysypiska 
odpadów  przy torach kolejowych, terenów przeznaczonych pod uprawy ogrodowe  

przy stawie w parku w centrum  miejscowo�ci. 

· Stan infrastruktury gazowej i energetycznej w gminie ogólnie jest zadawalaj�cy. 
Przez okres 10 lat liczba czynnych przy��czy gazowych wzros�a o ponad 10%. Nie 
ma równie� wi'kszych problemów z dost'pem mieszka�ców do sieci 
elektroenergetycznej. Jako cel strategiczny dotycz�cy ochrony powietrza nale�y dalej 
utrzymywa� rozwój sieci gazowniczych w przysió�kach Kanol,  Odmuchów i -y�ka 
oraz rozszerza� i kontynuowa� dostaw' energii cieplnej opart� na cieple 
systemowym i gazie ziemnym. Jednym z kryteriów modernizacji sieci 
elektroenergetycznej powinno by� zwi'kszenie mocy przy��czeniowych dla nowych 
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instalacji, produkuj�cych energi� ze �róde� odnawialnych. Jednocze�nie w�adze 

gminne przyj��y w 2014 roku za�o�enia do planu zaopatrzenia w ciep�o, paliwa 

gazowe i energi� elektryczn!, którego celem jest   poprawa efektywno"ci 

energetycznej dzia�ania racjonalizuj!ce zu�ycie  czynników energetycznych oraz 

ograniczenie emisji CO2 na terenie gminy. Podobne dzia�ania powinny by# 

kontynuowane w perspektywie do roku 2026, przy czym realizacja konkretnych 

przedsi�wzi�# powinna wynika# z w/w planu. Gmina zosta�a obj�ta projektem 

budowy Sieci Szerokopasmowej . Realizacj� prowadzi�a firma STIMO Niedzielski 

S.J. z Krosna. W  perspektywie do 2026 roku nale�y zwi�kszy# dzia�ania promuj!ce 

dost�p do najnowszych technologii szerokopasmowego internetu ("wiat�owodowych, 

radiowych, satelitarnych). Podsumowuj!c nale�y stwierdzi#, �e stan infrastruktury 

technicznej w gminie na przestrzeni ostatnich 10 lat uleg� znacz!cej poprawie, co 

niew!tpliwie korzystnie wp�ywa na zwi�kszanie atrakcyjno"ci gospodarczej gminy, a 

tak�e na popraw� jako"ci �ycia mieszka$ców. 
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Tabela 1. Wybrane dane statystyczne 2013r. 

2013 liczba miejscowo�ci 2  

  so�ectw 2  

 Powierzchnia km
2 

 39  

Wybrane dane 

statystyczne 
2010 2012 2013 Powiat 2013 

Ludno�� 3378 3318 3296 138351 

Ludo�� na km
2 86 85 84  

Kobiety na 100 

m!"czyzn 
103 103 102 106 

Ludno�� w wieku 

nieprodukcyjnym 

na 100 osób w 

wieku 

produkcyjnym 

58,6 58,1 57,9 56,9 

Dochody ogó#em 

bud"etu gminy 

na mieszka$ca w 

z# 

 3688 5196 4621 

Wydatki ogó#em 

bud"etu gminy 

na mieszka$ca 

3965 6381 5030 3162 

Turystyczne 

obiekty 

noclegowe 

1 1 1 19 

Porady udzielane 

w ramach POZ 

na mieszka$ca 

4,2 3,8 4,1 4,2 

Lesisto�� 80,4 80,9 80,9 49,630 

Mieszkania 

oddane do 

u"ytkowania na 

10 tys. ludno�ci 

30 12 18 41 

Udzia# 

bezrobotnych 

zarejestrowanych 

w liczbie ludno�ci 

w wieku 

produkcyjnym 

5,1 5,3 5,7 6,9 

Ludno�� w 

%ogó#u ludno�ci 

korzystaj&cej z 

instalacji: 

wodoci&gowej 

kanalizacyjnej  

gazowej 

 

96,1 

94,7 

31,6 

 

96,1 

94,7 

33,1 

 

96,1 

94,7 

32,7 

 

97,3 

65,1 

53,3 

Podmioty w 

rejestrze 

REGON na 10 

tys. ludno�ci w 

wieku 

produkcyjnym 

1319 1291 1355 1663 
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2.2.2.�������SPO�ECZE�STWO�I�JAKO����YCIA�

Najwa�niejsze   wnioski   z   analizy  statystyczno-diagnostycznej   gminy Krupski M!yn w 
odniesieniu do spo�ecze"stwa i jako#ci �ycia przedstawiono poni�ej: 

� Od 3 lat liczba ludno#ci w gminie zaczyna wykazywa$ powolne tempo wzrostu, mimo 
ujemnego przyrostu naturalnego co stanowi o wzro#cie atrakcyjno#ci gminy jako miejsca 
zamieszkania. Nale�y jednak pami%ta$, �e liczba ludno#ci w gminie b%dzie w ci&gu 
najbli�szych 10 lat male$, co b%dzie zwi&zane z nasilaj&cym si% procesem starzenia si% 
spo�ecze"stwa i migracj& m�odych ludzi do innych o#rodków miejskich. 

� Od 2010 roku minimalnie spada  tzw. wska'nik obci&�enia demograficznego, mierzony 
jako liczba osób w wieku poprodukcyjnym, przypadaj&ca na 100 osób w wieku 
produkcyjnym. Obecnie kszta�tuje si% on na poziomie 58, lecz jest jeszcze wy�szy w 
porównaniu do powiatu.  

� Warunki mieszkaniowe w gminie s& porównywalne do tych w innych gminach. (rednia 
powierzchnia mieszkania wynosi 64m. Wska'niki je#li chodzi o wyposa�enie mieszka" w 
instalacje wodoci&gowe, �azienk% i centralne ogrzewanie nie odbiegaj& od innych gmin 
o#ciennych. Niepokoi natomiast zbyt ma�a liczba mieszka" oddawanych do u�ytku w 
stosunku do powiatu. Nale�y prowadzi$ w budynkach mieszkalnych dzia�ania 
modernizacyjne w celu podniesienia jako#ci �ycia ich mieszka"ców. 

� Jedn& z form zdynamizowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego powinno by$ 
zwi%kszenie area�u dost%pnych terenów budowlanych, a tak�e wspieranie budownictwa 
jednorodzinnego. 

� Poziom wykszta�cenia mieszka"ców ro#nie, czego odzwierciedleniem jest zwi%kszaj&cy 
si% odsetek osób z wykszta�ceniem wy�szym i malej&cy udzia� osób z wykszta�ceniem 
podstawowym. Jest to mo�liwe dzi%ki lepszej dost%pno#ci dzieci i m�odzie�y do coraz 
wy�szej jako#ci edukacji, a tak�e coraz lepszemu wyposa�eniu szkó� w pomoce i sprz%t 
komputerowy.  

� Dost%p mieszka"ców do us�ug i dóbr kultury nale�y oceni$ jako dobry. Wysokie s& 
równie� wska'niki uczestnictwa mieszka"ców w kulturze i sporcie. (wiadczy to, z jednej 
strony o coraz lepszym dost%pie mieszka"ców do infrastruktury kulturalno-sportowej, za# 
z drugiej wskazuje na du�& aktywno#$ w�adz i mieszka"ców w zakresie organizowania 

ró�nego rodzaju imprez i wydarze", promuj&cych kultur% i sport w#ród spo�eczno#ci 
lokalnych. 

� Mieszka"cy gminy maj& równie� coraz lepszy dost%p do ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej, mo�liwej dzi%ki rozwijaj&cej si%  niepublicznej przychodni lekarskiej. Ro#nie 
równie� liczba porad lekarskich, udzielonych pacjentom odwiedzaj&cym przychodnie, co 
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zapewne jest rezultatem starzej�cego si� spo�ecze�stwa, ale mo�e równie� �wiadczy! o 
rosn�cej �wiadomo�ci mieszka�ców w zakresie profilaktyki zdrowia. 

� Poziom bezpiecze�stwa publicznego w gminie nale�y uzna! za wysoki. $wiadcz� o tym 
spadaj�ce co roku niskie wska#niki stwierdzonych przest�pstw, które s� prawie o 80% 
ni�sze ni� �rednio w powiecie, oraz wysoka wykrywalno�! sprawców przest�pstw 
pope�nionych. W dalszym okresie nale�y podnosi! bezpiecze�stwo gminy poprzez 
wprowadzanie systemu sta�ego monitoringu co przynosi ju� efekty w przypadku 
monitoringu prywatnego. 

� Na terenie gminy dzia�aj� jednostki, wchodz�ce w sk�ad powiatowego i gminnego 
systemu pomocy spo�ecznej. Instytucje te efektywnie realizuj� swoje zadania statutowe, 
aktywnie pozyskuj�c przy tym �rodki z Europejskiego Funduszu Spo�ecznego. Formalnie 
nieco ponad 7% ludno�ci korzysta ze �rodowiskowej pomocy spo�ecznej, jednak w 
rzeczywisto�ci potrzeby s� znacznie wi�ksze. 

� Oceniaj�c rozwój spo�eczny gminy Krupski M�yn na przestrzeni ostatnich 13 lat, mo�na 
stwierdzi!, �e g�ówne zmiany nast�pi�y w zakresie rozbudowy i modernizacji 
infrastruktury spo�ecznej, wy�szego poziomu wykszta�cenia mieszka�ców, a tak�e 
zwi�kszenia aktywno�ci obywatelskiej. Zmiany te korzystnie wp�yn��y na jako�! �ycia 
mieszka�ców. 

 

2.2.3.�������GOSPODARKA�I�RYNEK�PRACY�

Najwa�niejsze  wnioski  z  analizy  gminy Krupski M�yn  w  odniesieniu  do gospodarki i 
rynku pracy zaprezentowano poni�ej: 

� Poziom rozwoju przedsi�biorczo�ci w gminie (mierzony liczb� zarejestrowanych 
przedsi�biorstw na 10 tys. mieszka�ców wynosi 888 jednostek), co mo�e �wiadczy! o 
niskiej aktywno�ci gospodarczej mieszka�ców gminy. Wi�kszo�! zarejestrowanych 

podmiotów  to osoby fizyczne, prowadz�ce dzia�alno�! w podstawowych us�ugach 
(handel, us�ugi, naprawy, transport, budownictwo). 

 

� Krupski M�yn wyró�nia przemys�owy charakter co odzwierciedla si� w strukturze 
zatrudnienia jej  mieszka�ców. Jednak�e w planie przestrzennym zosta�y �ci�le okre�lone 
tereny inwestycyjne dla przemys�u oraz zakres technologii do ga��zi przemys�u które nie 
szkodz� �rodowisku naturalnemu. Przez te ramy zosta� zachowany zwi�zek rozwoju 
gminy w po��czeniu z walorami turystycznymi. 

� W 2012 roku wi�kszo�! to jest 261 podmiotów gospodarczych stanowi�y 
mikroprzedsi�biorstwa zatrudniaj�ce do 9 osób, a tylko 4 podmioty gospodarcze 

zatrudnia�y od 50 do 249 osób. Sektor publiczny obj�� 32 podmioty gospodarki 
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narodowej. Istniej�ce przedsi�biorstwa wyró�niaj� si� du�� dba�o�ci� o stan i popraw� 

�rodowiska naturalnego. 

� Niestety wi�kszo�! przedsi�biorstw (g�ównie �rednich i ma�ych) posiada przestarza�� baz� 

produkcyjn�, co ma swoje odzwierciedlenie w niskiej warto�ci �rodków trwa�ych (o 

prawie 70% mniejszych ni� �rednia w województwie). 

� Poza Nitroerg S.A., który jest grup� kapita�ow� KGHM Polska Mied" pozosta�e 

przedsi�biorstwa maj� nisk� zdolno�! inwestycyjn�. Co wi��e si� z niskimi nak�adami na 

odtwarzanie �rodków produkcji. Szans� na popraw� zdolno�ci inwestycyjnych 

przedsi�biorstw mo�e by! lepsze wykorzystanie przez nich �rodków unijnych z 

perspektywy finansowej 2014-2020. 

� Oprócz przemys�u, wa�nym sektorem lokalnej gospodarki jest le�nictwo. Na terenie 

gminy lasami zarz�dza Nadle�nictwo Zawadzkie oraz Brynek, które wspólnie z gmin� 

prowadz� edukacj� proekologiczn� dotycz�c� u�ytkowania zasobów le�nych oraz buduj� 

parkingi le�ne i turystyczne, pola biwakowe w wyznaczonych do tego miejscach.  

� Od ponad 10 lat w gminie aktywnie rozwijana jest równie� bran�a turystyczna. Dzi�ki 

inwestycjom publicznym  powsta�a niezb�dna infrastruktura do obs�ugi turystów. Gmina 

prowadzi równie� aktywn� polityk� promocyjn�, która ju� przynosi efekty w postaci 

zwi�kszaj�cej si� corocznie turystyki kajakowej,  pieszej i rowerowej. By zwi�kszy! 

rang� i nap�yw turystów z poza regionu gminy nale�y dodatkowo w przysz�ym okresie 

zaktywizowa! mieszka#ców poprzez impuls do uruchamiania gospodarstw 

agroturystycznych w gminie.  

� Funkcjonowanie lokalnego rynku pracy jest w du�ej mierze uzale�nione od kondycji 

lokalnej gospodarki i przedsi�biorstw w niej dzia�aj�cych. Niestety od 2007 roku 

systematycznie ubywa miejsc pracy w firmach zatrudniaj�cych powy�ej 9 osób. 

Odnotowany ubytek (ok. 300 miejsc pracy) nie jest rekompensowany przez wzrost miejsc 

pracy w firmach mikro, które s� zbyt s�abe (finansowo, organizacyjnie i marketingowo) 

by znacz�co zwi�ksza! zatrudnienie. Wp�ywa to negatywnie na utrzymuj�cy si� od kilku 

lat  poziom bezrobocia w gminie, równie� tego nierejestrowanego na obszarach 

wiejskich. 

� Spo�ród kilku rodzajów instytucji biznesu w gminie funkcjonuje firma szkoleniowo 

doradcza AT Group S.A., która szkoli nowych przedsi�biorców w zakresie pozyskiwania 

�rodków unijnych oraz prowadzi pomoc w zakresie zak�adania i prowadzenia 

dzia�alno�ci gospodarczej. Oceniaj�c perspektywy dalszego rozwoju gospodarczego 

gminy Krupski M�yn wydaje si�, �e b�dzie on w du�ym stopniu uzale�niony od tego jak 

efektywnie zostanie wykorzystana  i rozbudowana powsta�a infrastruktura turystyczna. 

Wa�ne te� b�dzie na ile lokalni przedsi�biorcy oraz instytucje je wspieraj�ce w��cz� si� 

w regionalny i krajowy system innowacji, po��czony z efektywnym wykorzystywaniem 

�rodków na nowe technologie i �rodki produkcji. 
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2.2.4� JAKO���RZ�DZENIA�W�GMINIE��

Najwa�niejsze wnioski z analizy gminy Krupski M�yn pod wzgl!dem oceny jako�ci rz�dzenia 

w gminie zaprezentowano poni�ej: 

� Dochody w�asne gminy w 2013r. stanowi�y w dochodach ogó�em bud�etu gminy 
62,6%. Z tytu�u podatku dochodowego od osób fizycznych udzia� wp�ywów stanowi� 

19,8% w dochodach w�asnych gminy. W 2013 roku dochody gminy Krupski M�yn na 

1 mieszka$ca wynios�y 4621z�, co daje gminie 1 lokat! w powiecie i 6 w 

województwie. Przy wydatkach 5030 z� plasuje gmin! na 2 miejscu w powiecie i 6 w 

województwie. Ogólnie gmina Krupski M�yn plasuje si! na 6 miejscu w powiecie i 
113 miejscu w województwie. W gminie  w 2013 roku 100 procent wydatków 
maj#tkowych przeznaczono na cele inwestycyjne. Wydatki te stanowi�y 20,4% 

wydatków ogó�em bud�etu gminy. 

� Je�eli chodzi o skal! prowadzonych inwestycji i dotychczas wybudowan# 
infrastruktur! (techniczn# i spo�eczn#), sprawno"& rz#dzenia w gminie nale�y uzna& za 
bardzo wysok#. W latach 2002-2014 gmina zrealizowa�a inwestycje na kwot! prawie 
26mln z�, z czego ponad 12 mln z� pochodzi�o z finansowania zewn!trznego . 

� Dzi!ki regularnie pozyskiwanym "rodkom zewn!trznym gminie udaje si! przeznacza& 
"rednio ok. 43% wydatków z bud�etu na realizacj! zada$ inwestycyjnych. 'wiadczy 
to o proinwestycyjnej polityce rozwoju gminy, opartej na w�a"ciwym planowaniu i 
zarz#dzaniu finansami publicznymi. 

� Z wieloletniej prognozy finansowej do roku 2024 wynika, �e zad�u�enie gminy na 
koniec tego okresu wyniesie 0 z�. roku. W latach 2014-2026 dopuszczalny wska*nik 
d�ugu do dochodów (okre"lony w art. 243 ustawy o finansach publicznych) kszta�tuje 
si! na bezpiecznym poziomie i nie przekroczy w tym okresie progu 60%. 

� O jako"ci rz#dzenia w gminie decyduje równie� praktyka planowania strategicznego i 
stopie$ realizacji poszczególnych dokumentów planistycznych. Gmina posiada 
wi!kszo"& z wymaganych prawem dokumentów strategicznych, staraj#c si! je na 
bie�#co wdra�a& i monitorowa&.  

� Wysoko nale�y równie� oceni& poziom kompetencji i umiej!tno"ci kadr 
zatrudnionych w administracji gminnej. Kadry te otwarte s# na nowe pomys�y i 
rozwi#zania, b!d#c jednocze"nie mocno zorientowanym na realizacj! celów i zada$ 
wyznaczonych przez w�adze gminy. Potwierdzeniem tego s# liczne nagrody i 
wyró�nienia zdobyte przez gmin! w ró�nych obszarach dzia�ania. Kluczow# rol! w 
kreowaniu rozwi#za$ innowacyjnych i budowaniu konsensusu wokó� najwa�niejszych 
spraw rozwojowych gminy pe�ni Wójt wraz ze swoimi najbli�szymi 
wspó�pracownikami. Warto równie� odnotowa& dobr# wspó�prac! Wójta z Rad# 
Gminy, co wp�ywa korzystnie na jako"& stanowionego prawa i jego w�a"ciwe 
stosowanie w praktyce. Podsumowuj#c jako"& rz#dzenia w gminie z punktu widzenia 
dotychczas osi#gni!tych efektów nale�y stwierdzi&, �e jest ona na wysokim poziomie, 
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czego odzwierciedleniem jest szeroki zakres realizowanych inwestycji, wielko�� 
pozyskanych �rodków zewn!trznych na rozwój gminy, a tak"e sprawnie 

funkcjonuj�cy system zarz�dzania kadrami i wspó�pracy gminnej administracji z 

otoczeniem. Stwarza to dobre podstawy do planowania i kreowania dalszego rozwoju 

gminy. 

Poni"ej zestawienie wybranych danych dotycz�cych wydatków i dochodów gminy na tle 

pozosta�ych gmin.  

Tabela 2. Dane dotycz�ce wydatków za 2013r. na tle innych gmin 

 

Gmina Dochody 

w�asne lokata 

 rodki!w!

dochodach 

bud"etu!gminy!

na finansowanie 

programów!

unijnych lokata 

Wydatki!bud"etu!

gminy lokata 

Wydatki!w!obs�udze!d�ugu!

publicznego!w!%!ogó�em!

bud"etu lokata 

Kalety 8 99 2 37 5 94 4 48 

Krupski 

M�yn 

1 6 4 63 2 6 6 77 

Miasteczko 

 l. 

3 20 5 80 3 65 2 27 

Tworóg 9 125 9 133 8 128 3 40 

Zbros�awice 6 80 7 114 7 122 5 114 

� Pow.� Woj.� Pow.� Woj.� Pow.� Woj.� Pow.� Woj.�

Pow. - Powiat 

Woj. � Województwo 

2.3.����ANALIZA�SWOT�

Zamieszczona poni ej! analiza! SWOT! stanowi! syntetyczne! podsumowanie!

najwa niejszych!ustale"!z!przeprowadzonej!szczegó#owej!diagnozy!spo#eczno-gospodarczej 

rozwoju! gminy.! Analiza! identyfikuje! najwa niejsze! uwarunkowania! wewn$trzne! rozwoju!

gminy,! zarówno! te! pozytywne! (mocne! strony),! jak! i! negatywne! (s#abe! strony),! a! tak e!
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wskazuje na g�ówne szanse i zagro�enia w rozwoju gminy - których �róde� wyst�powania 

nale!y upatrywa$ w zewn�trznym otoczeniu funkcjonowania gminy. 

�

Tabela�3.�Analiza�SWOT�

�

L.p.�

Pozytywne� Negatywne�

� �

Mocne�strony� S�abe�strony�

1�
Rosn�ce�znaczenie�gminy�jako�o�rodka�

wzrostu�w�powiecie�

Niekorzystne�trendy�demograficzne�

(spadek�liczby�ludno�ci,�starzenie�si �

spo!ecze"stwa)�

2�

Korzystne�po!o#enie�geograficzne�i�

komunikacyjne(dolina�Ma!ej�Panwi),�

rozwój�turystyki�kajakowej�blisko�$�do�

aglomeracji�jednostek�terytorialnych�woj.�

�l�skiego�i�opolskiego��

Deficyt�kadr�na�rynku�lokalnym�

posiadaj�cych�wiedz �i�kwalifikacje�

in#ynieryjno�techniczne�

3�

Zasoby�wód�podziemnych�zaliczonych�do�

g!ównych�zbiorników�wód�podziemnych�w�

Polsce�

S!aba�konkurencyjno�$�lokalnej�

spo!eczno�ci�na�tle�innych�gmin�

o�ciennych�

4�

Du#y�udzia!�powierzchni�le�nych,�które�

stanowi��81%�powierzchni�gminy,�

zwi�zane�z�tym�bogactwo�fauny�i�flory�z�

potencja!em�do�rozwoju�turystyki�

S!aba�dost pno�$�komunikacyjna�gminy�

mierzona�od�o�rodków�aglomeracji,�brak�

transportu�kolejowego��

5�
Mo#liwo�$�przeznaczenia�gruntów�pod�

budow �

Brak�mo#liwo�ci�zatrudnienia�dla�m!odych�

i�wykszta!conych�

6�

Zagospodarowanie�i�oczyszczanie��cieków�

komunalnych,�spe!niaj�ce�obowi�zkowe�

wymogi�ochrony��rodowiska�

�

7�

Sprawnie�funkcjonuj�ca�administracja�

szczególnie�w�zakresie�pozyskiwania�

�rodków�zewn trznych��

�

� Szanse� Zagro enia�

1�
Skuteczne�wykorzystanie��rodków�w�

ramach�Nowej�perspektywy�finansowej�

2014-�2020�na�dalszy�rozwój�gminy�i�

Z!a�koniunktura�gospodarcza�w�Polsce,�

obni#aj�ca�zdolno�$�samorz�du�i�

podmiotów�gospodarczych�w�zakresie�

finansowania�przedsi wzi $�



STRATEGIA�ROZWOJU�GMINY�KRUPSKI�M�YN�NA�LATA�2016-2026�

�

22�

�

zaspokojenie�jej�potrzeb�� prorozwojowych�

2�
Poprawa�dost�pno�ci�komunikacyjnej�
poprzez��remont�dróg�dojazdowych�

Brak�realnych�mo liwo�ci�wykorzystania�
dost�pnych��rodków�zewn�trznych�na�lata�

2014-2020�

3�

Rozwój�zintegrowanego�produktu�
turystycznego�bazuj!cego�na�obecnej�i�

rozbudowanej�infrastrukturze��

Zagro enie�dla��rodowiska�wynikaj!ce�z�
zanieczyszczenia�cieków�wodnych�Ma"ej�

Panwi�i�Liganzji�

4����
Rozbudowa�infrastruktury�technicznej�i�

turystycznej�

Konkurencja�innych�gmin�w�zakresie�

rekreacji�i�turystyki�

 

 

Zidentyfikowane mocne i s�abe strony s� czynnikami tera�niejszo�ci, czyli takimi, które 

istniej� aktualnie i które powinny by! przedmiotem dzia�a" strategicznych, zak�adaj�cych 

rozwój gminy poprzez wzmacnianie mocnych stron i ograniczanie s�abych stron. Natomiast 

szanse i zagro#enia s� czynnikami przysz�o�ci, na zaistnienie których gmina ma ograniczony 

wp�yw, ale które powinny by! wzi$te pod uwag$ przy kreowaniu w�a�ciwej polityki rozwoju, 

zak�adaj�cej minimalizacj$ zagro#e" i optymalne wykorzystanie pojawiaj�cych si$ szans. 

 

2.4.����G#ÓWNE�WYZWANIA�ROZWOJU�GMINY�

W okresie ostatnich 12 lat gmina  dokona�a ogromnego post$pu w zakresie 

zbudowania podstawowej infrastruktury technicznej i spo�ecznej, warunkuj�cej jej dalszy 

rozwój. Dzi$ki optymalnemu wykorzystaniu �rodków unijnych uda�o si$ zbudowa! 

niezb$dn� infrastruktur$ techniczn� i spo�eczn�, zwi$kszaj�c� atrakcyjno�! inwestycyjn� i 

turystyczn� gminy. Uda�o si$ równie# podnie�! jako�! #ycia mieszka"ców gminy, m.in. 

poprzez lepszy dost$p do us�ug publicznych w zakresie edukacji, sportu i kultury oraz 

zdrowia i pomocy spo�ecznej. Nast�pi� tak#e wzrost poziomu wykszta�cenia mieszka"ców, 

wi$ksze    uczestnictwo   mieszka"ców   w   #yciu   spo�eczno-kulturalnym gminy. 

Pomimo osi�gni$tych sukcesów i post$pu w budowaniu podstawowej infrastruktury 

rozwoju, gmina Krupski M�yn, podobnie jak wiele innych gmin wiejskich w województwie  i 

Polsce, stoi przed kilkoma kluczowymi wyzwaniami, warunkuj�cymi jej dalszy rozwój. 

Wyzwania te maj� charakter g�ównie ekonomiczny, spo�eczny i techniczno-organizacyjny. 

Od tego w jakim stopniu gmina poradzi sobie z nimi zale#y jej dalszy rozwój i poprawa 

pozycji konkurencyjnej na mapie województwa i kraju. 

Niew�tpliwie g�ównym wyzwaniem gminy jest doprowadzenie do lepiej 

funkcjonuj�cej lokalnej gospodarki, która z jednej strony b$dzie efektywniej wykorzystywa�a 
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lokalne zasoby i potencja�y (np. w zakresie le�nictwa i turystyki), za� z drugiej b�dzie 

zapewnia�a wi�cej trwa�ych miejsc pracy. By sprosta! temu wyzwaniu nale"y w wi�kszym 

ni" dotychczas stopniu zadba! o rozwój lokalnej przedsi�biorczo�ci m.in. poprzez aktywne 

wspieranie istniej#cych przedsi�biorstw oraz pomoc w tworzeniu nowych podmiotów. Bardzo 

istotnym elementem w rozwoju lokalnej gospodarki powinno by! dalsze zach�canie 

zewn�trznych inwestorów do lokowania swojej dzia�alno�ci gospodarczej na terenie gminy i 

tworzenia nowych miejsc pracy. W tym celu gmina powinna blisko wspó�pracowa! z 

w�a�ciwymi instytucjami na poziomie regionu  oraz kraju, staraj#c si� jednocze�nie 

uczestniczy! we wszystkich mo"liwych imprezach, promuj#cych atrakcyjno�! inwestycyjn# 

gmin w Polsce i za granic#. Towarzyszy! temu powinna dalsza poprawa infrastruktury i 

warunków inwestowania w gminie, a tak"e dostosowanie kwalifikacji i umiej�tno�ci 

dost�pnych kadr do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Istotnym wyzwaniem dla dalszego rozwoju gminy b�dzie równie" ograniczanie 

niekorzystnych trendów demograficznych, w tym tych zwi#zanych ze zmniejszaj#c# si� liczb# 

ludno�ci w gminie (szczególnie na obszarach wiejskich) oraz szybkim starzeniem si� 

spo�ecze$stwa. Taka sytuacja wp�ywa niekorzystnie na system edukacji, powoduj#c m.in. 

ograniczanie liczby szkó� z powodu ni"u demograficznego, a tak"e wywiera coraz wi�ksz# 

presj� na systemy opieki zdrowotnej i spo�ecznej, które w coraz to wi�kszym stopniu musz# 

zaspokaja! potrzeby osób starszych i zagro"onych wykluczeniem spo�ecznym. Jednym ze 

skutecznych sposobów przeciwdzia�ania tym niekorzystnym zjawiskom powinny by! 

dzia�ania, prowadz#ce do stworzenia lepszych mo"liwo�ci zatrudniania dla osób m�odych. 

Innym wyzwaniem dla rozwoju gminy b�dzie ograniczenie zjawiska wykluczenia 

spo�ecznego. Kluczem do poradzenia sobie z tym wyzwaniem b�dzie przede wszystkim 

zadbanie o gospodark� z wi�ksz# liczb# miejsc pracy, a tak"e prowadzenie skutecznych form 

aktywizacji zawodowej osób wykluczonych lub zagro"onych wykluczeniem spo�ecznym (w 

tym osób bezrobotnych i niepe�nosprawnych). Istotnym b�dzie tutaj stosowanie nowych form 

zatrudnienia (np. telepracy, pracy zast�pczej), a tak"e rozwijanie nowych miejsc pracy w 

sektorach ekonomii spo�ecznej i us�ugach (równie" w zakresie obs�ugi potrzeb osób 

starszych). 

Oprócz wyzwa$ o charakterze ekonomicznym i spo�ecznym, gmina i jej spo�eczno�!, 

b�d# musia�y równie" zmierzy! si� z wyzwaniami, zwi#zanymi z rozwojem nowych 

technologii i innowacji (w tym organizacyjnych i spo�ecznych) oraz nowych form 

wspó�rz#dzenia i partnerstwa. W przypadku nowych technologii i innowacji kluczowym 

b�dzie aktywne zaanga"owanie si� administracji lokalnej, przedsi�biorstw i mieszka$ców w 

proces realizacji projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych wspó�finansowanych 

ze �rodków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Tutaj g�ównymi 

dziedzinami wiedzy b�d# technologie i nowe rozwi#zania w zakresie komunikacji i rozwoju 

spo�ecze$stwa cyfrowego, poprawy efektywno�ci energetycznej budynków, produkcji energii 

ze %róde� odnawialnych, ekologicznych projektów poprawiaj#cych stan �rodowiska 

naturalnego. W przypadku innowacji organizacyjnych i spo�ecznych wa"ne b�dzie otwarcie 

si� lokalnej administracji na nowe modele wspó�pracy z mieszka$cami i przedsi�biorstwami 
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(np. w formie partnerstw publiczno-spo�ecznych lub publiczno-prywatnych), a tak#e rozwój 

szerokiej wspó�pracy sieciowej, obejmuj"cej zarówno administracj# samorz"dow" (np. w 

ramach wieloszczeblowego zarz"dzania), jak i sektor prywatny (np.  grupy producenckie, 

spó�dzielnie itp.). 

Zidentyfikowane powy!ej kluczowe wyzwania sta�y si# punktem wyj$cia do 

okre$lenia wizji i celów strategii oraz systemu jej wdra!ania za pomoc" zaplanowanych 

dzia�a% operacyjnych. Znalaz�y równie! swoje odzwierciedlenie w zaproponowanym 

systemie monitorowania i ewaluacji efektów wdra!ania strategii w oparciu o system 

mierzalnych wska&ników. 

3.�MISJA,�WIZJA,�CELE�ROZWOJU�GMINY�

3.1.���MISJA�

Misja gminy wskazuje ogólny kierunek, w którym powinna rozwija' si# spo�eczno$' 

lokalna. Okre$la to co gmina zamierza osi"gn"' w przyj#tym horyzoncie czasowym, tj. do 

roku 2026. Misja jest swego rodzaju celem nadrz#dnym, któremu podporz"dkowane s" 

priorytetowe obszary dzia�ania i wokó� których budowana jest aktywno$' w�adz gminnych i 

spo�eczno$ci lokalnej. 

MISJA GMINY  KRUPSKI M�YN 

Misj�� Krupskiego� M�yna� jest� zapewnienie� mieszka�com� nowych�

podstaw� rozwoju� poprzez� wspieranie� przedsi�biorczos�ci� i� firm�

opieraj cych� si��o� �czyste�� technologie,�oraz�wypromowanie�Gminy� jako�

atrakcyjnego�miejsca�zamieszkania�i�os�rodek��turystyczno-�rekreacyjny�

Powy�sze sformu�owanie misji jest wynikiem dotychczas podejmowanych wysi�ków 
w�adz lokalnych, ukierunkowanych na popraw! jako"ci �ycia w gminie i warunków do 
prowadzenia dzia�alno"ci gospodarczej. Misja k�adzie równie� nacisk na konieczno"# 
podj!cia dzia�a� na rzecz "wiadczenia wysokiej jako"ci us�ug na ca�ym obszarze gminy, a 
tak�e podkre"la istotn� rol! kultury, sportu i turystyki w podnoszeniu jako"ci �ycia 
mieszka�ców i budowaniu atrakcyjno"ci obszaru. 

3.2.����WIZJA 

Wizja rozwoju gminy stanowi projekcj! po��danego stanu, jaki gmina chce osi�gn�# 
w perspektywie do roku 2026. Okre"la stan docelowy, do którego b!dzie d��y# ca�a 
spo�eczno"# lokalna, tj. w�adze samorz�dowe oraz ich partnerzy (lokalni i ponadlokalni), 

wykorzystuj�c przy tym mo�liwo"ci, p�yn�ce z w�asnych atutów i szans, pojawiaj�cych si! w 
otoczeniu. 
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WIZJA ROZWOJU GMINY KRUPSKI M�YN 

 

 W roku 2026 Gmina Krupski M!yn pe!ni rol" silnego czystego ekologicznie o#rodka 

turystyki weekendowej o znaczeniu ponadlokalnym, wykszta!conym centrum 

handlowo-us!ugowo-administracyjnym, z rozwini"tymi funkcjami gospodarczymi i 

us!ugowymi, wykorzystuj$c swoj$ lepsz$ dost"pno#% komunikacyjn$ oraz atrakcyjno#% 

inwestycyjn$ i turystyczn$. Jest gmin$ atrakcyjn$ do zamieszkania, bezpieczn$, w 

której mieszkaj$ ludzie przedsi"biorczy, dla których zdrowie, kultura i sport s$ 

warto#ciami nadrz"dnymi. 

Mieszka&cy Gminy Krupski M!yn maj$ lepszy dost"p do podstawowej 

infrastruktury (drogowej, parkingowej, mieszkaniowej, wodno-#ciekowej) oraz 

wysokiej jako#ci us!ug spo!ecznych (edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, 

sportowo-rekreacyjnych), które stanowi$ równie' istotny instrument zach"ty dla 

osadnictwa i przyci$gania nowych inwestycji. 

Wysoka jako#% us!ug edukacyjnych, wp!ywa pozytywnie na kwalifikacje osób 

pracuj$cych i poszukuj$cych pracy, co ma równie' istotny wp!yw na atrakcyjno#% 

inwestycyjn$ gminy i lokowanie si" nowych inwestorów. 

Opracowany i konsekwentnie wdra'any zintegrowany produkt turystyczny  

przyci$ga du'$ liczb" turystów, kreuj$cych zwi"kszony popyt na us!ugi turystyczne i 

pozwalaj$cych efektywnie wykorzystywa% istniej$c$ infrastruktur" rekreacyjno-

turystyczn$ oraz walory przyrodnicze i kulturowe Krupskiego M!yna i okolic. 

Dobrze funkcjonuj$ca gospodarka generuje wi"ksze przychody podatkowe dla 

gminy, przyczyniaj$c si" tym samym do zwi"kszonej zdolno#ci gminy w zakresie 

finansowania zada& w!asnych (np. w zakresie edukacji i opieki spo!ecznej, lokalnej 

infrastruktury drogowej) oraz realizacji inwestycji prorozwojowych, na które gmina 

skutecznie pozyskuje #rodki z zewn$trz. 

Sprawna i otwarta na nowe wyzwania administracja aktywizuje spo!eczno#% 

lokaln$ do bliskiej wspó!pracy i wspó!dzia!ania, co skutkuje wspólnymi projektami i 

przedsi"wzi"ciami oraz umo'liwia dalszy dynamiczny rozwój gminy. 

Realizacja tak zarysowanej wizji rozwoju b�dzie wymaga�a podj�cia szeregu dzia�a�, 

ukierunkowanych na osi!gni�cie okre"lonych celów (strategicznych i operacyjnych). 

Kluczowym b�dzie równie# aktywne wspó�dzia�anie w�adz i administracji gminnej z 

partnerami na poziomie lokalnym i ponadlokalnym w zakresie realizacji wspólnych 

przedsi�wzi�$ - zarówno tych o charakterze inwestycyjnym, jak i nie inwestycyjnym. Stopie� 

realizacji wizji b�dzie mierzony przez pryzmat osi!gni�tych wska%ników na poziomie 

zaplanowanych celów strategicznych i operacyjnych. 
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3.3.���PRIORYTETY�I�CELE�OPERACYJNE�

Przyj�te cele strategiczne s� priorytetowymi obszarami interwencji, w ramach których 

b�d� podejmowane dzia'ania, s'u"�ce rozwojowi gminy w d'ugofalowej perspektywie. Cele 

wynikaj� bezpo#rednio z przyj�tej wizji rozwoju i s� odpowiedzi� na g'ówne wyzwania 

rozwojowe, przed którymi stoi gmina i jej spo'eczno#$ w perspektywie do 2026 roku. 

Wyzwania te zwi�zane s� z konieczno#ci� dalszego podnoszenia atrakcyjno#ci inwestycyjnej 

i turystycznej gminy, co w d'u"szej perspektywie powinno doprowadzi$ do nap'ywu nowych 

inwestycji do gminy, a tak"e wzrostu liczby turystów, odwiedzaj�cych gmin� i 

korzystaj�cych z nowo wybudowanej infrastruktury turystycznej. Gmina potrzebuje te" 

efektywnie funkcjonuj�cej gospodarki, która w wi�kszym stopniu b�dzie wykorzystywa'a 

lokalne zasoby i potencja'y, a tak"e b�dzie generowa'a wi�cej miejsc pracy w istniej�cych i 

nowo powstaj�cych przedsi�biorstwach. Podejmowane dzia'ania w zakresie ochrony 

#rodowiska oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych powinny prowadzi$ do rozwoju 

gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy, co wp'ynie korzystnie na jako#$ "ycia i 

promocj� ekologicznego wizerunku gminy. 

Wyzwaniem dla gminy jest równie" doprowadzenie do wi�kszej aktywno#ci i 

integracji spo'eczno#ci lokalnej m.in. poprzez rozwój organizacji pozarz�dowych oraz blisk� 

wspó'prac� z nimi, a tak"e aktywne anga"owanie mieszka%ców w realizacj� wspólnych 

przedsi�wzi�$ i projektów rozwojowych. Nieodzownym elementem integruj�cym 

spo'eczno#$ lokaln� b�dzie dalsza poprawa jako#ci i dost�pno#ci us'ug publicznych, 

oferowanych dla mieszka%ców gminy, szczególnie w sferze edukacji, opieki medycznej i 

spo'ecznej, kultury i rekreacji oraz komunikacji, jak równie" prowadzenie aktywnej polityki, 

ograniczaj�cej zjawiska wykluczenia spo'ecznego, szczególnie w#ród osób 

niepe'nosprawnych, starszych oraz zagro"onych ubóstwem. Sprostanie wy"ej wymienionym 

wyzwaniom b�dzie wymaga'o sprawnej i otwartej na zmiany administracji publicznej, która 

w realizacji swoich zada% i celów statutowych, powinna z jednej strony prowadzi$ blisk� 

wspó'prac� ze szczeblami samorz�dowymi wy"szego szczebla, tj. powiatowym i 

wojewódzkim, m.in. w oparciu o zasady zarz�dzania wieloszczeblowego [ang. multilevel 

governance), za# z drugiej powinna wykazywa$ si� du"� aktywno#ci� w zakresie 

wprowadzania nowych rozwi�za% i modeli dobrego rz�dzenia [ang. goodgovernance). 

Poni"ej zaprezentowano obszary priorytetowe, w ramach których b�d� podejmowane 

dzia'ania operacyjne, s'u"�ce realizacji przyj�tej misji i wizji rozwoju gminy Krupski M'yn 

do 2026 roku. Przy czym nale"y podkre#li$, "e kolejno#$ prezentowanych priorytetów nie 

stanowi o hierarchii ich wa"no#ci lub kolejno#ci wdra"ania. Wszystkie wskazane poni"ej 

priorytety s� na takim samym poziomie wa"no#ci i powinny by$ realizowane równolegle z 

zachowaniem zasad synergii i efektywno#ci wdra"ania poszczególnych dzia'a%. 

Priorytet 1.� Gmina atrakcyjna dla inwestorów i turystów 

Priorytet 2.� Gmina przedsi!biorcza tworz�ca nowe miejsca pracy 
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Priorytet 3.� Gmina przyjazna dla �rodowiska i mieszka�ców 

Priorytet 4.� Gmina oferuj!ca wysok! jako�" us#ug spo#ecznych 

Priorytet 5.� Gmina obywatelska sprawnie rz!dzona 

Stopie� osi�gni�cia przyj�tych priorytetów b�dzie monitorowany przez pryzmat 

realizacji celów operacyjnych, których struktur� w ramach poszczególnych obszarów 

priorytetowych przedstawiono poni!ej. 

 

 

CELE STRATEGICZNE / PRIORYTETY ROZWOJU 

Priorytet 1 

Gmina atrakcyjna dla 

inwestorów i 

turystów 

Priorytet 2 

Gmina 

przedsi�biorcza 

tworz�ca nowe 

miejsca pracy 

Priorytet 3 

Gmina przyjazna 

dla %rodowiska i 

mieszka�ców 

Priorytet 4 

Gmina oferuj�ca 

wysok� jako%# 

us�ug 

spo�ecznych 

Priorytet 5 

Gmina 

obywatelska 

sprawnie rz!dzona 

     

1.1.Rozwój 

infrastruktury 

poprawiaj!cej 

atrakcyjno"# 

inwestycyjn! i 

turystyczn! gminy 

2.1.Poprawa 

dost�pu 

przedsi�biorstw do 

us�ug 

informacyjnych i 

doradczo - 

szkoleniowych 

3.1.Zwi�kszenie 

dost�pu 

mieszka%ców do 

infrastruktury 

wodoci!gowej  

kanalizacyjnej i 

gazowej  

4.1.Podniesienie 

jako"ci i 

dost�pno"ci us�ug 

w zakresie opieki 

nad dzie#mi, 

edukacji i sportu 

5.1.Poprawa 

skuteczno"ci 

planowania oraz 

zarz�dzania 

strategicznego i 

finansowego w 

gminie 

     

1.2. Rozwój ruchu 

turystycznego o 

zasi�gu 

ponadregionalnym 

2.2. Wzmocnienie 

zdolno"ci 

inwestycyjnej 

przedsi�biorstw w 

zakresie wdra&ania 

innowacji i 

tworzenia nowych 

miejsc pracy 

3.2.ograniczenie 

emisji gazów 

cieplarnianych na 

terenie gminy 

 

4.2.Poprawa 

dost�pu 

mieszka�ców do 

us�ug i dóbr 

kultury 

5.2.Cyfryzacja 

administracji i 

rozwój us�ug dla 

spo�ecze�stwa 
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1.3.Skuteczna 

kampania 

promocyjna 

przyci�gaj�ca do 

gminy wi!cej 

inwestorów i 

turystów 

2.3.Rozwój nowych 

firm w 

perspektywicznych 

dla gminy 

kierunkach rozwoju 

3.3.Rozwój 

wybranych 

elementów 

infrastruktury 

poprawiaj�cej 

bezpiecze"stwo i 

komfort #ycia 

mieszka"ców ( w 

tym równie# 

rozwijanie struktur  

OSP, eliminacja 

zagro#e" 

powodziowych, 

bie#�ce prace 

melioracyjne) 

4.3.Lepszy 

dost!p 

mieszka"ców do 

us$ug 

zdrowotnych oraz 

skutecznych form 

integracji 

spo$ecznej 

5.3.Zwi!kszenie 

poziomu 

kompetencji i 

umiej!tno�ci kadr 

w zakresie 

zarz�dzania i 

kreowania 

innowacyjnych 

rozwi�za" 

     

  3.4.Poprawa 

estetyki i $adu 

przestrzennego w 

tym kontynuacja 

polityki 

pomodernizacyjnej 

budynków i 

terenów  

  

3.3.1.����GMINA�ATRAKCYJNA�DLA�INWESTORÓW�I�TURYSTÓW�

Na przestrzeni ostatnich 12 lat Gmina  dokona$a ogromnego post!pu w zakresie 

poprawy swojej atrakcyjno�ci inwestycyjnej i rekreacyjno- turystycznej. Dzi!ki pozyskaniu 

du#ych �rodków inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej , znacznej poprawie uleg$a 

infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogowa, energetyczna i teleinformatyczna. Z kolei 

poprawa atrakcyjno�ci rekreacyjno-turystycznej gminy by$a mo#liwa dzi�ki zrealizowaniu 

kluczowych projektów w zakresie rozbudowy obiektów sportowych, (hala gimnastyczna, 

obiekt stadionu sportowego, basen k�pielowy) wybudowaniu nowych placów zabaw, 

ogródków sportowych oraz rewitalizacja obszarów Odmuchowa i stawu w Krupskim 

M$ynie.  

Obok zrealizowanych przedsi�wzi�& inwestycyjnych istotnym elementem w 

budowaniu atrakcyjno%ci inwestycyjnej i turystycznej gminy jest aktywnie prowadzona od 

kilku lat dzia$alno%& informacyjna i promocyjna gminy. Dzia$alno%& ta prowadzona jest w 

oparciu o jasno okre%lon� strategi� przyci�gania inwestorów i turystów, realizowan� przez 

zespó$ do%wiadczonych pracowników gminy w ramach wypracowanych standardów i przy 
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wspó�pracy z instytucjami i podmiotami na poziomie regionalnym. G�ównymi narz!dziami 
w promowaniu atrakcji inwestycyjnych i turystycznych gminy jest profesjonalnie 

prowadzona strona internetowa, oferuj�ca aktualn� informacj� dla inwestorów i turystów, a 

tak#e atrakcyjne materia�y promocyjne - przygotowywane i dystrybuowane w ramach 

udzia�u gminy w licznych projektach i imprezach promocyjnych o zasi!gu regionalnym i 
krajowym. Potwierdzeniem profesjonalnego podej$cia do promocji i przyci"gania 

inwestorów z zewn"trz s" liczne certyfikaty i wyró#nienia, jakie gmina otrzyma�a wci"gu 

ostatnich lat, w tym te zwi"zane z obs�ug" inwestorów �Certyfikowana lokalizacja 

inwestycji", �Gmina dbaj"ca o finanse mieszka%ców�, EkoKarlik�. 

Analizuj"c dotychczasowe efekty dzia�a% inwestycyjnych i promocyjnych gminy 

podj!tych w celu przyci"gni!cia z zewn"trz wi!kszej liczby inwestorów i turystów, nale#y 

stwierdzi&, #e s" one ci"gle niesatysfakcjonuj"ce. W ci"gu ostatnich 7 lat liczba inwestorów 

zewn!trznych nie uleg�a znacz"cemu zwi!kszeniu, przyby�y dwa podmioty krajowe, 

natomiast jeden uby� gastronomiczno-hotelowy. Nieco lepiej wygl"da sytuacja, je$li chodzi 

o liczb! turystów, których liczba z roku na rok wzrasta, w miar! jak zwi!ksza si! oferta 

turystyczna. Niestety niedostateczna w tym wzgl!dzie jest oferta us�ug noclegowych i 

gastronomicznych. Obecnie gmina dysponuje 65  miejscami noclegowymi w zespole 

hotelowo- restauracyjnym Dwór Prawdzica i posiada jedn" firm! gastronomiczn".  

Zwa#ywszy na powy#sze nale#y d"#y& do zintensyfikowania dzia�a%, które w 

wi!kszym stopniu przyczyni" si! do nap�ywu inwestycji zewn!trznych do gminy i 

lokowania ich w wyznaczonych strefach inwestycyjnych. Sprzyja& temu powinna przyjazna 

polityka podatkowa gminy wobec nowych inwestorów, a tak#e aktywne wsparcie ich w 

procesie inwestowania i uruchamiania dzia�alno$ci gospodarczej. Podobne dzia�ania nale#y 

podj"& w odniesieniu do zwi!kszenia liczby turystów w gminie. Kluczow" kwesti" w tym 

zakresie powinno by& opracowanie spójnego pakietu us�ug turystycznych dla ró#nych grup 

odbiorców, a tak#e zbudowanie zintegrowanego i ponadlokalnego systemu obs�ugi ruchu 

turystycznego, pozwalaj"cego na wyd�u#enie pobytu turysty na terenie gminy i 

zaoferowanie mu szerszego katalogu us�ug i atrakcji. 

Poni#ej zaprezentowano cele operacyjne, w ramach których b!d" podejmowane 

okre$lone dzia�ania, przyczyniaj"ce si! do osi"gni!cia zak�adanych efektów wdra#ania 

strategii w obr!bie pierwszego priorytetu. 

Cel   operacyjny   1.1.   Rozwój   infrastruktury  poprawiaj�cej   atrakcyjno�� 

inwestycyjn� i turystyczn� gminy 

Cel operacyjny 1.2. Rozwój ruchu turystycznego o zasi!gu ponadregionalnym 

Cel operacyjny 1.3. Skuteczna kampania promocyjna przyci�gaj�ca do gminy 

wi!cej inwestorów i turystów 

Stopie% osi"gni!cia zak�adanego celu strategicznego b!dzie weryfikowany m.in. za 

pomoc" nast!puj"cych wska'ników: 
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� liczba nowych inwestycji (zak'adów) powsta'ych na wyznaczonych terenach 

inwestycyjnych w gminie; 

� liczba turystów korzystaj"cych z noclegów (w tym zagranicznych). 

� Liczba otwartych obiektów hotelowych i gastronomicznych 

3.3.2.����GMINA�PRZEDSI�BIORCZA�TWORZ�CA�NOWE�MIEJSCA�PRACY�

Jednym z g'ównych problemów gminy jest zbyt ma'a liczba miejsc pracy w gospodarce. 

Pozytywnym nale#y uzna$, #e wg danych Powiatowego Urz�du Pracy znacznie spad!o 

bezrobocie w Gminie i na koniec 2015 roku wynios!o 2,1&.  Wed!ug stanu na koniec 2013 

roku liczba pracuj�cych w przedsi�biorstwach  wynosi!a 1137. Z tej liczby oko!o 1000 

zatrudnionych pracuje w NITROERG S.A. Za' liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 

gminie na koniec 2013 roku kszta!towa!a si� na poziomie 120 osób.  Na takie 

funkcjonowanie lokalnego rynku pracy wp!yw ma niew�tpliwie niekorzystna struktura 

lokalnej gospodarki, zdominowanej przez du#e podmioty takie jak Nitroerg S.A., Gekoplast 

S.A. oraz brak aktywno'ci mieszka*ców i wykluczenie spo!eczne cz�'ci bezrobotnych. 

S!abo'ci lokalnej gospodarki nale#y g!ównie upatrywa$ w niekorzystnej strukturze 

przedsi�biorczo'ci, zdominowanej w du#ym stopniu przez jeden podmiot. 

Kluczem do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy jest zatem wielokierunkowe 

wspieranie przedsi�biorczo'ci, obejmuj�ce zarówno wzmacnianie podmiotów ju# 

istniej�cych, jak i tworzenie nowych, szczególnie w obszarach uznanych za 

perspektywiczne dla rozwoju gminy, w tym g!ównie:  turystyka, logistyka, energetyka 

odnawialna i efektywno'$ energetyczna oraz informatyka. Wa#nym elementem rozwoju 

lokalnej przedsi�biorczo'ci b�dzie zbudowanie odpowiedniego otoczenia instytucjonalnego, 

umo#liwiaj�cego przedsi�biorcom dost�p do kapita!u oraz specjalistycznej wiedzy i us!ug w 

zakresie nowych technologii, zarz�dzania, kszta!cenia kadr i marketingu. 

Poni#ej zaprezentowano cele operacyjne, w ramach których b�d� podejmowane 

dzia!ania, przyczyniaj�ce si� do osi�gni�cia zak!adanych efektów wdra#ania strategii na 

poziomie drugiego priorytetu. 

Cel    operacyjny    2.1. Poprawa    dost�pu    przedsi�biorstw    do    us�ug 

doradczych 

Cel operacyjny 2.2. Wzmocnienie zdolno�ci inwestycyjnej przedsi�biorstw w 

zakresie wdra!ania ekologicznych inwestycji i tworzenia miejsc pracy 

Cel operacyjny 2.3. Rozwój nowych firm w perspektywicznych dla gminy 

kierunkach rozwoju 
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Stopie� osi�gni�cia zak�adanego celu strategicznego b�dzie weryfikowany m.in. za 

pomoc� nast�puj�cych wska�ników: 

� liczba pracuj�cych w przedsi�biorstwach zatrudniaj�cych powy#ej 5 osób; 

� liczba przedsi�biorstw funkcjonuj�cych w rejestrze REGON; 

� nak$ady inwestycyjne w przeliczeniu na jedno przedsi�biorstwo. 

3.3.3.����GMINA�PRZYJAZNA�DLA��RODOWISKA�I�MIESZKA�CÓW�

Czyste i ró!norodne #rodowisko naturalne nale!y do g"ównych atutów rozwojowych 
Gminy Krupski M"yn. Odzwierciedleniem tego jest wykorzystywanie potencja"u 
przyrodniczego do rozwoju ró!nych form turystyki aktywnej. Gmina od wielu lat podejmuje 
wysi"ki na rzecz rozbudowy niezb�dnej infrastruktury s"u!�cej ochronie #rodowiska. Dzi�ki 
zrealizowanym inwestycjom w zakresie gospodarki wodno-#ciekowej rozbudowano  
oczyszczalni� #cieków, wybudowano uj�cie wody ze stacj� uzdatniania, pod"�czono do 
instalacji sanitarnej ponad 95% mieszka$ców, wprowadzono równie! efektywny system 
zbiórki i segregacji odpadów komunalnych, wsparty szerok� akcj� u#wiadamiaj�c� 
mieszka$ców na temat wymogów i korzy#ci wynikaj�cych z wdro!onego systemu 
gospodarki odpadami. Dla monitorowania dzia"a$  zwi�zanych z zanieczyszczeniami 

#rodowiska zgodnie z Wojewódzkim Planem Zarz�dzania Kryzysowego  w sytuacji 

zagro!enia Wojewódzki Inspektor Ochrony &rodowiska opracowuje  tre#' powiadomienia i 
przesy"a je do Wojewódzkiego Centrum Zarz�dzania Kryzysowego, który rozsy"a je do 
#rodków masowego przekazu  oraz dystrybuuje przez Regionalny System Ostrzegania 

(RSO). 

Gmina aktywna jest równie! w zakresie promowania i wdra!ania zasad gospodarki 
niskoemisyjnej na swoim terenie. Jednym z efektów podj�tych dzia"a$ by"o zrealizowanie 
szeregu projektów termomodernizacyjnych (g"ównie w budynkach komunalnych), a tak!e 
zrealizowany  projekt PONE dla odbiorców prywatnych. W swojej polityce gmina d�!y 
równie! do zachowania "adu przestrzennego, a tak!e zach�ca mieszka$ców do dbania o 
czysto#' i estetyk� otoczenia, w którym !yj�. Zachowanie "adu przestrzennego jest mo!liwe 

m.in. poprzez w"a#ciwie prowadzon� polityk� planowania przestrzennego, tj.  odnowy placu 
wiejskiego w Pot�pie, rewitalizacji stawu w Krupskim M"ynie, wybudowania k"adki pieszo-

rowerowej na rzece Ma"a Panew, odnowienie mostu wisz�cego oraz wymianie o#wietlenia 
ulicznego na energooszcz�dne. Dzi�ki tym dzia"aniom uda"o si� w istotny sposób poprawi' 
wizerunek gminy i zmieni' nastawienie mieszka$ców do kwestii dbania o estetyk� w"asnego 
otoczenia. W roku 2015 Gmina przyst�pi"a do obszaru funkcjonalnego �Bia"y &l�sk�, który 
wpisuje si� w projekt planu zagospodarowania przestrzennego �Plan 2020+�. Obszar ten jest 
zlokalizowany jest w pó"nocno-zachodniej cz�#ci Subregionu Centralnego Województwa 
&l�skiego i jego celem jest rozwój spo"eczno-gospodarczy regionu, w tym tworzenie 

korzystnych warunków do rozwoju przemys"u, handlu i us"ug opartych na innowacyjno#ci, 
nowych technologiach, korzystaj�cych z synergii kooperacji gmin i powiatu, podmiotów 
gospodarczych oraz przedstawicieli nauki. 
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Oprócz czystego �rodowiska naturalnego oraz kreowania w�a�ciwej polityki w 

zakresie zachowania �adu przestrzennego i estetyki otoczenia, istotnym czynnikiem 

wp�ywaj!cym na komfort i jako�" #ycia mieszka$ców jest stan infrastruktury 

komunikacyjnej w gminie, a tak#e dost%pno�" terenów pod zabudow% mieszkaniow! (jedno 

i wielorodzinn!) oraz rozwój us�ug bytowych. Pomimo zrealizowania kilku wa#nych 

przedsi%wzi%" inwestycyjnych, infrastruktura komunikacyjna w gminie wymaga dalszej 

rozbudowy i modernizacji. Dotyczy to wspó�uczestnictwa w modernizacji dróg 

powiatowych i remoncie dróg gminnych. Gmina powinna równie# w wi%kszym ni# 

dotychczas stopniu podj!" dzia�ania w zakresie uzbrojenia nowych terenów pod zabudow% 

mieszkaniow!, a tak#e zadba" o w�a�ciw! organizacj% targowisk do bezpo�redniej 

sprzeda#y. 

Z punktu widzenia dalszej poprawy komfortu #ycia mieszka$ców kluczowym jest 

aby dotychczas podejmowane dzia�ania w zakresie ochrony �rodowiska oraz budowania 

ekologicznego wizerunku gminy by�y kontynuowane i rozwijane. Przy czym nale#y d!#y" 

do uzupe�nienia brakuj!cej infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-�ciekowej i 

gazowej, a tak#e zadba" o wi%ksz! �wiadomo�" mieszka$ców w zakresie selektywnej 

zbiórki odpadów i dbania o estetyk% w�asnego miejsca zamieszkania. Wa#nym kierunkiem 

dzia�a$ powinno by" opracowanie nowej edycji Programu PONE, który przyczyni si% do 

poprawy czysto�ci powietrza w miejscowo�ciach Krupski M�yn, Zi%tek i Pot%pa. Nale#y 

tak#e wprowadzi" dzia�ania do realizacji  ustawy prosumenckiej  w celu zaktywizowania 

wi%kszej cz%�ci mieszka$ców do monta#u paneli PV. Równolegle nale#y prowadzi" 

dzia�ania ukierunkowane na popraw% infrastruktury komunikacyjnej w gminie oraz 

zwi%kszenie dost%pno�ci terenów pod zabudow% mieszkaniow! i rozwój us�ug bytowych 

(ma�y handel, gastronomia, rzemios�o, naprawy, telekomunikacja). 

Poni#ej zaprezentowano cele operacyjne, w ramach których b%d! realizowane 

dzia�ania, przyczyniaj!ce si% do osi!gni%cia zak�adanych efektów wdra#ania strategii w 

obr%bie trzeciego priorytetu. 

Cel operacyjny 3.1. Zwi�kszenie dost�pu mieszka�ców do infrastruktury 

wodoci!gowej, kanalizacyjnej oraz gazowej 

Cel operacyjny 3.2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy 

Cel    operacyjny    3.3.    Rozwój    wybranych    elementów    infrastruktury 

poprawiaj!cej bezpiecze�stwo i komfort "ycia mieszka�ców gminy 

Cel operacyjny 3.4. Poprawa estetyki i #adu przestrzennego w gminie 

Stopie$ osi!gni%cia zak�adanego celu strategicznego b%dzie weryfikowany m.in. za 

pomoc! nast%puj!cych wska&ników: 

� odsetek gospodarstw korzystaj!cych z sieci wodoci!gowej i kanalizacyjnej; 

� odsetek gospodarstw obj%tych systemem selektywnej zbiórki odpadów; 
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� odsetek mieszka ców!selektywnie!zbieraj"cych odpady; 

� stopie !ograniczenia!emisji!CO2!w!gminie; 

� d#ugo$%!wyremontowanych!dróg!gminnych!i!powiatowych; 

� powierzchnia!!!!uzbrojonych!!!!terenów!!!!inwestycyjnych!!!!pod!!!!zabudow&!

mieszkaniow". 

�

3.3.4.����GMINA�OFERUJ�CA�WYSOK��JAKO���US�UG�SPO�ECZNYCH�

Dost&p!mieszka ców! do!wysokiej! jako$ci! us#ug! publicznych! jest! obecnie! jednym! z!

g#ównych!czynników!decyduj"cych!o!poziomie!rozwoju!lokalnego!i!sprawno$ci!administracji!

gminnej.!W!zale'no$ci!od!wykorzystywanej!infrastruktury,!gminy!$wiadcz"!us#ugi!publiczne!

o!charakterze!spo#ecznym!i!technicznym.!Us#ugi!spo#eczne!dotycz"!przede!wszystkim!takich!

obszarów! jak! o$wiata! i! edukacja,! kultura,! sport! i! rekreacja,! ochrona! zdrowia! oraz! pomoc!

spo#eczna.! Natomiast! us#ugi! techniczne! $wiadczone! s"! g#ównie! w! takich! dziedzinach! jak!

transport! i! komunikacja! (równie'! internetowa),! a! tak'e! gospodarka! wodno-$ciekowa,!

gospodarka odpadami oraz gospodarka energetyczna. 

Generalnie nale'y! stwierdzi%,! 'e! jako$%! i! dost&pno$%! us#ug! spo#ecznych! na! terenie 

gminy! ulega! systematycznej! poprawie.! Dzieje! si&! tak! dzi&ki! zrealizowaniu! kluczowych 

projektów!inwestycyjnych!w!zakresie!infrastruktury!spo#ecznej!- g#ównie!w!zakresie!kultury,!

sportu i rekreacji. Ponadto gmina i jej jednostki organizacyjne aktywnie uczestnicz"! w!

projektach! i! programach,! które! przyczyniaj"! si&! do! podnoszenia! jako$ci! kszta#cenia! w!

placówkach!szkolnych,!a!tak'e!zwi&kszaj"!dost&pno$%!mieszka ców!do!imprez!kulturalnych!i!

sportowych!oraz!ró'nych!form!pomocy!spo#ecznej. 

Niezale'nie! od! osi"gni&tych! post&pów! w! oferowaniu! us#ug! spo#ecznych! na! terenie!

gminy,!nale'y!w!dalszym!ci"gu!d"'y%!do!podnoszenia!ich!jako$ci!i!dost&pno$ci.!Dotyczy!to!

zarówno!us#ug!edukacyjnych,! gdzie! jest! ci"gle!du'e!pole!do!dzia#ania! je$li! chodzi!o! jako$%!

kszta#cenia!i!kreowanie!w$ród!ludzi!m#odych!postaw!kreatywno$ci!i!wspó#pracy!z!innymi,!jak!

i! rozwoju! ró'nych! form!pomocy! i! integracji! spo#ecznej,! szczególnie!w!odniesieniu!do!osób!

niepe#nosprawnych!i!starszych.!Gmina!powinna!równie'!wspiera%!dzia#ania,!s#u'"ce!poprawie!

systemu!ochrony!zdrowia,!m.in.!poprzez!blisk"!wspó#prac&!z!publicznymi! i!niepublicznymi!

zak#adami!opieki!zdrowotnej,!w! tym!w!szczególno$ci!ze! szpitalem!powiatowym!w!zakresie!

podniesienia! dost&pno$ci! do! opieki! specjalistycznej.!Wa'nym! instrumentem!w! zwi&kszaniu 

dost&pno$ci! mieszka ców! do! us#ug! spo#ecznych! w! zakresie! kszta#cenia,! zdrowia! i! kultury!

b&dzie! rozwój! infrastruktury! szybkiego! Internetu! i! udost&pnianie! za! jego! pomoc"!

zdigitalizowanych!zasobów!kultury!i!edukacji. 

Poni'ej! zaprezentowano! cele! operacyjne,! w ramach! których! b&d"! realizowane!

dzia#ania! przyczyniaj"ce! si&! do! osi"gni&cia! zak#adanych! efektów! wdra'ania! strategii! w!

obr&bie!czwartego!priorytetu. 
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Cel operacyjny 4.1. Podniesienie jako�ci i dost�pno�ci us�ug w zakresie opieki nad 

dzie!mi,  edukacji i sportu 

Cel operacyjny 4.2. Szerszy  dost�p do us�ug i dóbr kultury  

Cel operacyjny 4.3. Lepszy dost�p mieszka"ców do us�ug zdrowotnych oraz 

skutecznych form integracji spo�ecznej  

 

Stopie� osi�gni�cia zak�adanego celu strategicznego b�dzie weryfikowany m.in. za 

pomoc� nast�puj�cych wska!ników: 

� wyniki egzaminów testów Okr�gowych Komisji Egzaminacyjnych w szko�ach  

podstawowych i gimnazjalnych; 

� liczba osób uczestnicz�cych w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie 

gmin; 

� odsetek osób obj�tych "rodowiskowymi formami pomocy spo�ecznej. 

3.3.5.����GMINA�OBYWATELSKA�SPRAWNIE�RZ�DZONA�

Aktywno�� spo�eczna mieszka�ców po��czona z ich rzeczywistym zaanga�owaniem 
w procesy wspó�decydowania o losach gminy stanowi podstaw! dobudowania spo�ecze�stwa 
obywatelskiego na poziomie lokalnym. Jest te� wa�nym czynnikiem integruj�cym 
spo�eczno�� lokaln�, przyczyniaj�cym si! jednocze�nie do rozwoju kapita�u spo�ecznego - 

jednego z g�ównych elementów sk�adowych dobrego rz�dzenia.  

Oprócz bliskiej wspó�pracy z organizacjami pozarz�dowymi, dobr� praktyk� gminy 

jest prowadzenie sta�ego dialogu spo�ecznego z mieszka�cami przy okazji konsultowania 

ró�nego rodzaju dokumentów strategicznych (np. strategie rozwoju lokalnego, miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego gminy) lub realizacji konkretnych projektów 

inwestycyjnych. Wa�nym narz!dziem w komunikacji ze spo�eczno�ci� gminy s� media 

lokalne, w tym aktualna strona internetowa oraz Nowiny Zielonej Gminy, która jest 

regularnie wydawana, i która stanowi cenne "ród�o informacji o dzia�aniach w�adz i �yciu 

mieszka�ców gminy. 

Istotnym wyznacznikiem dobrego rz�dzenia w gminie jest jako�� stanowionego 

prawa oraz sprawno�� administracji w realizacji zada� statutowych i rozwi�zywaniu 

codziennych problemów mieszka�ców. Gmina od lat wykazuje równie� wysok� 

efektywno�� w pozyskiwaniu �rodków zewn!trznych na swój rozwój.  

W ci�gu najbli�szych lat nale�y d��y� do utrzymania wysokiej sprawno�ci gminy w 

zakresie pozyskiwania �rodków zewn!trznych na jej rozwój i popraw! jako�ci �ycia. 

Towarzyszy� temu powinien wysi�ek na rzecz zwi!kszania zdolno�ci finansowej gminy w 
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oparciu o w�asne dochody (np. dzi�ki poszerzeniu bazy podatkowej) oraz wprowadzaniu 

nowych modeli finansowania zada! inwestycyjnych w gminie (np. w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego). Priorytetem dla gminy powinno by� stworzenie przyjaznego 
otoczenia instytucjonalnego dla rozwoju lokalnej przedsi!biorczo"ci i zwi!kszania jej 
konkurencyjno�ci i innowacyjno�ci. B!dzie to wymaga#o bli$szej wspó#pracy z lokalnymi 

przedsi!biorstwami i instytucjami otoczenia biznesu, a tak$e bardziej aktywnego podej�cia do 

wspomagania procesów inwestycyjnych przedsi!biorstw, m.in. poprzez w#a�ciwe planowanie 

przestrzenne, inicjowanie wspó#pracy sieciowej, stosowania innowacyjnych form zamówie� 

publicznych itp. Wa$nym narz!dziem w budowaniu spo#ecze�stwa obywatelskiego b!d� z 

pewno�ci� technologie informacyjno-komunikacyjne i rozwijane na ich bazie e-us#ugi oraz 

aplikacje spo#eczno�ciowe. B!dzie to wymaga#o jednak poprawy dost!pu mieszka�ców do 

Internetu oraz zwi!kszenia ich kompetencji cyfrowych. 

Realizacja   priorytetu  b!dzie   mo$liwa   dzi!ki   podj!ciu   okre�lonych   dzia#a� w 

ramach celów operacyjnych zaprezentowanych poni$ej. 

Cel operacyjny 5.1. Poprawa skuteczno�ci planowania oraz zarz�dzania 

strategicznego i finansowego w gminie 

Cel   operacyjny   5.2.    Cyfryzacja   administracji   i   rozwój   e-us!ug   dla 

spo!ecze"stwa 

Cel operacyjny 5.3. Zwi#kszenie poziomu kompetencji i umiej#tno�ci kadr w 

zakresie zarz�dzania rozwojem i kreowania innowacyjnych rozwi�za" 

Stopie�   osi�gni!cia   zak#adanego   priorytetu  b!dzie   weryfikowany  m.in.   za 

pomoc� nast!puj�cych wska'ników: 

� stopie� zrealizowania zaplanowanych dochodów i wydatków gminy w uj!ciu 

rocznego bud$etu oraz wieloletniej prognozy finansowej; 

� liczba e-us#ug oferowanych przez gmin! dla mieszka�ców; 

� odsetek obywateli, korzystaj�cych z Internetu w kontaktach z administracj� 

publiczn�; 

� liczba   organizacji   pozarz�dowych,   uczestnicz�cych   w   realizacji   zada� 

publicznych gminy; 

� liczba projektów partnerskich, realizowanych przez gmin! i jej jednostki 

organizacyjne; 

� odsetek  organizacji  pozarz�dowych  zajmuj�cych  si!  sprawami   ekologii w 

gminie. 

�
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4.�����PLAN�DZIA�A��OPERACYJNYCH�

Plan dzia�a� operacyjnych zawiera zestawienie kierunków dzia�a�, jakie b�d� 

podejmowane w ramach przewidzianych celów operacyjnych strategii. Plan okre%la równie" 

rol� samorz�du gminnego w realizacji zaplanowanych zada�, jak i mo"liwe #ród�a 

finansowania dzia�a� ze %rodków zewn�trznych (krajowych i regionalnych). Zaprezentowany 

katalog dzia�a� nie ma charakteru zamkni�tego i b�dzie móg� by$ uzupe�niany o nowe 

elementy w zale"no%ci od potrzeb gminy i mo"liwo%ci finansowych, szczegó�owo 

okre%lonych w wieloletniej prognozie finansowej gminy. 

 

Cel operacyjny 1.1. Rozwój infrastruktury poprawiaj�cej atrakcyjno�� inwestycyjn� i 

turystyczn� 

 

 

 

Kierunki dzia�a� operacyjnych Rola i zadania gminy w 

realizacji zaplanowanych 

dzia�a� 

Mo"liwo%ci finansowania 

dzia�a� ze #róde� zewn�trznych 

Rozbudowa lub przebudowa 

sieci dost�powej do Internetu 

o przepustowo%ci co najmniej 30Mb/s 

na obszarach o najmniejszej 

dost�pno%ci do Internetu 

gospodarstw domowych i instytucji 

publicznych 

Budowa lub modernizacja wybranych 

elementów sieci elektroenergetycznej 

umo"liwiaj�cej przy��czenia nowych sieci 

wytwórczych energii ze #róde� 

odnawialnych 

Wyposa"enie istniej�cych i nowych terenów 

inwestycyjnych w podstawow� 

infrastruktur� techniczn� 

Odnawianie lub poprawa stanu 

technicznego obiektów budowlanych, 

w tym zabytkowych, s�u"�cych 

zachowaniu dziedzictwa kulturowego 

i rozwoju turystyki na obszarach 

wiejskich 

Odnawianie lub poprawa stanu 

technicznego obiektów budowlanych, 

w tym zabytkowych, s�u"�cych 

zachowaniu dziedzictwa kulturowego 

i rozwoju turystyki na obszarach 

Inwestycje realizowane przede wszystkim 

przez przedsi�biorstwa telekomunikacyjne, 

w przypadku braku zainteresowania - 

realizacja wspólnych przedsi�wzi�$ z gmin� 

(np. w ramach partnerstw publiczno-

prywatnych) Bliska wspó�praca z Tauron 

Dystrybucja w zakresie zwi�kszenia 

mo!liwo"ci przy#$czeniowych dla 

producentów energii elektrycznej z 

odnawialnych %róde# energii 

 

 

 

 

Realizacja inwestycji i zarz$dzanie 

wybudowan$ infrastruktur$ 

 

 

 

 

PO Polska Cyfrowa 2014-2020: 

O" Priorytetowa I. Powszechny dost�p 

do szybkiego Internetu 

 

 RPOSL 2014-2020: 

O" Priorytetowa 4. Energia przyjazna 

"rodowisku; 

PO Infrastruktura 

i �rodowisko: O" Priorytetowa I. 

Zmniejszenie emisyjno"ci gospodarki 

 

RPOWSL 2014-2020: 

O" Priorytetowa 3. Konkurencyjno"& 

przedsi�biorstw 
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wiejskich 

Rozbudowa ma�ej infrastruktury 

turystycznej, s�u!"cej udost#pnianiu 

na cele turystyczne obszarów cennych 

przyrodniczo ($cie!ki ekologiczne, 

trasy rowerowe, narciarskie itp.) 

 

 

 

 

Przygotowanie i realizacja inwestycji na 

obiektach, których w�a$cicielem jest gmina 

 

 

 

 

 

Bliska wspó�praca z Nadle$nictwem w 

Zawadzkiem, Brynku  oraz instytucjami 

zajmuj"cymi si# ochron" $rodowiska (parki 

krajobrazowe, o$rodki edukacji ekologicznej 

itp.) 

 

 

PROW 2014-2020: Dzia�anie. Podstawowe 

us�ugi i odnowa miejscowo$ci na obszarach 

wiejskich (art. 20) 

 

 

RPOSL 2014-2020: 

O$ Priorytetowa 7. Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego 

 

 

 

 

 

Cel operacyjny 1.2. Rozwój ruchu turystycznego o zasi!gu ponadregionalnym 

Kierunki dzia�a% operacyjnych Rola i zadania gminy w 

realizacji zaplanowanych 

dzia�a% 

Mo!liwo$ci finansowania 

dzia�a% ze &róde� zewn#trznych 

Opracowanie koncepcji rozwoju 

turystycznego w wymiarze 

ponadregionalnym 

Rozbudowa istniej"cej infrastruktury 

turystycznej  

 

Produkt b#dzie rozwijany na bazie obecnej 

infrastruktury oraz 

potencja�ów przyrodniczych i kulturowych, 

obejmuj"cych lasy lublinieckie 

Inwestycje realizowane przez samorz"d 

gminny  

 

RPOWL 2014-2020: 

O$ Priorytetowa 7. Ochrona 

dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego: PROW 2014-2020: 

Dzia�anie. Podstawowe us�ugi 

i odnowa miejscowo$ci na obszarach 

wiejskich (art. 20) ____________  
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Cel operacyjny 1.3. Skuteczna kampania promocyjna przyci�gaj�ca do gminy wi�cej 

inwestorów i turystów 

 

 

Kierunki dzia�a� operacyjnych Rola i zadania gminy w 

realizacji zaplanowanych 

dzia�a� 

Mo!liwo%ci finansowania 

dzia�a� ze #róde� zewn$trznych 

Prowadzenie aktywnych dzia�a� 

marketingowych, maj%cych na celu 

kreowanie dobrego wizerunku gminy 

jako atrakcyjnego miejsca dla 

inwestorów i turystów 

Rozwój i wdro!enie kompleksowego 

systemu informacji i promocji turystycznej i 

kulturalnej w gminie 

 

Opracowanie strategii dzia�a� 

marketingowych i jej konsekwentne 

wdra!anie 

 

System powinien by' powi%zany 

z podobnymi dzia�aniami, 

realizowanymi na poziomie powiatu  

RPOWSL 2014-2020: 

O" Priorytetowa 3. Konkurencyjno"' 

przedsi$biorstw 

RPOSL 2014-2020: 

O" Priorytetowa 3. Konkurencyjno"' 

przedsi$biorstw 

RPOWSL 2014-2020: 

O" Priorytetowa 7. Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego 

 

 

Cel    operacyjny    2.1. Poprawa    dost�pu    przedsi�biorstw    do    us!ug doradczych 

 

Kierunki dzia�a� operacyjnych Rola i zadania gminy w 

realizacji zaplanowanych 

dzia�a� 

Mo!liwo"ci finansowania 

dzia�a� ze #róde� zewn$trznych 

Zorganizowanie sta�ego punktu 

informacyjno-konsultacyjnego dla 

przedsi$biorstw, udost$pniaj%cego 

kompleksow% informacj$ w zakresie 

dost$pnych "rodków z UE na rozwój 

przedsi$biorczo"ci 

Aktywne anga!owanie przedsi$biorstw do 

uczestnictwa w projektach szkoleniowo-

doradczych w ramach dost$pnego systemu 

wsparcia rozwoju kompetencji/kwalifikacji 

pracowników przedsi$biorstw oraz kadr 

zarz%dczych zgodnie z ich diagnozowanymi 

potrzebami 

 

 

Utworzenie punktu w ramach AT Group 

S.A. 

 

 

 

Wspó�dzia�anie z lokalnymi instytucjami 

otoczenia biznesu oraz firm% AT Group S.A. 

 

RPOWSL 2014-2020: 

O" Priorytetowa 3. Konkurencyjno"' 

przedsi$biorstw 

 

RPOWSL 2014-2020: 

O" Priorytetowa 10. Adaptacyjno"' 

przedsi$biorstw oraz pracowników do 

zmian; 
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PO Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020: O� Priorytetowa II. 

Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji 

 

Cel operacyjny 2.2. Wzmocnienie zdolno�ci inwestycyjnej przedsi�biorstw w zakresie 

wdra!ania ekologicznych inwestycji i tworzenia miejsc pracy 

 

Kierunki dzia�a" operacyjnych Rola i zadania gminy w 

realizacji zaplanowanych 

dzia�a� 

Mo liwo!ci"finansowania"

dzia�a�"ze"#róde�"zewn$trznych 

Rozwój"bazy"produkcyjnej"i"us�ugowej 

przedsi$biorstw"poprzez"ich"lepszy 

dost$p"do"kapita�u"inwestycyjnego 

w"postaci"instrumentów"bezzwrotnych 

(dotacji)"i"zwrotnych"(po yczek) 

Poprawa efektywno!ci"energetycznej 

funkcjonuj%cych"przedsi$biorstw 

(m.in."poprzez"modernizacj$ 

infrastruktury"zwi%zanej 

z"ogrzewaniem/ch�odzeniem 

budynków,"o!wietleniem"lub 

wykorzystaniem energii z odnawialnych 

#róde�"energii) 

Zwi$kszenie"aktywno!ci"innowacyjnej 

kluczowych przedsi$biorstw"w"gminie 

poprzez"zach$cenie"ich"do"anga owania 

si$"w"prace"badawczo-rozwojowe 

w"oparciu"o"w�asne"zaplecze"B+R"lub 

korzystanie"z"zewn$trznych"us�ug 

(uczelni"wy szych,"jednostek 

naukowych itp.) 

Aktywne informowanie i zach$canie 

przedsi$biorstw"do"korzystania 

z"ró nych"instrumentów 

finansowania infrastruktury 

produkcyjnej"i"us�ugowej 

Efektywne informowanie i zach$canie"

zainteresowanych"podmiotów"do"

korzystania"z"dost$pnych"instrumentów"

finansowania"poprawy"efektywno!ci"

energetycznej"przedsi$biorstw 

Bliska wspó�praca""w"zakresie"aktywnego"

informowania"i"zach$cania"przedsi$biorstw"

do"korzystania"z"ró nych"instrumentów"

finansowania"dzia�alno!ci"badawczo-

rozwojowej 

 

RPOWSL 2014-2020: 

O!"Priorytetowa"3."Konkurencyjno!&"

przedsi$biorstw 

(i) RPOWSL 2014-2020: 

O!"Priorytetowa"5."Efektywno!& 

energetyczna i gospodarka 

niskoemisyjna; 

(ii) PO Infrastruktura 

i �rodowisko: O!"Priorytetowa"I. 

Zmniejszenie emisyjno!ci"gospodarki 

(i) RPOWSL 2014-2020: 

O!"Priorytetowa"1."Badania"i"

innowacje; 

RPOWSL 2014-2020: 

O!"Priorytetowa"3."Konkurencyjno!& 

przedsi$biorstw; 
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Cel operacyjny 2.3. Rozwój nowych firm w perspektywicznych dla gminy kierunkach 

rozwoju 

 

Kierunki dzia�a� operacyjnych Rola i zadania gminy w 

realizacji zaplanowanych 

dzia�a� 

Mo!liwo%ci finansowania 

dzia�a� ze #róde� zewn$trznych 

Tworzenie korzystnych warunków do 

rozwoju przemys�u, handlu i us�ug 

opartych na innowacyjno"ci, nowych 

technologiach, korzystaj%cych z synergii 

kooperacji gmin i powiatu, podmiotów 

gospodarczych oraz przedstawicieli nauki 

w ramach obszaru funkcjonalnego �Bia�y 

&l�sk� 

Kompleksowe wsparcie osób 

planuj%cych rozpocz$cie w�asnej 

dzia�alno"ci gospodarczej w postaci 

systemu szkole�, doradztwa, 

mentoringu oraz finansowania 

kosztów prowadzenia dzia�alno"ci 

w pocz%tkowym okresie (w tym ZUS, 

koszty ksi$gowo"ci, wynajmu 

pomieszcze� itp.) 

Rozwój przedsi$biorstw spo�ecznych, 

obejmuj%cy m.in. faz$ 

przygotowawcz% (szkolenia 

i doradztwo) oraz faz$ inkubacji 

(koszty za�o!enia przedsi$biorstwa, 

monitoring) oraz faz$ rozwoju 

(finansowanie miejsc pracy) 

Rozwój firm w bran!y energetyki 

odnawialnej (firmy produkuj%ce 

urz%dzenia do wytwarzania energii 

z OZE, firmy budowlane zajmuj%ce si$ 

instalacjami OZE, firmy produkuj%ce 

energii z OZE, w tym w ramach 

mikroinstalacji) 

Bliska wspó�praca gminy 

z Powiatowym Urz$dem Pracy oraz 

innymi instytucjami w zakresie 

promocji programów nastawionych 

na zwi$kszenie samozatrudnienia 

mieszka�ców 

Wspó�praca z organizacjami 

pozarz%dowymi oraz instytucjami 

otoczenia biznesu AT Group S.A. 

Wspieranie potencjalnych przedsi$biorców 

w zakresie udzielania odpowiedniej 

informacji oraz pomoc w procesie 

inwestycyjnym 

 

RPOWSL 2014-2020: 

O" Priorytetowa 9. Rynek pracy 

RPOWSL 2014-2020: 

O" Priorytetowa 3. Konkurencyjno"' 

przedsi$biorstw; O" priorytetowa 11. 

W�%czenie spo�eczne 

(i) RPOWSL 2014-2020: 

O" Priorytetowa 4. Energia przyjazna 

"rodowisku; 

(ii) PO Infrastruktura 

i �rodowisko: O� Priorytetowa I. 

Zmniejszenie emisyjno�ci gospodarki 

 

 

Cel operacyjny 3.1. Zwi�kszenie dost�pu mieszka�ców do infrastruktury wodoci!gowej, 

kanalizacyjnej oraz gazowej 

 

Kierunki dzia�a" operacyjnych Rola i zadania gminy w 

realizacji zaplanowanych 

Mo#liwo�ci finansowania 

dzia!a" ze $róde! zewn%trznych 
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dzia�a� 

Budowa lub modernizacja wybranych 

elementów infrastruktury wodoci�gowej w 

gminie (sie" wodoci!gowa, stacje uj#cia i 
uzdatniania wody itp.) 

Budowa lub modernizacja wybranych 

elementów infrastruktury kanalizacyjnej w 
gminie (kanalizacja $ciekowa i deszczowa, 
oczyszczalnia $cieków itp.) 

Rozbudowa sieci gazowej przez PGNiG 

Obrót Detaliczny Sp. z o.o. i energetycznej 

przez Tauron Polska Energia w przysió�kach 
Kanol, Odmuchów, %y�ka po 
przeanalizowaniu zainteresowania 

mieszka�ców i bior!c pod uwag# 
uzasadnienie ekonomiczne 

 

Analiza istniej!cych potrzeb, a nast#pnie 
realizacja najwa&niejszych elementów 
infrastruktury z punktu widzenia 

efektywno$ci ekonomicznej oraz 
zak�adanych efektów $rodowiskowych 

Analiza istniej!cych potrzeb, 
a nast#pnie realizacja 

najwa&niejszych elementów 

infrastruktury z punktu widzenia 

efektywno$ci ekonomicznej oraz 

zak�adanych efektów 

$rodowiskowych 

RPOWSL 2014-2020: 

O$ Priorytetowa 6. Ochrona 

$rodowiska i efektywne 

wykorzystanie zasobów; 
PROW 2014-2020: Dzia�anie. 
Podstawowe us�ugi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich fart, 20) 

(i) RPOWSL 2014-2020: 

O$ Priorytetowa 6. Ochrona 

$rodowiska i efektywne 

wykorzystanie zasobów; 
(ii) PROW 2014-2020: Dzia�anie. 
Podstawowe us�ugi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich fart. 20) 

WFO'iGW Katowice 

  

 

Cel operacyjny 3.2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy 

 

Kierunki dzia�a� operacyjnych Rola i zadania gminy w 

realizacji zaplanowanych 

dzia�a� 

Mo&liwo$ci finansowania 

dzia�a� ze *róde� zewn#trznych 

Opracowanie i wdro&enie planu 
ograniczenia emisji CO2 na terenie 

gminy 

Ograniczenie problemu "niskiej 

emisji" w gminie poprzez wymian# 

lub modernizacj# indywidualnych 

*róde� ciep�a mieszka�ców oraz 

instalacje solarne 

Likwidacja istniej!cych kot�owni i 
budowa ekologicznych *róde� 
wytwarzania energii 

Poprawa efektywno$ci energetycznej 

w budynkach u&yteczno$ci publicznej 
i sektorze mieszkaniowym, m.in. 

poprzez dzia�ania 

termomodernizacyjne, popraw# 

systemu grzewczego 

i o$wietleniowego budynków, 
stosowanie inteligentnych systemów 

monitorowania i sterowania zu&yciem 

energii, szersze wykorzystanie energii 

ze *róde� odnawialnych itp, 

Modernizacja infrastruktury o$wietlenia 
ulicznego w gminie na bardziej 

Opracowanie planu, zawieraj!cego 
najwa&niejsze projekty inwestycyjne z 
sektora publicznego i mieszkaniowego 

prowadz!ce do ograniczenia emisji CO2 w 
gminie 

Kontynuacja obecnie prowadzonych dzia�a� 

w gminie zwi�zanych z realizacj� 

ograniczenia emisji co2 

Realizacja w�asnego projektu lub we 

wspó�pracy z potencjalnymi inwestorami z 

zewn�trz 

Realizacja projektu w�asnego gminy lub we 

wspó�pracy z partnerami (na przyk�ad ze 

spó�dzielniami mieszkaniowymi) na 

podstawie wdra"anego planu ograniczania 

emisji CO2 w gminie 

Realizacja projektów inwestycyjnych 

powinna wynika# z opracowanego 

NFO$iGW: Termomodernizacja obiektów 
u"yteczno%ci publicznej & plany gospodarki 

niskoemisyjnej 

RPOWSL 2014-2020: 

O% Priorytetowa 4. Energia przyjazna 

%rodowisku 

(i) RPOWSL 2014-2020: 

O% Priorytetowa 4. Energia przyjazna 

%rodowisku; 

(ii) PO Infrastruktura 

i �rodowisko: O% Priorytetowa I. 

Zmniejszenie emisyjno%ci gospodarki 

(i) RPOSL 2014-2020: 

O% Priorytetowa 5. Efektywno%# 

energetyczna i gospodarka 
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energooszcz�dne 

 

planu ograniczenia emisji CO2 

w gminie i by !zgodna!z!najnowszymi 

trendami technologicznymi w tym 

zakresie 

 

niskoemisyjna; 

(ii) PO Infrastruktura 

i �rodowisko: O"!Priorytetowa!I. 

Zmniejszenie emisyjno"ci!gospodarki 

RPOWSL 2014-2020: 

O"!Priorytetowa!5.!Efektywno" !

energetyczna i gospodarka 

 

 

Cel    operacyjny    3.3.    Rozwój    wybranych    elementów    infrastruktury poprawiaj�cej 

bezpiecze�stwo i komfort �ycia mieszka�ców gminy 

 

Kierunki dzia�a� operacyjnych Rola i zadania gminy w 

realizacji zaplanowanych 

dzia�a� 

Mo!liwo%ci finansowania 

dzia�a� ze #róde� zewn$trznych 

Przebudowa b%d# modernizacja dróg 

gminnych i powiatowych wraz z 

infrastruktur% towarzysz%c% (chodniki, 

o"wietlenie, ci%gi rowerowe, ma�a 

architektura) poprawiaj%cych dost$pno"' 

komunikacyjn% i mobilno"' mieszka�ców 

gminy tj. ul. D%browskiego, G�ówna, 

'wierczewskiego, S�owackiego, 
Mickiewicza w Krupskim M�ynie; ul. 

S�oneczna, Polna (od skrzy!owania do 

)y�ki*, Le"na w Pot�pie; Kolonia Zi�tek, 
Odmuchów, )y�ka, Kanol ( ci�gi 
komunikacyjne � drogi i chodniki) 

Uzupe�nienie infrastruktury drogowej na 
istniej�cych osiedlach i na terenach 
wiejskich 

Wyznaczenie i przygotowanie nowych 

terenów pod zabudow� mieszkaniow� 

 

Realizacja inwestycji na drogach 

gminnych/wspó�praca z powiatem w 
zakresie modernizacji dróg powiatowych 

Realizacja zada� zgodnie 

z opracowanym Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Realizacja zada� w ramach prac nad 

aktualizacj� miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz w dalszej kolejno"ci 
w procedurze scalania i ponownego 

podzia�u nieruchomo"ci 

 

RPOWSL 2014-2020: 

O� Priorytetowa 8. Mobilno�& 

regionalna i ekologiczny transport; 

Narodowy program 

przebudowy dróg lokalnych; 

PROW 2014-2020: Dzia�anie 

 

 

 

 RPOWSL 2014-2020: 

O� Priorytetowa 8. Mobilno�& 

regionalna i ekologiczny transport; 

 

'rodki w�asne z bud!etu gminy 
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Cel operacyjny 3.4. Poprawa estetyki i �adu przestrzennego w gminie 

 

Kierunki dzia�a� operacyjnych Rola i zadania gminy w 

realizacji zaplanowanych 

dzia�a� 

Mo!liwo%ci finansowania 

dzia�a� ze #róde� zewn$trznych 

Kompleksowa rewitalizacja 

zdegradowanych obszarów, przywracaj%ca 

lub nadaj%ca nowe funkcje tym obszarom 

oraz prowadz%ca do rozwi%zania 

zdiagnozowanych problemów spo�ecznych 

na tych obszarach 

Realizacja dzia�a� na podstawie lokalnych 

planów rewitalizacji zawieraj%cych opis 

zdiagnozowanych problemów na 

rewitalizowanych obszarach oraz sposób ich 

rozwi%zania w wymiarze spo�ecznym, 

infrastrukturalnym, gospodarczym i 

przestrzennym 

 

 

 

RPOWSL 2014-2020: 

O" Priorytetowa 13. Infrastruktura 

spo�eczna 

 

 

 

Cel operacyjny 4.1. Podniesienie jako ci!i!dost"pno ci!us�ug w!zakresie!opieki!nad!dzie#mi,  

edukacji i sportu 

 

Kierunki dzia�a� operacyjnych Rola i zadania gminy w 

realizacji zaplanowanych 

dzia�a� 

Mo!liwo"ci finansowania 

dzia�a� ze #róde� zewn$trznych 

Rozwój w ramach kszta�cenia ogólnego i 

zawodowego kluczowych kompetencji 

w"ród uczniów (np. w zakresie informatyki, 

matematyki i nauk przyrodniczych) oraz 

tzw. kompetencji spo�ecznych (kreatywno"' 

i logiczne my"lenie, innowacyjno"', praca 

zespo�owa) 

Rozwijanie indywidualnych umiej$tno"ci 

uczniów, szczególnie uczniów uzdolnionych 

oraz uczniów 

Bliska wspó�praca w zakresie 

podnoszenia jako"ci kszta�cenia 

z w�asnymi jednostkami 

organizacyjnymi zajmuj%cymi si$ 

edukacj% na poziomie podstawowym 

i gimnazjalnym oraz innymi 

jednostkami zajmuj%cymi si$ 

szkolnictwem na poziomie gimnazjalnym  

Dzia�ania realizowane przez w�asne 

jednostki organizacyjne oraz we wspó�pracy 

jednostkami podleg�ymi 

 

RPOWSL 2014-2020: 

O" Priorytetowa 12. Edukacja, 

umiej$tno"ci i kompetencje 

RPOWSL 2014-2020: 

O" Priorytetowa 12. Edukacja, 

umiej$tno"ci i kompetencje 
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Cel operacyjny 4.2. Szerszy  dost�p do us�ug i dóbr kultury 

Kierunki dzia�a� operacyjnych Rola i zadania gminy w 

realizacji zaplanowanych 

dzia�a� 

Mo!liwo%ci finansowania 

dzia�a� ze #róde� zewn$trznych 

Opracowanie i wdro!enie kompleksowego 

systemu informacji o kulturze oraz dost$pie 

do jej dóbr 

i us�ug 

Modernizacja oraz doposa!enie obiektów 

pe�ni%cych funkcje kulturalne na obszarach 

wiejskich 

Organizacja imprez i wydarze� 

kulturalnych w pe�ni 

wykorzystuj%cych lokalne 

dziedzictwo kulturowe, tradycj$ 

i infrastruktur$ kultury 

System powinien by' elementem 

sk�adowym szerszego systemu 

informowania i promowania turystyki 

w gminie i powiecie 

Realizacja w�asnych projektów lub we 

wspó�pracy z instytucjami 

partnerskimi  

Realizacja w�asnych projektów gminnych 

oraz wspó�praca z innymi instytucjami 

kultury realizuj%cymi swoje projekty na 

terenie gminy 

 

RPOWSL 2014-2020: 

O" Priorytetowa 7. Ochrona 

dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego 

PROW 2014-2020: Dzia�anie. 

Podstawowe us�ugi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich fart, 20) 

 

RPOWSL 2014-2020: 

O" Priorytetowa 7. Ochrona 

dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego 

Roczne programy finansowania kultury 

realizowane przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego 

 

 

Cel operacyjny 4.3. Lepszy dost�p mieszka!ców do us�ug zdrowotnych oraz skutecznych 

form integracji spo�ecznej  

 

Kierunki dzia�a� operacyjnych Rola i zadania gminy w 

realizacji zaplanowanych 

dzia�a� 

Mo!liwo"ci finansowania 

dzia�a� ze #róde� zewn$trznych 

Aktywne uczestnictwo gminy 

w realizacji krajowych i regionalnych 

programów profilaktycznych dotycz%ce 

chorób b$d%cych istotnym problemem 

zdrowotnym regionu i gminy (choroby 

nowotworowe, choroby uk�adu 

kr%!enia) 

Rozwój instytucjonalnych i 

pozainstytucjonalnych form wsparcia osób 

starszych i niepe�nosprawnych (w tym 

placówek wsparcia dziennego oraz 

Wspó�dzia�anie z publicznymi 

niepublicznymi zak�adami opieki 

zdrowotnej w zakresie obj$cia 

programami jak najwi$kszej liczby 

mieszka�ców gminy 

Realizacja zada� w�asnych w ramach 

O"rodka Pomocy Spo�ecznej, a tak!e 

poprzez blisk% wspó�prac$ 

z instytucjami i placówkami 

podlegaj%cymi samorz%dowi 

powiatowemu 

Bliska wspó�praca gminy z Powiatowym 

Urz$dem Pracy oraz innymi instytucjami 

rynku pracy w zakresie realizacji wspólnych 

projektów nastawionych na aktywizacj$ 

RPOWSL 2014-2020: 

O" Priorytetowa 13. Infrastruktura 

spo�eczna 

(i) RPOWSL 2014-2020: 

O" Priorytetowa 10. Adaptacyjno"' 

przedsi�biorstw oraz pracowników do 

zmian; (ii) PO Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020: O! Priorytetowa II. Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji 
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�rodowiskowego) 

Aktywizacja oraz reorientacja 

zawodowa osób pozostaj�cych bez 

pracy, szczególnie osób m'odych i osób 

d'ugotrwale bezrobotnych z ca'ym 

pakietem instrumentów (sta"e, 

szkolenia zawodowe, bony szkoleniowe, 

sta"owe i zatrudnieniowe, granty na 

zagospodarowanie poza miejscem 

zamieszkania itp.) 

Aktywny udzia' gminy w realizacji 

kompleksowych programów na rzecz 

integracji osób i rodzin wykluczonych lub 

zagro"onych wykluczeniem spo'ecznym 

ukierunkowane na aktywizacj% spo!eczno-

zawodow� 

 

zawodow� osób bezrobotnych 

Realizacja zada$ w!asnych w ramach 

O�rodka Pomocy Spo!ecznej, a tak"e 

poprzez blisk� wspó!prac% z instytucjami i 

placówkami podlegaj�cymi samorz�dowi 

powiatowemu 
 

 

 

RPOWSL 2014-2020: 

O% Priorytetowa 11. W��czenie spo�eczne; 

O% Priorytetowa 13. Infrastruktura 

spo�eczna 

(i) RPOWSL 2014-2020: 

O% Priorytetowa 9. Rynek pracy; (ii) PO 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 

O% Priorytetowa I. Osoby m�ode na rynku 

pracy 

 

 

 

Cel operacyjny 5.1. Poprawa skuteczno�ci planowania oraz zarz�dzania strategicznego i 

finansowego w gminie 

 

Kierunki dzia�a$ operacyjnych Rola i zadania gminy w 

realizacji zaplanowanych 

dzia�a$ 

Mo�liwo%ci finansowania 

dzia�a$ ze &róde� zewn#trznych 

Opracowanie i upowszechnienie 

mechanizmów, zwi#kszaj�cych udzia� 

obywateli w kszta�towaniu polityki rozwoju 

lokalnego 

 

Wypracowanie i wdro�enie docelowego 

modelu strategicznego zarz�dzania 

rozwojem gminy, m.in. w oparciu o 

monitoring i ewaluacj# wdra�anych 

dokumentów strategicznych 

 

Rozwój praktyki wieloletniego 

planowania finansowego 

 

Rozwój w gminie systemu zarz�dzania 

satysfakcj� klienta (opracowanie standardów 

oraz narz#dzi do monitorowania) 

 

Uruchomienie systemu monitorowania 

dost#pno%ci i efektywno%ci (jako%ci) us�ug 

Opracowanie i wdro�enie modelu 

obejmuj�cego metody i narz#dzia 

konsultacji i partycypacji publicznej 

Wdra�any model powinien m.in. 

zawiera' zestaw narz#dzi analitycznych 

do monitorowania rozwoju gminy 

w wymiarze spo�ecznym, gospodarczym 

i przestrzennym (integracja planowania 

przestrzennego i spo�eczno- 

gospodarczego) 

 

Kontynuacja i rozwój dotychczas 

stosowanego podej%cia, 

wykorzystuj�cego do%wiadczenia 

innych samorz�dów 

 

Udzia� w realizacji programów 

krajowych, dzi#ki którym b#dzie 

mo�liwo%' stworzenia i wdro�enia 

PO Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020: O% Priorytetowa II. 

Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki 

i edukacji 

PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 

O% Priorytetowa II. Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji 

PO Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020: O% Priorytetowa II. 

Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki 

i edukacji 

PO Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020: O% Priorytetowa II. 

Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki 

i edukacji 

PO Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020: O% Priorytetowa II. 

Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki 

i edukacji 
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publicznych w gminie 

 

optymalnego modelu dla gminy 

 

Uczestnictwo w realizacji programów 

krajowych, w ramach których b!dzie 
mo"liwo#$ wypracowania najlepszych 

standardów i rozwi�za& 

 

 

 

Cel   operacyjny   5.2.    Cyfryzacja   administracji   i   rozwój   e-us!ug   dla spo!ecze"stwa 

 

Kierunki dzia�a& operacyjnych Rola i zadania gminy w 

realizacji zaplanowanych 

dzia�a& 

Mo"liwo#ci finansowania 

dzia�a& ze (róde� zewn!trznych 

Organizowanie kampanii edukacyjno- 

informacyjnych na rzecz zwi!kszania 

znaczenia e-umiej!tno#ci oraz 

upowszechniania korzy#ci 
z wykorzystywania technologii 

cyfrowych przez spo�eczno#$ lokaln% 

gminy  

 

 

Dzia�anie realizowane w ramach szerszej 

wspó�pracy z administracj% rz%dow% i 

samorz%dow%  

PO Polska Cyfrowa 2014-2020: 

O# Priorytetowa III. Cyfrowa 

aktywizacja spo�ecze&stwa 

 

 

Cel operacyjny 5.3. Zwi�kszenie poziomu kompetencji i umiej�tno$ci kadr w zakresie 

zarz�dzania rozwojem i kreowania innowacyjnych rozwi�za" 

 

Kierunki dzia�a& operacyjnych Rola i zadania gminy w 

realizacji zaplanowanych 

dzia�a& 

Mo"liwo#ci finansowania 

dzia�a& ze (róde� zewn!trznych 

Opracowanie i wdro"enie efektywnego 

modelu zarz�dzania kompetencjami kadr, 

uwzgl!dniaj�cego bie"�ce monitorowanie 

luk kompetencyjnych i potrzeb 

szkoleniowych pracowników 

Wzmocnienie zdolno#ci 

analitycznych s'u"b planowania 

przestrzennego, m.in. poprzez 

dost!p do nowoczesnych narz!dzi 
w zakresie analizy, przetwarzania, 

interpretacji i prezentacji danych 

przestrzennych 

Wykorzystanie w pracach nad systemem 

rozwi�za& wynikaj�cych z procedur systemu 

ISO 

Realizacja zada& w�asnych w ramach 

tworzonej krajowej i regionalnej 

infrastruktury informacji przestrzennej, 

umo"liwiaj�cej dost!p do baz danych i 

aplikacji pozwalaj�cych na prace z danymi 

przestrzennymi 

 

PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 

O� Priorytetowa II. Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji 

PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 

O� Priorytetowa II. Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji 
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Spo�ród zada� zaplanowanych do realizacji w strategii z g!ównych mo"na wymieni#:  

� termomodernizacj$ budynków,  

� modernizacj$ dróg i ci%gów pieszych, 

� rozbudow$ infrastruktury wodoci%gowo-kanalizacyjnej i gazowej, 

� wykorzystanie odnawialnych &róde! energii (pompy ciep!a, panele fotowoltaniczne, kolektory 

s!oneczne itp.). 

5.�RAMY�INSTYTUCJONALNE�I�FINANSOWE�WDRA�ANIA�STRATEGII�

5.1.�����SYSTEM�INSTYTUCJONALNY�WDRA�ANIA�STRATEGII�

Przy opracowaniu strategii zastosowano podej�cie holistyczne, polegaj%ce m.in. na 

tym, "e przy okre�laniu celów i kierunków dzia!a� wzi$to pod uwag$ nie tylko kompetencje 

i zadania statutowe gminy, ale równie" uwzgl$dniono szerszy wymiar rozwoju gminy. 

Chodzi tu g!ównie o te obszary rozwoju spo!eczno-gospodarczego gminy, na które w!adze 

maj% po�redni wp!yw, a wi$c rozwój lokalnego rynku pracy i przedsi$biorczo�ci, 

szkolnictwo zawodowe oraz bezpiecze�stwo publiczne. Na rozwój tych obszarów maj% 

wp!yw inne szczeble samorz%du terytorialnego lub bezpo�redni interesariusze, tj. 

przedsi$biorcy, rolnicy, bezrobotni, organizacje pozarz%dowe itp. 

Je�li chodzi o kompetencje samorz%du gminnego zaproponowane kierunki dzia!a�, 

które b$d% mia!y swoje odzwierciedlenie w projektach kluczowych - wynikaj%cych z planu 

dzia!a� operacyjnych. S% to projekty najwa"niejsze z punktu widzenia rozwoju gminy, 

których realizacja warunkuje osi%gniecie za!o"onych celów strategii. Projekty te b$d% 

realizowane przez Urz%d Gminy b%d& jednostki mu podleg!e przy u"yciu funduszy w!asnych 

lub z wykorzystaniem dost$pnych �rodków zewn$trznych. 

Osi%gni$cie za!o"onych celów b$dzie w du"ej mierze uzale"nione od tego, czy inne 

podmioty (przedsi$biorstwa, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarz%dowe) zechc% 

w!%czy# si$ w nurt dzia!a� zaproponowanych w niniejszej strategii. Zak!ada si$, "e 

zaproponowane cele odpowiadaj% potrzebom i mo"liwo�ciom rozwojowym Gminy, a tak"e, 

"e w procesie konsultacji spo!ecznych osi%gni$ta zosta!a ich spo!eczna akceptacja.  

Ze wzgl$du na wielo�# podmiotów b$d%cych realizatorami strategii konieczne jest 

wprowadzenie mechanizmu koordynacyjnego. B$dzie on odpowiedzialny za: 

� informowanie spo!eczno�ci lokalnej o istnieniu strategii i obranych kierunkach 

rozwoju, a tak"e o post$pach i efektach wdra"ania strategii; 

� synchronizowanie procesów planowania przestrzennego z zapisami strategii; 

� �cis!% wspó!prac$ z jednostkami odpowiedzialnymi za przygotowywanie i 

realizacj$ zada� inwestycyjnych; 
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� wydawanie jednostkom ubiegaj cym!si"!o!#rodki!zewn"trzne!opinii!o!zgodno#ci!

planowanej inwestycji/zadania z zapisami strategii (w przypadku gdy taka opinia 

jest wymagana); 

� inicjowanie   i   koordynacji    opracowania   #redniookresowych!!!dokumentów!

planistycznych; 

� dokonywanie koniecznych modyfikacji i zmian wynikaj cych!ze!zmieniaj cych!

si"!uwarunkowa$!zewn"trznych!i!sytuacji!wewn"trznej!gminy. 

G%ówn ! instytucj ! odpowiedzialn ! za! wdro&enie! strategii! jest! Wójt! Gminy! z 

podleg%ym! mu! Urz"dem. Wójt! odpowiada! za! ogóln ! koordynacj"! procesu! wdra&ania! i!

monitorowania!strategii.!W!szczególno#ci!odpowiedzialny!jest!za!przygotowanie!i!wdro&enie!

projektów!wynikaj cych!z!planu!dzia%a$!operacyjnych,!a!tak&e!zidentyfikowanych!projektów!

kluczowych do realizacji do roku 2026. 

Instytucjami wspomagaj cymi!w!procesie!wdra&ania!strategii!s : 

- Rada Gminy, która!powinna!zadba'!o!promocj"!i!w%a#ciwe!zrozumienie!strategii!

w#ród!spo%eczno#ci!lokalnej; 

- Placówki!szkolno-wychowawcze!(przedszkola,!szko%y!podstawowe!i!gimnazja); 

- Jednostki organizacyjne, 

- Nitroerg S.A.  Krupski!M%yn!Zawadzkiego!1 

- Gekoplast S.A. Krupski!M%yn!Krasickiego!13 

- Chempur Krupski!M%yn!Krasickiego!6 

- Dakis Sp. z o.o.  Krupski!M%yn!Zawadzkiego!9 

- Nadle#nictwo!Zawadzkie Strzelecka 6 Zawadzkie 

- Nadle#nictwo!Brynek Grabowa 3 Brynek  

- PEC!�Ciep%ogaz�!Sp.!z!o.o. Krupski!M%yn!Tarnogórska!12 

- AT Group S.A. Krupski!M%yn!G%ówna!5 

- Organizacje pozarz dowe!dzia%aj ce!na!terenie!gminy; 

- Inne. 

Instytucjami partnerskimi, zarz dzaj cymi! okre#lonymi! instrumentami! i!

programami, w!ramach!których!b"d !finansowane!niektóre!dzia%ania!wynikaj ce!ze!strategii,!

b"d : 
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- Urz�d Marsza�kowski wraz z instytucjami zaanga�owanymi w zarz�dzanie i 

wdra�anie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz wybranych dzia�a! 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020); 

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (jako instytucja 

zaanga�owana we wdra�anie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-

2020; 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony "rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

- Narodowy Fundusz Ochrony "rodowiska i Gospodarki Wodnej (jako instytucja 
po#rednicz�ca w wydatkowaniu #rodków w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i 'rodowisko 2014-2020); 

- Pa!stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe�nosprawnych; 

- Inne.  

Do wa�nych pomiotów, które w istotny sposób b�d� przyczynia% si� do realizacji 

celów strategii, nale�y równie� zaliczy% podmioty realizuj�ce poszczególne projekty, jak i 

beneficjentów ko!cowych obj$tych wsparciem i dzia�aniami projektowymi, w tym przede 

wszystkim: 

- Komenda  Policji; 

- Komenda  Pa!stwowej Stra�y Po�arnej; 

- bezrobotni i osoby wykluczone. 

Oczekuje si$, �e dzi$ki tak szerokiemu spektrum instytucji i podmiotów 

zaanga�owanych bezpo#rednio b�d& po#rednio w realizacj$ strategii, jej cele i dzia�ania b$d� 

mo�liwe do osi�gni$cia w za�o�onej perspektywie czasowej. 

 

5.2.�����G�ÓWNE��RÓD�A�FINANSOWANIA�STRATEGII�

G�ównymi &ród�ami finansowania strategii w okresie jej realizacji b$d�: 

- #rodki bud�etu gminy; 

- zewn$trzne   #rodki   publiczne,   dost$pne   przede   wszystkim   w   ramach 

programów operacyjnych perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 

2014-2020; 

- #rodki  z  sektora  prywatnego,  dost$pne  w ramach  realizowanych  przez 

przedsi$biorstwa przedsi$wzi$% inwestycyjnych. 
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Z analizy dochodów i wydatków gminy w latach 2002-2015 wynika, !e gmina 
przeznacza"a #redniorocznie prawie 21% swoich wydatków na dzia"ania o charakterze 
inwestycyjnym. By"o to mo!liwe dzi$ki skutecznemu pozyskiwaniu #rodków zewn$trznych, 

przy jednoczesnym finansowaniu wk"adu w"asnego ze #rodków w"asnych oraz instrumentów 

d"u!nych (w postaci zaci%gni$tego kredytu). Bior%c pod uwag$ obecny poziom zad"u!enia 

gminy, a tak!e oczekiwane dochody w"asne gminy, nale!y za"o!y&, !e w okresie 2016-2024 

wg wieloletniej prognozy finansowej (wrzesie' 2015) wielko#& #redniorocznych 

maj%tkowych dochodów inwestycyjnych   ogó"em b$dzie wynosi"  2,1 mln z". Przyjmuj%c 

wg prognozy #redni wynik bud!etu w latach  2014-2024 na poziomie 0,89 mln z" Gmina  

mo!e  dysponowa& "%cznie  #rodkami inwestycyjnymi na zadania w"asne wynikaj%ce z 

realizacji strategii na poziomie oko"o ponad 8 mln z".  

 

Znaczna cz$#&  powy!ej tych #rodków inwestycyjnych gminy b$dzie mog"a by& 

pozyskana z programów operacyjnych perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-

2020. Przy czym, g"ównym *ród"em #rodków powinien by& Regionalny Program 

Operacyjny Województwa �l�skiego (RPOWSL) na lata 2014-2020.  

Drugim kluczowym *ród"em pozyskiwania #rodków unijnych na wdra!anie dzia"a' 

strategii b$dzie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, 

który b$dzie finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW).  

6.�SYSTEM�MONITOROWANIA�STRATEGII�
System monitorowania jest wa!nym instrumentem w procesie wdra!ania strategii. Dane 

monitoringowe s"u!% do oceny skuteczno#ci realizowanych dzia"a' i pozwalaj% na  bardziej 

efektywne wydatkowanie #rodków publicznych. Proces monitorowania umo!liwia równie! 

oceni& post$py we wdra!aniu strategii, a tak!e mobilizowa& w"adze i spo"eczno#& lokaln% do 

wi$kszej aktywno#ci na rzecz realizacji strategii. G"ównymi elementami systemu monitoringu 

s%: 

- instytucje odpowiedzialne za proces monitorowania wdra!ania strategii, 

- przyj$ty system raportowania z procesu monitorowania strategii, 

- zestaw wska*ników s"u!%cych do oceny post$pów we wdra!aniu strategii. 

Instytucj% odpowiedzialn% za koordynacj$ procesu monitorowania realizacji strategii b$dzie 

Wójt Gminy  wraz z podlegaj%cym mu Urz$dem. Ocena post$pów we wdra!aniu strategii 

b$dzie dokonywana w cyklu dwuletnim, na podstawie opracowanego raportu monitoruj%cego 

obejmuj%cego analiz$ zebranych danych na bazie przyj$tych wska*ników monitoringowych. 

Przy czym pierwszy raport z procesu monitorowania wdra!anej strategii obejmie lata 2016-

2018 i zostanie przygotowany do po"owy 2019 roku. Wójt i Rada Gminy, na podstawie 

przedstawionego raportu i zawartych w nim wniosków oraz rekomendacji dokonaj% 
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�ródokresowej oceny stanu wdra�ania strategii, a tak�e zaproponuj� ewentualne zmiany 

skorygowania jej tre�ci. 

Przyj!ty zestaw wska"ników zak�ada monitorowanie strategii na dwóch poziomach, tj. 

strategicznym � odnosz�cym si! do priorytetowych obszarów rozwoju gminy � oraz 

operacyjnym, pozwalaj�cym na ocen! stopnia osi�gni!cia zak#adanych celów operacyjnych 

strategii. Przy konstruowaniu systemu wska"ników starano si! ograniczy� ich liczb! do 

minimum, a tak�e wykorzysta$ przede wszystkim te, których warto�ci dost!pne s� w 

oficjalnej statystyce G#ównego Urz!du Statystycznego. Dla ka�dego ze wska"ników podano 

warto�$ bazow� oraz oczekiwan� warto�$ docelow� w roku 2026, a tak�e wskazano mo�liwe 

"ród#a pozyskiwania informacji o warto�ciach monitorowanych wska"ników. 
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            WYSZCZEGÓL- 

                    NIENIE

KALETY 5 113 4 64 5 85 8 99 2 37 5 94 4 48 3 48 7 130 2 54 8 106 5 111 9 107 5 83 9 127 8 96

KRUPSKI M YN 8 133 2 30 8 166 1 6 4 63 2 6 6 77 8 117 2 15 4 76 7 97 9 150 7 56 1 2 6 89 5 71

MIASTECZKO L SKIE 6 115 8 117 6 136 3 20 5 80 3 65 2 27 9 140 4 88 4 76 4 83 8 141 1 18 4 45 2 56 9 128

O AROWICE 4 106 5 83 2 21 2 15 1 1 1 1 1 14 1 11 6 105 2 54 2 43 1 10 4 31 9 157 4 67 3 19

RADZIONKÓW 1 18 7 100 7 158 5 63 3 49 4 91 9 110 4 51 9 150 4 76 3 70 6 124 3 26 2 4 5 72 4 49

WIERKLANIEC 3 66 5 83 1 7 7 82 6 97 6 99 7 83 2 13 8 141 4 76 6 89 2 13 5 32 7 122 3 57 2 14

TARNOWSKIE GÓRY 2 28 9 130 4 82 4 51 8 118 9 135 8 104 5 63 1 14 1 14 1 31 7 129 2 21 3 23 1 31 1 9

TWORÓG 9 149 2 30 3 77 9 125 9 133 8 128 3 40 6 66 3 74  -  -  -  - 4 63 8 84 6 97 8 102 7 91

ZBROS AWICE 7 117 1 6 9 167 6 80 7 114 7 122 5 51 7 114 5 91 4 76 5 86 3 34 6 47 8 130 7 98 6 79

WI CEJ DANYCH: Bank Danych Lokalnych

www.stat.gov.pl/bdl
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