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Drodzy Mieszkańcy i Mieszkanki Gminy Oleśnica, 
 
 

Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do zapoznania się 

ze Strategią Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020. 

Dokument ten, będący wynikiem naszej wspólnej pracy, 

wyznacza kierunki, w jakich chcemy, aby rozwijała się nasza 

„mała ojczyzna”.  

 

Dobro gminy Oleśnica jest aspiracją i wartością ważną dla nas wszystkich –  mieszkańców 

gminy niezależnie od wieku, zawodu, wykształcenia, zainteresowań czy pochodzenia. Gmina 

Oleśnica jest naszym miejscem życia, pracy, nauki i aktywności społecznej, dlatego 

wszystkim nam zależy na jak najlepszych warunkach życia, jakie ona oferuje. Jak nasza 

gmina wyglądać będzie w 2020 roku, na koniec obecnego okresu strategicznego, w dużej 

mierze zależy od naszego wspólnego wysiłku, pracy, ludzi aktywnych społecznie 

i gospodarczo, uwrażliwionych na potrzeby swoich współpracowników i sąsiadów.  

 

Realizacja celów określonych w Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 

dotyczyć będzie nas wszystkich, dlatego też zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią 

niniejszego dokumentu strategicznego.  

 

Wójt Gminy Oleśnica 

 

Marcin Kasina  
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Wstęp 
 

Strategia Rozwoju Lokalnego jest dokumentem wyznaczającym najważniejsze kierunki rozwojowe 

gminy. Strategia określa wizję gminy, rozumianą jako obraz przyszłości jednostki samorządowej, jej 

misję, pełniącą funkcje motywacyjną, dotykającą wartości istotnych dla lokalnej społeczności oraz 

cech ją wyróżniających, cele strategiczne i operacyjne oraz zadania przeznaczone do realizacji. 

Posiadanie przez gminę Oleśnica dokumentu planistycznego może ułatwić zarządzanie gminą, 

pozwalając na realizację bieżących zadań w szerszym kontekście strategicznym, opracowanym 

z myślą o długofalowych działaniach rozwojowych.  

Prace nad przygotowaniem dokumentu Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Oleśnica na lata 2011 
– 2020 rozpoczęły się w listopadzie 2010 roku i trwały do końca maja 2011 roku. W ramach procesu 

opracowywania dokumentu konsultanci podejmowali szereg zróżnicowanych czynności 

diagnostycznych, analitycznych oraz planistycznych.  

Strategia Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 przygotowana została z zastosowaniem 

modelu partycypacyjno – eksperckiego, zakładającego wspólną pracę przedstawicieli administracji 

samorządowej, społeczności lokalnej oraz konsultantów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – 

Centrum Dolnośląskiego. Na czas prac na dokumentem zawiązany został Konwent Strategiczny 

Gminy Oleśnica, którego celem było opracowanie podstawowych założeń planistycznych dotyczących 

rozwoju gminy Oleśnica do 2020 roku. W skład Konwentu Strategicznego wchodzili przedstawiciele 

władz lokalnych, pracowników Urzędu Gminy Oleśnica oraz jednostek organizacyjnych gminy, a także 

zaproszeni radni, sołtysi, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. W ramach 

realizacji partycypacyjnego modelu opracowywania strategii organizowane były również spotkania 

z mieszkańcami gminy oraz badania ankietowe realizowane wśród mieszkańców. 

Pragniemy podziękować za poświęcony czas i zaangażowanie wszystkim uczestnikom  
i uczestniczkom Konwentu Strategicznego Gminy Oleśnica, mieszkankom i mieszkańcom 
obecnym na spotkaniach oraz tym, którzy wypełnili ankiety badawcze. 

Podmiot opracowujący dokument 

Dokument został opracowany przez konsultantów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum 

Dolnośląskiego na podstawie danych zastanych oraz danych pozyskanych na drodze badań 

ankietowych, spotkań z mieszkańcami oraz spotkań Konwentu Strategicznego Gminy Oleśnica. 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie 

ul. Mennicza 1, 
50 – 051 Wrocław 
tel. 071 372 41 21 
biuro@frdl-cd.org.pl 
www.frdl-cd.org.pl 
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Zespół Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskiego 

Dokument Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 opracowany został przez zespół, 
w którego skład wchodzili: 

Dr Andrzej Ferens 

Tomasz Wysoczański 

Maja Dec 

Igor Waniurski 

Patryk Hałaczkiewicz 

oraz zespół studentów Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego o specjalizacji administracja 
publiczna (Iwona Chabiniak, Magdalena Czarnecka, Magdalena Furmanowicz, Mariola Starzyńska, 
Bartosz Szyja, Patrycja Ściebior). 
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Lista osób uczestniczących w Konwencie Strategicznym Gminy Oleśnica oraz w 
spotkaniach z mieszkańcami 

Tabela 1 Lista osób uczestniczących w Konwencie Strategicznym Gminy Oleśnica 
Lp. Imię Nazwisko Instytucja/Funkcja 
1.  Tadeusz Andreasik Radny 
2.  Łucja Andreasik Sołtys 
3.  Maria Barańska Szkoła Podstawowa w Sokołowicach 
4.  Marta Barska Sołtys 
5.  Jacek Bartosik Radny 
6.  Stanisław Bartosik Sołtys 
7.  Teresa Batarowicz  
8.  Justyna Batog Sołtys 
9.  Janina Bednarska  Sołtys 
10.  Halina Bielec Sołtys 
11.  Jadwiga Bodo Sołtys 
12.  Agnieszka Chanusiak Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej 
13.  Tadeusz Cieślak Sołtys 
14.  Barbara Czepiżak Sołtys 
15.  Grzegorz Dłubak  
16.  Piotr Długosz Sołtys 
17.  Roman Drąg Rada sołecka 
18.  Sylwia Dyduła  
19.  Aneta Fiskies Lokalna Grupa Działania "Dobra Widawa" 
20.  Agnieszka Gąsior Rada sołecka 
21.  Ryszard Hungier Sołtys 
22.  Tadeusz Jaroszewski Radny 
23.  Marcin Kasina Wójt Gminy Oleśnica 
24.  Jan Kaspryszyn Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy 
25.  Jacenty Kawecki Sołtys 

26.  Mariusz Kiryk Międzyszkolny Integracyjny Klub Sportowy 
"Junior" 

27.  Grzegorz Klat  Sołtys 
28.  Anna Klimkowska Gimnazjum Gminy Oleśnica 
29.  Marcin Korzępa Sołtys 
30.  Elżbieta Kotwa Radna 
31.  Sabina Krynicka  Rada sołecka 
32.  Tadeusz Kunaj Radny 
33.  Jakub Kyrcz   
34.  Krzysztof Lipa  
35.  Przemysław Mamrot Sołtys 
36.  Stanisław Mamrot Radny 
37.  Włodzimierz Matos  
38.  Piotr Michałowski Gminny Ośrodek Kultury w Boguszycach 
39.  Jan Niczyj Sołtys 
40.  Jan Nycek Klub Sportowy Dosan 
41.  Anna Pałka  
42.  Grzegorz Pfeiffer Szkoła Podstawowa we Wszechświętym 
43.  Szczepan Pietras Sołtys 
44.  Jarosław Polański Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 
45.  Jan Rybiałek Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica 
46.  Henryk Rydko Rada sołecka 
47.  Dariusz Rzepka Szkoła Podstawowa w Smolnej 
48.  Marcin Rzeźnik Urząd Gminy Oleśnica 
49.  Sylwia Sendek Fundacja Tęczowy Świat 
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Lp. Imię  Nazwisko Instytucja/Funkcja 
50.  Aleksandra Sieruga Radna 
51.  Krzysztof Skórzewski Urząd Gminy Oleśnica 
52.  Marian Słotnicki Radny 
53.  Jarosław Strojny  
54.  Roman Strug  Sołtys 
55.  Sławomir Sujecki  
56.  Maciej Syta Urząd Gminy Oleśnica 
57.  Andrzej Szymański Sołtys 
58.  Małgorzata Święch Sołtys 
59.  Jacek Świtoń  
60.  Jarosław Telka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
61.  Stanisław Toporowski Sołtys 
62.  Waldemar Uba Sołtys 

63.  Marlena Waga Międzyszkolny Integracyjny Klub Sportowy 
"Junior" 

64.  Elżbieta Wichtowska Sołtys 
65.  Leszek Witkowski Szkoła Podstawowa Ligota Polska 
66.  Barbara Zachwyc Sołtys 
67.  Sławomir Zadka Sołtys 
68.  Alina Zięcik Sołtys 
69.  Sławomir Żuraw Sołtys 
70.  Ewa Żyła  

 

 

Tabela 2 Lista osób uczestniczących w spotkaniach z mieszkańcami  
Lp. Imię Nazwisko 
1. Danuta Drabont 
2. Janina Frąckowiak 
3. Teresa Frąckowiak 
4. Marianna Fryczkowska 
5. Ryszard Gaczewski 
6. Tadeusz Jaroszewski 
7. Jacenty Kawecki 
8. Marianna Koziw 
9. Andrzej Lewek  
10. Mariola Lipa 
11. Krzysztof Lipa 
12. Bożena Mamrot  
13. Helena Opala 
14. Grzegorz Pfeiffer 
15. Katarzyna Stanoch  
16. Maciej Syta 
17. Andrzej Szymański 
18. Zdzisław Śurek 
19. Andrzej Waszczyna 
20. Stanisław Wiatr  
21. Czesław Wittek 
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1. Metodologia prac nad Strategią Rozwoju Gminy Oleśnica na 
lata 2011 – 2020. 

 

Podczas prac nad dokumentem strategicznym przyjęto model partycypacyjno-ekspercki, który 

zakłada włączenie w prace planistyczne przedstawicieli wszystkich zainteresowanych życiem 

gminnym grup mieszkańców. Działania prowadzone były z praktycznym zastosowaniem idei 
partycypacji społecznej. Włączanie społeczności lokalnej w prace planistyczne było realizowane 

poprzez organizację spotkań z mieszkańcami gminy, powołanie Konwentu Strategicznego Gminy 

Oleśnica, badania ankietowe oraz konkursy plastyczne i informatyczne dla dzieci i młodzieży.  

Praca nad Strategią Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 podzielona była na kilka etapów.  

Pierwszym zadaniem było przygotowanie diagnozy społeczno-gospodarczej gminy Oleśnica, 

stanowiącej załącznik do niniejszego dokumentu. Potrzeba przygotowania diagnozy 

wynikała z konieczności poznania uwarunkowań wewnątrzgminnych oraz czynników zewnętrznych, 

jakie wpływają na funkcjonowanie gminy Oleśnica. Diagnoza społeczno-gospodarcza będąca 

załącznikiem do niniejszego dokumentu opiera się na analizie zastanych danych statystycznych 

pozyskanych z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz z instytucji gminnych 

i powiatowych. Analizowano dane dotyczące gminy  z lat 2005 – 2009. Analiza pięcioletniego okresu 

funkcjonowania gminy pozwoliła zobrazować dynamikę wskaźników, świadczącą o zmianach 

zachodzących w gminie w poszczególnych obszarach. Wartości wskaźników dla gminy Oleśnica 

zostały porównane z wartościami opisującymi pozostałe gminy wiejskie w powiecie oleśnickim, a także 

z uśrednionymi wartościami dla województwa dolnośląskiego oraz Polski. Porównanie to miało na celu 

zobrazowanie stopnia rozwoju gminy Oleśnica na tle innych, podobnych jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Uzupełnieniem diagnozy społeczno-gospodarczej, która opiera się w dużej mierze na zastanych 

danych statystycznych jest analiza danych uzyskanych  za pomocą realizowanych wśród 

mieszkańców gminy badań ankietowych. Realizacja badań stanowiła dalszy etap prac nad 

dokumentem strategicznym. Celem badań było poznanie opinii mieszkańców gminy na temat jakości 

życia i funkcjonowania gminy w różnych jej obszarach, takich jak: rynek pracy, pomoc społeczna, 

służba zdrowia, edukacja, kultura, sport, mieszkalnictwo itd. Badania zostały przeprowadzone na 

próbie 206 mieszkańców gminy Oleśnica, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. 

W celu racjonalnego zaplanowania działań strategicznych na lata 2011 – 2020, przeprowadzona 

została ewaluacja dotychczas obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica, opracowanej w 2001 

roku. Ewaluacja miała na celu ocenę stopnia wykonania zadań i realizacji celów wytyczonych do 2010 

roku oraz ocenę ewentualnej potrzeby ich kontynuacji w przygotowywanym dokumencie. W ramach 

ewaluacji zespół ewaluatorów przeprowadził wywiady indywidualne z kadrą kierowniczą Urzędu 

Gminy Oleśnica oraz wywiad fokusowy z pracownikami Urzędu. Na podstawie procesu ewaluacji 

został opracowany raport z ewaluacji. 



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 
 

 

9 
 

W styczniu 2011 roku powołany został Konwent Strategiczny Gminy Oleśnica, którego celem było 

wypracowanie pod kierunkiem konsultantów FRDL-CD analizy mocnych i słabych stron gminy oraz 

zaprojektowanie kierunków i działań strategicznych na lata 2011 – 2020. Do powołanego przez Wójta 

gminy Konwentu zaproszeni zostali przedstawiciele trzech sektorów: gospodarczego (lokalni 

przedsiębiorcy), administracji (władze lokalne, radni, pracownicy jednostek 

organizacyjnych i pomocniczych gminy) oraz pozarządowego (organizacje pozarządowe, grupy 

nieformalne, młodzież).  

Konwent Strategiczny swoją pracę rozpoczął w styczniu 2011 roku. W zakres prac grupy roboczej 

wchodziło przygotowanie analizy SWOT gminy Oleśnica, opracowanie wizji i misji gminy, a także 

zaprojektowanie celów strategicznych i operacyjnych gminy na lata 2011 – 2020. Członków Konwentu 

Strategicznego poproszono również o podanie propozycji szczegółowych zadań, do realizacji  

w projektowanym okresie strategicznym. Materiał powstały podczas zajęć warsztatowych, po każdym 

spotkaniu był opracowywany w gronie ekspertów FRDL-CD przy konsultacji z władzami gminy. 

Podczas prac wybrana została ścieżka rozwoju gminy Oleśnica, stawiająca nacisk na jej rozwój 

gospodarczy, wraz ze wsparciem innych funkcji gminy, a także misja, wizja oraz cele stojące przed 

gminą Oleśnica. Prace Konwentu Strategicznego miały charakter warsztatowy, nastawiony na 

aktywność i twórczość uczestników. Odbyły się cztery spotkania Konwentu zorganizowane wg 

poniższego harmonogramu: 

I spotkanie warsztatowe – 18 stycznia 2011 roku – podczas zajęć uczestnicy zostali wprowadzeni 

w tematykę zarządzania strategicznego, zapoznali się z harmonogramem prac nad strategią oraz 

przystąpili do analizy SWOT gminy Oleśnica. 

II spotkanie warsztatowe – 16 lutego 2011 roku – celem spotkania była kontynuacja analizy SWOT 

gminy Oleśnica oraz wypracowanie wizji gminy. 

III spotkanie warsztatowe – 9 marca 2011 roku – celem spotkania było zaprezentowanie 

cząstkowych wyników badań ankietowych oraz praca nad misją gminy.  

IV spotkanie warsztatowe – 28 marca 2011 roku – podczas spotkania uczestnicy pracowali nad 

celami strategicznymi i zadaniami na lata 2011 – 2020. 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac Konwentu Strategicznego, zespół ekspercki odbył trzy 

spotkania z mieszkańcami gminy Oleśnica, na które zaproszeni byli wszyscy, zainteresowani 

rozwojem gminy, mieszkańcy . Realizowane one były w mieście Oleśnica (12.01.2011 r.) 

oraz w miejscowościach Brzezinka (13.01.2011 r.) i Smolna (14.01.2011 r.).. Na spotkaniach 

konsultanci zapoznawali mieszkańców gminy z procesem przygotowywania dokumentu 

strategicznego oraz zasadnością podejmowania prac nad nim, a także prowadzili dyskusję 

mieszkańców na temat mocnych i słabych stron życia w gminie. Spotkania pozwoliły poszerzyć 

wiedzę konsultantów na temat funkcjonowania gminy oraz  zaangażować mieszkańców w działania 

planistyczne. 
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Elementem partycypacyjnym, popularyzującym prace nad dokumentem strategicznym, ideę 

zarządzania strategicznego oraz budującym identyfikację mieszkańców z gminą były konkursy dla 
dzieci i młodzieży z obszaru gminy Oleśnica. Konkursy skierowano do młodzieży ze szkół 

podstawowych (konkurs plastyczny), a także gimnazjalnej i licealnej (konkursy informatyczne – 

przygotowanie strony internetowej własnej miejscowości oraz przygotowanie prezentacji 

multimedialnej dotyczącej miejscowości). Koordynacją konkursu zajmowały się szkoły będące 

jednostkami organizacyjnymi gminy. 

Gotowa Strategia Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020, wraz z załącznikami, poddana 

została konsultacjom społecznym, podczas których mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne zainteresowane osoby mogły wyrazić swoje 

zdanie na temat zapisów dokumentu. Dokument zamieszczony został  na witrynie internetowej Urzędu 

Gminy Oleśnica. Mieszkańcy poinformowani zostali o prowadzonych konsultacjach społecznych, 

swoje uwagi, co do dokumentu przesyłali drogą elektroniczną korzystając z formularza zmian. Uwagi 

wnoszone przez mieszkańców zostały przeanalizowane w gronie konsultantów i w przypadku ich 

zasadności uwzględnione w dokumencie. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych został 

zamieszczony w załączniku do niniejszej strategii. 
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2. Analiza SWOT gminy Oleśnica 
 

Analiza SWOT jest narzędziem analitycznym, którego zastosowanie ułatwia proces zarządzania 

strategicznego. Analiza SWOT pozwala na uporządkowanie danych charakteryzujących gminę 

Oleśnica, zarówno dotyczących jej uwarunkowań wewnętrznych, jak i otoczenia zewnętrznego,  

w którym gmina funkcjonuje. Narzędzie analityczne SWOT jest uniwersalne – jego zastosowanie jest 

zasadne zarówno w przygotowywaniu analizy przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządu 

terytorialnego. Dzięki przygotowaniu analizy możemy usystematyzować dane dotyczące 

zasobów i problemów, które występują w gminie oraz czynników zewnętrznych - procesów 

zachodzących zarówno w skali powiatu, województwa, Polski, a nawet Europy czy świata. 

Analiza SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o gminie na cztery kategorie: 

- S (Strenghts) – mocne strony – atuty gminy, czynniki, które ją pozytywnie wyróżniają 

- W (Weaknesses) – słabe strony – braki, niedostatki, czynniki hamujące rozwój gminy 

- O (Opportunities) – szanse – te cechy makrootoczenia, które sprzyjają rozwojowi gminy 

- T (Threats) – zagrożenia – te cechy makrootoczenia, które mogą spowolnić rozwój gminy 

Czynniki zidentyfikowane jako mocne i słabe strony gminy traktowane są jako wewnętrzne 

uwarunkowania gminy, jej zasoby, problemy bądź procesy, jakie zachodzą w jej obrębie. Szanse 

i zagrożenia to uwarunkowania zewnętrzne, występujące w otoczeniu gminy, na które gmina nie ma 

bezpośredniego wpływu, choć mogą one na nią oddziaływać.  

Analiza SWOT przeprowadzona została w trakcie dwóch pierwszych spotkań Konwentu 

Strategicznego w ramach zajęć warsztatowych. W trakcie spotkań uczestnicy i uczestniczki 

warsztatów analizowali mocne i słabe strony gminy Oleśnica w sześciu obszarach funkcjonowania 

gminy: 

 Sfera społeczna: zdrowie, opieka społeczna, bezpieczeństwo 

 Sfera społeczna: edukacja (usługi i infrastruktura), aktywność społeczna, organizacje 

pozarządowe, inicjatywy oddolne 

 Kultura czasu wolnego (kultura, sport, turystyka) 

 Sfera gospodarcza (bezrobocie, rynek pracy, instytucje rynku pracy, liczba podmiotów 

gospodarczych, rolnictwo) 

 Infrastruktura techniczna i komunalna (drogi, kolej, sieć wodno-kanalizacyjna, gospodarka 

odpadami, łączność, energetyka, gaz, ciepło, mieszkalnictwo) 

Środowisko naturalne (krajobraz, ochrona środowiska, surowce, zasoby naturalne, sieć 

rzeczna, klimat) 
Poniżej przedstawiliśmy czynniki SWOT w podziale na wyżej wymienione obszary. W tabelach 

oznaczyliśmy pogrubioną czcionką te z czynników, które podczas Konwentu Strategicznego Gminy 

Oleśnica zostały uznane za najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju gminy.  
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2.1. Sfera społeczna: zdrowie, opieka społeczna, bezpieczeństwo 
 

Tabela 3 Sfera społeczna: zdrowie, opieka społeczna, bezpieczeństwo 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- dobry dostęp do ośrodków zdrowia (w 
Boguszycach, Ligocie Polskiej) jednak tylko 
dla części mieszkańców gminy, 
- wysoki poziom integracji społecznej na 
obszarach wiejskich, 
- realizacja projektów przeciwdziałających 
wykluczeniu społecznemu, aktywizujących 
bezrobotnych, dożywiania dzieci w szkołach 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
- poczucie bezpieczeństwa wynikające z 
charakteru obszarów wiejskich, niska 
przestępczość 

- niewystarczająca ilość mieszkań socjalnych 
w gminie, 
- mało badań kontrolnych i przesiewowych, 
mało lekarzy specjalistów i długie 
oczekiwanie na przyjęcie, 
- mały kontakt mieszkańców z policja  
(dzielnicowymi),  
- mała liczba działań promocyjno – 
informacyjnych oraz uświadamiających w 
zakresie zapobiegania patologiom społecznym, 
- bariery dla niepełnosprawnych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- bliskość miast: Oleśnicy i Wrocławia i ich 
infrastruktury społecznej, kapitału 
społecznego (m.in. organizacje 
pozarządowe), 
- Powiatowy Dom Pomocy Społecznej – 
miejsca pracy oraz możliwość zapewnienia 
opieki potrzebującym mieszkańcom gminy  
- coraz lepszy dostęp do profilaktycznych 
badań zdrowotnych w mieście, 
- sprzyjające zmiany regulacji prawnych na 
obszarze kraju dotyczące sfery społecznej 
- dostępność środków zewnętrznych, 
rządowych, unijnych na działania społeczne 
oraz wsparcie obszarów wiejskich  
- realizacja rządowego programu dożywiania 
dzieci w szkołach 

- negatywne trendy społeczne i kulturowe 
 w społeczeństwie – dyfuzja więzi rodzinnych 
i międzyludzkich, egocentryzm, obojętność 
na krzywdę innych, niskie zaufanie 
społeczne, rozwarstwienie społeczne i 
ubóstwo 
- niedostatecznie dobrze funkcjonujący 
system służby zdrowia, pogłębianie się tych 
dysfunkcji, słaby dostęp do leczenia 
specjalistycznego, słaba wykrywalność 
chorób i profilaktyka, 
- negatywne trendy demograficzne – starzenie 
się  społeczeństwa, 
- zagrożenia klimatyczne (powodzie i inne klęski 
żywiołowe), 
- odpływ wykwalifikowanych pracowników (w 
tym medycznych) do większych ośrodków lub za 
granicę, 
- wzrost przestępczości 

 

Mocną stroną gminy Oleśnica jest dostęp do placówek podstawowej opieki zdrowotnej. W gminie 

są dwie tego typu placówki, mieszące się w miejscowościach Boguszyce i Ligota Polska. Mieszkańcy 

południowo-zachodniej części gminy mają do obu ośrodków nieco utrudniony dostęp, ze względu na 

odległość. Wysoko oceniane jest zaangażowanie gminy w realizację projektów sfinansowanych  
z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz integracji i wyrównywania szans rozwojowych 

oraz przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu na obszarze gminy. Obszary wiejskie 

charakteryzują się większym niż obszary miejskie odczuwalnym poczuciem bezpieczeństwa. 

Mieszkańcy gminy Oleśnica wskazują na niską przestępczość jako mocną stronę gminy.  

Analiza słabych stron gminy wskazuje na utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów, których jest 

mało, a czas oczekiwania jest duży. Mieszkańcy, chcąc skorzystać z pomocy specjalistycznej, muszą 

przeważnie jeździć do pobliskich miast. Zwrócono również uwagę na niewystarczającą liczbę 
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mieszkań socjalnych, a także małą, w odczuciu mieszkańców, ilość akcji promocyjno-
informacyjnych, dotyczących tak sfery zdrowotnej, jak i społeczno-edukacyjnej.  

Szanse dostrzegane jako możliwości rozwoju sfery społecznej to przede wszystkim bliskość miast 
Oleśnica i Wrocław i ich bogatej infrastruktury społecznej, z której korzystają również mieszkańcy 

innych jednostek terytorialnych leżących w sferze oddziaływania Wrocławia. Szansą jest również 

wykorzystanie środków zewnętrznych - rządowych i unijnych programów wsparcia obszarów 

wiejskich oraz kapitału ludzkiego.  

Wśród zidentyfikowanych zagrożeń dostrzec można nie dość dobrze funkcjonujący w Polsce 
system opieki zdrowotnej i służby zdrowia: niesprzyjające regulacje prawne wyznaczające ramy 

jego działania, co za tym idzie niewystarczająca ilość środków na finansowanie leczenia, słaby dostęp 

do leczenia specjalistycznego i zbyt niska wykrywalność profilaktyczna chorób. Zagrożeniem są 

również negatywne trendy kulturowe i społeczne, związane m.in. z transformacją gospodarczą, 

objawiające się dyfuzją więzi międzyludzkich, w tym rodzinnych, nieufnością społeczną (według badań 

polskie społeczeństwo jest wśród narodów Unii Europejskiej jednym z najmniej ufających sobie1), 

większą niż kiedyś obojętnością na krzywdę innych ludzi. Zjawiska te sprzyjają procesom pogłębiania 
się rozwarstwienia społecznego i wykluczaniu części mieszkańców. Negatywnym zjawiskiem jest 

również odpływ pracowników, zwłaszcza młodych, do większych ośrodków miejskich oraz  

za granicę, co w relacji do trendu starzenia się społeczeństwa rodzi podstawy do obaw o przyszłą 

strukturę rynku pracy.  

                                                             
1 Za Diagnoza Społeczna 2009 
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2.2. Sfera społeczna: edukacja (usługi i infrastruktura), aktywność 
społeczna, organizacje pozarządowe, inicjatywy oddolne 

 

Tabela 4 Sfera społeczna: edukacja (usługi i infrastruktura), aktywność społeczna, organizacje 
pozarządowe, inicjatywy oddolne 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- szkolnictwo w gminie (wystarczająca 
liczba szkół, dobre wyposażenie i poziom 
nauczania, oferta zajęć pozalekcyjnych, 
stabilna kadra pedagogiczna, bezpłatny 
dowóz dzieci do szkół) 
- Szkoła Podstawowa we Wszechświętym – 
zapewnienie całodobowej opieki dla 
uczniów, realizacja programu „Radosna 
Szkoła” 
- zrównoważony budżet oświatowy (głównie ze 
względu na dotacje ze środków własnych 
gminy); 
- przeprowadzana odnowa wsi 
- imprezy i wydarzenia kulturalne w gminie 
(festyny rodzinne, pikniki, jarmarki -Boże 
Narodzenie, Wielkanoc, dożynki, spotkania 
folklorystyczne, ubieranie choinki, zabawy) 
- oferta zajęć w świetlicach wiejskich 
- aktywność społeczna mieszkańców -
zakładanie stowarzyszeń, udział w sprzątaniu 
wsi 

- brak opieki psychologicznej i logopedycznej 
w szkołach podstawowych 
- mała liczba stowarzyszeń i niewystarczająca 
współpraca między nimi, mała wiedza 
mieszkańców na temat zakładania 
stowarzyszeń i prowadzenia ich działalności 
- słaba integracja pomiędzy mieszkającymi od 
lat w gminie Oleśnica, a nowo osiadłymi 
mieszkańcami 
- brak żłobka w gminie 
- problemy z dojazdem dzieci na zajęcia 
pozalekcyjne a także do szkół średnich poza 
gminą  
- mała różnorodność zajęć w świetlicach, zbyt 
mała ilość instruktorów 
- niewystarczające fundusze na organizację 
imprez kulturalnych 
- wiele rodzin o niskim dochodzie, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
- wyludnianie niektórych miejscowości 
- odpływ wykształconej młodzieży do ośrodków 
miejskich 
- małe zaangażowanie młodzieży w sprawy wsi 

SZANSE ZAGROŻENIA 
- bliskość ośrodka miejskiego, oferującego 
duże możliwości edukacyjne – Wrocław, 
Oleśnica  
- programy krajowe i unijne, wspierające 
edukację, możliwość pozyskiwania środków 
zewnętrznych – pobudzanie inicjatyw 
oddolnych, realizacja projektów przez 
organizacje pozarządowe;  
- projekty na rzecz aktywizacji społecznej, 
realizowane przez organizacje pozarządowe 
oraz instytucje krajowe 
- napływ nowych ludzi do gminy, z miast, 
wzbogacenie kapitału ludzkiego i społecznego; 
- wzrost popularności nowych technologii, 
wspomagających edukację – np. edukacja na 
odległość; wspomagających zorganizowanie 
się społeczności 
- lepszy dostęp do informacji (informatyzacja) 

- pogłębianie się braku poczucia wpływu 
społeczności na wydarzenia lokalne  
- napływ ludzi do gminy, którzy nie są 
zainteresowani życiem gminnym – mała 
integracja z dotychczasowymi mieszkańcami 
- niechęć części społeczności do wspólnego 
działania; 
- niedostosowane do potrzeb rynku pracy 
programów nauczania w szkołach; 
- kończące się fundusze Unii Europejskiej w 
obecnym okresie programowania; 
- obciążenie budżetu gminy wydatkami na 
oświatę (przenoszenie coraz większej 
odpowiedzialności na gminy, bez wsparcia 
finansowego, nie przekazywanie dotacji przez 
państwo) 
 

 

Mocną stroną gminy Oleśnica w obszarze sfery społecznej jest jej system edukacyjny. W gminie 

istnieje sześć szkół podstawowych i jedno gimnazjum. Szkoły są nowoczesne, dobrze 

wyposażone w sprzęt dydaktyczny, na ogół posiadają sale sportowe oraz boiska, których część 

wybudowana została w ramach programu „Orlik”. Uczniowie mają dostęp do oferty zajęć 
pozalekcyjnych, zarówno wyrównawczych jak i rozwijających szczególne 
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uzdolnienia i zainteresowania. Do szkół dzieci dojeżdżają korzystając z darmowego transportu 

autobusowego. Mieszkańcy gminy Oleśnica za mocną stronę uważają również swoje zaangażowanie 
kulturalne oraz społeczne, związane np. ze spontanicznymi akcjami sprzątania wsi, mimo, że 

jeszcze nie we wszystkich miejscowościach inicjatywność i aktywność społeczna jest zadowalająca..   

Słabe strony obszaru to brak odpowiedniej opieki psychologicznej i logopedycznej w szkołach, 

gdzie taka potrzeba występuje. Diagnozuje się również komunikacyjne problemy z dojazdem 
uczniów na zajęcia pozalekcyjne. Problemem dla osób pracujących i wychowujących dziecko jest 

brak żłobka w gminie. Liczba aktywnych organizacji pozarządowych w gminie jest mała, większość 

istniejących stanowią też organizacje o profilu sportowym. Brakuje większej ilości funkcjonujących 
i współpracujących ze sobą stowarzyszeń, których działalność dotykałaby zróżnicowanych zadań 

własnych gminy. Istniejące organizacje borykają się również z problemami związanymi 

z prowadzeniem bieżącej działalności, zdobywaniem grantów, rozliczaniem dotacji. Zauważalnym 

problemem jest też mała integracja stałych mieszkańców gminy Oleśnica z osobami, które do gminy 

przeprowadziły się w ostatnich latach, przeważnie wyjeżdżając z dużych miast, traktując dom  

w gminie jako miejsce odpoczynku po pracy. Obie grupy mieszkańców gminy mogą mieć nieco inne 

oczekiwania, co do tego, jak życie w gminie powinno wyglądać, jakie są priorytety jej rozwoju, co 

może rodzić konflikty i nieporozumienia. 

Szansą rozwoju sfery społecznej jest bliskość dużych ośrodków miejskich, wraz z ich kapitałem 

społecznym. Organizacje pozarządowe z Wrocławia i Oleśnicy mogą do terenu swojej działalności 

włączyć również gminę Oleśnica. W dalszym ciągu szansą na rozwój jest możliwość wykorzystania 
środków zewnętrznych, krajowych oraz unijnych, na wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego 

i społecznego, realizację projektów pobudzających aktywność społeczną, przeciwdziałającym 

wykluczeniom i wyrównujących szanse na rynku pracy. Napływ nowych mieszkańców do gminy, 

przeprowadzających się z Oleśnicy bądź Wrocławia może być również szansą rozwoju kapitału 

społecznego gminy, przy stworzeniu dobrych warunków do integracji mieszkańców.  

Zidentyfikowane zagrożenia związane z funkcjonowaniem sfery społecznej związane są 

głównie ze sferą mentalną oraz dynamiką procesów kulturowych i społecznych. Pojawiające się 

negatywne zjawiska takie jak rozluźnienie więzów międzyludzkich, małe zaufanie społeczne, 

niechęć do angażowania się w działalność społeczną, nie sprzyjają integracji mieszkańców gminy. 

Zagrożeniem mogą być też kończące się fundusze Unii Europejskiej w obecnym okresie 

programowania. W chwili obecnej trudno określić jakie środki i na jakie działania będą przeznaczone 

w następnym budżecie unijnym. Utrudniać rozwój gminy może również przerzucanie coraz większej 
ilości zadań na gminę, co powoduje, znaczne obciążenie jej budżetu. Działania te gmina realizuje 

bez  wsparcia finansowego ze strony państwa, np. wydatki na oświatę.  
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2.3. Kultura czasu wolnego (kultura, sport, turystyka) 
 

Tabela 5 Kultura czasu wolnego (kultura, sport, turystyka) 
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- współpraca zagraniczna i krajowa przy 
realizacji projektów kulturalnych; 
-działalność Gminnego Ośrodka Kultury w 
Boguszycach – wspieranie inicjatyw 
oddolnych, bogaty program działań 
kulturowych i sportowych, zaplecze 
techniczne, 
- duże zaangażowanie mieszkańców 
(wszystkie grupy wiekowe) w działalność 
sportową i kulturalną  
- gotowy plan założenia stowarzyszenia 
zajmującego się działalnością sportową w 
gminie Oleśnica  
- wytyczone ścieżki rowerowe w gminie 
Oleśnica (stale aktualizowane); 
- działalność sekcji sportowych (inicjatywy 
mieszkańców wspierane przez Gminny 
Ośrodek Kultury, duża liczba sekcji); 
- istniejące place zabaw w gminie; 
- potencjał turystyczny – agroturystyka i 
turystyka weekendowa; 

- brak infrastruktury (sala widowiskowa) na 
organizację imprez odbiegających od kultury 
wsi (koncerty, spektakle teatralne, 
kabaretony), mało imprez tego typu; 
- nieefektywny obecnie system zarządzania 
działalnością sportową;  
- brak ośrodków turystycznych z atrakcyjną 
ofertą; 
- ograniczone możliwości finansowania 
imprez w gminie;  
- starzenie się zespołów ludowych – nie 
przybywa nowych członków, zagrożenie 
brakiem ciągłości działań;  

- niewystarczająca infrastruktura kulturalna i 
zaplecze techniczne świetlic wiejskich; 
- za mała kadra i instruktorska w GOK Oleśnica; 
- brak odrestaurowanych i udostępnionych 
zabytków, które mogą stanowić atrakcję 
turystyczną, brak centrum informacji turystycznej; 
- niedostosowanie oferty zajęć sportowych i 
kulturalnych do rosnących potrzeb społeczności, 
zwłaszcza ludzi młodych 
- niewystarczające wyposażenie placów zabaw; 

SZANSE ZAGROŻENIA 
- możliwość wykorzystania środków 
zewnętrznych; 
- bliskość dużych miast i ich zaplecza 
kulturowego i sportowego – możliwość 
współpracy z klubami sportowymi i 
instytucjami kultury, wzajemnego 
korzystania z oferty miasta i wsi 
- szkółka WKS Śląsk Wrocław 
- rozwój infrastruktury komunikacyjnej  
- działania w ramach LGD Dobra Widawa 
- wzrost zainteresowania turystyką 
weekendową, aktywnością sportową 

- zmniejszenie nakładów finansowych na 
kulturę (np. MKiDN)  
- ograniczanie się ludzi do korzystania 
wyłącznie z biernej i masowej kultury (TV, 
komputer)  
- słaba komunikacja publiczna i prywatna do 
ośrodków miejskich z sołectw oraz innych 
miejscowości;  
- duża konkurencja gmin ościennych w 
goszczeniu turystów o profilu weekendowym 

 

Mocne strony sfery kultury czasu wolnego gminy Oleśnica to funkcjonowanie Gminnego Ośrodka 
Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach, będącego jednostką organizacyjną gminy, której 

zadaniem jest realizacja działań związanych z obszarem kultury i sportu. Gminny Ośrodek Kultury 

realizuje szeroki program imprez okolicznościowych kulturalnych oraz zawodów sportowych, 

przeznaczonych dla zróżnicowanych wiekowo odbiorców. W gminie funkcjonują zespoły 

ludowe o bogatej tradycji. W ramach GOK - u istnieją również liczne sekcje sportowe. Planowana jest 

budowa nowego budynku GOK - u, który ma być siedzibą wielofunkcyjną. Gmina posiada pewien 

potencjał rekreacyjny, mogący zachęcać do turystyki weekendowej, taki jak wytyczone ścieżki 
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rowerowe, czy zabytki. W gminie istnieją place zabaw służące rekreacji dziecięcej, niestety jeszcze 

nie we wszystkich miejscowościach.   

Do słabych stron zaliczyć można brak dużej sali widowiskowej, w której można by zorganizować 

imprezy odbiegające od kultury wsi, takie jak większe koncerty, czy spektakle teatralne. Słabą stroną 

jest nieefektywny system zarządzania działalnością sportową. Oferta kulturalna nie zawsze 
dostosowana jest do potrzeb mieszkańców, zwłaszcza młodych, którzy chcieliby 

uczestniczyć w życiu kulturalnym bliższym ich zainteresowaniom. Sfera turystyczna wymaga podjęcia 

działań takich jak odrestaurowanie zabytków (problem jest zwłaszcza z tymi, które są własnością 

prywatną), mogących stanowić atrakcję turystyczną, powołanie Gminnego Centrum Informacji 

Turystycznej, czy też stworzenie warunków do rozwoju agroturystyki.   

Szansą rozwoju sfery kultury czasu wolnego jest możliwość wykorzystania środków zewnętrznych 

na rozwój infrastruktury oraz usług w zakresie promocji kultury, sportu, rekreacji i turystyki. Bliskość 

ośrodków miejskich Oleśnica i Wrocław również stanowi szansę, dzięki perspektywie współpracy 

 w realizacji działań, a także korzystania z miejskiej oferty kultury czasu wolnego przez mieszkańców 

wsi. W obszarze sportu taką szansą jest planowana współpraca z Wojskowym Klubem Sportowym 

Śląsk i stworzenie szkółki dla młodych piłkarzy. Dalszy rozwój infrastruktury komunikacyjnej 

również może zachęcać do korzystania z oferty kulturalnej i sportowej gminy przez mieszkańców 

Wrocławia, sprzyjać temu może również wzrost popularności formy spędzania wolnego czasu, jaką 

jest turystyka weekendowa. Atutem jest też zaangażowanie gminy Oleśnicy w działania Lokalnej 
Grupy Działania Dobra Widawa.  

Zagrożenia mogące utrudnić rozwój sfery kultury czasu wolnego to zmniejszenie nakładów na 
kulturę (np. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), co przełożyć się może na 

mniejszą możliwość podejmowania działań w obszarze kultury. Zauważalnym problemem jest też 

niechęć do aktywnego uczestnictwa w kulturze, zadowalanie się biernym korzystaniem z kultury 

masowej.  Problem biernego uczestnictwa w kulturze (lub braku uczestnictwa w ogóle) dotyczy 

zarówno ludzi młodych, jak i starszego pokolenia, na co nakłada się również problem braku 

odpowiedniej oferty kulturalnej i sportowej skierowanej właśnie do tej grupy wiekowej. 
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2.4. Sfera gospodarcza (bezrobocie, rynek pracy, instytucje rynku pracy, 
liczba podmiotów gospodarczych, rolnictwo) 

 
Tabela 6 Sfera gospodarcza (bezrobocie, rynek pracy, instytucje rynku pracy, liczba 
podmiotów gospodarczych, rolnictwo) 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- niski odsetek osób bezrobotnych 
- rosnąca liczba przedsiębiorstw  
- dobra współpraca  przedsiębiorców z 
Urzędem Gminy 
-  dotacje dla młodych rolników na 
rozpoczęcie działalności  
- duże poczucie bezpieczeństwa  
- promowanie przedsiębiorczości wśród 
młodzieży 
 

- niewystarczająco dobra informacja o  
dotacjach dla rolników indywidualnych od 
agend rolniczych (dotacje z Unii Europejskiej)  
- brak informacji o przedsiębiorstwach 
działających na terenie gminy  
- mała integracja przedsiębiorców z 
mieszkańcami 
- brak żłobków ułatwiających powrót na rynek 
pracy rodziców  
- mała aktywność społeczna w sferze 
obywatelskiej oraz ekonomiczno-
gospodarczej   
- brak wyznaczonej strefy ekonomiczno – 
gospodarczej – brak przygotowanej oferty 
inwestycyjnej - folderów informacyjnych dla 
inwestorów 
- brak szkół ponadgimnazjalnych  
- nietrwałe warunki ekonomiczne 
(nierentowność produkcji rolnej) 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- bliskość Wrocławia – rynek pracy oraz 
zbytu dla produkcji rolnej, korzystne 
położenie gminy sprzyjające rozwojowi  
- środki na rozwój gospodarstw rolnych UE 
- plany komunikacyjne – oddanie do użytku 
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, drogi 
ekspresowej S8 
- współpraca z miastem Oleśnica przy 
organizowaniu targów przedsiębiorczości 
- środki zewnętrze na rozwój działalności 
gospodarczej (krajowe oraz unijne) 
- przypuszczalny wzrost liczby przedsiębiorców  
– okolice Długołęki są już nasycone 

- negatywne zjawiska ekonomiczne (np. 
kryzys finansowe)  
- zmieniające się warunku ekonomiczne – 
mniejsza opłacalność rolnictwa  
- zmniejszenie napływu funduszy 
zewnętrznych  
- niekorzystne zmiany prawa, utrudnienia w 
zakładaniu nowych firm 
- przeprowadzanie się na teren gminy osób, 
które nie są zameldowane na jej terenie; 
- niewystarczająca oferta kształcenia 
zawodowego na terenie powiatu, brak szkół 
zawodowych 
- brak powiatowego Centrum Kształcenie 
Zawodowego 

 

W sferze gospodarczej gminy Oleśnica zauważa się niski odsetek bezrobotnych w porównaniu 

z innymi gminami wiejskimi powiatu oleśnickiego. Wzrasta również liczba nowych przedsiębiorstw, 

wzrost ten został zachowany nawet w latach 2008/2009, kiedy pojawiło się zjawisko globalnego 

kryzysu gospodarczego. Gminie zależy na rozwoju przedsiębiorczości i stworzeniu klimatu 

przyjaznego inwestowaniu. 

Słabe strony gminy w obszarze gospodarczym to brak strefy ekonomiczno-gospodarczej, 
przeznaczonej pod inwestycje (są plany stworzenia takiej strefy), a także nadal mała aktywność 
społeczna w zakresie przedsiębiorczości. Brak żłobków w gminie utrudnia powrót na rynek pracy 

młodych rodziców, zwłaszcza kobiet. W gminie nie ma również szkół ponadgimnazjalnych oraz 



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 
 

 

19 
 

zawodowych, które kształciłyby pracowników mogących wejść na rynek pracy. Istnieje również duże 

ryzyko związane z prowadzeniem produkcji rolnej, która bywa nierentowna.  

Szanse w jakich upatruje się możliwości rozwoju sfery gospodarczej gminy to bliskość Wrocławia 
i Oleśnicy, miast będących rynkiem pracy, zbytu a także zapleczem edukacyjnym 

i naukowym dla mieszkańców i przedsiębiorców w gminie. Korzystne położenie gminy wobec 

budowanej drogi ekspresowej S8 oraz Autostradowej Obwodnicy Wrocławia również sprzyja 

rozwojowi gospodarczemu gminy, umożliwiając szybki transport i komunikację ze stolicą Dolnego 

Śląska oraz rejonem granicznym. Nadal można mieć nadzieję na wykorzystanie środków 
zewnętrznych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Gmina Oleśnica 

wspólnie z miastem Oleśnica organizują targi przedsiębiorczości.  

Zagrożenia sfery gospodarczej to możliwe występowanie niekorzystnej dynamiki w gospodarce 
krajowej bądź światowej. Zmieniające się warunki ekonomiczne mogą destabilizująco wpłynąć na 

koniunkturę ekonomiczną niektórych branż gospodarki, np. rolnictwa. Zagrożeniem mogą być również 

niekorzystne zmiany prawa, komplikujące zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 

W powiecie oleśnickim brakuje Centrum Kształcenia Zawodowego, które racjonalizowałoby 

wykształcenie ludzi adekwatnie do zapotrzebowania rynku pracy.  



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 
 

 

20 
 

2.5. Infrastruktura techniczna i komunalna (drogi, kolej, sieć wodno-
kanalizacyjna, gospodarka odpadami, łączność, energetyka, gaz, ciepło, 
mieszkalnictwo) 
 

Tabela 7 Infrastruktura techniczna i komunalna (drogi, kolej, sieć wodno-kanalizacyjna, 
gospodarka odpadami, łączność, energetyka, gaz, ciepło, mieszkalnictwo) 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- oświetlenie w całej gminie  
- gmina w całości objęta jest siecią 
wodociągową, w dobrym stanie 
- dofinansowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków 
- dobra gęstość dróg, dotacje gminy na 
budowę chodników przy drogach 
powiatowych 
- nowo wybudowane drogi gminne (część w 
trakcie realizacji) 
- skanalizowane ok. 30 % gminy, stały przyrost 
kanalizacji; 
- powstawanie sieci światłowodowej - 
internetowej 
- powstający dokument „Koncepcja 
programowo – przestrzenna gospodarki wodno 
ściekowej gminy Oleśnica” 
- segregacja odpadów w gminie – są 
przeznaczone do tego pojemniki 

- zły stan urządzeń melioracyjnych  
- infrastruktura komunalna: kanalizacja nie 
obejmuje całej gminy, mała ilość kanalizacji 
deszczowej, nieszczelność części szamb 
przydomowych, brak gazyfikacji 
- zły stan dróg gruntowych i polnych 
- nie cała gmina objęta jest planem  
zagospodarowania przestrzennego, brak 
nowych osiedli ze spójna myślą przestrzenną 
- brak komunikacji lokalnej typu „PKS”; 
- zbyt mała liczba chodników (duża liczba w 
projekcie) na drogach powiatowych 
- brak akcji informacyjnych o alternatywnych 
źródłach energii 
- mała liczba powstających mieszkań, w tym 
socjalnych 
- telekomunikacja – słaby dostęp do 
szerokopasmowego Internetu, problemy z 
zasięgiem telefonii komórkowej; 
- nie wszyscy mieszkańcy maja podpisanie 
umowy na odbiór odpadów 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- dobre położenie przy drodze ekspresowej 
S8, trasa do Warszawy 
- zagospodarowanie terenu lotniska na 
obszar inwestycyjny 
- pozyskiwanie środków zewnętrznych na 
inwestycje 
- rozwój komunikacji gminnej, transportu 
publicznego bądź prywatnego 
 

- niesprecyzowane plany rozwoju połączeń 
lokalnych; 
- długa i kosztowna procedura zmiany 
planów zagospodarowania przestrzennego 
- niekorzystne plany dotyczące 
uwzględnienia gminy w wojewódzkiej sieci 
komunikacyjnej, w sprawie transportu 
regionalnego, plany likwidacji części sieci 
kolejowej i bocznic 
- mała ilość środków zewnętrznych na rozwój 
infrastruktury technicznej; 
- wzrost ceny paliw i uzyskiwania energii 

Analiza sfery infrastruktury technicznej i komunalnej gminy Oleśnica wskazuje na mocne 

strony w postaci wykonanego oświetlenia oraz objęcia siecią wodociągową całego obszaru 

gminy. Gęstość dróg oceniana jest dobrze, co zapewnia dobry dojazd do większości 

miejscowości w gminie. W kwestii infrastruktury komunalnej, władze gminy wracają do projektu 

dofinansowywania przydomowych oczyszczalni ścieków. Kanalizacją objęte jest 17% gminy, 

koszty skanalizowania całej gminy są bardzo wysokie, podpięcie wszystkich miejscowości do sieci 

kanalizacyjnej rodzi również problemy techniczne, dlatego instalowanie przydomowych oczyszczalni 

ścieków jest dobrym rozwiązaniem.  
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Słabe strony sfery infrastrukturalnej gminy przejawiają się brakiem kanalizacji w całej gminie,  

co w opinii mieszkańców w negatywny sposób wpływa na jakość ich życia. Sieć drogowa, mimo że 

zadowalająca pod względem jej gęstości, jest w złym stanie. Pojawiają się również problemy 

związane z planowaniem przestrzennym, nie cała gmina objęta jest planem zagospodarowania 
przestrzennego, co może mieć negatywny wpływ na spójność urbanistyczną gminy. 

Szanse na rozwój sfery infrastrukturalnej gminy wiążą się z rozbudową drogi ekspresowej S8, która 

leży w dobrze zlokalizowanym z gminą Oleśnica położeniu. Bliskość tak istotnego szlaku 

komunikacyjnego poprawi atrakcyjność gminy. Szansą jest dalsze wykorzystywanie środków 
zewnętrznych na inwestycje infrastrukturalne, zarówno ze środków krajowych jak i unijnych. 

Korzystne plany rozwojowe wojewódzkiej sieci komunikacyjnej, gdy objęta nimi będzie gmina 

Oleśnica, stanowić będą potencjał rozwojowy gminy.  

Zagrożenia zewnętrzne, które mogą utrudnić rozwój sfery infrastrukturalnej gminy to 

niesprecyzowane plany rozwoju połączeń lokalnych, tworzone na poziomie wojewódzkim. Zmiana 

planów zagospodarowania przestrzennego wiąże się z długimi i kosztownymi procedurami, które, 

w krótkiej perspektywie czasowej, mogą opóźnić rozwój części inwestycji. Należy również liczyć się  

z ryzykiem zmian pojawiających się w gospodarce światowej, takie jak koszty paliw i uzyskiwania 

energii, co ma przełożenie na wzrost kosztów inwestycyjnych. 
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2.6. Środowisko naturalne (krajobraz, ochrona środowiska, surowce, 
zasoby naturalne, sieć rzeczna, klimat) 
 

Tabela 8 Środowisko naturalne (krajobraz, ochrona środowiska, surowce, zasoby naturalne, 
sieć rzeczna, klimat) 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
- pomniki przyrody, atrakcyjny krajobraz, 
rzeka Widawa i szlaki wodne 
- chronione i rzadkie gatunki flory i fauny 
- do 2014 plan likwidacji wysypiska w 
Smolnej i rekultywacji tego terenu 
- opracowany program zagospodarowania 
odpadów (porozumienie 13 gmin Z.Z.O 
Olszowa obok Kępna) 
- budowanie świadomości u młodzieży 
szkolnej poprzez edukacje ekologiczną 
(nasadzanie drzew, sprzątanie świata, 
segregacja odpadów) 
- dobre warunki klimatyczne do rozwoju 
rolnictwa 
-  uchwalony Program Ochrony Środowiska 
- powstania nowych terenów leśnych na 
nieużytkach 
- opieka nad zwierzętami leśnymi  

- uciążliwości związane z hodowlą w 
rolnictwie  
- słaba świadomość ekologiczna u dorosłych 
(ochrona środowiska) - wypalanie traw, 
nieużytków, nielegalna wycinka drzew, dzikie 
wysypiska śmieci, zanieczyszczenia ściekami 
wypuszczanymi na pole lub do rowów 
- słaby system melioracji, w efekcie 
podtopienia 
- palenie w piecach nieodpowiednim opałem, 
zanieczyszczenie powietrza 
- nieszczelność niektórych szamb przydomowych 
- monotonne ukształtowanie terenu; 
- istniejące wysypisko w Smolnej; 
- kłusownictwo; 
- zaniedbane i zanieczyszczane szlaki wodne na 
rzece Widawie 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- wykorzystanie środków UE – powstanie 
rezerwatów i innych miejsc ochrony 
przyrody; 
-rozwój badań i pozyskiwanie środków na 
alternatywne źródła energii 
- wypoczynek i rekreacja, budowa szlaków 
wodnych na terenie rzeki Widawy (rozwój 
wędkarstwa) 
- akcje ogólnopolskie wpływające na wzrost 
świadomości ekologicznej 
 

- wysokie ceny paliwa gazowego (zwiększa 
się zużycie opałowe węgla); 
- brak identyfikacji z gminą i 
odpowiedzialności za jej środowisko u części 
mieszkańców  
- rozwój chorób związanych z 
odprowadzaniem ścieków do rzek  
- zagrożenie klęskami żywiołowymi i 
zagrożeniami klimatycznymi 
- możliwe odejście od polityki zrównoważonego 
rozwoju; 
- nielegalne wwożenie śmieci z innych gmin 

 
 

Na zasoby środowiska naturalnego gminy Oleśnica składają się pomniki przyrody (takie jak 

wieloletnie dęby), oraz bogactwo flory i fauny (na terenie gminy występują orły). 

Obecnie w miejscowości Smolna istnieje wysypisko śmieci, jednak zostanie ono zlikwidowane do 

2014 roku, planowana jest również rekultywacja tego terenu – śmieci będą wywożone poza obszar 

gminy. Potencjał stanowi rzeka Widawa wraz z jej szlakami wodnym, która mogłaby stać się 

możliwym obszarem turystyki wodnej w gminie, a także atrakcyjny krajobraz gminy. .  

Słabe strony obszaru środowiska naturalnego gminy wiążą się z nadal niewystarczającą 
świadomością ekologiczną mieszkańców gminy, którym zdarza się wypalać trawy, nielegalnie 

wycinać drzewa, wyrzucać swoje śmieci i odpady ciekłe nielegalnie, palić w piecach opałem 

niedozwolonym, zatruwając tym samym środowisko. Jest to powszechny problem, z którym borykają 

się również inne samorządy w Polsce. W gminie pojawia się również problemem kłusownictwa.  



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 
 

 

23 
 

Mieszkańcy zwracają uwagę również na słaby system melioracji, koryta rzek i cieków wymagają 

uporządkowania, zdarzają się podtopienia.  

Szanse rozwojowe obszaru lokują się w wykorzystaniu środków zewnętrznych, zarówno krajowych 

jak i unijnych, które można uzyskać na ochronę obszarów przyrody. Badania nad alternatywnymi 
źródłami energii, energią odnawialną, która nie jest szkodliwa środowisku i wdrożenie tego typu 

nowoczesnych rozwiązań w gminie również traktować należy jako szansę rozwojową obszaru. 

Ogólnopolskie akcje uświadamiające potrzebę ochrony środowiska i służące temu działania mogą 

wpłynąć na świadomość i zachowania proekologiczne mieszkańców gminy Oleśnica. Pojawiające się 

trendy związane z wypoczynkiem weekendowym i aktywnym trybem życia mogą być szansą na 

wykorzystanie potencjału środowiskowego gminy. 

Zagrożenia mogące wpłynąć negatywnie na rozwój sfery środowiskowej w gminie to wysokie ceny 
paliwa gazowego, powodujące zwiększenie zużycia szkodliwego paliwa opałowego niskiej jakości, 

rozwój chorób związany z odprowadzeniem ścieków do rzek oraz mała identyfikacja mieszkańców 

z gminą w kontekście ich odpowiedzialności za środowisko. Zagrożeniem są też zmiany klimatyczne 

i związane z tym niebezpieczeństwa podtopień, susz i pożarów.  
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3. Ścieżka rozwoju gminy Oleśnica 

3.1. Propozycje ścieżek rozwojowych gminy 

W celu określenia możliwych dróg rozwoju gminy przeprowadzona została analiza uwarunkowań 

wewnątrz gminy, a także szans i zagrożeń płynących z jej otoczenia, z uwzględnieniem korzystnego 

położenia w obrębie województwa. Analiza sytuacji społeczno -  gospodarczej gminy, ocena jej 

zasobów i potencjałów, zaowocowała opracowaniem wyłaniających się przed gminą możliwych 

ścieżek rozwojowych, w których zawarte są odrębne priorytety strategiczne i planowane działania.  

Zaproponowane zostały następujące ścieżki rozwoju gminy Oleśnica: 

Wariant dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości lokalnej - zakłada stwarzanie warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy, poprzez wzmocnienie i zdynamizowanie lokalnego 

sektora małej i średniej przedsiębiorczości oraz budowanie systemu zachęt sprzyjających 

przyciągnięciu zewnętrznych inwestorów. Pojawienie się inwestycji mogłoby doprowadzić do 

ożywienia gospodarczego, co przełożyłoby się na wzrost jakości życia w gminie. Wariantowi temu 

sprzyja dobre położenie w pobliżu aglomeracji wrocławskiej, przy głównym szlaku komunikacyjnym 

oraz posiadanie terenów, które mogą zostać przeznaczone pod inwestycje. 

Wariant dynamicznego rozwoju osadnictwa na terenie gminy – związany z bliskością aglomeracji 

wrocławskiej oraz miasta Oleśnica, a także zauważalnym trendzie przeprowadzania się mieszkańców 

dużych miast na ich przedmieścia i obszary wiejskie, w poszukiwanie spokojniejszych, bardziej 

zrównoważonych warunków życia. Rozwój w oparciu o ten wariant wymagałby stwarzania dobrych 

warunków infrastrukturalnych oraz społecznych, zachęcających do osiedlania się na terenie gminy, 

a także działań sprzyjających integracji społecznej mieszkańców długoletnich, jak i nowo przybyłych.  

Wariant rozwoju kapitału społecznego i ludzkiego – wariant oparty o wzmacnianie zaufania 

społecznego, relacji i więzi społecznych oraz aktywności społecznej, wraz z działaniami wspierającymi 

podnoszenie wiedzy i kwalifikacji mieszkańców gminy. Wybór tego wariantu pociąga za sobą 

konieczność zaplanowania działań animacyjnych, aktywizujących i integrujących społeczność lokalną 

oraz zapewnienia warunków do rozwoju osobistego mieszkańców gminy, wraz z inspirowaniem 

aktywności organizacji pozarządowych. 

Wariant wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich – wariant ten zakłada poprawę warunków 

życia i pracy mieszkańców wsi, poprzez stopniowe stwarzanie możliwości rozwoju sektora 

pozarolniczego na wsi. Zmiany proponowane w wariancie rozwoju wielofunkcyjnego miałyby charakter 

stopniowy i ewolucyjny. Wariant ten nie jest mechanicznym połączeniem wyżej zaprezentowanych 

scenariuszy rozwojowych, ale oparciem się na wybranych aspektach tych wariantów, z naciskiem na 

tworzenie warunków dla modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich wraz dbałością o środowisko 

naturalne.  
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3.2. Wybrana ścieżka rozwoju gminy 

Wybór konkretnej ścieżki rozwoju, na jakiej opierać się będzie rozwój strategiczny gminy Oleśnica 

w latach 2011 – 2020 wymagał refleksji nad tym, jaki kierunek umożliwi optymalne wykorzystanie 

możliwości rozwojowych gminy. Należało przeanalizować, czy dany scenariusz rozwoju gminy jest 

realny do urzeczywistnienia i jaki jest związany z wyborem poziom ryzyka. Analizowano czy wybór 

ścieżki rozwojowej zgodny jest z oczekiwaniami społeczności lokalnej, a także, czy stwarzać będzie 

optymalne warunki i możliwości zrównoważonego rozwoju dla całej społeczności gminy.  

Po przeanalizowaniu dostępnych możliwości i zasobów, a także konsultacji z władzami gminy oraz 

uczestnikami Konwentu Strategicznego Gminy Oleśnica zaproponowano wybór następującej ścieżki 

rozwojowej: 

 

Wariant dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, oparty  
o wykorzystanie terenów wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica 
 na obszary aktywności gospodarczej  

 

Sformułowany w ten sposób kierunek rozwoju gminy Oleśnica wskazuje na jej potencjał gospodarczy, 

oparty o mocny atut gminy – zasób, jakimi są obszary położone wzdłuż drogi S8. Ponadto, gmina 

stara się o przejęcie terenów byłego lotniska wojskowego, które, w momencie opracowania 

niniejszego dokumentu, są w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego. Tereny te są położone w dobrze 

skomunikowanym miejscu. Przejęcie owych gruntów przez gminę Oleśnica stanowiłoby istotny 

potencjał do wykorzystania, w sposób najlepszy dla interesów gminy. W momencie przygotowywania 

dokumentu strategicznego rysują się dwie opcje wykorzystania terenów byłego lotniska wojskowego. 

Wykorzystanie go na rozwój przedsiębiorczości w oparciu o utworzenie strefy ekonomicznej, lub 

przywrócenie funkcji lotniska, które będzie obsługiwać mniejsze samoloty biznesowe, lotnictwo 

turystyczne, a w sytuacjach awaryjnych stanowić lotnisko buforowe dla portu lotniczego Wrocław 

Starachowice. Przemysł lotniczy i wspomagający może być istotnym składnikiem silnej lokalnej 

gospodarki. Bliskość aglomeracji wrocławskiej jest atutem, który przyczynić się może do energicznego 

rozwoju przedsiębiorczości w obu wymienionych wariantach (lotnisko lub strefa ekonomiczna). 

Przyszłe inwestycje korzystnie wpłyną na sytuację budżetową gminy, umożliwiając uruchomienie 

środków na jej dalszy rozwój, uzupełniony o szereg działań wspierających inne funkcje gminy, 

z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.  

Rozkwit gminy Oleśnica w oparciu o wariant dynamicznego wzrostu przedsiębiorczości wymaga 

przygotowania kierunków przestrzennego rozwoju pod funkcje gospodarcze, a także przygotowania 

terenów pod inwestycje. Konieczne jest stworzenie dobrych warunków i zachęt do rozwoju 

przedsiębiorczości, takich jak system ulg i preferencji pobudzających aktywność gospodarczą, 
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promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i dorosłych oraz zapewnienie wsparcia doradczego 

wraz z systemem inkubatora przedsiębiorczości dla małego i średniego biznesu. Niezbędne będzie 

podjęcie działań promocyjnych, skierowanych do zewnętrznych inwestorów i pobudzenie 

zainteresowania inwestycyjnymi walorami gminy Oleśnica. Przywrócenie funkcji lotniska nie 

wykluczyłoby również zadbania o rozwój przedsiębiorczości – na ten cel gmina może wykorzystać 

będące w jej posiadaniu grunty wzdłuż drogi ekspresowej S8. 

Podnoszenie atrakcyjności sfery gospodarczej gminy Oleśnica, przy jednoczesny zachowaniu rozwoju 

innych jej funkcji, sprzyjać będzie kształtowaniu gminy jako satysfakcjonującego miejsca życia. 

Otwarcie nowych zakładów pracy, umożliwi przynajmniej części mieszkańców możliwość znalezienia 

pracy w gminie, bez konieczności dojeżdżania do miast takich jak Oleśnica czy Wrocław. 

4. Wizja i misja gminy Oleśnica 

4.1. Wizja gminy Oleśnica 

Wizja (łac. visio) – marzenie, wyobrażenie, idea. 

Wizją określamy docelowy obraz gminy, jaką chcielibyśmy widzieć w przyszłości, na koniec 

projektowanego okresu strategicznego, w 2020 roku. Wizja jest więc stanem gminy, do którego 

dążymy, wynikającym z osiągnięcia zaplanowanych przez członków społeczności celów 

strategicznych i realizacji zadań. Wizja odpowiada na pytania: Co chcielibyśmy osiągnąć? Jaką 

sytuację w gminie chcielibyśmy mieć? Wizja wskazuje konkretny kierunek działania, tym samym 

pozwala na wyklarowanie jasno określonych celów, stojących przed władzami i mieszkańcami gminy. 

Wizja jest wizualizacją przyszłości, która pełni również funkcje motywujące społeczność do działania, 

przybliżającego osiągnięcie planowanych rezultatów.  

Wizja gminy Oleśnica została wypracowana przez uczestników Konwentu Strategicznego Gminy 

Oleśnicy. Podczas zajęć warsztatowych opracowane zostały cztery propozycje wizji gminy, każda 

przygotowana przez inną grupę uczestników. Osoby pracujące w poszczególnych grupach zwracały 

uwagę na różne czynniki, które wskazywałby na urzeczywistnienie pożądanego obrazu gminy na 

koniec planowanego okresu strategicznego. Część pomysłów była wspólna dla wszystkich 

pracujących grup. Wyniki opracowań grupowych zostały przeanalizowane i zsyntezowane w jedną 

wizję gminy Oleśnica, obrazującą oczekiwania władz gminy, mieszkańców, przedsiębiorców i 

przedstawicieli organizacji pozarządowych.   

Wizja gminy Oleśnica:   

Gmina Oleśnica to miejsce, w którym dzięki silnej gospodarce lokalnej 
 będącej motorem zrównoważonego rozwoju gminy, 

aktywni i zintegrowani mieszkańcy we współpracy z samorządem, 
 realizują swoje marzenia, aspiracje i potrzeby. 
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Wizja gminy sformułowana w ten sposób, skorelowana jest z zaproponowaną ścieżką rozwoju gminy 

Oleśnica, opartą o wariant rozwoju gospodarki lokalnej z wykorzystaniem terenów przeznaczonych na 

aktywność gospodarczą i/lub ewentualne lotnisko, która daje szanse na zachęcenie inwestorów do 

otwierania działalności gospodarczej w gminie, co wpłynie na wzrost jej dochodów i poprawę komfortu 

życia mieszkańców, których część nie będzie musiała szukać pracy poza granicami gminy. Wizja 

zwraca uwagę na potrzebę rozwoju zrównoważonego, czyli takiego, który zapewni równowagę 

pomiędzy sferą ekonomiczną, społeczną oraz środowiska naturalnego. Istotną kwestią jest jakość 

funkcjonowania społeczności gminnej, dlatego w wizji zaznaczona została konieczność integracji 

mieszkańców oraz ich aktywność, tak osobista, jak również związana ze wspólną działalnością na 

rzecz gminy. Potrzeba integracji wynika z trendów społecznych obserwowanych zarówno w skali 

kraju, takich jak rozluźnienie więzi społecznych, nadal duże poczucie braku zaufania pomiędzy ludźmi, 

jak i związanych bezpośrednio z charakterem gminy Oleśnica, do której napływa dużo ludzi 

z aglomeracji miejskiej. Ludność napływowa i ci, którzy mieszkają w gminie od wielu lat, powinni się 

integrować, co poprawi funkcjonowanie tkanki społeczności lokalnej. Kwestią na którą zwrócono 

szczególną uwagę jest potrzeba interakcji i współpracy  mieszkańców z władzami samorządowymi dla 

zapewnienia jej rozwoju. Dzięki wspólnie podjętym działaniom gmina stanie się miejscem 

umożliwiającym życie w godnych warunkach zaspokajającym potrzeby wyższego rzędu, takie jak 

realizacja własnych marzeń i aspiracji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1 Praca Aleksandry Szczurek, uczennicy II klasy Szkoły Podstawowej 
w Sokołowicach - I miejsce w konkursie "Moja miejscowość w 2020 roku" 
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Rysunek 2 Praca Emilii Iwaśko 
uczennicy klasy I Szkoły 

Podstawowej w Ligocie Małej – II 
miejsce w konkursie "Moja 
miejscowość w 2020 roku" 

Rysunek 3 Praca Leny Michalik 
uczennicy klasy II Szkoły 

Podstawowej  w Smolnej - III 
miejsce w konkursie "Moja 
miejscowość  w 2020 roku" 

Rysunek 4 Praca Oliwii Bartosik 
uczennicy klasy II Szkoły 

Podstawowej w Sokołowicach – IV 
miejsce w konkursie „Moja 
miejscowość w 2020 roku” 
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Misja (łac. missio) – posłanie, przesłanie 

4.2. Misja gminy Oleśnica 
 

 

Misja służy określeniu systemu wartości, jakie przyświecają władzom i społeczności w drodze do 

osiągnięcia projektowanego w wizji obrazu gminy. Misja ukierunkowuje na szczegółowe działania, 

definiuje również wewnętrzny klimat działań w gminie. Odpowiada na pytania o sens i istotę działania 

samorządu, a także o to co  powoduje, że gmina jest wyjątkowa? 

Misja gminy Oleśnica opracowana została na podstawie katalogu wartości, którymi kieruje się 

społeczność gminy Oleśnica oraz cech, które wyróżniają gminę w regionie. Wartości i cechy te 

zdefiniowane zostały przez uczestników Konwentu Strategicznego.  

Misja gminy brzmi: 

Społeczność i władze lokalne w dążeniu do osiągnięcia wysokiej jakości życia  
dbają o rozwój gospodarczy szanując środowisko oraz kapitał ludzki,  

wybierają nowoczesność bazując na tradycji. 

Zapewniają tym samym zrównoważony rozwój i różnorodność funkcjonalną gminy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5 Praca Pauliny Grzelak uczennicy klasy III Szkoły Podstawowej 
w Sokołowicach - V miejsce w konkursie  

"Moja miejscowość w 2020 roku" 
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5. Plan operacyjny strategii rozwoju gminy Oleśnica 
 na lata 2011 – 2020 

 

Po przeprowadzeniu analizy danych zastanych opisujących gminę Oleśnica, przygotowaniu analizy 

SWOT oraz ewaluacji dotychczas obowiązującej strategii gminy wytyczone zostały cztery cele 

strategiczne zaplanowane do realizacji na lata 2011 – 2020.  

Cele strategiczne są w niniejszej strategii rozumiane jako cele główne. Określają „pożądany stan” 

(„punkt docelowy”), jaki planowany jest do osiągnięcia dzięki realizacji strategii w danym 

obszarze w ściśle określonym horyzoncie czasowym. Pierwszy cel strategiczny jest jednocześnie 

celem priorytetowym będącym motorem rozwoju pozostałych obszarów funkcjonowania gminy, co jest 

odzwierciedleniem wybranego scenariusza rozwoju. Można więc stwierdzić, że kolejność celów 

strategicznych jest równoznaczna z ich wagą. 

Cele strategiczne realizowane są w wyniku osiągnięcia celów operacyjnych, stanowiących niższy 

poziom planowania strategicznego. Cele operacyjne obejmują bardziej szczegółowy, węższy obszar 

interwencji niż cele strategiczne. 

Kolejnym poziomem planowania strategicznego są zadania, których realizacja przyczynia się do 

osiągania celów operacyjnych. Zadania wyszczególnione w niniejszym opracowaniu przypisane 

zostały do instytucji gminnych odpowiedzialnych za ich realizację. W przypadku gdy liderem zadania 

jest Urząd Gminy Oleśnica autorzy wskazali również komórkę odpowiadającą za wypełnienie zadania. 

Niemal w każdym przypadku wskazano również potencjalnych partnerów instytucjonalnych oraz 

możliwe źródła dofinansowania zadania. Używane skróty zostały wyjaśnione poniżej.  Mimo, że dane 

zadanie przypisane jest do konkretnego celu strategicznego i operacyjnego niejednokrotnie może 

przyczyniać się do osiągnięcia więcej niż jednego celu operacyjnego lub strategicznego. Wymienione 

zadania są określone na dużym poziomie ogólności i wymagają dalszego rozplanowania, w miarę 

potrzeby, rozpisania na projekty lub działania. Znaczenia skrótów używanych w opisie zadań: 

 

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

FIO – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

PO IiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

RPO WD – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 
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Tabela 9 Struktura celów strategicznych i operacyjnych gminy Oleśnica na lata 2011 - 2020 

Misja gminy 
Społeczność i władze lokalne we wspólnych dążeniach do osiągnięcia wysokiej jakości życia  

dbają o rozwój gospodarczy szanując środowisko oraz kapitał ludzki, wybierają nowoczesność pamiętając o bogactwie 
tradycji i kultury gminy. Zapewniają tym samym zrównoważony rozwój i różnorodność funkcjonalną gminy. 

Cel 
strategiczny 

I. Silna gospodarka lokalna 
podstawą wysokiej jakości 
życia w gminie 

II. Zintegrowana, aktywna 
społeczność lokalna w 
gminie 

III. Rozwinięta 
infrastruktura 
zapewniająca wysoki 
komfort życia 

IV. Czyste i zadbane 
środowiska naturalne 
w gminie 

Cele 
operacyjne 

1.1. Tworzenie warunków 
sprzyjających inwestowaniu 
w gminie 

2.1. Pobudzenie aktywności i 
wspieranie integracji 
społecznej 

3.1. Rozwój infrastruktury 
drogowej i komunikacyjnej  

4.1. Zwiększanie 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców gminy 

1.2. Wspieranie rozwoju 
małej i średniej 
przedsiębiorczości 

2.2. Wsparcie rozwoju 
kapitału ludzkiego  3.2. Wspieranie rozwoju 

infrastruktury komunalnej i 
teleinformatycznej 

4.2. Wprowadzenie 
kompleksowych rozwiązań 
dotyczących gospodarki 
odpadami 1.3. Wspieranie rozwoju 

nowoczesnego i 
ekologicznego rolnictwa 

2.3. Rozwój 
satysfakcjonującej oferty 
kultury czasu wolnego 

1.4. Tworzenie warunków do 
rozwoju usług turystycznych i 
rekreacyjnych 

2.4. Zapewnienie 
bezpieczeństwa publicznego 

3.3. Optymalizacja 
zagospodarowania 
przestrzennego 

4.3. Poprawa jakości 
powietrza, zasobów wód, 
zasobów przyrody oraz 
środowiska glebowego 
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5.1. Plan operacyjny: cele strategiczne, cele szczegółowe i zadania 

5.1.1. Cel strategiczny I 
 

 

Wysoka jakość życia jest podstawowym dążeniem władz samorządowych. Tym co umożliwi jej 

osiągnięcie może stać się silna gospodarka lokalna gminy Oleśnica. Prężnie funkcjonujący rynek 

lokalny może stać się motorem rozwoju gminy, zapewni dochody podatkowe gminie, a mieszkańcom 

stworzy nowe miejsca pracy oraz szanse satysfakcjonującego rozwoju zawodowego.  

Niniejszy cel strategiczny silnie powiązany jest ze ścieżką rozwoju, jaka wybrana została przez władze 

lokalne i lokalnych liderów w czasie Konwentu Strategicznego Gminy Oleśnica, a więc wariant 
dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, oparty o wykorzystanie terenów strefy 
aktywności gospodarczej, głównie zlokalizowanych na terenach wzdłuż drogi krajowej 
S8, a także (w zależności od możliwości) byłego lotniska wojskowego. Szansą rozwoju lokalnej 

gospodarki jest również przywrócenie funkcji lotniczej terenom byłego lotniska, jeżeli uda się je 

pozyskać z przeznaczeniem na ten cel.  

Wzmocnienie obszaru gospodarki lokalnej, przyczyniające się do wzrostu komfortu życia, zależy od 

wspierania inicjatywności i aktywności ekonomicznej mieszkańców. Ważne jest by władze 

lokalne podejmując działania w ramach niniejszego celu pamiętały o zachowaniu zasad 

zrównoważonego rozwoju.  

Cele szczegółowe w ramach celu strategicznego I: 

1.1. Tworzenie warunków sprzyjających inwestowaniu w gminie 

1.2. Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 

1.3. Wspieranie rozwoju nowoczesnego i ekologicznego rolnictwa 

1.4. Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

 

1.1. Tworzenie warunków sprzyjających inwestowaniu w gminie 

Tworzenie warunków sprzyjających inwestowaniu w gminie jest kluczowym celem, mającym zachęcić 
inwestorów zewnętrznych do lokowania swego kapitału w gminie Oleśnica. Powstające w gminie 

przedsiębiorstwa mogą w istotny sposób wpłynąć na podniesienie jakości życia mieszkańców, 

zapewniając powszechną dostępność dóbr i usług w gminie a także stanowiąc miejsca pracy oraz 

dostarczając wpływów do budżetu. 

Stworzenie warunków sprzyjających inwestorom oznacza między innymi zapewnienie infrastruktury, 

która umożliwi sprawną realizację inwestycji i lokowanie kapitału na terenie gminy.  

I. Silna gospodarka lokalna podstawą wysokiej jakości życia w gminie 
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Atrakcyjność inwestycyjną gminy podniesie opracowanie systemu ulg i ułatwień dla 

przedsiębiorców chcących inwestować na terenach gminy Oleśnica, a także tworzenie sprawnego, 
przyjaznego dla przedsiębiorców aparatu administracyjnego: usprawnienie i uproszczenie 

procedur administracyjnych związanych z zakładaniem i obsługą działalności gospodarczej, 

upowszechnienie elektronicznej obsługi klienta, a także dostosowanie godzin pracy urzędów do 

potrzeb przedsiębiorców i pracujących mieszkańców.  

W przypadku realizacji idei przywrócenia portu lotniczego w gminie Oleśnica, koniecznie stanie się 

pozyskanie inwestorów i wspólna realizacja tego przedsięwzięcia we współpracy z innymi jednostkami 

samorządowymi powiatu oleśnickiego, i/lub w partnerstwie z sektorem biznesu. 

Ważne jest zapewnienie odpowiedniej promocji oferty inwestycyjnej gminy, skierowanej zarówno 

do inwestorów zewnętrznych jak i wewnętrznych. Atrakcyjne położenie gminy Oleśnica względem 

Wrocławia oraz ważnego szlaku komunikacyjnego, jakim jest droga S8, a także wyznaczone pod 

inwestycje tereny, stanowią atuty gminy, które poprzez działania promocyjne powinny zostać 

uświadomione potencjalnym inwestorom. 

ZADANIA W RAMACH CELU 1.1. 

1.1.1. Przygotowanie terenów pod inwestycje – utworzenie strefy gospodarczej 
 

Opis zadania 
Gmina Oleśnica dysponuje potencjalnymi terenami inwestycyjnymi, atrakcyjnymi ze względu na ich 
bliską lokalizację w stosunku do pobliskiego Wrocławia oraz drogi S8 będącej docelowo drogą 
ekspresową stanowiącą optymalne połączenie drogowe o wysokim komforcie ruchu na kierunku 
Wrocław – Oleśnica – Syców – Warszawa. Obszary rozwoju terenów aktywizacji gospodarczej to wg 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica tereny 
położone wzdłuż drogi krajowej nr 8, wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej S8 oraz potencjalnie 
tereny byłego lotniska wojskowego, będące w chwili obecnej w użytkowaniu Agencji Mienia 
Wojskowego. 
Aby tereny te stały się atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów należy podjąć działania, które 
przygotują wyżej opisane grunty pod względem infrastrukturalnym pod działalność gospodarczą. 
W ramach niniejszego zadania należy podjąć działania: 

 zapewnienia dojazdu do gruntów przeznaczonych pod inwestycje, 
 zapewnienie dostępu do elektryczności, 
 zapewnienie dostępu do wody, 
 zapewnienie dostępu do kanalizacji. 

Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS II, co 2.2; CS III, co 3.1, 3.2, 3.3 

Instytucja/komórka odpowiedzialna 
za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

- 2011 - 2013 Środki własne 
gminy Referat Budownictwa i 

Infrastruktury 
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1.1.2. Opracowanie i wdrożenie systemu ulg i ułatwień dla przedsiębiorców 
 

Opis zadania 
W celu stworzenia szczególnie korzystnych i konkurencyjnych w stosunku do obszarów sąsiednich 
warunków inwestycyjnych należy zadbać w ramach możliwości o likwidacje barier prawno – 
administracyjnych oraz finansowych, które w gminie mogą napotkać potencjalni inwestorzy. 
W ramach zadania przewiduje się: 

 Wypracowanie i wprowadzenie ułatwień administracyjno – prawnych – czyli usprawnienie 
wszelkich procedur administracyjnych, jakie konieczne są w przypadku inicjowania nowej 
inwestycji (np. wypis i wyrys z MPZP, wniosek o wydanie technicznych warunków 
przyłączenia do sieci energoelektrycznej, wpięcia do sieci wodociągowej itp.), tak aby czas 
realizacji tych procedur był krótszy niż ten, który wynika z przepisów; dostosowanie godzin 
pracy urzędu do potrzeb przedsiębiorców; upowszechnienie e-usług 

 Wypracowanie i wprowadzenie sytemu ulg podatkowych – warunkiem pozyskania 
inwestorów jest wprowadzenie do procesu pobierania podatku od nieruchomości 
mechanizmów wspierających nowe przedsięwzięcia, zwłaszcza tych istotnych z punktu 
widzenia rozwoju gminy, zapewniających zwiększenie zatrudnienia w gminie. Opracowując 
system ulg podatkowych należy określić m.in.: kryteria przyznawania ulg, skalę ulg, okres 
obowiązywania ulg. 

Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie Co 1.2 

Instytucja/komórka odpowiedzialna 
za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

- 2011 - 2013 Środki własne 
gminy 

- Referat Rolnictwa, Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska 
- Referat Finansowy 

 
 

1.1.3. Stworzenie i wdrożenie systemu promocji gospodarczej 
 

Opis zadania 
Proces pozyskiwania inwestorów wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania gruntów pod 
inwestycje czy stworzenia systemu ulg i ułatwień, ale również realizacji działań promujących dobre 
warunki dla inwestorów istniejące w gminie Oleśnica. W ramach zadania należy podjąć działania: 

 Opracowanie Planu Promocji Gospodarczej Gminy Oleśnica, 
 Wdrożenie Planu Promocji Gospodarczej Gminy Oleśnica, między innymi: 

 Wydanie broszury promocyjnej skierowanej do inwestorów, 
 Stworzenie na stronie www.olesnica.wroc.pl zakładki „Dla Inwestora”, rozbudowanie 

funkcjonującego obecnie na stronie pakietu informacji dla przedsiębiorców  
i inwestorów (oferta inwestycyjna, przewodnik inwestora, wykaz inwestorów), 

 Realizacja spotkań z potencjalnymi inwestorami, 
 Promocja terenów inwestycyjnych podczas wydarzeń samorządowo-biznesowych, 

konferencji, targów. 
 System promocji gminy Oleśnica powinien uwzględniać położenie gminy  

w aglomeracji wrocławskiej oraz sąsiedztwo miasta Oleśnica oraz szeroko zakrojoną 
współpracę z miastem i/lub w ramach powiatu oleśnickiego 

Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie Co 1.2 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 

Gmina Oleśnica - 

2011 - 2012 
(plan) 
2012 – 2014 (I 
etap realizacji) 

Środki własne 
gminy 
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1.1.4. Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania gminą Oleśnica 

Opis zadania 
Rozwój jakości zarządzania gminą Oleśnica będzie zadaniem wpływającym na funkcjonowanie 
gminy w różnych obszarach. Dobry poziom funkcjonowania instytucji gminnych takich jak Urząd 
Gminy Oleśnica i jego jednostki organizacyjne, rzutować będzie na realizację innych celów 
strategicznych, tym samym zapewniając niezbędne warunki do dalszego rozwoju. W ramach 
zadania powinny zostać podjęte takie działania jak: 
- rozwój kompetencji pracowników instytucji gminnych poprzez udział w szkoleniach i samodzielne 
zdobywanie wiedzy, 
- wzrost satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych Urzędu Gminy Oleśnica i jednostek 
organizacyjnych, 
- pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania inwestycyjne i wzmacniające kapitał społeczny 
gminy, 
- zapewnienie dobrej struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Oleśnica i jednostek organizacyjnych, 
- uzyskanie certyfikatu zarządzania jakością w gminie. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS I, CS II, CS III, CS IV 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Potencjalni partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

- 2011 - 2013 

Środki własne 
gminy 
PO KL 
PROW 

Referat Promocji, Współpracy i 
Pozyskiwania Funduszy 
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1.2. Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 

Liczba działających małych i średnich firm w gminie jest jednym z wyznaczników poziomu 
przedsiębiorczości jej mieszkańców. Założenie własnej działalności gospodarczej jest nie tylko 

sposobem na realizacje własnych ambicji, stanowi również możliwość odnalezienia się na rynku pracy 

zwłaszcza przedstawicielom grup defaworyzowanych, może być receptą na bezrobocie lub pokonanie 

trudności z powrotem na rynek pracy. 

Zakładaniu nowych firm oraz wspieraniu funkcjonowania już istniejących sprzyja utworzenie miejsca 
lub instytucji wspierającej młode firmy. Funkcjonujący na terenie gminy inkubator zapewni warunki 

dla powstania i rozwoju mikro, małego, czy średniego przedsiębiorstwa do momentu uzyskania przez 

nie samodzielności i wejścia w kolejną fazę rozwoju. 

Ważne jest stwarzanie warunków zachęcających mieszkańców do wykazywania się zaradnością 
oraz promocja i wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Kształtowanie wśród 

najmłodszych mieszkańców gminy postaw przedsiębiorczych sprzyjać będzie ich większej aktywności 

społecznej i poczucia odpowiedzialności za swoje życie w przyszłości.  

 

ZADANIA W RAMACH CELU 1.2. 

1.2.1. Stworzenie gminnego inkubatora przedsiębiorczości 
 

Opis zadania 
Warunkiem rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy Oleśnica jest podjęcie 
działań wspierających nowopowstałe firmy. Miejscem wsparcia może stać się gminny inkubator 
przedsiębiorczości. Założeniem funkcjonowania inkubatora jest stworzenie warunków dla powstania 
i rozwoju mikro, małego, czy średniego przedsiębiorstwa do momentu uzyskania przez nie 
samodzielności i wejścia w kolejną fazę rozwoju. 
W zależności od możliwości finansowych gminy gminny inkubator przedsiębiorczości może 
oferować: 

 Wsparcie informacyjne (proces zakładania działalności, źródła finansowania, bank 
potencjalnych partnerów), 

 Wsparcie szkoleniowe (jw.), 
 Specjalistyczne doradztwo prawne, finansowe, księgowe, 
 Promocję nowopowstałych firm, 

W przypadku dysponowania budynkiem/większym lokalem inkubator zapewniać może dodatkowo: 
 Wynajem powierzchni biurowej na preferencyjnych warunkach, 
 Obsługa biurowa działalności (Internet, telefon, fax, ksero, skaner), 

Zadanie może być realizowane w formie zadania zleconego organizacji pozarządowej, w 
partnerstwie z powiatem oleśnickim, czy sąsiednimi gminami. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS II, co 2.2 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Potencjalni partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

Organizacje pozarządowe, 
Powiat oleśnicki,  
Gminy powiatu oleśnickiego 

2012 - 2013 

Środki własne 
gminy 
 PO KL (działania 
szkoleniowo-
doradcze) 
 PROW 

Referat Promocji, Współpracy i 
Pozyskiwania Funduszy 
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1.2.2. Promocja postaw przedsiębiorczych wśród dorosłych, młodzieży i dzieci 

 
Opis zadania 
Wsparciem dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i innowacyjności będą działania wpływające na 
zmianę wiedzy, świadomości i postaw mieszkańców gminy Oleśnica. Wykształcenie myślenia 
innowacyjnego i podejścia przedsiębiorczego wymaga realizacji odpowiednich programów 
edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych nastawionych na kształcenie myślenia 
kreatywnego i przedsiębiorczego, a także kampanii informacyjnych i promocyjnych skierowanych do 
osób dorosłych. Kampanie te powinny przybliżać dostępne możliwości i sposoby założenia własnej 
działalności gospodarczej. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS II, co 2.2 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres 

realizacji 
Źródła 
finansowania 

Gmina Oleśnica Szkoły będące jednostkami 
organizacyjnymi gminy 
Oleśnica, 
Powiatowy Urząd Pracy w 
Oleśnicy 

2011 - 2015 

Środki własne 
gminy 
PO KL 
PROW 
FIO 

Referat Promocji, Współpracy i 
Pozyskiwania Funduszy 

 



Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 
 

 

38 
 

 

1.3. Wspieranie rozwoju nowoczesnego i ekologicznego rolnictwa 

Wsparcie rozwoju nowoczesnej i ekologicznej produkcji rolnej w gminie Oleśnica, daje 

możliwość wykorzystania jej potencjału w obszarze rolnictwa. Gospodarstwa rolne wykorzystujące 

nowoczesne technologie i sposoby zarządzania są bardziej efektywne i przynoszą większe zyski, 

jednocześnie ograniczając niekorzystne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. 

Inicjatywą pomocową dla osób prowadzących działalność rolniczą a także planujących jej 

rozpoczęcie, byłoby zapewnienie oferty wsparcia doradczego przy zakładaniu działalności, 
a także uzyskiwaniu dopłat ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej. Zapewnienie 

pomocy w uzyskaniu informacji na temat możliwości działania i zdobywania środków w obszarze 

rolnictwa mogłaby pozytywnie wpłynąć na tempo rozwoju gospodarczego gminy. 

Rozwój nowoczesnego rolnictwa wspierają działania informacyjne, umożliwiające pozyskanie wiedzy 

na temat sposobów funkcjonowania nowoczesnych technologii rolniczych oraz korzyści wynikających 

z ich wdrażania, tworzenia grup producenckich, czy zakładania gospodarstw agroturystycznych. 

Produkty tradycyjne i lokalne mogą stanowić czynnik stymulujący zrównoważony rozwój obszarów 

wiejskich. Wypracowanie produktu lokalnego przyczyni się do promocji gminy w regionie,  a także 

wzmocnienia producentów rolnych z terenu gminy Oleśnica. 

 

ZADANIA W RAMACH CELU 1.3. 

1.3.1. Stworzenie i realizacja działań w ramach  punktu informacyjno – doradczego dla rolników z 
terenu gminy Oleśnica 

Opis zadania 
Punkt informacyjno – doradczy funkcjonujący w gminie Oleśnica przyczyni się do upowszechniania 
wiedzy i informacji, które pomogą lokalnym rolnikom w rozwijaniu swojej działalności. Najistotniejsze 
obszary wiedzy upowszechniane w punkcie informacyjnym: 

 Środki pomocowe dla rolników, 
 Tworzenie grup producenckich, 
 Ekologiczna produkcja rolna, 
 Agroturystyka 

Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS II, co 2.2 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

- 2012 - 2020 
Środki własne 
gminy 
PROW 

Referat Rolnictwa, Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska 
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1.3.2. Wypracowanie i promocja lokalnego produktu/ów regionalnego/ych 

Opis zadania 
Wypracowanie i promocja lokalnego/ych produktu/ów wymaga współpracy samorządu gminy 
Oleśnica i gmin sąsiednich, lokalnych wytwórców i stowarzyszeń. W celu realizacji zadania 
wskazane jest wykorzystanie potencjału Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS II, co 2.1 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres 

realizacji 
Źródła 
finansowania 

Gmina Oleśnica Referat Promocji, Współpracy i 
Pozyskiwania Funduszy 
LGD Dobra Widawa 
Lokalne stowarzyszenia 
Lokalni wytwórcy 

2012 - 2015 
Środki własne 
gminy 
PROW 

Referat Rolnictwa, Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska 
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1.4. Tworzenie warunków do rozwoju usług turystycznych i rekreacyjnych 

 

Gmina Oleśnica posiada pewien potencjał turystyczny i rekreacyjny, który nie jest w pełni 

wykorzystywany. Gmina mogłaby stać się celem turystyki weekendowej dla mieszkańców pobliskich 

miast. 

Rozwój infrastruktury turystycznej może zapewnić odpowiednia promocja walorów gminy wśród 
inwestorów podejmujących przedsięwzięcia z obszaru turystyki i rekreacji. Uzupełnieniem tych 

działań powinno być podejmowanie przez gminę inwestycji ze środków własnych na modernizację 
istniejącej infrastruktury turystycznej będącej jej własnością. Uporządkowanie szlaków 

rowerowych, oznakowanie zabytków i szlaków turystycznych wpłynie na podniesienie atrakcyjności 

gminy nie tylko w oczach turystów, ale również potencjalnych inwestorów. 

1.4.1. Promocja atrakcyjnych turystycznie walorów gminy wśród potencjalnych inwestorów 
 
Opis zadania 
Na terenie gminy Oleśnica znajdują się tereny, które wymagają modernizacji, a które mogą stać się 
atrakcją turystyczną dla mieszkańców aglomeracji Wrocławskiej. Odpowiednia promocja terenów 
należących do gminy wśród potencjalnych inwestorów może przyczynić się do rozwoju usług 
turystyczno – rekreacyjnych na terenie gminy Oleśnica, wzmocnić wizerunek oraz budżet gminy. 
Zadanie to winno być zintegrowane z zadaniem 1.1.3. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie co 1.1. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres 

realizacji 
Źródła 
finansowania 

Gmina Oleśnica 
- 2012 - 2015 

Środki własne 
gminy 
PROW 

Referat Promocji, Współpracy i 
Pozyskiwania Funduszy 

 

1.4.2. Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej będącej własnością gminy 
 
Opis zadania 
Modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wpłynie na atrakcyjność turystyczną gminy, co 
może przyczynić się do wzrostu ruchu turystycznego w gminie oraz do zainteresowania gminą 
inwestorów realizujących przedsięwzięcia w sektorze turystyki. Inwestycja w modernizację oraz 
uporządkowanie ścieżek rowerowych, obszarów rekreacyjnych (np. park w Poniatowicach), 
oznakowanie zabytków i szlaków turystycznych przyczyni się do wzrostu walorów turystycznych 
gminy. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS III 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres 

realizacji 
Źródła 
finansowania 

Gmina Oleśnica 

- jednostki pomocnicze gminy 2012 - 2015 
Środki własne 
gminy 
PROW 

Referat Rolnictwa, Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska 
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5.1.2. Cel strategiczny II 
 

 

Wspieranie integracji społecznej mieszkańców jest jednym z najistotniejszych czynników 

świadczących o sile kapitału ludzkiego danego obszaru, który z kolei jest kluczowy dla rozwoju 

lokalnego. Zintegrowana, bogata kapitałem społecznym społeczność lokalna angażuje się w sprawy 

gminy, ma poczucie związku z nią jako miejscem życia i zamieszkania. Wspólnota mieszkańców 

przejawiająca duże zaufanie społeczne stanowi dla siebie wsparcie w sytuacjach trudnych oraz przy 

podejmowaniu nowych wyzwań rozwojowych, co jest tym ważniejsze w gminie Oleśnica, do której 

przeprowadzają się mieszkańcy z okolicznych miast.  

Aby tworzyć warunki rozwoju aktywności społecznej i wspierać integrację, zadbać należy o dobre 

podłoże do rozwoju mechanizmów współpracy i poczucia wspólnoty wśród mieszkańców 

gminy, a także wzmacniać postawy i działania skierowane na rzecz innych zarówno poprzez edukację 

formalną jak i rozwojowe propozycje edukacji nieformalnej.  

Cele szczegółowe w ramach celu strategicznego II: 

2.1. Pobudzenie aktywności i wspieranie integracji społecznej 

2.2. Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego 

2.3. Rozwój satysfakcjonującej oferty kultury czasu wolnego 

2.4. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 

 

2.1. Pobudzenie aktywności i wspieranie integracji społecznej 

Aby pobudzić społeczność lokalną do aktywności, podejmowania inicjatyw oddolnych, brania 

odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania potrzebne są działania animacyjne i edukacyjne 

prowadzone przez lokalnych lub zewnętrznych specjalistów, które wzmocnią kompetencje liderskie 

lokalnych liderów oraz umiejętności współpracy w społeczności. Miejscem takich działań mogą stać 

się z powodzeniem świetlice wiejskie, szkoły lub remizy strażackie, które pełnić mogą funkcje centrów 
aktywności wiejskiej, a więc miejsca spotkań, edukacji i działań lokalnych stowarzyszeń, 

nieformalnych grup najbardziej aktywnych mieszkańców. Szkoły i świetlice wiejskie to również 

miejsca, gdzie propagowana powinna być idea samorządności wśród sołtysów i rad sołeckich, 

a także samorządów szkolnych. 

Jednym z elementów rozwiniętej społeczności lokalnej jest poziom aktywności organizacji 
pozarządowych. W gminie Oleśnica, w momencie przygotowywania dokumentu strategicznego 

funkcjonowało kilkanaście organizacji pozarządowych, głównie o profilu sportowym. Gmina posiada 

potencjał, który można rozwinąć wspierając inicjatywy powstawania kolejnych organizacji 

pozarządowych oraz działalność już istniejących. Duża liczba aktywnych obywateli, zarówno 

zrzeszonych w organizacjach, jak i w grupach nieformalnych działających w różnych obszarach życia 

II. Zintegrowana, aktywna społeczność lokalna w gminie 
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społecznego gminy, może przyczynić się do podnoszenia jakości życia w gminie. Dobrze 

funkcjonujące organizacje pozarządowe działające w różnych obszarach mogą przejmować, w drodze 

zlecania, zadania własne gminy, ale również uzupełniać je realizując projekty i działania sfinansowane 

ze środków zewnętrznych. 

Powstawanie nowych inicjatyw pozarządowych oraz skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych 

wymaga przygotowania merytorycznego przedstawicieli trzeciego sektora. Warto stworzyć więc 

miejsce w postaci punktu wspierania inicjatyw społecznych i pozarządowych, gdzie organizacje 

mogłyby pozyskać informacje i potrzebną wiedzę, a także wirtualny podręczny poradnik dla 
NGO’sów i osób chcących założyć organizację pozarządową, funkcjonujący na stronie gminy. 

Pobudzanie i wspieranie integracji mieszkańców w gminie Oleśnica wydaje się szczególnie ważne, 

gdyż na jej obszarze zamieszkuje liczna grupa osób mieszkańców, którzy przyjechali z okolicznych 

miast (głównie Oleśnicy i Wrocławia). Ważne jest wsparcie integracji przyjezdnych mieszkańców 

z żyjącymi od lat na terenie gminy Oleśnica. Włączanie nowych mieszkańców w lokalne wydarzenia 

społeczno-kulturalne pozwoli na zbudowanie poczucia tożsamości z nowym miejscem zamieszkania, 

a nawet zainspiruje do aktywności na jej rzecz.  

Istotne jest podejmowanie działań wyrównujących szanse dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, 

którzy są w sytuacji życiowej wymagającej interwencji i wsparcia pomocowego. Zawiera się w tym 

zapewnienie odpowiednio dostosowanej pomocy osobom, które zagrożone są wykluczeniem 

społecznym, oraz tym, którzy już w takiej trudnej sytuacji się znaleźli. Pomoc tym grupom zapewni 

realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oleśnica. 

Uzupełnieniem zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oleśnica winny być 

działania wspierające, rozwijanie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, która 

pozwala na aktywizacje zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
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ZADANIA W RAMACH CELU 2.1. 

2.1.1. Tworzenie sieci centrów aktywności wiejskiej przy wykorzystaniu infrastrukturalnych zasobów 
gminy oraz lokalnego kapitału ludzkiego  

Opis zadania 
Wykorzystując świetlice wiejskie i szkoły funkcjonujące na terenie gminy Oleśnica oraz angażując 
lokalny kapitał ludzki (stowarzyszenia, lokalnych liderów) powstanie sieć sołeckich centrów 
aktywności wiejskiej. Centra będą stanowić miejsce spotkań społeczności wiejskiej i zorganizowanej 
pracy poszczególnych grup i środowisk wiejskich, a także podnoszenia kompetencji 
interpersonalnych, umiejętności pracy zespołowej  pod okiem animatorów/trenerów/doradców. 
W celu utworzenia sieci centrów aktywności wiejskich w ramach zadania należy podjąć następujące 
działania: 

 Modernizacja budynków świetlic wiejskich, szkół, remiz strażackich (w zależności od tego 
jakie budynki są lokalnie wykorzystywane jako dom spotkań mieszkańców) w celu 
możliwości wielofunkcyjnego wykorzystania budynków, 

 Zakup/uzupełnienie wyposażenia centrów (np. sprzęty służące do zajęć dydaktycznych: 
rzutnik multimedialny, laptop, tablica flipchartowa), 

 Wyszkolenie instruktorów i instruktorek świetlic w kierunku umiejętności animacyjnych 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie co 2.2. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres 

realizacji 
Źródła 
finansowania 

Gmina Oleśnica Szkoły będące jednostkami 
organizacyjnymi gminy  
Gminny Ośrodek Kultury 
(świetlice wiejskie) 

2012 - 2015 

Środki własne 
gminy 
PROW 
PO KL 

Referat Promocji, Współpracy i 
Pozyskiwania Funduszy 

 

2.1.2. Stworzenie gminnego punktu wspierania inicjatyw społecznych i pozarządowych 

Opis zadania 
Mała liczba organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Oleśnica może być wynikiem 
braku wiedzy osób aktywnych i chcących działać na temat możliwości założenia organizacji 
pozarządowej lub pozyskania środków na działalność organizacji, czy grupy nieformalnej. 
Gminny punkt wspierania inicjatyw społecznych i pozarządowych będzie punktem o charakterze 
szkoleniowo – doradczym, osoby chcące założyć fundację lub stowarzyszenie będą mogły 
dowiedzieć się jak to zrobić, uzyskają też informację na temat możliwości pozyskiwania środków 
pomocowych. Ze względu na rozległość gminy ważne, aby działania informacyjne i doradcze mogły 
być realizowane zdalnie za pośrednictwem Internetu lub telefonu. 
Punkt informacyjny powinien zostać wsparty przez funkcjonującą na stronie www.olesnica.wroc.pl 
zakładką skierowaną do osób chcących założyć lub prowadzących działalność społeczną lub 
pozarządową, w której znajdzie się m.in. przewodnik po procedurach oraz odnośniki do istotnych z 
punktu widzenia NGO’sów stron internetowych. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie co 2.2. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres 

realizacji 
Źródła 
finansowania 

Gmina Oleśnica 
Gminny Ośrodek Kultury  2012 - 2016 

Środki własne 
gminy 
PROW 
PO KL 

Referat Promocji, Współpracy i 
Pozyskiwania Funduszy 
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2.1.3. Organizacja, współorganizacja i inicjowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych mających na celu 
integrację napływowych i od pokoleń zamieszkujących mieszkańców wsi oraz budowę poczucia 
tożsamości lokalnej mieszkańców wsi 

Opis zadania 
Organizacja jednorazowych i cyklicznych wydarzeń społeczno – kulturalnych nie tylko zapewni 
możliwość spędzenia wolnego czasu mieszkańcom wsi, ale również może wpłynąć na proces 
integracji społeczności danej wsi. Zadanie może skutecznie przyczynić się do zbudowania trwałych 
więzi zarówno z miejscem jakim jest gmina jak i z jej mieszkańcami. 
Do wydarzeń oraz okazji mających pełnić funkcje rozrywkowo – integracyjne można zaliczyć: 

 Dzień Sąsiada, 
 Turnieje/zawody sportowe (rywalizacja pomiędzy miejscowościami), 
 Żywa Biblioteka – opowieści długoletnich mieszkańców o lokalnych tradycjach  

i wydarzeniach, budowanie tożsamości lokalnej, 
 Dożynki, 
 Święto Ziemniaka i inne 

Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie co 2.2., 2.3. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres 

realizacji 
Źródła 
finansowania 

Gmina Oleśnica Sołtysi, Rady Sołeckie 
Referat Promocji, Współpracy 
i Pozyskiwania Funduszy 

2011 - 2020 

Środki własne 
gminy 
PROW 
PO KL 

Gminny Ośrodek Kultury  

 

2.1.4. Wspieranie samorządności w jednostkach pomocniczych i organizacyjnych poprzez 
szkolenia/programy rozwojowe/zajęcia edukacyjne  

Opis zadania 
Rozwój samorządności i inicjatywności w społeczności lokalnej gminy Oleśnica wymaga wsparcia 
wiedzy merytorycznej oraz kompetencji osobistych przyszłych lub obecnych liderów lokalnych. 
Wskazane jest, aby działania wzmacniające samorządność były skierowane przede wszystkim do 
sołtysów i rad sołeckich oraz szkół będących pod zarządem gminy. Działania do realizacji w ramach 
zadania: 

 szkolenia z zakresu zarządzania budżetem sołeckim, 
 szkolenia umiejętności liderskich dla sołtysów/rad sołeckich/lokalnych liderów, 
 szkolenia dla nauczycieli (jak kształcić młodych liderów), 
 programy edukacyjne dla samorządów szkolnych oraz uczniów i uczennic. 

Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie co 2.2. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres 

realizacji 
Źródła 
finansowania 

Gmina Oleśnica Gminny Ośrodek Kultury 
Sołectwa 
Szkoły będące jednostkami 
organizacyjnymi gminy Oleśnica 

2012 - 2014 

Środki własne 
gminy 
PROW 
PO KL 

Referat Promocji, Współpracy i 
Pozyskiwania Funduszy, 
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2.1.5. Realizacja zapisów „Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oleśnica na lata 
2010 – 2016”  

Opis zadania 
Cele strategiczne z zakresu pomocy społecznej i integracji społecznej zostały zapisane w 
dokumencie pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Oleśnica na lata 2010 – 
2016. Realizacja zapisów strategii przyczyni się do osiągnięcia celu operacyjnego 2.1. Realizacja 
strategii powinna być cyklicznie monitorowana i aktualizowana z dbałością o spójność z celami 
dokumentów nadrzędnych m.in. Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Oleśnica. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie co 2.2. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres 

realizacji 
Źródła 
finansowania 

Gmina Oleśnica Urząd Gminy Oleśnica, 
Gminny Ośrodek Kultury 
Organizacja pozarządowe 

2012 - 2020 

Środki własne 
gminy 
PROW 
PO KL 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

 

2.1.6. Promocja idei ekonomii społecznej oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości 
społecznej 

Opis zadania 
Rozwój ekonomii społecznej jest sposobem na zapewnienie aktywności zawodowej dla osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub będących wykluczonymi społecznie. Rozwój ekonomii 
społecznej w gminie wymaga zaplanowania działań poprzez stworzenie Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej Gminy Oleśnica, propagowania idei ekonomii społecznej poprzez działania 
promocyjne i edukacyjne, a także stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi 
przedsiębiorczości społecznej w gminie (np. preferencyjne stawki wynajmu lokali dla podmiotów 
ekonomii społecznej: spółdzielni socjalnych, klubów integracji społecznej, centrów integracji 
społecznej, zakładów aktywizacji zawodowej) 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie co 2.2. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres 

realizacji 
Źródła 
finansowania 

Gmina Oleśnica Urząd Gminy Oleśnica 
Powiatowy Urząd Pracy w 
Oleśnicy 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Oleśnicy 

2012 - 2014 

Środki własne 
gminy 
PROW 
PO KL 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
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2.2. Wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego 

Kapitał ludzki rozumiany jest jako potencjał zawarty w każdym człowieku oraz w całej 
społeczności, na który składa się wiedza, umiejętności, doświadczenie, zdrowie oraz zdolność do 

aktywnego i kreatywnego działania. Wartość kapitału ludzkiego można wzmacniać poprzez 

inwestowanie w rozwój człowieka, podejmowanie działań edukacyjnych formalnych jak 

i nieformalnych. 

Zaplecze edukacji podstawowej i gimnazjalnej w gminie Oleśnica oceniane jest dobrze. Warto 

w dalszej mierze rozwijać obszar edukacji, związany z funkcjonowaniem placówek oświatowych. 

Aby zapewniać dzieci i młodzieży pochodzącej z terenów obszarów wiejskich równy start w edukację 

ponadpodstawowową, czy ponadgimnazjalną należy poprawiać warunki kształcenia poprzez 

modernizację i rozbudowę wyposażenia infrastruktury oświatowej, a także urozmaicać ofertę 

edukacyjną poprzez organizowanie zajęć dodatkowych w formie kół zainteresowań oraz zajęć 
wyrównawczych. 

Upowszechnianiu kształcenia ustawicznego, czyli realizowanego przez całe życie sprzyjać może 

funkcjonująca w gminie infrastruktura. Szkoły i świetlice wiejskie z powodzeniem mogą stać się 

miejscem, w którym organizowane mogą być kursy zawodowe, szkolenia, kursy językowe 

skierowane do młodzieży, dorosłych i seniorów. 

Ograniczony dostęp do edukacji przedszkolnej i opieki żłobkowej widoczny na terenach wiejskich, 

również w gminie Oleśnica, generuje trudności w powrocie na rynek pracy młodych rodziców, 

zwłaszcza matek, wpływa również na zmniejszanie szans edukacyjnych dzieci nie dając im możliwości 

rozwoju kompetencji zdobywanych podczas zajęć i poprzez kontakt z równolatkami. Rozwiązaniem 

problemu mogą być działania wspierające merytorycznie i informacyjnie mieszkańców gminy lub 
okolic, którzy chcą zakładać i prowadzić prywatne punkty przedszkolne i żłobkowe. 

ZADANIA W RAMACH CELU 2.2. 

2.2.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej oraz rozwój wyposażenia placówek 
oświatowych 

Opis zadania 
Warunkiem wysokiego poziomu edukacji w gminie jest zapewnienie odpowiednich warunków nauki 
dzieciom i młodzieży uczęszczającej do szkół będących pod zarządem gminy. Przyjazne budynki i 
sale szkolne nie stwarzające barier dostępu również dla osób niepełnosprawnych oraz rozwój 
wyposażenia szkół w nowoczesne sprzęty dydaktyczne i materiały edukacyjne przyczyni się do 
rozwoju kapitału ludzkiego gminy Oleśnica. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie co 2.1.; CS III 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres 

realizacji 
Źródła 
finansowania 

Gmina Oleśnica Szkoły będące jednostkami 
organizacyjnymi gminy 2012 - 2015 

Środki własne 
gminy 
RPO WD 

Referat Promocji, Współpracy i 
Pozyskiwania Funduszy 
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2.2.2. Tworzenie i realizacja programów zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych w szkołach 

Opis zadania 
Wyrównaniu szans uczniów i uczennic mieszkających na terenach wiejskich sprzyjać będzie 
organizacja zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, w tym zajęć logopedycznych i 
psychologicznych oraz zajęć dodatkowych w formie kół zainteresowań. Realizacja tych działań 
wpłynie na poziom nauczania w szkołach oraz przyczyni się do tego, że uczniowie i uczennice 
kontynuujący naukę w szkołach ponadgimnazjalnych będą mieli podobny poziom 
wiedzy i kompetencji do dzieci i młodzieży z obszarów miejskich.  
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie co 2.1. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

Szkoły będące jednostkami 
organizacyjnymi gminy 2012 - 2015 

Środki własne 
gminy 
PO KL 
(priorytet IX) 

Referat Promocji, Współpracy i 
Pozyskiwania Funduszy 

 

2.2.3. Tworzenie warunków do powstawania lokalnych inicjatyw edukacyjnych podnoszących 
kwalifikacje lokalnej społeczności 

Opis zadania 
Infrastruktura istniejąca w gminnych wsiach stwarza warunki nie tylko do organizacji wydarzeń 
rozrywkowych i kulturalnych, ale również do realizacji inicjatyw edukacyjnych.  W świetlicach, 
szkołach oraz w Gminnym Ośrodku Kultury można z powodzeniem realizować jednorazowe lub 
cykliczne szkolenia, kursy podnoszące kompetencje osobiste lub zawodowe mieszkańców gminy 
Oleśnica, zarówno dorosłych jak i młodzieży. Organizacja takich zajęć (np. kursów zawodowych, 
kursów językowych) również płatnych może przyczynić się do zwiększenia dostępu do kształcenia 
ustawicznego mieszkańców obszarów wiejskich.  
Działania gminy w ramach tego zadania to przede wszystkim promocja i pozyskiwanie firm, 
organizacji, osób chcących realizować tego typu zajęcia lokalnie komercyjnie lub w ramach 
projektów finansowanych z UE. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie co 2.1. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica Gminny Ośrodek Kultury 

Szkoły będące jednostkami 
organizacyjnymi gminy 

2012 - 2015 
Środki własne 
gminy 
PO KL  

Referat Promocji, Współpracy i 
Pozyskiwania Funduszy 

 

2.2.4. Wspieranie prywatnych inicjatyw tworzenia punktów przedszkolnych i żłobkowych 

Opis zadania 
Mały dostęp do miejsc przedszkolnych na obszarach wiejskich jest dużym problemem 
ograniczającym możliwość powrotu rodziców na rynek pracy, a także zmniejszający szanse 
edukacyjne dzieci. Rozwiązaniem tego problemu może być tworzenie prywatnych punktów 
żłobkowych, klubów dziecięcych oraz punktów przedszkolnych. 
Aby takie inicjatywy pojawiły się w gminie potrzebna jest między innymi wiedza na temat przepisów 
regulujących ich powstawanie. Gmina może wesprzeć powstawanie prywatnych przedszkoli i 
żłobków poprzez spotkania informacyjne oraz pomoc w znalezieniu odpowiednich lokali. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie co 2.1. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

- 2012 - 2015 Środki własne 
gminy Referat Promocji, Współpracy i 

Pozyskiwania Funduszy 
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2.3. Rozwój satysfakcjonującej oferty kultury czasu wolnego 

Satysfakcjonująca i rozwinięta oferta kultury czasu wolnego gminy, na którą składa się zarówno 

bogactwo działań artystycznych oraz sportowych, ma istotny wpływ na życie mieszkańców oraz jego 

koloryt. Zapewnienie odpowiednio zróżnicowanego dostępu do interesujących imprez kulturalnych, 

przeznaczonych zarówno dla najmłodszych, dorosłych oraz mieszkańców gminy w wieku senioralnym, 

sprzyja aktywności społeczności lokalnej i zapobiega wykluczeniu z życia społecznego.  

Istotne jest również wspieranie oddolnych działań mieszkańców, którzy chcą realizować swoje 

pomysły w obszarze kultury czasu wolnego, wychodzące również poza profil oferty kulturalnej 

i sportowej, zapewnianej przez Gminny Ośrodek Kultury. 

Gmina Oleśnica posiada potencjał kulturalny w postaci dużej ilości imprez jakie odbywają 

się w gminie, działających zespołów folklorystycznych oraz grup sportowych. Warto w dalszym ciągu 

zapewniać dobre warunki do rozwoju tego rodzaju działań. 

ZADANIA W RAMACH CELU 2.3. 

2.3.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kultury 

Opis zadania 
Budowa nowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica oraz rozbudowa świetlic wiejskich 
pozwoli na realizację większej ilości przedsięwzięć kulturalnych skierowanych do mieszkańców 
gminy. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS III 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

Gminny Ośrodek Kultury 
Oleśnica 2012 - 2015 

Środki własne 
gminy 
PROW 
MKiDN 
RPO WD 

Referat Budownictwa i 
Infrastruktury 

 

2.3.2. Organizacja imprez kulturalnych propagujących kulturę i tradycję wsi 

Opis zadania 
Organizacja wydarzeń kulturalnych związanych ze świętami, tradycjami i obrzędami na stałe 
wpisanymi w kulturę wsi przyczyni się do wzmocnienia poczucia lokalnej tożsamości, integracji 
mieszkańców, wiedzy na temat kulturowego bogactwa regionu.  
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie co 2.1., co 2.2. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica Referat Promocji, 

Współpracy i Pozyskiwania 
Funduszy 
Sołectwa 

2011 - 2020 

Środki własne 
gminy 
PROW 
PO KL 
MKiDN 

Gminny Ośrodek Kultury 
Oleśnica 
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2.3.3. Organizacja dodatkowych zajęć i kół zainteresowań w dziedzinie kultury, w tym kultury poza 
tradycją wsi i kultury wysokiej 

Opis zadania 
Wzbogacanie oferty Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica, które realizowane będą w siedzibie 
ośrodka lub w świetlicach wiejskich wpłynie na zwiększenie uczestnictwa w kulturze mieszkańców 
gminy Oleśnica oraz wzbogaci możliwości spędzania czasu wolnego w gminie Oleśnica.  
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie co 2.1., co 2.2. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica Referat Promocji, 

Współpracy i Pozyskiwania 
Funduszy 
Sołectwa 

2012 - 2014 

Środki własne 
gminy 
PROW 
PO KL 
MKiDN 

Gminny Ośrodek Kultury 
Oleśnica 

 

2.3.4. Stworzenie nowych sekcji sportowych 

Opis zadania 
Wzbogacanie oferty Gminnego Ośrodka kultury Oleśnica o nowe sekcje sportowe przyczyni się do 
propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży mieszkających w gminie Oleśnica. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie co 2.1., co 2.2. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres 

realizacji 
Źródła 
finansowania 

Gmina Oleśnica Referat Promocji, Współpracy i 
Pozyskiwania Funduszy 
Sołectwa 

2012 - 2014 Środki własne 
gminy Gminny Ośrodek Kultury 

Oleśnica 
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2.4. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego 

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego sprzyja poprawie komfortu życia mieszkańców 

gminy. Wsparcie funkcjonujących w gminie Ochotniczych Straży Pożarnych jest jednym 

z warunków realizacji tego celu operacyjnego. 

W celu zapewnienia dostatecznej częstotliwości i jakości patroli dzielnicowych na terenie gminy 

wskazana jest współpraca władz gminy z Komendą Powiatową Policji w Oleśnicy. 

Zasadnym jest podejmowanie działań i akcji promocyjno-edukacyjnych, których zadaniem będzie 

propagowanie bezpiecznego stylu życia i przeciwdziałanie przestępczości i patologiom społecznym, 

szczególnie wśród dzieci i młodzieży.  

ZADANIA W RAMACH CELU 2.4. 

2.4.1. Budowa i modernizacja infrastruktury oraz zakup wyposażenia wykorzystywanego przez 
Ochotniczą Straż Pożarną 

Opis zadania 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Oleśnica należy rozbudować 
i modernizować infrastrukturę wykorzystywaną przez Ochotniczą Straż Pożarną działającą w gminie. 
Niezbędne jest również uzupełnienie wyposażenia OSP w sprzęt ratunkowy.  
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS III 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

OSP 2012 - 2014 

Środki własne 
gminy 
NFOŚiGW 
PROW 
PO IiŚ 

Referat Promocji, Współpracy i 
Pozyskiwania Funduszy 
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5.1.3. Cel strategiczny III 
 

 

Wysoki standard infrastruktury, tak drogowej, komunikacyjnej jak i komunalnej pozwala zapewnić 

wysoką jakość życia w gminie. Zmodernizowane, bezpieczne drogi, sprawnie działająca komunikacja 

zbiorowa, chodniki i oświetlenie w każdej wsi, wpłyną na poczucie zadowolenia mieszkańców z życia 

w gminie. Racjonalne rozplanowanie przestrzenne inwestycji, zabudowań, szlaków komunikacyjnych, 

a także podnoszenie estetyki gminy przekłada się na odczuwany przez mieszkańców komfort 

życia w gminie. 

Cele szczegółowe w ramach celu strategicznego III: 

3.1. Rozwój infrastruktury drogowej i komunikacyjnej  

3.2. Rozwój infrastruktury komunalnej i teleinformatycznej 

3.3. Optymalizacja zagospodarowania przestrzennego 

 

3.1. Rozwój infrastruktury drogowej i komunikacyjnej  

Zapewnienie wysokiego poziomu istniejącej infrastruktury drogowej w gminie Oleśnica jest 

ważną kwestią, która ma wpływ na jakość życia w gminie. Mieszkańcy gminy biorący udział 

w badaniach ankietowych wskazują na zły stan dróg oraz chodników. Inwestycje w modernizację 

szlaków komunikacyjnych może wzmocnić potencjał rozwojowy gminy, co związane jest z jej 

korzystnym położeniem względem Wrocławia i budowanej drogi ekspresowej S8. Modernizacja sieci 

drogowej może również wpłynąć na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Oleśnica. Dobra jakość 

dróg w gminie pozwoli na bardziej komfortową i szybszą komunikację pomiędzy poszczególnymi jej 

miejscowościami, ułatwiając przemieszczanie się po obszarze gminy. Budowa i modernizacja 

infrastruktury okołodrogowej, a więc chodników i oświetlenia ulicznego wpłynie na podwyższenie 

estetyki wsi wchodzących w skład gminy Oleśnica, a co za tym idzie na zadowolenie mieszkańców 

gminy. 

ZADANIA W RAMACH CELU 3.1. 

3.1.1. Budowy i remonty dróg 
Opis zadania 
Sieć dróg gminnych wymaga kolejnych prac modernizacyjnych i remontowych, które będą 
podejmowane w przyszłych latach i realizowane ze środków własnych, przy ewentualnym wsparciu 
środków zewnętrznych. W celu podnoszenia komfortu życia mieszkańców w przypadku powiatowych 
dróg wymagających remontu gmina i powiat będą ustalały zasady współpracy i finansowania 
remontów dróg na mocy umów o współpracy.  
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS I, co 1.1. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

Powiat Oleśnicki 2011 - 2015 
Środki własne 
gminy 
RPO WD Referat Budownictwa i Infrastruktury 

III. Rozwinięta infrastruktura zapewniająca wysoki komfort życia 
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3.1.2. Budowa i remonty infrastruktury okołodrogowej: chodniki, oświetlenie 
 
Opis zadania 
Ze względu na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców gminy niezbędne jest sukcesywne 
uzupełnianie infrastruktury drogowej o chodniki oraz oświetlenie. W kolejnych latach podejmowane 
będą działania mające na celu budowę i remonty chodników przy drogach gminnych i powiatowych. 
W przypadku remontów dotyczących dróg powiatowych remonty i budowy chodników będą 
realizowane przy udziale środków powiatowych. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS I, co 3.3. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

Powiat Oleśnicki 2011 - 2015 

Środki własne 
gminy 
Środki 
powiatowe 
RPO WD 

Referat Budownictwa i 
Infrastruktury 
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3.2. Rozwój infrastruktury komunalnej i teleinformatycznej 

W momencie przygotowywania niniejszego dokumentu siecią kanalizacyjną objęte było około 17% 

gminy Oleśnica. Proces kanalizacji gminy jest sukcesywnie realizowany. Wskazane jest dalsze 
rozwijanie skanalizowania gminy, w miarę możliwości technicznych pozwalających na wybudowanie 

dodatkowych sieci kanalizacyjnych. Na dalszym etapie zarządzania lokalnego sugeruje się również 

rozwój sieci gazowniczej. 

Istotne jest również wsparcie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej, której powszechna 

dostępność jest nieodzowny elementem życia, edukacji i pracy. Dostęp do mediów cyfrowych 

i wykorzystywanie ich z korzyścią dla rozwoju człowieka przeciwdziała zjawisku wykluczenia 

cyfrowego, które zagrażać może szczególnie mieszkańcom terenów wiejskich. Wykorzystanie 

nowoczesnych technologii informatycznych wspiera rozwój lokalnego kapitału ludzkiego 

i społecznego. 

ZADANIA W RAMACH CELU 3.2. 

3.2.1. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 

Opis zadania 
Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zapewni mieszkańcom 
wysoką jakość życia w gminie. Działanie to jest niezbędne zwłaszcza dla rejonów, gdzie sieć 
kanalizacyjna nie funkcjonuje, a jej budowa może okazać się w przyszłości nieopłacalna. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS IV 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

- 2011 - 2015 
Środki własne 
gminy 
PO IiŚ 

Referat Budownictwa i 
Infrastruktury 

 

3.2.2. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej 
 

Opis zadania 
Niezbędna jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarze gminy. W ramach zadania należy podjąć 
następujące działania: 

 opracowanie dokumentacji, projektów  
 realizacja inwestycji 

Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS IV 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

- 2011 - 2015 

Środki własne 
gminy 
PROW 
PO IiŚ 

Referat Budownictwa i 
Infrastruktury 
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3.2.3. Rozbudowa sieci gazowej 
 

Opis zadania 
Rozbudowa sieci gazowej jest niezbędna do stwarzania komfortowych warunków życia 
mieszkańców gminy oraz podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS I, co 1.1. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

- 2012 - 2015 
Środki własne 
gminy 
PO IiŚ 

Referat Budownictwa i 
Infrastruktury 

 

3.2.4. Rozwój sieci wodociągowej 
 

Opis zadania 
Zadanie polega na uzupełnieniu sieci wodociągowej oraz modernizacji sieci już funkcjonującej. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS I, co 1.1. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

- 2012 - 2015 
Środki własne 
gminy 
PO IiŚ 

Referat Budownictwa i 
Infrastruktury 

 

3.2.5. Stwarzanie warunków do rozwoju sieci teleinformatycznej  
 

Opis zadania 

Rozwój nowych technologii jest warunkiem dostępu do informacji i wiedzy. Aby nie dopuścić do 
wykluczenia cyfrowego mieszkańców należy stwarzać warunki do rozwoju sieci teleinformatycznej. 
Gmina sprzyjać będzie inwestycjom niegodzącym w środowisko i interes mieszkańców. Wspieranie 
działań zmierzających do rozwoju sieci teleinformatycznych jest konieczne, aby zapobiegać 
wykluczeniu cyfrowemu oraz umożliwić szanse dalszego rozkwitu gospodarczego gminy. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS I, CS II 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 

Gmina Oleśnica 

- 2011 - 2015 Środki własne 
gminy Referat Budownictwa i 

Infrastruktury 
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3.3. Optymalizacja zagospodarowania przestrzennego i podnoszenie estetyki gminy 

Racjonalne gospodarowanie przestrzenią gminy jest ważnym czynnikiem jej rozwoju, 

umożliwiającym planowe zaprojektowanie wzajemnie skorelowanych i uzupełniających się funkcji 

poszczególnych obszarów gminy. Brak gruntownie przemyślanej kwestii planowania przestrzennego 

w przyszłości może utrudnić, a nawet uniemożliwić dalszy rozwój gminy.  

Atrakcyjna gmina, w której chce się mieszkać i wypoczywać to gmina estetyczna. Utrzymanie 
estetyki gminy wymaga nie tylko nakładów inwestycyjnych z budżetu gminnego, ale również 

wykształcenia wśród mieszkańców poczucia odpowiedzialności za ład przestrzeni i obiektów 

prywatnych i publicznych.  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica zakłada rozwój 

funkcji osadniczej w południowo zachodnim obszarze gminy. Niezbędne jest więc zapewnienie 
warunków odpowiednich do budowy nowych osiedli mieszkaniowych, a także zagwarantowanie 

podstawowego zaplecza społecznego w pobliżu obszarów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową, z uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, szkół, sklepów i infrastruktury 

rekreacyjnej.  

ZADANIA W RAMACH CELU 3.3. 

3.3.1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
 

Opis zadania 
Objęcie terenów całej gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego pozwoli na 
wprowadzenie zasad gospodarowania przestrzennego na terytorium całej gminy, co wpłynie na 
uporządkowanie układu przestrzennego oraz rozwój przestrzenny zgodny z kierunkami wytyczonymi 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS I, CS IV 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres 

realizacji 
Źródła 
finansowania 

Gmina Oleśnica 

- 2011 - 2015 Środki własne 
gminy 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska 
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3.3.2. Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej należących do 
gminy  

 
Opis zadania 
Likwidacja barier architektonicznych w budynkach będących siedzibą instytucji gminnych jest 
niezbędne w celu zapewnienia równych szans w dostępie do usług gminnych osobom 
niepełnosprawnym oraz mającym trudności w poruszaniu się. Działania w ramach tego zadania to 
budowa podjazdów, podnośników oraz wind, a także przystosowywanie wnętrz dla osób 
niepełnosprawnych. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS I 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

- 2012 - 2016 Środki własne 
gminy 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska 

 
3.3.3. Motywowanie mieszkańców do podnoszenia poziomu estetyki obiektów prywatnych 

 
Opis zadania 
Dbając o estetykę gminy realizowane będą gminne konkursy na najpiękniejszą fasadę, posesję, 
ogród, wieś w celu zmotywowania mieszkańców do dbałości o estetykę swoich gospodarstw oraz 
swoich wsi. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS II 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica Referat Rolnictwa, 

Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska 
Gminny Ośrodek Kultury 
Oleśnica 

2011 - 2020 Środki własne 
gminy 

Referat Promocji, 
Współpracy i Pozyskiwania 
Funduszy 

 
3.3.4. Podnoszenie estetyki obiektów publicznych 

 
Opis zadania 
W celu podnoszenia estetyki gminy Oleśnica realizowane będą remonty i modernizacje budynków 
instytucji gminnych, a także innych obiektów należących do gminy. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS I, co 1.4. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

- 2013 - 2020 Środki własne 
gminy 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska 
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3.3.5. Prawne i infrastrukturalne przygotowanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe 

 
Opis zadania 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica zakłada 
rozwój funkcji osadniczej w południowo zachodnim obszarze gminy. Rozwój budownictwa 
mieszkalnego wymaga odpowiedniego przygotowania prawnego, jak i infrastrukturalnego terenów 
przeznaczonych pod budowę mieszkań i domów. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS I, CS II 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

- 2012 – 2014 Środki własne 
gminy 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska 
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5.1.4. Cel strategiczny IV 
 

 

 

Zapewnienie dobrego stanu środowiska naturalnego jest jednym z istotniejszych obszarów działania 

gminz. Mieszkańcy lepiej czują się w gminie o czystym, zadbanym, pozbawionym zanieczyszczeń 

środowisku. Walory przyrodnicze i środowiskowe mogą być atutem, który zachęci turystów do 

odwiedzania gminy, a potencjalnych mieszkańców do osiedlania się na jej obszarze. 

Wybierając ścieżkę postępu opartą na rozwoju gospodarki lokalnej należy pamiętać o zaplanowaniu 

działań z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, czyli takich które umożliwią zachowanie 

dobrej jakości środowiska przyrodniczego w gminie Oleśnica, przy jednoczesnym rozkwicie sfery 

gospodarczej. 

Cele szczegółowe w ramach celu strategicznego IV: 

4.1. Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 

4.2. Wprowadzenie kompleksowych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami 

4.3. Uporządkowanie gospodarki wodnej gminy 

 

4.1. Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 

W celu zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców gminy należy podjąć działania 
edukacyjne i uświadamiające, których celem będzie dostarczenie mieszkańcom wiedzy na temat 

zagrożeń środowiskowych jakie może przynosić ich działalność (np. wypalanie traw, składowanie 

śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych) oraz w jaki sposób postępować, aby zminimalizować 

szkodliwe oddziaływanie na przyrodę. Edukacją powinni zostać objęci także najmłodsi mieszkańcy 

gminy, którzy w przyszłości nie będą powtarzać utrwalonych zachowań nawykowych, szkodliwych dla 

środowiska. Ważne jest również skuteczne egzekwowanie przepisów dotyczących ochrony 
środowiska w gminie.  

IV. Czyste i zadbane środowiska naturalne w gminie 
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ZADANIA W RAMACH CELU 4.1. 

4.1.1. Realizacja programów edukacyjnych propagujących zachowania ekologiczne w szkołach 

Opis zadania 
Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oddziałuje również na ich rodziców, 
jest inwestycją w obecną i przyszłą dorosłą społeczność gminy Oleśnica. Przyczyni się do tego 
realizacja programów edukacyjnych oraz angażowanie dzieci w akcje proekologiczne. 
Możliwe do podjęcia działania: 

 Akcja sprzątania świata 
 Obchody Dnia Ziemi 
 Zbiórka baterii 
 Spotkania z ekologami 
 Konkursy wiedzy o ekologii 

Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS II 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica Szkoły będące jednostkami 

organizacyjnymi gminy 
Gminny Ośrodek Kultury 
Oleśnica 

2012 – 2016 
Środki własne 
gminy 
PO KL 

Referat Promocji, 
Współpracy i Pozyskiwania 
Funduszy 

 

4.1.2. Realizacja kampanii informacyjnych dotyczących szkodliwości nielegalnych wysypisk śmieci 
oraz innych działań nieekologicznych 

Opis zadania 
Realizacja kampanii informacyjnych propagujących świadomość i wiedzę na temat szkodliwości 
nielegalnych wysypisk śmieci i innych działań godzących w dobro środowiska naturalnego może 
przyczynić się do zmniejszenia tego typu działań w gminie Oleśnica.  
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS II, co 4.2. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

Referat Promocji, 
Współpracy i Pozyskiwania 
Funduszy 

2012 – 2016 Środki własne 
gminy 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska 
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4.2. Wprowadzenie kompleksowych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami 

Zarządzanie odpadami gminy jest ważnym elementem jej funkcjonowania, wpływającym na poczucie 

jakości życia mieszkańców i jej atrakcyjność. Podejmowanie działań związanych z gospodarką 

odpadami, takich jak racjonalizacja wywozu i składowania odpadów, a także budowa oczyszczalni 

ścieków jest znaczące dla poprawy jakości życia w gminie. Konieczna jest również likwidacja 

nielegalnych wysypisk śmieci oraz skuteczna egzekucja przepisów wobec osób nielegalnie 

pozbywających się swoich odpadów domowych, a także przemysłowych. Zadania te zawierają się 

w głównym gminnym dokumencie regulującym kwestie gospodarowania odpadami w gminie: 

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Oleśnica. 

ZADANIA W RAMACH CELU 4.2. 

4.2.1. Realizacja zapisów zaktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Oleśnica 
 

Opis zadania 
Realizacja zadań zapisanych w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Oleśnica pozwoli 
na realizację celu operacyjnego 4.2. W ramach realizacji PGO podejmowane będą 
działania w obszarach: 

 Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości odpadów 
oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko  

 Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie gospodarowania 
odpadami 

 Zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 
 Wdrażanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Oleśnica oparty na 

ponadgminnym systemie gospodarowania odpadami 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS III 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

- 2012 – 2016 Środki własne 
gminy 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska 

 

4.2.2. Budowa oczyszczalni ścieków pozwalających na zbiorowe odprowadzanie ścieków 
 

Opis zadania 
Budowa oczyszczalni zbiorowych pozwoli na przyłączenie rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej i przyłączenie do niej mieszkańców gminy.   
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie CS III 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

- 2012 – 2018 Środki własne 
gminy 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska 
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4.2.3. Dostosowanie do zmian w prawie związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz 
gospodarką odpadami w gminie Oleśnica 
 

Opis zadania 
Dostosowanie do zmian w prawie dotyczącym utrzymania czystości i porządku w gminie. 
Z początkiem 2012 roku planowane jest wprowadzenie nowych zasad realizacji zadań własnych 
gminy w zakresie gospodarki odpadami. W roku 2012 konieczne będzie dostosowanie lokalnego 
prawa do wymagań stawianych przez znowelizowaną Ustawę o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.  
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie co 1.3., co 4.1., co 4.2. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

- 2012 – 2020 

Środki własne gminy 
Fundusze UE 
Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gosp. 
Wodnej 
Środki wojewódzkie 
ARiMR 
Fundusz leśny 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska 
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4.3. Poprawa jakości powietrza, zasobów wód, zasobów przyrody 
 oraz środowiska glebowego 

 

W ramach celu operacyjnego 4.3 przewidziana jest realizacja zadań zawartych w Programie Ochrony 

Środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2008 – 2015 w ramach czterech pierwszych celów 

systemowych. 

W ramach poprawy jakości powietrza przewiduje się działania mające na celu zmniejszenie emisji 
związków siarki do atmosfery oraz likwidację odpadu pyłu powstającego podczas spalania węgla 

poprzez zmiany nośników energii. Na jakość powietrza pozytywnie wpłynie również ograniczenie 
uciążliwości systemu komunikacyjnego poprzez odpowiednie planowanie lokalizacji szlaków 

komunikacyjnych, aby zanieczyszczenia spalinami oraz hałasem nie utrudniało życia mieszkańcom 

gminy. 

Poprawa jakości wód gminnych wymaga ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 
powierzchniowych i podziemnych, a także racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi poprzez 

zapobieganie stratom wody na przesyle oraz wprowadzanie zamkniętych obiegów wody w przemyśle 

i oszczędne korzystanie z wody przez indywidualnych użytkowników. 

Utworzenie systemu form ochrony, ochrona obszarów cennych przyrodniczo, rolnictwo 
zrównoważone pozwalającego na utrzymanie bioróżnorodności obszarów rolniczych, a także 

ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów pozwoli na zachowanie istniejących w gminie 

zasobów przyrody. 

Również zagrożone wypalaniem traw, działaniami agrotechnicznymi, czy erozją wodną gleby 

wymagają szeregu działań zapobiegających ich degradacji.2 

                                                             
2 Na podstawie zapisów Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2008 - 2015 
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ZADANIA W RAMACH CELU 4.3. 

4.3.1. Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2008 – 2015 
 

Opis zadania 
Realizacja zadań objętych celami systemowymi: 

 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Ochrona przed hałasem i niejonizującym 
promieniowaniem elektromagnetycznym 

 Poprawa jakości i ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Zapewnienie 
mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości wody do picia 

 Zachowanie i ochrona bioróżnorodności. Rozwój systemów ochrony przyrody 
 Ochrona środowiska glebowego i ochrona zasobów mineralnych 

Konieczny jest cykliczny monitoring, ewaluacja i aktualizacja POŚ. 
Inne cele strategiczne i operacyjne, 
które realizuje zadanie co 1.3., co 4.1., co 4.2. 

Instytucja/komórka 
odpowiedzialna za realizację Partnerzy Okres realizacji Źródła 

finansowania 
Gmina Oleśnica 

- 2012 – 2018 

Środki własne gminy 
Fundusze UE 
Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gosp. 
Wodnej 
Środki wojewódzkie 
ARiMR 
Fundusz leśny 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska 
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Tabela 10 Katalog zadań wraz przypisaną jednostką odpowiedzialną za realizację, terminem realizacji oraz wskaźnikami realizacji zadań i celów 

Cel  Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna za 
realizację 

Termin realizacji Wskaźnik realizacji 

CEL I: Silna gospodarka lokalna podstawą wysokiej jakości życia w gminie   

1.1. Tworzenie 
warunków 
sprzyjających 
inwestowaniu w 
gminie 

 

1.1.1. Przygotowanie terenów pod inwestycje – 
utworzenie strefy gospodarczej 

Referat 
Budownictwa i 
Infrastruktury 

2011 - 2013 

 Powierzchnia  uzbrojonego terenu pod 
inwestycje 

 Długość wybudowanych dróg 
dojazdowych 

 % skanalizowania terenów pod 
inwestycje 

 % zwodociągowania terenów pod 
inwestycje 

 % powierzchni terenów z dostępem do 
elektryczności 

1.1.2. Opracowanie i wdrożenie systemu ulg i ułatwień dla 
przedsiębiorców 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 

Nieruchomościami 
i Ochrony 

Środowiska 
Referat Finansowy 

2011 - 2013 

 Liczba spraw związanych z lokalizacją 
danej inwestycji załatwionych przed 
ustawowo obowiązującym terminem 

 Liczba usług skierowanych do 
przedsiębiorców, które są 
świadczonych w formie e-usługi 

 Opracowany system ulg finansowych 
(T/N) 

 Liczba inwestorów objętych systemem 
ulg i ułatwień 

1.1.3. Stworzenie i wdrożenie systemu promocji 
gospodarczej 

 

Referat Promocji, 
Współpracy i 
Pozyskiwania 

Funduszy 

2011 - 2012 
(plan) 
2012 – 2014 (I 
etap realizacji) 

 Opracowany Plan Promocji 
Gospodarczej Gminy Oleśnica (T/N) 

 Wydana broszura promocyjna 
skierowana do inwestorów (T/N) 

 Stworzona na stronie 
www.olesnica.wroc.pl zakładka „Dla 
Inwestora” (T/N) 

 Liczba spotkań z potencjalnymi 
inwestorami, 

 Liczba przedsięwzięć samorządowo-
biznesowych, konferencji, targów, na 
których promowana była oferta 
inwestycyjna gminy 

1.1.4. Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania 
gminą Oleśnica 

Referat Promocji, 
Współpracy i 
Pozyskiwania 

Funduszy 
Referat Spraw 

Obywatelskich i 
Organizacyjnych 

2011 - 2020 

 Uzyskanie certyfikatu zarządzania 
jakością w gminie (T/N) 

 Liczba przeszkolonych pracowników 
UG Oleśnica i jednostek 
organizacyjnych 

 Ilość pozyskiwanych środków 
zewnętrznych 

 Wzrost ilości zadowolonych z obsługi 
klientów Urzędu Gminy Oleśnica i 
jednostek organizacyjnych 
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Cel  Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna za 
realizację 

Termin realizacji Wskaźnik realizacji 

1.2. Wspieranie 
rozwoju małej i 
średniej 
przedsiębiorczości 
 

1.2.1. Stworzenie gminnego inkubatora przedsiębiorczości 
 

Referat Promocji, 
Współpracy i 
Pozyskiwania 

Funduszy 

2012 - 2013 

 Liczba spotkań szkoleniowych 
skierowanych do młodych firm lub osób 
chcących założyć firmę 

 Liczba godzin doradztwa udzielonych 
firmom lub osobom chcącym założyć 
firmę 

 Liczba osób/firm objętych wsparciem 
inkubatora 

1.2.2. Promocja postaw przedsiębiorczych wśród 
dorosłych, młodzieży i dzieci 

 

Referat Promocji, 
Współpracy i 
Pozyskiwania 

Funduszy 

2012 - 2015 

 Liczba akcji promocyjnych i 
informacyjnych propagujących 
przedsiębiorczość zorganizowanych 
przez UG 

 Liczba uczniów i uczennic objętych 
programami edukacyjnymi 
rozwijającymi postawy przedsiębiorcze 

 Liczba szkół gminnych, w których 
realizowane są programy promujące 
przedsiębiorczość i innowacyjność 
wśród uczniów i uczennic 

 Liczba programów propagujących 
postawy przedsiębiorcze 
zrealizowanych w szkołach gminnych 

1.3. Wspieranie 
rozwoju 
nowoczesnego i 
ekologicznego 
rolnictwa 

1.3.1. Stworzenie i prowadzenie działań w ramach punktu 
informacyjno – doradczego dla rolników z terenu 
gminy Oleśnica 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 

Nieruchomościami 
i Ochrony 

Środowiska 

2012 - 2020 

 Liczba rolników objętych wsparciem 
doradczo – informacyjnym 

 Liczba godzin doradztwa/udzielania 
informacji rolnikom z terenu gminy 

1.3.2. Wypracowanie i promocja lokalnego/nych 
produktu/ów regionalnego/ych 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 

Nieruchomościami 
i Ochrony 

Środowiska 

2012 - 2015 

 Liczba produktów  zidentyfikowanych 
jako możliwy produkt regionalny 

 Liczba zrejestrowanych produktów 
regionalnych z terenu gminy Oleśnica  
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Cel  Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna za 
realizację 

Termin realizacji Wskaźnik realizacji 

1.4. Tworzenie 
warunków do rozwoju 
usług turystycznych i 
rekreacyjnych 
 

1.4.1. Promocja atrakcyjnych turystycznie walorów gminy 
wśród potencjalnych inwestorów 

Referat Promocji, 
Współpracy i 
Pozyskiwania 

Funduszy 

2012 - 2015 
 Liczba spotkań z inwestorami 
 Liczba publikacji promocyjnych 

1.4.2. Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej będącej własnością gminy 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 

Nieruchomościami 
i Ochrony 

Środowiska 

2012 - 2015 
 Liczba obiektów zmodernizowanych 
 Długość zmodernizowanych ścieżek 

rowerowych 

CEL II: Zintegrowana, aktywna społeczność lokalna w gminie 

2.1. Pobudzenie 
aktywności i 
wspieranie 
integracji 
społecznej 

 

2.1.1. Tworzenie centrów aktywności wiejskiej przy 
wykorzystaniu infrastrukturalnych zasobów gminy 
oraz lokalnego kapitału ludzkiego  

Referat Promocji, 
Współpracy i 
Pozyskiwania 

Funduszy 

2012 - 2015 
 Liczba zmodernizowanych obiektów 
 Liczba zakupionych sprzętów 
 Liczba wydarzeń organizowanych w 

centrach aktywności wiejskiej 

2.1.2. Stworzenie gminnego punktu wspierania inicjatyw 
społecznych i pozarządowych 

Referat Promocji, 
Współpracy i 
Pozyskiwania 

Funduszy 

2012 - 2016 

 Liczba spotkań godzin informacji i 
doradztwa udzielonego organizacjom 
pozarządowym oraz osobom chcącym 
założyć organizację 

 Liczba organizacji/osób objętych 
wsparciem 

2.1.3. Organizacja, współorganizacja i inicjowanie wydarzeń 
społeczno-kulturalnych mających na celu integrację 
napływowych i od pokoleń zamieszkujących 
mieszkańców wsi oraz budowę poczucia tożsamości 
lokalnej mieszkańców wsi 

Gminny Ośrodek 
Kultury Oleśnica 2011 - 2020  Liczba zorganizowanych wydarzeń o 

charakterze integracyjnym 

2.1.4. Wspieranie samorządności w jednostkach 
pomocniczych i organizacyjnych poprzez 
szkolenia/programy rozwojowe/zajęcia edukacyjne  

Referat Promocji, 
Współpracy i 
Pozyskiwania 

Funduszy 

2012 - 2014 

 Liczba szkoleń zorganizowanych dla 
sołtysów/rad sołeckich i liderów 
lokalnych 

 Liczba osób objętych szkoleniami 
 Liczba programów edukacyjnych 

zrealizowanych w szkołach gminnych 
 Liczba uczniów i uczennic objętych 

programem edukacyjnym 
2.1.5. Realizacja zapisów „Strategii  Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Oleśnica na lata 
2010 – 2016”  

Gminny Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
2011 - 2020  Stopień realizacji celów zawartych w 

SRPS 
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Cel  Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna za 
realizację 

Termin realizacji Wskaźnik realizacji 

 
2.1.6. Promocja idei ekonomii społecznej oraz stworzenie 

warunków do rozwoju przedsiębiorczości społecznej 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
2012 - 2014 

 Opracowany Program Rozwoju 
Ekonomii społecznej Gminy Oleśnica (T/N) 
 Liczba spotkań 
informacyjnych/szkoleniowych 
promocyjnych propagujących ideę 
przedsiębiorczości społecznej 

2.2. Wsparcie rozwoju 
kapitału ludzkiego 

2.2.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej 
oraz rozwój wyposażenia placówek oświatowych 

Referat Promocji, 
Współpracy i 
Pozyskiwania 

Funduszy 

2012 - 2015 
 Liczba zmodernizowanych placówek 
oświatowych 
 Liczba sprzętów zakupionych w ramach 
doposażenia szkół 

2.2.2. Tworzenie i realizacja programów zajęć 
wyrównawczych i pozalekcyjnych w szkołach 

Referat Promocji, 
Współpracy i 
Pozyskiwania 

Funduszy 

2012 - 2015 

 Liczba godzi zajęć dodatkowych 
zorganizowanych w szkołach gminnych 
 Liczba uczniów i uczennic objętych 
wsparciem 
 Liczba szkół, w których realizowane są 
zajęcia dodatkowe 

2.2.3. Tworzenie warunków do powstawania lokalnych 
inicjatyw edukacyjnych podnoszących kwalifikacje 
lokalnej społeczności 

Referat Promocji, 
Współpracy i 
Pozyskiwania 

Funduszy 

2012 - 2015 
 Liczba szkoleń i kursów skierowanych 

do osób dorosłych (nie podlegających 
obowiązkowi nauki) zorganizowanych w 
świetlicach wiejskich/szkołach 

2.2.4. Wspieranie prywatnych inicjatyw tworzenia punktów 
przedszkolnych i żłobkowych 

Referat Promocji, 
Współpracy i 
Pozyskiwania 

Funduszy 

2012 - 2015 
 Liczba zorganizowanych spotkań 

informacyjnych  
 Liczba otwartych prywatnych punktów 

przedszkolnych i żłobkowych 

2.3. Rozwój 
satysfakcjonującej 
oferty kultury czasu 
wolnego 

2.3.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kultury 
Referat 

Budownictwa i 
Infrastruktury 

2012 - 2015 
 Liczba wybudowanych obiektów 

instytucji kultury 
 Liczba zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury kultury 
2.3.2. Organizacja imprez kulturalnych propagujących 

kulturę i tradycję wsi 
Gminny Ośrodek 
Kultury Oleśnica 2011 - 2020  Liczba zorganizowanych wydarzeń 

2.3.3. Organizacja dodatkowych zajęć i kół zainteresowań 
w dziedzinie kultury, w tym kultury poza tradycją wsi i 
kultury wysokiej 

Gminny Ośrodek 
Kultury Oleśnica 2012 - 2014  Liczba nowych zajęć i kół 

zainteresowań 

2.3.5. Stworzenie nowych sekcji sportowych Gminny Ośrodek 
Kultury Oleśnica 

2012 - 2014  Liczba nowych sekcji sportowych 
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Cel  Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna za 
realizację 

Termin realizacji Wskaźnik realizacji 

2.4. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
publicznego 

2.4.1. Budowa i modernizacja infrastruktury oraz zakup 
wyposażenia wykorzystywanego przez OSP 

Referat Promocji, 
Współpracy i 
Pozyskiwania 

Funduszy 

2012 – 2014 
 Liczba zbudowanych remiz 
 Liczba zmodernizowanych budynków 
 Liczba zakupionych sprzętów  

CEL III: Rozwinięta infrastruktura zapewniająca wysoki komfort życia 

3.1. Rozwój 
infrastruktury drogowej 
i komunikacyjnej  

3.1.1. Budowy i remonty dróg 
Referat 

Budownictwa i 
Infrastruktury 

2011 - 2015  Długość wybudowanych dróg 
 Długość zmodernizowanych dróg 

3.1.2. Budowa i remonty infrastruktury okołodrogowej: 
chodniki, oświetlenie 

Referat 
Budownictwa i 
Infrastruktury 

2011 - 2015 

 Długość wybudowanych chodników 
 Długość zmodernizowanych chodników 
 % wsi posiadających oświetlenie 

uliczne 

3.2. Rozwój 
infrastruktury 
komunalnej i 
teleinformatycznej 

3.2.1. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 
Referat 

Budownictwa i 
Infrastruktury 

2011 – 2015  Liczba oczyszczalni objętych 
dofinansowaniem 

3.2.2. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej 
Referat 

Budownictwa i 
Infrastruktury 

2012 - 2015  % wsi objętych kanalizacją 

3.2.3. Rozbudowa sieci gazowej 
Referat 

Budownictwa i 
Infrastruktury 

2012 - 2015  % wsi objętych gazyfikacją 

3.2.4. Rozwój sieci wodociągowej 
Referat 

Budownictwa i 
Infrastruktury 

2012 – 2015  % wsi objętych siecią wodociągową 

3.2.5. Stwarzanie warunków do rozwoju sieci 
teleinformatycznej 

Referat 
Budownictwa i 
Infrastruktury 

2012 – 2015 

 Liczba nadajników sieci komórkowej 
zlokalizowanych n terenie gminy 

 Liczba operatorów sieci internetowej 
dostępnych na terenie gminy 

 Liczba mieszkańców mających dostęp 
do sieci internet 
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Cel  Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna za 
realizację 

Termin realizacji Wskaźnik realizacji 

3.3. Optymalizacja 
zagospodarowania 
przestrzennego i 
podnoszenie estetyki 
gminy 

3.3.1. Opracowanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 

Nieruchomościami 
i Ochrony 

Środowiska 

2012 - 2016  Liczba miejscowości objętych MPZP 

3.3.2. Likwidacja barier architektonicznych w obiektach 
użyteczności publicznej należących do gminy  

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 

Nieruchomościami 
i Ochrony 

Środowiska 

2012 - 2016 
 Liczba obiektów zmodernizowanych 

pod kątem dostępności dla 
niepełnosprawnych 

3.3.3. Motywowanie mieszkańców do podnoszenia 
poziomu estetyki obiektów prywatnych 

Referat Promocji, 
Współpracy i 
Pozyskiwania 

Funduszy 

2012 – 2020  Liczba konkursów na najpiękniejszą 
wieś/fasadę/posesję itd. 

3.3.4. Podnoszenie estetyki obiektów publicznych 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 

Nieruchomościami 
i Ochrony 

Środowiska 

2013 - 2020  Liczba zmodernizowanych obiektów 

3.3.5. Prawne i infrastrukturalne przygotowanie gruntów 
pod budownictwo mieszkaniowe 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 

Nieruchomościami 
i Ochrony 

Środowiska 

2012 – 2014 

 Powierzchnia (ha) terenów 
przygotowanych pod budownictwo 
mieszkaniowe 

 Liczba rozpoczętych inwestycji 
mieszkaniowych  

 Liczba zakończonych inwestycji 
mieszkaniowych 

CEL IV: Czyste i zadbane środowisko naturalne w gminie 

4.1. Zwiększanie 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców 
gminy 

4.1.1. Realizacja programów edukacyjnych propagujących 
zachowania ekologiczne  

Referat Promocji, 
Współpracy i 
Pozyskiwania 

Funduszy 

2012 - 2016 

 Liczba zrealizowanych w szkołach 
gminnych akcji ekologicznych  

 Liczba realizowanych w szkołach 
gminnych programów edukacyjnych 

 Liczba zrealizowanych w szkołach 
gminnych zajęć z zakresu ekologii 

4.1.2. Realizacja kampanii informacyjnych dotyczących 
szkodliwości nielegalnych wysypisk śmieci oraz 
innych działań nieekologicznych 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 

Nieruchomościami i 
Ochrony Środowiska 

2012 - 2016 

 Liczba zrealizowanych spotkań 
informacyjnych  

 Liczba wydanych/opublikowanych 
informacji/artykułów/broszur 
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Cel  Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna za 
realizację 

Termin realizacji Wskaźnik realizacji 

4.2. Wprowadzenie 
kompleksowych 
rozwiązań 
dotyczących 
gospodarki odpadami 

4.2.4. Dostosowanie do zmian w prawie związanych  
z utrzymaniem czystości i porządku oraz gospodarką 
odpadami w gminie Oleśnica 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 

Nieruchomościami 
i Ochrony 

Środowiska 

2011 – 2020 

 Stopień osiągnięcia celów zapisanych 
w Planie Gospodarki Odpadami (w 
okresie obowiązywania PGO) 

 Dostosowanie do wymogów 
regulaminów utrzymania czystości i 
porządku  

4.2.5. Budowa oczyszczalni ścieków pozwalających na 
zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 

Nieruchomościami 
i Ochrony 

Środowiska 

2011 - 2020  Liczba wybudowanych oczyszczalni 
ścieków 

4.3. Poprawa jakości 
powietrza, zasobów 
wód, zasobów 
przyrody oraz 
środowiska glebowego 

4.3.2. Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Oleśnica na lata 2008 – 2015 

Referat Rolnictwa, 
Gospodarki 

Nieruchomościami 
i Ochrony 

Środowiska 

2011 - 2020 Patrz wskaźniki zawarte w dokumencie 
POŚ 
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6. Ocena spójności celów strategicznych z dokumentami wyższego 
rzędu 

 

Cele strategiczne i operacyjne sformułowane w niniejszym dokumencie strategicznym zostały 

przeanalizowane pod kątem ich zgodności z wytycznymi zapisanymi w obowiązujących dokumentach 

wyższego rzędu, na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Analiza spójności wykazała, że 

określone do realizacji w Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 cele 

strategiczne i operacyjne spójne są z zapisami planistycznymi wyższego rzędu. Poniższa Tabela 11 

przedstawia matrycę zgodności celów strategicznych gminy Oleśnica z dokumentami wyższego rzędu, są 

to: 

  Strategia Rozwoju Powiatu Oleśnickiego do 2015 roku,  

 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku,  

 Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015,  

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020  

 Raport „Polska 2030”, przygotowany przez zespół pod kierownictwem Michała Boniego. 
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Tabela 11 Matryca zgodności celów strategicznych z dokumentami planistycznymi wyższego rzędu 
Cele Strategii Rozwoju 
Gminy Oleśnica na lata 

2011 – 2020 
Strategia Rozwoju Powiatu 
Oleśnickiego do 2015 roku 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Dolnośląskiego do 2020 r. 
Strategia Rozwoju Kraju 

2007-2015 
Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2010 - 2020 

Raport „Polska 2030” 
 

1. Silna gospodarka 
lokalna podstawą wysokiej 
jakości życia w gminie 

Zgodność z celem 
nadrzędnym Strategii: 
Poprawa warunków życia 
mieszkańców powiatu 
oleśnickiego oraz 
konkurencyjność regionu 
przy uwzględnieniu zasady 
zrównoważonego rozwoju 

Zgodność z Celem 
Gospodarczym:  
Zbudowanie konkurencyjnej 
i innowacyjnej gospodarki 
Dolnego Śląska oraz Celem 
Przestrzennym: Zwiększenie 
spójności przestrzennej i 
infrastrukturalnej regionu i 
jego integracja z 
europejskimi obszarami 
wzrostu 

Zgodność z celem głównym 
strategii: Podniesienie 
poziomu i jakości życia 
mieszkańców Polski: 
poszczególnych obywateli i 
rodzin. 

Zgodność z Celem I 
Wspomaganie wzrostu 
konkurencyjności regionów 

Zgodność z Wyzwaniem 1 
Wzrost i konkurencyjność 

1.1. Tworzenie warunków 
sprzyjających inwestowaniu 
w gminie 

Zgodność z Priorytetem I 
Sfery Gospodarczej: 
Wspieranie aktywności 
gospodarczej 

Zgodność z Priorytetem 1 
Celu Gospodarczego: 
Podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej Dolnego 
Śląska 

Zgodność z Priorytetem II 
Poprawa infrastruktury 
technicznej i społecznej oraz 
z zadaniem Podniesienie 
konkurencyjności polskich 
regionów z Priorytetu VI 
Rozwój regionalny i 
podniesienie spójności 
terytorialnej 

Zgodność z Celem I 
Wspomaganie wzrostu 
konkurencyjności regionów. 
Zgodność z działaniem 
1.2.3. Pełniejsze 
wykorzystanie potencjału 
rozwojowego obszarów 
wiejskich 

Zgodność z Wyzwaniem 1 
Wzrost i konkurencyjność 

1.2. Wspieranie rozwoju 
małej i średniej 
przedsiębiorczości 

Zgodność z Priorytetem I 
Sfery Gospodarczej: 
Wspieranie aktywności 
gospodarczej 

Zgodność z Priorytetem 3 
Celu Gospodarczego: 
Wspieranie aktywności 
gospodarczej na Dolnym 
Śląsku 

Zgodność z  Priorytetem V 
Rozwój obszarów wiejskich 
oraz z zadaniem 
Podniesienie 
konkurencyjności polskich 
regionów z Priorytetu VI 
Rozwój regionalny i 
podniesienie spójności 
terytorialnej 

Zgodność z Celem I 
Wspomaganie wzrostu 
konkurencyjności regionów. 
Zgodność z działaniem 
1.2.3. Pełniejsze 
wykorzystanie potencjału 
rozwojowego obszarów 
wiejskich 

Zgodność z Wyzwaniem 1 
Wzrost i konkurencyjność 
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Cele Strategii Rozwoju 
Gminy Oleśnica na lata 

2011 – 2020 
Strategia Rozwoju Powiatu 
Oleśnickiego do 2015 roku 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Dolnośląskiego do 2020 r. 
Strategia Rozwoju Kraju 

2007-2015 
Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2010 - 2020 

Raport „Polska 2030” 
 

1.3. Wspieranie rozwoju 
nowoczesnego i 
ekologicznego rolnictwa 

Zgodność z Priorytetem I 
Sfery Gospodarczej: 
Wspieranie aktywności 
gospodarczej 

Zgodność z Priorytetem 2 
Celu Przestrzennego: 
Zrównoważony rozwój 
obszarów wiejskich 

Zgodność z zadaniem „c” 
Inicjatywy na rzecz równości 
szans na rynku pracy z 
Priorytetu III Wzrost 
zatrudnienia i podniesienie 
jego jakości 

Zgodność z Celem I  
Wspomaganie wzrostu 
konkurencyjności regionów. 
Zgodność z działaniem 
1.2.3. Pełniejsze 
wykorzystanie potencjału 
rozwojowego obszarów 
wiejskich 

Zgodność z Wyzwaniem 1 
Wzrost i konkurencyjność 

1.4. Tworzenie warunków do 
rozwoju usług turystycznych 
i rekreacyjnych 

Zgodność z Priorytetem III 
Sfery Przestrzennej: 
Ochrona Dziedzictwa 
Kulturowego oraz 
Priorytetem II Sfery 
społecznej: Umacnianie 
społeczeństwa 
obywatelskiego, rozwój 
kultury 

Zgodność z Priorytetem 3 
Celu Przestrzennego: 
Poprawa ładu 
przestrzennego, 
harmonijności struktur 
przestrzennych 

Zgodność z zadaniem „c” 
Infrastruktura kultury, 
turystyki i sportu z celu 
Infrastruktura Społeczna 
Priorytetu II Poprawa stanu 
infrastruktury technicznej i 
społecznej 

Zgodność z Celem I 
Wspomaganie  wzrostu 
konkurencyjności regionów. 
Zgodność z działaniem 
1.3.6. Wykorzystanie 
walorów środowiska 
przyrodniczego oraz 
potencjału dziedzictwa 
kulturowego, 

X 

2. Zintegrowana, aktywna 
społeczność 
lokalna w gminie 

Zgodność z celem 
nadrzędnym Strategii: 
Poprawa warunków życia 
mieszkańców powiatu 
oleśnickiego oraz 
konkurencyjność regionu 
przy uwzględnieniu zasady 
zrównoważonego rozwoju 

Zgodność z Celem 
Społecznym: Rozwijanie 
solidarności społecznej 

oraz postaw obywatelskich 
twórczych i otwartych na 
świat 

Zgodność z celem głównym 
strategii: Podniesienie 
poziomu i jakości życia 
mieszkańców Polski: 
poszczególnych obywateli i 
rodzin. 

X X 
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Cele Strategii Rozwoju 
Gminy Oleśnica na lata 

2011 – 2020 

Strategia Rozwoju Powiatu 
Oleśnickiego do 2015 roku 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Dolnośląskiego do 2020 r. 

Strategia Rozwoju Kraju 
2007-2015 

Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego 2010 - 2020 

Raport „Polska 2030” 

 

2.1. Pobudzenie aktywności 
i wspieranie integracji 
społecznej 

Zgodność z Priorytetem I 
Sfery Społecznej: Integracja 
społeczna i walka z 
bezrobociem jako czynnik 
przeciwdziałający 
wykluczeniu społecznemu 
oraz Priorytetem II 
Umacnianie społeczeństwa 
obywatelskiego, rozwój 
kultury  

Zgodność z Priorytetem 1 
Celu Społecznego: 
Integracja społeczna i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu 

Zgodność z celem 
Zintegrowana Wspólnota 
Priorytetu IV Budowa 
zintegrowanej wspólnoty 
społeczeństwa i jej 
bezpieczeństwa 

Zgodność z Celem I  
Wspomaganie wzrostu 
konkurencyjności regionów. 
Zgodność z działaniem 
1.2.3. Pełniejsze 
wykorzystanie potencjału 
rozwojowego obszarów 
wiejskich 

Zgodność z Wyzwaniem 10 
Wzrost kapitału społecznego 
Polski 

2.2. Wsparcie rozwoju 
kapitału ludzkiego  

Zgodność z Priorytetem II 
Sfery Społecznej: 
Umacnianie społeczeństwa 
obywatelskiego, rozwój 
kultury 

Zgodność z Priorytetem 2 
Celu Społecznego: 
Umacnianie społeczeństwa 
obywatelskiego, rozwój 
kultury oraz Priorytetem 3: 
Poprawa jakości i 
efektywności systemu 
edukacji i badań naukowych 

Zgodność z Priorytetem III 
Wzrost zatrudnienia i 
podniesienie jego jakości 
oraz z zadaniem 
Podniesienie 
konkurencyjności polskich 
regionów z Priorytetu VI 
Rozwój regionalny i 
podniesienie spójności 
terytorialnej 

Zgodność z Celem I 
Wspomaganie  wzrostu 
konkurencyjności regionów. 
Zgodność z działaniem 
1.3.1. Rozwój kapitału 
intelektualnego w tym 
kapitału ludzkiego i 
społecznego 

Zgodność z Wyzwaniem VII 
Solidarność i spójność 
regionalna 

2.3. Rozwój 
satysfakcjonującej oferty 
kultury czasu wolnego 

Zgodność z Priorytetem II 
Sfery Przestrzennej: 
Umacnianie społeczeństwa 
obywatelskiego, rozwój 
kultury 

Zgodność z Priorytetem 2 
Celu Społecznego: 
Umacnianie społeczeństwa 
obywatelskiego, 

Zgodność z zadaniem „c” 
Infrastruktura kultury, 
turystyki i sporu celu 
Infrastruktura Społeczna 
Priorytetu II Poprawa stanu 
infrastruktury technicznej i 
społecznej 

Zgodność z Celem II 
Budowanie spójności 
terytorialnej i 
przeciwdziałanie 
marginalizacji obszarów 
problemowych. Zgodność z 
działaniem 2.2.5 Usługi 
kulturalne  

X 
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Cele Strategii Rozwoju 
Gminy Oleśnica na lata 

2011 – 2020 

Strategia Rozwoju 
Powiatu Oleśnickiego 

do 2015 roku 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Dolnośląskiego  
do 2020 r. 

Strategia Rozwoju Kraju 
2007-2015 

Krajowa Strategia 
Rozwoju Regionalnego 

2010 - 2020 
Raport „Polska 2030” 

 

2.4. Zapewnienie 
bezpieczeństwa publicznego 

Zgodność z Priorytetem IV 
Sfery Społecznej: 
Podnoszenie stanu 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego 

Zgodność z Priorytetem 4 
Celu Społecznego: Stałe 
podnoszenie stanu 
bezpieczeństwa i zdrowia 
mieszkańców województwa 

Zgodność z celem 
Bezpieczeństwo zewnętrzne 
i wewnętrzne Priorytetu IV 
Budowa zintegrowanej 
wspólnoty społecznej i  jej 
bezpieczeństwa 

Zgodność z Celem II 
Budowanie spójności 
terytorialnej i 
przeciwdziałanie 
marginalizacji obszarów 
problemowych 

Zgodność z Wyzwaniem VII 
Solidarność i spójność 
regionalna 

3. Rozwinięta 
infrastruktura 
zapewniająca wysoki 
komfort życia 

Zgodność z celem 
nadrzędnym Strategii: 
Poprawa warunków życia 
mieszkańców powiatu 
oleśnickiego oraz 
konkurencyjność regionu 
przy uwzględnieniu zasady 
zrównoważonego rozwoju 

Zgodność z Celem 
Przestrzennym:  
Zwiększenie spójności 
przestrzennej i 
infrastrukturalnej regionu i 
jego integracja z 
europejskimi obszarami 
wzrostu 

Zgodność z celem głównym 
strategii: Podniesienie 
poziomu i jakości życia 
mieszkańców Polski: 
poszczególnych obywateli i 
rodzin. 

Zgodność z Celem I 
Wspomaganie  wzrostu 
konkurencyjności regionów 

Zgodność z Wyzwaniem IV 
Odpowiedni potencjał 
infrastruktury 

3.1. Rozwój infrastruktury 
drogowej i komunikacyjnej  

Zgodność z Priorytetem I 
Sfery Przestrzennej:  
Poprawa jakości 
infrastruktury drogowej na 
terenie powiatu oleśnickiego. 

Zgodność z Priorytetem 1 
Celu Przestrzennego: 
Poprawa spójności 
przestrzennej regionu 

Zgodność z celem 
Infrastruktura Techniczna 
Priorytetu II Poprawa stanu 
infrastruktury technicznej i 
społecznej 

Zgodność z Celem I  
Wspomaganie wzrostu 
konkurencyjności regionów. 
Zgodność z działaniem 
1.2.3. Pełniejsze 
wykorzystanie potencjału 
rozwojowego obszarów 
wiejskich 

Zgodność z Wyzwaniem IV 
Odpowiedni Potencjał 
Infrastruktury 

3.2. Wspieranie rozwoju 
infrastruktury komunalnej i 
teleinformatycznej 

Zgodność z Priorytetem II 
Sfery Przestrzennej: 
Poprawa jakości środowiska 
naturalnego 

Zgodność z Priorytetem 1 
Celu Przestrzennego: 
Poprawa spójności 
przestrzennej regionu 

Zgodność z celem 
Infrastruktura Techniczna 
Priorytetu II Poprawa stanu 
infrastruktury technicznej i 
społecznej  

Zgodność z Celem I  
Wspomaganie wzrostu 
konkurencyjności regionów. 
Zgodność z działaniem 
1.2.3. Pełniejsze 
wykorzystanie potencjału 
rozwojowego obszarów 
wiejskich 

Zgodność z Wyzwaniem IV 
Odpowiedni potencjał 
infrastruktury 
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Cele Strategii Rozwoju 
Gminy Oleśnica na lata 

2011 – 2020 

Strategia Rozwoju 
Powiatu Oleśnickiego 

do 2015 roku 

Strategia Rozwoju 
Województwa 

Dolnośląskiego do 2020 r. 
Strategia Rozwoju 
Kraju 2007-2015 

Krajowa Strategia 
Rozwoju Regionalnego 

2010 - 2020 
Raport „Polska 2030” 

 

3.3. Optymalizacja 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Zgodność z Priorytetem I, II i 
III Sfery Przestrzennej 

Zgodność z Priorytetem 3 Celu 
Przestrzennego: Poprawa ładu 
przestrzennego, harmonijności 
struktur 
przestrzennych 

Zgodność z celem 
Infrastruktura Techniczna 
Priorytetu II Poprawa 
stanu infrastruktury 
technicznej i społecznej 

X 
Zgodność z Wyzwaniem VII 
Solidarność i spójność 
regionalna 

4. Czyste i zadbane 
środowiska naturalne 
w gminie 

Zgodność z celem 
nadrzędnym Strategii: 
Poprawa warunków życia 
mieszkańców powiatu 
oleśnickiego oraz 
konkurencyjność regionu 
przy uwzględnieniu zasady 
zrównoważonego rozwoju 

Zgodność z Celem 
Przestrzennym: 
Zwiększenie spójności 
przestrzennej i 
infrastrukturalnej regionu 
i jego integracja z europejskimi 
obszarami wzrostu 

Zgodność z celem 
głównym strategii: 
Podniesienie poziomu i 
jakości życia 
mieszkańców Polski: 
poszczególnych 
obywateli i rodzin. 

Zgodność z Celem I   
Wspomaganie  wzrostu 
konkurencyjności oraz 
Celem II Budowanie 
spójności terytorialnej i 
przeciwdziałanie 
marginalizacji obszarów 
problemowych 

X 

4.1. Zwiększanie 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców gminy 

Zgodność z Priorytetem II 
Sfery Przestrzennej: 
Poprawa jakości środowiska 
naturalnego 

Zgodność z Priorytetem 4 Celu 
Przestrzennego: Zapewnienie 
bezpieczeństwa ekologicznego 
społeczeństwa i gospodarki 

Zgodność z zadaniem „e” 
Infrastruktura ochrony 
środowiska celu 
Infrastruktura Techniczna 
Priorytetu II Poprawa 
stanu infrastruktury 
technicznej i społecznej  

Zgodność z Celem 2 
Budowanie spójności 
terytorialnej i 
przeciwdziałanie 
marginalizacji obszarów 
problemowych. Zgodność z 
działaniem 2.2.4. Usługi 
komunalne i związane z 
ochroną środowiska 

X 

4.2. Wprowadzenie 
kompleksowych rozwiązań 
dotyczących gospodarki 
odpadami 

Zgodność z Priorytetem II Sfery 
Przestrzennej: 
Poprawa jakości środowiska 
naturalnego 

Zgodność z Priorytetem 4 Celu 
Przestrzennego: Zapewnienie 
bezpieczeństwa ekologicznego 
społeczeństwa i gospodarki 

Zgodność z zadaniem „e” 
Infrastruktura ochrony 
środowiska celu 
Infrastruktura Techniczna 
Priorytetu II Poprawa stanu 
infrastruktury technicznej i 
społecznej  

Zgodność z Celem 2 Budowanie 
spójności terytorialnej i 
przeciwdziałanie marginalizacji 
obszarów problemowych. 
Zgodność z działaniem 2.2.4. 
Usługi komunalne i związane z 
ochroną środowiska 

X 

4.3. Uporządkowanie gospodarki 
wodnej gminy 

Zgodność z Priorytetem II Sfery 
Przestrzennej: 
Poprawa jakości środowiska 
naturalnego 

Zgodność z Priorytetem 4 Celu 
Przestrzennego: Zapewnienie 
bezpieczeństwa ekologicznego 
społeczeństwa i gospodarki 

Zgodność z zadaniem „e” 
Infrastruktura ochrony 
środowiska celu 
Infrastruktura Techniczna 
Priorytetu II Poprawa stanu 
infrastruktury technicznej i 
społecznej  

Zgodność z Celem 2 Budowanie 
spójności terytorialnej i 
przeciwdziałanie marginalizacji 
obszarów problemowych. 
Zgodność z działaniem 2.2.4. 
Usługi komunalne i związane z 
ochroną środowiska 

X 
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7. Procedury wdrażania, monitoringu, ewaluacji, aktualizacji  
i promocji Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 - 2020 
 

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 powinna stać się narzędziem 

wdrażania długookresowej polityki gminy. Efektywność wdrażania zaprojektowanych w Strategii działań 

wymaga podjęcia dalszych szczegółowych procesów planowania oraz opracowania, uchwalenia 

i wprowadzenia w życie procedur zarządczych. Realizacja strategii wymaga zaangażowania przede 

wszystkim administracji gminnej, ale także włączenia się i kooperacji różnych instytucji i organizacji 

działających na terenie gminy. Proces wdrażania strategii powinien być cyklicznie poddawany 

monitoringowi oraz ewaluacji, tak by na bieżąco weryfikować trafność postawionych celów, skuteczność 

i efektywność podejmowanych działań. Dobrze, by proces monitoringu i ewaluacji miał charakter 

uspołeczniony. Koniecznymi do podjęcia działaniami prowadzącymi do społecznej akceptacji 

realizowanych działań strategicznych jest bieżące informowanie mieszkańców o postępach realizacji 

strategii. 

Poniżej przedstawione są proponowane założenia systemu wdrażania, monitoringu, ewaluacji, 

aktualizacji i promocji Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020, które mogą usprawnić 

proces zarządzania strategicznego gminą Oleśnica. 

7.1. Wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica 

Dokument strategiczny przyjmowany jest uchwałą Rady Gminy Oleśnica. Odpowiedzialność za 

wdrażanie zapisów Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 odpowiedzialny wójt gminy 

Oleśnica. Poszczególne działania składające się na realizację celów strategicznych realizować będą 

wydziały Urzędu Gminy Oleśnica a także jednostki organizacyjne, w których zakres zadań wpisują się 

konkretne działania. 

Ponieważ część zadań zapisanych w niniejszym dokumencie strategicznym wymaga współpracy władz 

samorządowych z innymi lokalnymi podmiotami zaangażowanymi w rozwój gminy Oleśnica, warto 

zawiązać partnerstwo na rzecz rozwoju strategicznego, w którego skład wchodzić będą 

przedstawiciele administracji samorządowej, przedsiębiorcy z terenu gminy, przedstawiciele społeczności 

lokalnej, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Wskazane jest, aby władze gminy Oleśnica 

pełniły funkcję lidera odpowiedzialnego za budowanie sieci współpracy międzyinstytucjonalnej i 

międzysektorowej, z racji największych możliwości kompetencyjnych i finansowych.  

Usprawnieniu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica pomoże powołanie rozporządzeniem Wójta 

Zespołu ds. Realizacji Strategii, w którego kompetencjach będzie wdrażanie poszczególnych celów 

operacyjnych oraz monitorowanie stanu ich realizacji. Zespół ds. Realizacji Strategii powinien 

koordynować współpracę pomiędzy poszczególnymi wydziałami, jednostkami samorządu lokalnego oraz 
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innymi podmiotami, zaangażowanymi we wdrażanie zadań strategicznych w gminie. Zalecane jest, aby w 

skład Zespołu ds. Realizacji Strategii wchodzili: 

 przedstawiciele władz lokalnych 

 Wójt  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 Przewodniczący Komisji Rady 

 kierownicy wybranych referatów Urzędu Gminy Oleśnica 

 kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 

 

Zespół ds. Realizacji Strategii odpowiedzialny będzie za: 

1. Koordynację prac nad realizacją strategii  

W ramach działań koordynacyjnych zespół podejmować będzie prace koncepcyjne mające na celu 

stworzenie narzędzi wykonawczych strategii (roczne plany operacyjne, projekty). W jego kompetencji 

będzie również przekazywanie wypracowanych narzędzi do realizacji poszczególnym referatów Urzędu 

Gminy Oleśnica oraz jednostkom organizacyjnym gminy. 

Realizację zapisanych w dokumencie strategicznym działań ułatwi tworzenie rocznych planów 
operacyjnych, które będą narzędziem wykonawczym strategii. W tak przygotowanych planach powinny 

znajdować się zadania przewidziane do realizacji w roku bieżącym, opisane na wyższym niż w strategii 

stopniu szczegółowości: 

 nazwy celu/celów strategicznych i operacyjnych, w które wpisuje się zadanie, 

 nazwy zadania, 

 potrzeby/problemu, które ma rozwiązać zadanie, 

 adresatów zadań, 

 czasu realizacji zadań (od...do...) i etapy realizacji zadania, 

 spodziewanych rezultatów zadań, 

 jednostek odpowiedzialnych za zadania, 

 budżetu zadań wraz ze źródłami finansowania. 

W ramach opisywanego obszaru działań Zespół będzie również inicjował współpracę z organizacjami 

pozarządowymi, przedsiębiorcami, przedstawicielami społeczności lokalnej na rzecz realizacji zapisów 

strategii. 

2. Monitoring realizacji strategii 

W ramach monitoringu realizacji strategii Zespół powinien podejmować lub zlecać pracownikom urzędu 

działania kontrolno – badawcze, na skutek których uzyskane zostaną informacje na temat stopnia 

osiągania wskaźników. Procedura monitoringu opisana jest w podrozdziale 6.2. 
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3. Aktualizację dokumentu strategii 

Strategię Rozwoju Lokalnego Gminy Oleśnica powinna charakteryzować elastyczność, ze względu na 

zmieniające się warunki społeczno – ekonomiczne. Pojawianie się istotnego dla dalszego rozwoju gminy, 

sprzyjającego lub negatywnego czynnika zewnętrznego bądź wewnętrznego, może zdeterminować 

konieczność eliminacji lub też pojawienia się nowych zadań, czy w ostateczności nawet zmianę kierunku 

rozwoju określonego w Strategii. Za wprowadzanie zmian w dokumencie odpowiedzialny będzie Zespół 

ds. Realizacji Strategii. Warunkiem wprowadzenia zmian będzie konieczność wystąpienia wyraźnych, 

uzasadnionych przesłanek oraz społeczna akceptacja projektowanych zmian. 

 

4. Komunikację wewnętrzną i zewnętrzną  

Zespół ds. Realizacji Strategii będzie odpowiedzialny za dystrybucję informacji na temat postępów w 

realizacji celów strategicznych zarówno pracowników samorządowych, jak i lokalną społeczność. 

7.2. Monitoring Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica 

Monitoring to systematyczny proces zbierania i analizowania danych, mający na celu ocenę realizacji 

zadań strategicznych, poprzez kontrolowanie czy zadania te zostały w odpowiedni sposób wykonane 

w planowanym czasie. Monitoring bada czy osiągnięte zostały określone rezultaty i czy nie przekroczone 

zostały zaplanowane na dane działania środki finansowe.  

Monitoring Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 powinien być prowadzony 

systematycznie i kompleksowo, czyli jego zakres powinien dotyczyć całości działań związanych 

z realizacją zapisów strategicznych. Monitoring może być realizowany przez Zespół ds. Realizacji 

Strategii lub wyznaczoną przez ten zespół grupę roboczą ds. monitoringu. Efektem pracy podmiotu 

odpowiedzialnego za monitoring powinien być raport z monitoringu zawierający relację ze stanu 

wdrażania zadań strategicznych, stopień osiągnięcia wskaźników, przedstawione wydatki poniesione na 

poszczególne zadania. Raport taki powinien powstawać na koniec każdego roku, aby stanowił podstawę 

do opracowania planu operacyjnego na kolejny rok. Raport z monitoringu powinien zawierać również 

wskazówki ewentualnych działań korygujących, jeśli okaże się, że stopień realizacji zadań odbiega 

w poważnym stopniu od założonego planu.  

Raport z monitoringu powinna przyjąć uchwałą Rada Gminy, następnie powinien być on opublikowany do 

wiadomości publicznej.  

 

7.3. Ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica 

Ewaluacją nazywa się badanie wpływu danego programu na otoczenie społeczno-ekonomiczne. 

Ewaluacja dostarcza wiedzy na temat zmian jakie zachodzić będą w gminie w wyniku wdrażania Strategii 
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oraz wspiera mechanizmy zaufania, współpracy i współdziałania pomiędzy podmiotami zaangażowanymi 

w realizację strategii oraz jej odbiorcami – społecznością lokalną gminy Oleśnica.  

Najczęściej przyjmuje się, że ewaluacja może pełnić trzy funkcje:  

 rozliczeniową i egzekwowania odpowiedzialności, 

  poznawczą  

 funkcję stymulowania usprawnień i rozwoju organizacyjnego3.  

Zauważa się również, że ewaluacja może mieć funkcję legitymizującą, czyli potwierdzającą zasadność 

i efektywność działań strategicznych oraz korzyści jakie dzięki nim odnosi społeczność lokalna. 

Ewaluacja wzmacnia tym samym poczucie zaufania społecznego do podmiotów, które wdrażają Strategię 

Rozwoju.  

Wśród form ewaluacji, jakie proponujemy zastosować w procesie ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy 

Oleśnica na lata 2011 – 2020, wyróżniamy ewaluację śródokresową (mid – term) oraz końcową (ex – 

post).  

Ewaluację okresową sugerujemy przeprowadzić po drugim roku realizacji Strategii (II kwartał 2013 roku) 

oraz w połowie trwania okresu planistycznego (I kwartał 2016 roku).  

Ewaluacja końcowa powinna zostać przeprowadzona w ostatnim roku obowiązywania niniejszego 

dokumentu strategicznego (III kwartał roku 2020). Wyniki ewaluacji śródokresowej oraz końcowej 

powinny być podstawą do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica w kolejnym okresie 

strategicznym.  

Prawidłowo przeprowadzona ewaluacja powinna badać: 

 sprawność wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica (czy nakłady czasowe, ludzkie oraz 

finansowe zaangażowane w realizację zadań są uzasadnione z punktu widzenia otrzymywanych 

efektów), 

 skuteczność (czy realizowane działania przyczyniają się do osiągania wyznaczonych celów) 

 adekwatność (czy realizowane działania są adekwatne do potrzeb) 4 

Ewaluacja powinna opierać się na analizie danych statystycznych, raportów z monitoringu, raportów 

z kontroli, a także danych wywołanych, pozyskanych na podstawie badań społeczności lokalnej oraz 

spotkań z mieszkańcami gminy Oleśnica. 

Wskazane jest, aby proces ewaluacji wykonywany był przez osoby nie zaangażowane w realizację 

działań w dokumencie, co wzmocni obiektywność tak przeprowadzonych badań. Raporty z badań 

ewaluacyjnych powinny być udostępniane do wiadomości publicznej. 

                                                             
3 Chelimsky E, The Coming Transformations in Evaluation 

4 Katarzyny Ekiert, "Ewaluacja w administracji. Funkcje, standardy i warunki stosowania" 
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7.4. Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica 

Aktualizację Strategii wykonuje się w momencie, kiedy takie działanie jest koniecznie. Przeważnie 

potrzeba taka występuje pod koniec fazy obowiązywania obecnego dokumentu strategicznego, kiedy 

trzeba zrewidować stopień realizacji celów strategicznych oraz wynikający z tego wpływ na sytuację 

wewnątrz gminy (proces ewaluacji), a następnie zaprojektować działania na kolejny okres planistyczny. 

Potrzeba aktualizacji Strategii może zajść w okresie obwiązywania dotychczasowego dokumentu, gdy 

w gminie bądź jej bezpośrednim otoczeniu (lub globalnym) zajdą zmiany, które wpłyną na dezaktualizację 

części lub większości celów czy zadań opracowanych w dokumencie. Władze gminy powinny 

dostosowywać plany strategiczne do zmieniających się warunków zewnętrznych i pojawiających się 

nowych uwarunkowań mających wpływ na zarządzanie strategiczne.  

Zalecane jest, aby aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica przygotowywana była 

z wykorzystaniem metody partycypacyjno-eksperckiej, czyli takiej, która zakłada szeroki udział 

społeczności lokalnej w procesie przygotowania dokumentu.  

Aktualizacja dokumentu powinna zostać poprzedzona procesem jego ewaluacji, aby przechodząc do 

przygotowywania części planistycznej Strategii (wizja, misja, cele, zadania), móc bazować na gotowym 

raporcie z realizacji dotychczas obowiązujących zapisów planistycznych.  

7.5. Promocja Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica 

Upowszechnianie dokumentu strategicznego jest niezbędne dla zapewnienia przejrzystości działań 

gminy. Informowanie mieszkańców o procesie powstawania, realizacji i aktualizacji strategii, a także 

prezentacja wypracowanych treści dokumentu podnosi wiedzę i świadomość mieszkańców na temat 

podejmowanych przez władze lokalne działań strategicznych, pomaga również angażować 

przedstawicieli lokalnej społeczności w działania na rzecz rozwoju gminy. 

Konieczne jest, aby po uchwaleniu Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020 przez Radę 

Gminy informację o tym zamieścić na witrynie internetowej Urzędu Gminy w Oleśnicy oraz przekazać ją 

do lokalnych mediów. Ważne jest, aby dokument strategiczny był wyraźnie oznaczony na stronie gminy, 

tak, by dotarcie do niego nie sprawiało mieszkańcom, potencjalnym inwestorom, czy partnerom 

samorządowym problemu. Wydrukowane egzemplarze Strategii powinny być dostępne w Urzędzie 

Gminy Oleśnica, a także w jednostkach organizacyjnych gminy.  

W ramach realizacji usługi opracowania niniejszego dokumentu konsultanci FRDL – CD opracowali 

broszurę informacyjną będącą skrótem najważniejszych założeń Strategii, w sposób skondensowany 

przedstawiająca sytuację społeczno-gospodarczą gminy, przyjętą ścieżkę rozwoju oraz zaprojektowane 

cele i zadania strategiczne. Broszura informacyjna powinna zostać wydana i rozdysponowana wśród 

mieszkańców gminy Oleśnica.  
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Proponowane  formy rozpowszechnienia Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2020: 

 zaproszenie mediów lokalnych i przedstawicieli Konwentu Strategicznego na sesję poświęconą 

uchwaleniu strategii, 

 relacja z procesu opracowywania strategii na stronie www.olesnica.wroc.pl, 

 informacja o uchwaleniu dokumentu: www.olesnicawroc.pl, media lokalne, 

 dokument w wersji PDF zamieszczony na stronie Urzędu Gminy Oleśnica, 

 dokument w wersji wydrukowanej dostępny w Urzędzie Gminy Oleśnica, jednostkach 

organizacyjnych gminy, w bibliotekach oraz u sołtysów 

 przesłanie dokumentu strategii do przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

 broszura informacyjna zawierająca skrótowo i przystępnie przedstawione kierunki rozwoju gminy 

(dostępna również w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Gminy Oleśnica), 

 informowanie o corocznych postępach z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Oleśnica 

na lata 2011 – 2020 (na podstawie raportów z monitoringu), 

 Publikacja na stronie gminy raportów z monitoringu i ewaluacji strategii. 
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