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1. PROCES TWORZENIA STRATEGII I JEGO UCZESTNICY.
1.1. Miejsce strategii w lokalnej Agendzie 21.
W ogólnonarodowym referendum 18 maja 1997 roku przyj li my Konstytucj
Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie ju w art. 5 zapisane jest: "Rzeczpospolita Polska ...
zapewnia ochron rodowiska, kieruj c si zasad zrównowa onego rozwoju".
W art. 74, pkt. 1 uznali my, e "W adze Publiczne prowadz polityk zapewniaj c
bezpiecze stwo ekologiczne wspó czesnemu i przysz ym pokoleniom". Zapisy te s
konsekwentn realizacj podpisanych przez nasze pa stwo konwencji i porozumie
mi dzynarodowych:
• " rodowisko i rozwój", Rio de Janeiro 1992 rok (tzw. "Szczyt Ziemi").
• "O czyste rodowisko Europy", Lucerna 1993 rok.
• "Paneuropejska Strategia Ró norodno ci Biologicznej i Krajobrazowej", Sofia 1995 rok.
Idea zrównowa onego rozwoju jest to sama z ekorozwojem i wynika z konieczno ci
sprostania wyzwaniom nowego tysi clecia.
Nasza cywilizacja wymaga nowej filozofii. Po ywio owym rozwoju przemys owym,
nieograniczonym korzystaniem z zasobów naturalnych i beztroskim zanieczyszczaniu
i przekszta caniu rodowiska przyrodniczego, przyszed czas na refleksj i zmian postaw.
Zauwa yli my, e prawa rz dz ce wiatem ywym w równej mierze dotycz nas jak i ka dej
ywej istoty na naszej planecie. Po zachwycie rozwojem technologii i okresem wiary, e nasz
umys pozwoli nam panowa nad prawami natury wiemy, e zbli aj si granice, których nie
mo emy przekroczy . ycie bez wody zdatnej do picia, gleb daj cych nam bezpieczn
ywno , czy ro lin odnawiaj cych zasoby tlenu jest niemo liwe. Ten uproszczony przyk ad
to tylko niewielki u amek skomplikowanych powi za i zale no ci mi dzy cz owiekiem a
innymi organizmami i zjawiskami warunkuj cymi ycie na Ziemi.
Przyj ta przez nas zasada zrównowa onego rozwoju to zgoda na rozwój gospodarczy
i spo eczny w harmonii z poszanowaniem przyrody. Granic podejmowanych dzia a
powinno by zagro enie dla rodowiska przyrodniczego. Wielu polityków interpretuje
zrównowa ony rozwój jako zapewnienie, e np. wszystkie regiony maj rozwija si tak
samo, równomiernie. Przera aj cy jest fakt braku podstawowej wiedzy na temat ekorozwoju.
W dalszym ci gu przyjmuje si , e jest to domena zarezerwowana tylko dla ekologów. Cz sto
s owa zrównowa ony rozwój w programach i strategiach rozwoju traktowane s jako
ozdobniki i has a uspakajaj ce t cz
spo ecze stwa, która pojmuje zagro enia nowego
tysi clecia. Podstawowa zasada zrównowa onego rozwoju "my le globalnie, dzia a
lokalnie" powinna przejawia si we wszystkich dzia aniach polityków i w adz. Uciekanie za
parawan walki z bezrobociem, dobrem spo eczno ci jest albo ignorancj wynikaj c z
niewiedzy, albo cynizmem. Obszar i rodowisko przyrodnicze, w którym teraz yjemy, za
chwil b dzie musia s u y naszym potomkom. Czy pozostawimy im szans na godne
i spokojne ycie? Czy oni zrozumiej , e musz toczy wojny o czyst wod , bo my
chcieli my mie jeszcze jeden luksusowy samochód? Czasami trzeba tylko troch dobrej
woli, aby post powa zgodnie z zasadami zrównowa onego rozwoju.
Przes anie Agenda 21 z Rio de Janerio - my l globalnie, dzia aj lokalnie.
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Szacunek dla rodowiska przyrodniczego to cecha, która zachowa a si w wielu umys ach
mieszka ców z ma ych gmin wiejskich. Tam codzienne obcowanie z natur od ma ego
dziecka uczy szacunku dla ka dej yj cej istoty.
Czym na poziomie gminy i spo eczno ci lokalnych jest zrównowa ony rozwój?
Zrównowa ony rozwój gminy to taki kierunek rozwoju spo ecznego i gospodarczego, który
w zaspokojeniu potrzeb spo eczno ci lokalnej nie doprowadza do degradacji rodowiska
przyrodniczego. Taki rozwój nie oznacza zahamowania procesów gospodarczych w gminie
kosztem dzia a chroni cych rodowisko. Wprost przeciwnie – oznacza harmonijny,
zrównowa ony rozwój w wymiarze ekologicznym, ekonomicznym i spo ecznym z pe nym
uwzgl dnieniem adu przestrzennego.
Podstaw s trzy zasady:
1. Równo szans w dost pie do zasobów i odprowadzania zanieczyszcze - filozofia
sprawiedliwo ci mi dzypokoleniowej.
2. Równo szans pomi dzy cz owiekiem i przyrod . Funkcjonowanie cywilizacji ludzkiej z
zachowaniem trwa o ci podstawowych procesów przyrodniczych wraz z ochron
ró norodno ci biologicznej.
3. Równo szans mi dzy tym, co lokalne a ponadlokalne. Potrzeby ogólnospo eczne s
zaspokajane na równi z potrzebami lokalnych spo eczno ci.
D c do zrównowa onego rozwoju, powinni my uruchomi i kontynuowa takie
podstawowe procesy jak:
• ograniczenie zu ywania odnawialnych zasobów do granic mo liwo ci ich odtwarzania,
• ograniczenie zu ywania nieodnawialnych zasobów do skali pozwalaj cej na
zast powanie ich poprzez odpowiednie substytuty,
• stopniowe eliminowanie substancji niebezpiecznych i toksycznych,
• utrzymywanie skali emisji zanieczyszcze i zak óce , tak aby nie przekroczy
pojemno ci asymilacyjnej rodowiska,
• sta a ochrona ró norodno ci biologicznej na poziomie krajobrazu, ekosystemów,
gatunków i genów,
• uspo ecznienie procesów podejmowania decyzji na ro nych poziomach poczynaj c od
parlamentu, ko cz c na samorz dach i spo eczno ciach lokalnej,
• tworzenie warunków dla zdrowia fizycznego, psychicznego i spo ecznego ka dej
jednostce.
Szans na zrównowa ony rozwój w gminie zale od wielu czynników.
1. W adze gminy musz posiada siln wol opracowania i wdro enia strategii
zrównowa onego rozwoju gminy.
2. Rada Gminy i Wójt s g ównymi animatorami rozwoju swoich "ma ych ojczyzn", na
nich spoczywa pobudzanie, organizowanie i realizacja dzia a zrównowa onego
rozwoju.
3. Podstaw powodzenia jest wysoka wiadomo ekologiczna spo ecze stwa.
4. Spo eczno lokalna musi rozumie i aktywnie wspiera realizacj dzia a przyj tych w
gminnej strategii zrównowa onego rozwoju.
adna strategia nie mo e by skutecznie realizowana bez aktywnego udzia u
5.
mieszka ców.
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Agenda 21 - dokument okre lany jako program dzia a na rzecz zrównowa onego rozwoju w
perspektywie XXI wieku ratyfikowanego przez Polsk na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w
1992r. Agenda 21 uwzgl dnia globaln , krajow i lokaln (gminn ) skal dzia a w sferze
ekologicznej, spo ecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Lokalna Agenda 21 to uspo eczniony, partnerski i dynamiczny proces planowania
zmierzaj cy do osi gni cia celu, jakim jest trwa y i zrównowa ony rozwój gminy.
Lokalna Agenda 21 oznacza w praktyce konieczno budowania w gminie:
• wspó pracy partnerskiej na rzecz zrównowa onego rozwoju mi dzy samorz dem,
biznesem, organizacjami pozarz dowymi i lokalnymi liderami;
• systemu informacji o zasobach gminy (w tym inwentaryzacji przyrodniczej gminy);
• strategii zrównowa onego rozwoju i uwzgl dnienia jej w planowaniu przestrzennym
gminy;
• systemu spo ecznego monitoringu realizacji Agendy.

LOKALNA AGENDA 21
MI DZYSEKTOROWE LOBBY SPO ECZNE
na rzecz wprowadzania zrównowa onego rozwoju czyli wspó praca pomi dzy
samorz dem, biznesem, organizacjami pozarz dowymi, lokalnymi liderami i mieszka cami

INFORMACJA O ZASOBACH GMINY
Inwentaryzacja
przyrodnicza gminy

STRATEGIA
ZRÓWNOWA ONEGO
ROZWOJU GMINY

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego

Nowe plany
zagospodarowania
przestrzennego

ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE
Studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy

PROGRAM ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU GMINY
MINITORING REALIZACJI PROGRAMU
Gmina Niechlów podj a decyzj opracowania w asnej strategii zrównowa onego rozwoju w
oparciu o zasady Agendy 21. Do pracy nad strategi powo ano grup , tworz c podstawy do
stworzenia mi dzysektorowego lobby spo ecznego na rzecz wprowadzania zrównowa onego
rozwoju w gminie.
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1.2. Przebieg prac nad strategi .
Czym jest Strategia zrównowa onego rozwoju?
Strategia zrównowa onego rozwoju gminy jest sposobem osi gania wyznaczonych celów
poprzez sterowanie rozwojem. Przy konstruowaniu wizji i sposobów doj cia do niej za
podstaw , oprócz typowych dla strategii elementów spo ecznych i gospodarczych,
uwzgl dnia si jako równowarto ciowe rodowisko przyrodnicze. Granic podejmowanych
dzia a jest trwa o zasobów przyrodniczych i ich ochrona.
Po co gminie strategia zrównowa onego rozwoju?
•

•

•
•

•

•

•

Tworzenie strategii zrównowa onego rozwoju pozwala gminie zaplanowa swoj
przysz o w perspektywie kilkunastu lat. Pozwala spojrze na gmin ca o ciowo,
rozpatruj c poszczególne obszary dzia alno ci gminy w powi zaniu ze sob .
Strategia zrównowa onego rozwoju to nie tylko dokument opisuj cy drogi doj cia do
za o onych celów, ale tak e proces, w którym uczestnicz przedstawiciele samorz du
i mieszka cy zainteresowani przysz o ci swojej gminy. Dlatego mówi si , e strategia
jest procesem, budowanym od oceny stanu wyj ciowego gminy poprzez nakre lenie wizji,
wybór celów i sposobów ich realizacji a do wdra ania przyj tych koncepcji.
Zapisanie tego procesu w formie dokumentu umo liwia sta ocen post pów
i korygowanie b dów przez wszystkich cz onków spo eczno ci lokalnej.
Budowanie strategii umo liwia zaanga owanie w adz lokalnych oraz mieszka ców w
planowanie swojej przysz o ci. Uwzgl dnienie ró nych opinii, pomys ów i koncepcji
cz sto wymaga consensusu. Osi gni ty na drodze otwartej dyskusji pozwala na
wypracowanie strategii, z któr b dzie identyfikowa a si spo eczno lokalna.
Tworzenie strategii sprzyja realistycznej ocenie mocnych i s abych stron gminy a przez to
przyjrzenie si mo liwo ciom, potencjalnym problemom, które mog si pojawi w
przysz o ci. Przewiduj c, w adze lokalne mog unikn wielu trudno ci.
Strategia umo liwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi jak rodowisko, ludzie,
infrastruktura i rodki finansowe. Zasoby te s zwykle ograniczone, dlatego te w strategii
mo na zaplanowa odpowiednie gospodarowanie nimi.
Strategia - to instrument d ugofalowego zarz dzania gmin . Wnosi elementy ci g o ci
i trwa o ci w poczynania w adz gminy niezale nie od zmieniaj cych si uk adów
politycznych.

Buduj c strategi zrównowa onego rozwoju Gminy Niechlów, przechodzili my kolejne
etapy.
Diagnoza (w jakim punkcie jeste my) - czyli ocena stanu aktualnego gminy.
Na tym etapie opisano gmin , wybieraj c te informacje, które mia y kluczowy wp yw na jej
rozwój. W przypadku strategii Gminy Niechlów istotnym elementem jest stan i problemy
rodowiska przyrodniczego zw aszcza w obszarze rolnictwa i ochrony dolin rzecznych oraz
ich wp yw na spo eczne gospodarcze funkcjonowanie gminy. Diagnoza by a etapem pracy
nad strategia rozwoju zrównowa onego Gminy, w której zespó opracowuj cy opar si na
danych dost pnych w ro nych opracowaniach w tym gminnych.
Do opracowania strategii zrównowa onego rozwoju, zosta powo any zespó opracowuj cy w
pracach, którego wzi o udzia 24 osoby. Konsultanci wspólnie z Zarz dem Gminy
sporz dzili list osób, które zosta y zaproszone do prac nad strategi . Wybór osób
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uwarunkowany by jak najszerszym udzia em mieszka ców i konieczno ci reprezentowania
okre lonych dziedzin dzia alno ci gminy. Nie wszystkie zaproszone osoby skorzysta y z
mo liwo ci uczestniczenia w pracach grupy. Grupa pracowa a nad dalszymi etapami strategii.
Praca polega a na uczestniczeniu w zaj ciach warsztatowych. Rola konsultantów by a
ograniczona do modelowania prac grupy i opracowywaniu redakcyjnym uzyskanych na
warsztatach wyników.
Formu owanie wizji i celów strategicznych (do czego zmierzamy).
Ten etap rozpocz to od tworzenia wizji, czyli obrazu gminy za 7 lat. Dotychczasowe
do wiadczenia gmin tworz cych strategie wskazuj , e jest to odcinek czasu w miar
przewidywalny, w którym mo na sensownie planowa i zbiera owoce zaplanowanych
zmian.
Sposoby realizacji (jak to osi gn ) - po nakre leniu wizji i g ównych celów strategii
ustalono cele bardziej szczegó owo, aby mo na by o wybra te najwa niejsze (priorytety)
i ustali kolejno ich realizacji. Na tym etapie powsta y konkretne plany dzia a do
wybranych celów priorytetowych.
Ka dy kolejny etap by konsekwencj poprzedniego, nie by o wi c mo liwo ci „pój cia na
skróty”. Tworzenie strategii to przechodzenie od ogó u (wizja gminy) do szczegó u (projekty
dzia a ). Precyzyjniejsze analizy i wybory dokonane na poszczególnych etapach, u atwiaj
realizacj strategii, a prawdopodobie stwo niepowodzenia jest mniejsze.
Obowi zkiem uczestników zespo u by o konsultowanie wyników prac z mieszka cami
i swoim najbli szym otoczeniem. Konsultanci prowadzili rozmowy z ró nymi grupami
mieszka ców w kontaktach indywidualnych. Do obowi zku w adz gminy by o podawanie
informacji o tworzeniu strategii w lokalnej prasie, radiu i telewizji oraz innych ród ach
przekazu.
W wyniku budowy strategii zrównowa onego rozwoju gminy otrzymano:
1. Dokument w wersji pisanej strategii.
2. Grup liderów pracuj cych nad strategi zaanga owan w rozwój gminy.

Schemat procesu tworzenia strategii zrównowa onego rozwoju dla
Gminy Niechlów
kwiecie 2009 rok

22 kwiecie 2009 rok
I warsztat

14 maj 2009 rok
II warsztat

Przygotowanie gminy do
rozpocz cia procesu

Wizja i Analiza SWOT

Problemu rozwoju,
Cele rozwoju
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Plan operacyjny
Dzia ania/zadania

Prezentacja Strategii
Zrównowa onego Rozwoju
Gminy Niechlów

1.3. Struktura strategii.
WIZJA ROZWOJU GMINY
CEL NADRZ DNY
Analiza mocnych i s abych stron
szans i zagro e
CELE G ÓWNE

Problemy rozwoju gminy

CELE SZCZEGÓ OWE

Analiza podmiotów instytucjonalnych
i decydentów

PLAN OPERACYJNY
Dzia ania/zadania
PROJEKTY

Zarz dzanie realizacja strategii
• Spo eczny i wska nikowy system
monitorowania strategii
• System aktualizacji strategii
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2. Strategiczny kierunek rozwoju gminy.
2.1. Krótka charakterystyka gminy i jej misji.
Gmina wiejska Niechlów le y na prawym brzegu Odry w pó nocnej cz ci województwa
dolno l skiego. Szczególne walory doliny Odry i uj cia Baryczy z lasami i kami
zalewowymi, starorzeczami stanowi o du ych warto ciach przyrodniczych i krajobrazowych
tej gminy. Gmina ma charakter rolniczo-przemys owy ze wzgl du na dobre gleby, istniej ce
na terenie gminy Przedsi biorstwo Przemys u Ziemniaczanego oraz eksploatacj z ó gazu
zmiennego. W gminie zarejestrowano ponad sto podmiotów gospodarczych, z których
wi kszo zajmuje si handlem i drobnym rzemios em. Siedziba w adz gminy mie ci si we
wsi Niechlów, tutaj te umiejscowione s podstawowe instytucje i us ugi (policja, bank,
administracja samorz dowa, s u ba zdrowia, opieka spo eczna, poczta, o rodek doradztwa
rolniczego, dom kultury), drugim takim lokalnym o rodkiem us ugowym jest wie Siciny.
Zgodnie z uchwa a Rady Gminy z 30 grudnia 2008 roku (nr XXVII/110/2008) dochody
gminy w 2009 b d wynosi y ok. 14,1 mln z otych, a wydatki ok. 16,8 mln z .
Powierzchnia gminy to 152 km2, na której mieszka 5309 osób. Przez gmin przep ywa rzeka
Odra oraz jej prawobrze ny dop yw Barycz i s to g ówne wody powierzchniowe gminy.
Wi kszo z nich nie odpowiadaj normom g ównie ze wzgl dów na zasolenie i stan
biologiczny i sanitarny. Mieszka cy zaopatrywani s w dobrej jako ci wod do picia z uj
g binowych. Dzia alno
Przedsi biorstwa Przemys u Ziemniaczanego powoduje
wydzielanie si do atmosfery odorów, zw aszcza w okolicach odstojników (obecnie
uci liwo jest znacznie ograniczona). Gmina jest s abo zalesiona (24%), chocia le y obok
du ych kompleksów le nych. Wzd u Odry ci gnie
si pas najcenniejszy w skali europejskiej lasów
gowych. Lasy pa stwowe nale do Nadle nictwa
Góra. Wi ksze obszary le ne znajduj si na pó noc
od Niechlowa w kierunku wsi Siciny oraz w
okolicach Miechowa. Wielogatunkowe drzewostany
pe ni rozleg e funkcje: glebochronne, wodochronne
oraz jako lasy masowego wypoczynku. Na
wysoczyznach charakterystyczne s siedliska lasu
wie ego i mieszanego wie ego, z ma a ilo ci
siedlisk borowych. Wi kszo lasów na tym trenie
zosta a silnie zmieniona i na miejscu naturalnych dla
tych siedlisk gr dów rosn bory sosnowe. W dolinie
Rowu l skiego i na kraw dziach pradoliny rosn na
naturalnych
siedliskach
bory
mieszane
i
suboceaniczne, ródl dowe bory sosnowe. Na
terenach najni ej usytuowanych znajdziemy olsy i
lasy gowe (w strefie zalewów rzecznych). Wa nym
dla gminy elementem uzupe niaj cym znaczne
tereny bezle ne s parki, zadrzewione cmentarze,
sady i ogródki dzia kowe oraz zadrzewienia ródpolne.
Gmina Niechlów po o ona jest w korytarzu ekologicznym doliny Odry i Baryczy, w
pradolinie G ogowsko-Baruckiej w obni eniu Milicko-G ogowskim na prawym brzegu rzeki
Odry. Przebieg Odry ma tutaj charakter po udnikowy z szerokimi zakolami, niskimi brzegami
i rozleg ymi polami zalewowymi. Obszar wzd u brzegu rzeki charakteryzuje si
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wyst powaniem gów z otwartymi podmok ymi kami, cz sto zabagnionymi, licznymi
starorzeczami. Krajobraz gminy jest bardzo atrakcyjny z wyj tkowymi warto ciami
przyrodniczymi zwi zanymi z faun , flor i zbiorowiskami charakterystycznymi dla doliny
du ej rodkowoeuropejskiej rzeki. Najcenniejsze obszary to: Dolina Odry w okolicach uj cia
gminy), gdzie na prawie 1000 ha rozci ga si obszar
Baryczy (pó nocno-zachodnia cz
terenów gowych, rozleg e tereny w okolicach wsi Be cz Wielki. Walory krajobrazowe i
przyrodnicze stanowi o du ym potencjale do rozwoju kwalifikowanej turystyki zw aszcza
dla ekoturystyki. Klimat niechlowski nale y do strefy klimatu przej ciowego Europy
rodkowej pod rednim wp ywem klimatu oceanicznego oraz s abym wp ywem klimatu
górskiego. rednia temperatura stycznia wynosi -2 C, a rednia temperatura lipca to +18 C
przy opadach na poziomie 300 mm, oraz przewadze wiatrów z zachodu i pó nocnegozachodu. U ytki rolne obejmuj oko o 67% powierzchni gminy. Rolnictwo ma do dyspozycji
gleby bardzo zró nicowane - od s abych bielicowych po urodzajne czarne ziemie i mady.
G ównie wyst puj gleby urodzajne - 30% gleb klasy II-IIIb, 55% -IVa. Charakterystyczny
dla gminy jest stosunkowo du y udzia u ytków zielonych zwi zanych z dolinami rzecznymi.
Pomimo bliskiego s siedztwa o rodka przemys owego (huta miedzi) w G ogowie gleby w
gminie nie maj przekroczonych norm zawarto ci metali ci kich. W strukturze wielko ci
gospodarstw rolnych przewa aj gospodarstwa do 5 ha (ok. 49%), ponad 23% to
gospodarstwa od 5-10 ha, powy ej 15 ha to ok. 13%. rednia wielko gospodarstwa wynosi
ok. 7 ha.

Dolina Odry, w tym fragment le cy w gminie, zosta a obj ta ochron w ramach europejskiej
sieci ekologicznej Natura 2000. Walory przyrodnicze spowodowa y, e ustanowiono tu dwie
formy obszarów Natura 2000:
1. Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 „ gi Odrza skie” (Kod obszaru
PLB020008), w skrócie OSO.
2.
Specjalny
Obszar
Ochrony
siedlisk Natura 2000 „ gi Odrza skie” (Kod obszaru PLH020018), w skrócie SOO.
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Specjalny Obszar Ochrony siedlisk zosta zaakceptowane przez Komisj Europejsk decyzj
z 12 grudnia 2008 roku. Obszar Specjalnej Ochrony ptaków zosta wyznaczony przez
Ministra rodowiska w drodze rozporz dzenia z dnia 27 pa dziernika 2008 roku. Obszary
po o one s w dolinie Odry mi dzy Brzegiem Dolnym a G ogowem na terenie województwa
dolno l skiego i lubuskiego (gmina Szlichtyngowa), w wi kszo ci zajmuj teren mi dzywala.
Powierzchnia obszarów wynosi oko o 18 tys. ha. Obszary stanowi fragment doliny Odry o
d ugo ci 101 km, od Brzegu Dolnego do G ogowa, mniej wi cej od wysoko ci 290 km do
385 km, w granicach dawnej terasy zalewowej rzeki, wraz z uj ciem Baryczy. Granice
obszarów w wi kszo ci poprowadzone s zgodnie z aktualnym terenem zalewowym wraz z
planowanymi polderami. Obejmuj siedliska nadrzeczne zachowane w mi dzywalu oraz
terenu
najlepiej wykszta cone lasy, ki i torfowiska niskie poza jego obr bem. Du a cz
jest regularnie zalewana. Obszary w du ej cz ci poro ni te s lasami, g ównie gami
jesionowymi i wi zowymi, rozwijaj cymi si na glebach aluwialnych. Przewa aj dobrze
zachowane p aty siedlisk, cz ste s starodrzewia ponad 100-letnie, z licznymi drzewami
pomnikowymi. Liczne, pozosta e po dawnym korycie Odry, starorzecza s w ró nych fazach
zarastania. Mo na tu obserwowa kolejne stadia sukcesyjne zbiorowisk zwi zanych z
dynamicznym uk adem doliny rzecznej, w tym tak e zbiorowisk szuwarowych, zwi zanych
ze starorzeczami. W dolinie znajduj si te du e kompleksy wilgotnych k. Obszar
Specjalnej Ochrony ptaków „ gi Odrza skie” obejmuje ostoje ptasia o randze europejskiej E
53. W obszarze wyst puje, co najmniej 36 gatunków ptaków z Za cznika I Dyrektywy
„ptasiej”, 11 gatunków z Polskiej Czerwonej Ksi gi Zwierz t. Gnie dzi si ok. 100 gatunków
ptaków. W ród tych gatunków bocian czarny, trzmielojad, kania czarna, kania ruda, bielik,
b otniak stawowy, uraw, zimorodek, dzi cio zielonosiwy, dzi cio redni, mucho ówka
bia oszyja s g ównymi celami ochrony w tym obszarze. Specjalny Obszar Ochrony siedlisk
„ gi Odrza skie” odznacza si du ym bogactwem siedlisk rzadkich i zagro onych,
charakterystycznych dla du ej rzeki nizinnej (11 typów siedlisk z Za cznika I Dyrektywy
Siedliskowej, w tym oba typy bardzo dobrze zachowanych lasów gowych, zajmuj cych tu
znaczn powierzchni ). Cennym elementem przyrody obszaru s ki z takimi interesuj cymi
gatunkami jak goryczka w skolistna Gentiana pneumonanthe, kosaciec syberyjski Iris
sibirica czy czosnek k towaty Alium angulosum. Na terenie ostoi stwierdzono obecno 13
gatunków z Za cznika II Dyrektywy Siedliskowej. Wa ne jest przede wszystkim
wyst powanie kie bia bia op etwego i bolenia oraz kilku rzadkich gatunków motyli. Bardzo
bogata jest flora ostoi z licznymi gatunkami prawnie chronionymi oraz gatunkami rzadkimi i
zagro onymi, tak w skali ca ej Polski, jak i lokalnie. Mi dzy innymi liczne s storczykowate.
W wielu starorzeczach wyst puje obfita populacja salwinii p ywaj cej Salvinia natans i
kotewki orzecha wodnego Trapa natans. Zasadniczo, obszar jest wa ny dla ochrony
bioró norodno ci i spe nia funkcj bardzo wa nego korytarza ekologicznego.
Na terenie gminy jest Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Baryczy. Obejmuje on
po udniowo-zachodni cz
gminy, chroni c fragmenty doliny Odry i Baryczy.
Gmina Niechlów stanowi wspólnot samorz dowa 21 so eckich wsi: Bartodzieje, Be cz
Wielki, Bogucin, G obice, Karów, Lipowiec, kanów, Mase kowice, Miechów, Naratów,
Niechlów, Siciny, wierczów, Szaszorowice, Tarpno, Wioska, W groda, Wronów,
Wroniniec, abin i uchlów. Gmina graniczy od wschodu z gmin miejsko - wiejsk Góra,
od zachodu z gmin wiejsk P c aw, od pó nocy z gmina miejsko - wiejsk Szlichtyngowa
(województwo lubuskie) i od po udnia z gminami wiejskimi Jemielno i Rudna.
Najbli szym o rodkami miejskim s : G ogów (22 km), Leszno (35 km), Rawicz (38 km) i
Lubin (58 km). Wraz z gminami miejsko – wiejsk Góra, gmin miejsko – wiejsk W sosz,
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gmin wiejsk Jemielno tworzy Powiat Górowski. W miar dobra sie dróg, umo liwia dobre
po czenia komunikacyjne z pobliskimi o rodkami miejskimi, a tak e z Wroc awiem (103
km).
Misja to okre lenie podstawowych funkcji gminy i zapisana jest w ustawie o samorz dzie
terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz w uchwalonym statucie gminy.
Misja Gminy Niechlów zawarta jest w sformu owaniach:
• „Mieszka cy Gminy stanowi z mocy prawa wspólnot samorz dow ”,
• „Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu w asnym i na w asn odpowiedzialno ”,
• „Do zakresu dzia ania gminy nale wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
nie zastrze one ustawami na rzecz innych podmiotów”.

2.2. Wizja przysz o ci i cel nadrz dny rozwoju gminy.
Wizja zrównowa onego rozwoju gminy to obraz jej przysz ego stanu, do którego b dzie si
d y , uwzgl dniaj c dobro rodowiska przyrodniczego i potrzeby mieszka ców. Wszystkie
dzia ania podejmowane na rzecz jej urzeczywistnienia nie mog zagra a ani degradowa
rodowiska.
Uczestnicy warsztatów sformu owali obraz gminy za 7 lat. Okre lono po dane cechy
rodowiska przyrodniczego, skal rozwoju gospodarczego, funkcjonowanie instytucji
publicznych i poziom ycia mieszka ców.
Poprzez stworzenie wizji przygotowano ramy, które pozwoli y podj decyzje dotycz ce
wyznaczenia celów i sposobów ich realizacji w strategii. Wizja szczegó owa oraz has owa
zosta a sformu owana na I warsztacie. Uczestnicy wielokrotnie wracali w ci gu ca ego
procesu tworzenia strategii do tego materia u wyj ciowego, porównuj c zapisy z wizji z
poszczególnymi celami, dzia aniami i zadaniami. W ten sposób w strategii zapisano
konsekwentny ci g zdarze .
Has owa wizja rozwoju zrównowa onego Gminy Niechlów brzmi:
WYJ TKOWA PRZYRODA UJ CIA BARYCZY I DOLINY ODRY, ROLNICTWO
OFERUJ CE RÓ NORODN , BEZPIECZN I DOBREJ JAKO CI YWNO ,
URZEKAJ CY OTWARTO CI I YCZLIWO CI , DYNAMIK , WIEDZ
I POGOD DUCHA MIESZKA CY TO NASZA GMINA NIECHLÓW.
Wizja w uj ciu szczegó owym to bardziej rozwini ty obraz gminy:

•
•
•
•

1.

rodowisko przyrodnicze.

rodowisko naturalne jest w dobrym stanie, jego jako nie uleg a pogorszeniu a
najcenniejsze obszary, ze wzgl du na walory krajobrazowe i przyrodnicze, s
nale ycie chronione.
W gminie rozwi zany jest problem zanieczyszczenia rodowiska, cieki i opady s
zagospodarowane i unieszkodliwiane we w a ciwy sposób.
Cz
energii pozyskiwana jest ze róde odnawialnych, przyjaznych rodowisku.
Sprawnie dzia a system melioracji i ma ej retencji, utrzymuj cy optymalny dla
ochrony rodowiska, zamieszkania i gospodarowania poziom wód w ciekach i glebie.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Gospodarka.

Mieszka cy nie maj wi kszych problemów w znalezieniu zatrudnienia i pozyskaniu
dochodów. G ównie dzi ki zatrudnieniu w istniej cych i nowych firmach, tworzenie
w asnych przedsi biorstw.
Firmy maj dobre warunki do rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy.
Wykorzystane s mo liwo ci do rozwoju us ug, zw aszcza na podstawie walorów
przyrodniczo – krajobrazowych.
Region znany jest z mo liwo ci wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych,
wybitnej jako ci wy ywienia i mo liwo ci zakupu dobrej jako ci produktów
lokalnych, zw aszcza ywno ci.
Rolnictwo i przetwórstwo produktów rolnych jest wa nym dzia em gospodarki gminy.

3.

Spo ecze stwo.

Mieszka cy s pod dobr i dostosowan do potrzeb opiek zdrowotn i socjaln .
Gmin zamieszkuj mniejsza ilo mieszka ców, ale osiad o sporo ludzi m odych,
wykszta conych i przedsi biorczych.
Spora grupa mieszka ców stale dba o podnoszenie swoich kwalifikacji i jest dobrze
wykszta cona. Kwalifikacje s dostosowane do rynku pracy i mo liwo ci rozwoju.
Standard ycia mieszka ców pozwala na bezpieczny i spokojny byt oraz rozwój.
Mieszka cy wszystkich miejscowo ci maj mo liwo spotykania si i sp dzania
wspólnie wolnego czasu w dobrze przygotowanych do tego miejscach i obiektach.
Cech mieszka ców jest dba o o rodowisko, aktywno i zaanga owanie na rzecz
swoich spo eczno ci i gminy oraz zwi kszanie swojej wiedzy i wiadomo ci.
So ectwa pe ni funkcj lokalnych o rodków aktywno ci obywatelskiej i rozwojowej.

4.

Zarz dzanie gmin .

System dróg, cie ek, szlaków sprzyja bezpiecznemu i sprawnemu przemieszaniu si ,
jest te wa nym elementem regionalnego systemu komunikacji i turystyki w dolinie
Odry i Baryczy.
Do rozwoju gminy, w tym spo eczno ci lokalnych, jest sprawnie pozyskiwana pomoc
z ro nych róde , z du ym zaanga owaniem mieszka ców i so ectw.
So ectwa s aktywnie wspierane przez gmin i maj mo liwo realizowania
w asnych dzia a .
W gminie mieszka si i przebywa bez obaw o bezpiecze stwo.
Rozwój gminy oparty jest o dobrze funkcjonuj cy system wspó pracy z aktywnymi
grupami mieszka ców, kooperacj z organizacjami pozarz dowymi i wspó dzia aniem
z instytucjami i organizacjami w regionie.
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Z tak sformu owanej wizji powsta cen nadrz dny rozwoju zrównowa onego Gminy
Niechlów:
Zrównowa ony rozwój gminy oparty o walory przyrodnicze regionu i tradycje rolnicze.
Cel ten mo e by osi gni ty, gdy b d
zrównowa onego rozwoju.

realizowane dzia ania zgodne z zasadami

2.3. Cele g ówne strategii.
Cel g ówny w odró nieniu od celu nadrz dnego to taki cel strategiczny, który mamy osi gn
w ca o ci i za osi gni cie, którego ponosimy w pe ni odpowiedzialno . Cel nadrz dny w
du ym stopniu osi gniemy wówczas, gdy b dziemy realizowa cele g ówne. Okre lenie celu
g ównego polega, wi c na odpowiedzi na pytanie: jaki rozwój zapewni gminie realizacj celu
nadrz dnego? Przy budowie strategii rozwoju zrównowa onego odpowied na to pytanie jest
nast puj ca: rozwój spo eczno-gospodarczy zharmonizowany ze rodowiskiem, czyli rozwój,
w którym granic podejmowanych dzia a jest trwa o zasobów rodowiska przyrodniczego.
Cele g ówne s „rozbite” na cele w uk adzie poszczególnych sfer ( adów).

rodowisko przyrodnicze.
Cel g ówny: POPRAWA STANU RODOWISKA I STANDARDU YCIA W GMINIE.
Gospodarka.
Cel g ówny: WI KSZA AKTYWNO I EFEKTYWNO
GOSPODARKI W GMINIE.

EKONOMICZNA

Spo ecze stwo.
Cel g ówny: WZROST ZADOWOLENIA Z JAKO CI YCIA I ZAMIESZKANIA NA
TERENIE GMINY.
Zarz dzanie gmin .
Cel g ówny: SPRAWNIEJSZY SYSTEM ZARZ DZANIA GMIN OPARTY W DU EJ
MIERZE O WSPÓ PRAC I WSPÓ ODPOWIEDZIALNO .
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3. SZANSE I ZAGRO ENIA ROZWOJU GMINY.
W rozdziale zosta a dokonana analiza czynników sprzyjaj cych i ograniczaj cych rozwój
gminy. Rozwa ano atuty gminy oraz s abo ci stanowi ce istotne bariery rozwojowe.
Odniesiono si tak e do mo liwo ci, które mog pojawi si w przysz o ci w otoczeniu
gminy i rzutowa na jej rozwój.
Analiza SWOT dla gminy Niechlów zosta a przeprowadzona podczas warsztatów. Gmin
poddano analizie warto ciuj cej, okre laj c s abe i mocne strony gminy obecnie – czyli co
gmina ma, a czego nie ma, co mo e wp ywa na jej rozwój. Odniesiono si równie do
mo liwo ci i zagro e , które mog si pojawi w przysz o ci w otoczeniu i wewn trz gminy i
wp ywa na jej kondycj . Przewiduj c je, w adze lokalne mog unikn wielu trudno ci.
Stawiaj c na mocne strony i wykorzystuj c szanse, Niechlów mo e skutecznie niwelowa
s abo ci.

3.1. Stymulatory rozwoju.
Czynniki sprzyjaj ce rozwojowi to stymulatory rozwoju tzn. te czynniki, które umo liwi
gminie Niechlów realizacj przyj tej wizji i celu nadrz dnego strategii. S to czynniki, które
gmina mo e wykorzysta w pobudzaniu w asnego rozwoju. Nale y do nich zaliczy :
• Stymulowanie inicjatyw spo ecznych. Stworzenie warunków do zwi kszenia aktywno ci
mieszka ców zarówno w zakresie inicjatyw w asnych (w asna dzia alno gospodarcza,
zmiana kwalifikacji zawodowych) jak i przedsi wzi
s u cych mieszka com
(zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, opieka nad osobami znajduj cymi si w
trudnych warunkach). Temu celowi ma s u y powo anie organizacji spo ecznej oraz
organizacji gospodarczej wspieraj cej przedsi biorczo i tworzenie dodatkowych miejsc
pracy.
• Tworzenie partnerstwa spo ecznego i zwi kszanie udzia u mieszka ców w rozwi zywaniu
problemów gminy. Ma temu s u y odpowiedni przep yw informacji pomi dzy gmin
i mieszka cami oraz informacji zwrotnych od mieszka ców. Wykorzystanie wiedzy
i pomys ów lokalnej spo eczno ci to budowanie rozwoju gminy w oparciu o najcenniejszy
zasób – potencja ludzki.
• Wykorzystanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych gminy w promocji gminy,
tworzenie dodatkowych miejsc pracy i przyci ganie inwestorów zewn trznych.
• Na bazie strategii przygotowanie szczegó owych projektów do zapisanych zada oraz
staranie si o zewn trzne fundusze na ich realizacj .
Uczestnicy warsztatów dokonali analizy warto ciuj cej, okre laj c mocne i s abe strony
gminy oraz szanse i zagro enia dla jej rozwoju.
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Analiza SWOT
S abe strony

Mocne strony
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ró norodno i du e walory przyrodnicze
Znaczne zalesienie gminy
Dwie rzeki z wyj tkowym uj ciem Baryczy
Ma e zag szczenie ludno ci
Blisko KGHM – zatrudnienie mieszka ców
Blisko G ogowa, Rawicza, Leszna
Dobre reprezentowanie mieszka ców gminy
przez samorz d
Dobry kontakt z instytucjami i organizacjami
Integracja spo ecze stwa poprzez imprezy
kulturalne i sportowe
Istniej ce stowarzyszenia i ich aktywno
Wykszta cenie m odzie y i podnoszenie
kwalifikacji
Dba o o dobra kultury
O wiata
Urz d gminy
Handel
Kopalnia gazu
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Szanse

Utrzymanie dobrego stanu naturalnego
rodowiska
Rozwi zanie problemu cieków
Rozwój energii odnawialnych
Przyjazd ludzi z terenów przemys owych
Zwi kszenie wsparcia dla firm i rolnictwa,
pomoc w pozyskaniu rodków unijnych
Rozwój turystyki, agroturystyki
Powi kszenie gospodarstw i scalanie gruntów
rolnych
Gazyfikacja gminy
Lepszy dojazd - most w Ciechanowie, PKP,
egluga
Wspó praca Gminy z podmiotami
gospodarczymi, instytucjami i organizacjami
Pozyskanie i wykorzystanie rodków
zewn trznych w tym z Unii Europejskiej

Ma o efektywne zagospodarowanie cieków
Niezadowalaj ca gospodarka odpadami, brak
segregacji odpadów, dzikie wysypiska
Wadliwie funkcjonuj ca melioracja,
zniszczona ma a retencja
S siedztwo KGHM – zanieczyszczenie
rodowiska
S abe zaanga owanie mieszka ców,
zw aszcza ludzi m odych, w ycie gminy
Ma a wspó praca pomi dzy mieszka cami
Starzenie si mieszka ców
Niska op acalno produkcji
S aba infrastruktura turystyczna
Bezrobocie
Tereny zagro one powodzi
Z y stan dróg gminnych i poboczy
Ucieczka wykszta conej m odzie y
Zbyt ma y bud et Gminy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zagro enia

Zanieczyszczenie rodowiska, dewastacja
rodowiska przez mieszka ców, KGHM
Nierówno we wspieraniu krajów Unii
Europejskiej – mniejsze wsparcie dla Polski
Niewykorzystanie mo liwo ci pozyskiwania
wsparcia rozwoju gminy z zewn trz
Negatywny wp yw walk politycznych
Utrata miejsc pracy i likwidacja zak adów
Narastanie patologii spo ecznych, zw aszcza
narkomanii, nadu ywania alkoholu
Wzrastaj ce koszty utrzymania o wiaty,
nadmiernie obci aj ce bud et gminy
Centralizacja rodków na wsparcie
Powodzie
Dalszy odp yw ludzi m odych
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3.2. Problemy rozwoju.
Problemy rozwoju gminy powinny posiada trzy cechy:
mie charakter negatywny dla rozwoju zrównowa onego;
opisywa stan istniej cy;
powinny by istotne z punktu widzenia realizacji strategii.
Uczestnicy warsztatów korzystaj c z w asnych obserwacji i analizy SWOT identyfikowali
problemy w 4 sferach: rodowiska przyrodniczego, spo ecznej, gospodarczej i zarz dzania
gmin .
Najistotniejsze do ukierunkowania prac nad strategi zrównowa onego rozwoju by y
problemy zwi zane ze stanem rodowiska przyrodniczego. Za o ono, e rozwój spo eczno gospodarczy powinien si odbywa bez naruszania tych zasobów.
W rozdziale czwartym problemy zosta y przekszta cone na cele szczegó owe. W ten sposób
problemy stanowi ce istotne bariery rozwoju zosta y przekszta cone na pozytywne docelowe
stany w przysz o ci.
•
•
•

1. rodowisko przyrodnicze.
1.
2.
3.

Problemy:
Ma o efektywne zagospodarowanie cieków (brak oczyszczalni, brak kanalizacji)
Niezadowalaj ca gospodarka odpadami (brak segregacji odpadów, dzikie wysypiska).
Wadliwie funkcjonuj ca melioracja, zniszczona ma a retencja, zagro enie powodziowe.

Cel g ówny:
Poprawa stanu rodowiska i standardu ycia w gminie.
Cele szczegó owe:
1. Wzrost czysto ci i jako ci wód w rzekach i uj ciach.
2. Kompleksowe rozwi zanie problemu odpadów.
3. Sprawny system melioracji i ochrony przeciwpowodziowej.

2. Gospodarka.
1.
2.
3.
4.

Problemy:
S aba infrastruktura w tym turystyczna (brak gazyfikacji gminy).
Niska op acalno produkcji.
Bezrobocie.
S abe wsparcie dla firm i rolnictwa w pozyskiwaniu rodków unijnych.

Cel g ówny:
Wi ksza aktywno

i efektywno

ekonomiczna gospodarki w gminie.

Cele szczegó owe:
1. Wspieranie rozwoju firm i rolnictwa na terenie gminy, tworzenia nowych miejsc pracy
( atwiejsze pozyskanie rodków unijnych).
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury podnosz ca standard ycia i mo liwo ci
rozwoju na terenie gminy (zgazyfikowanie gminy).
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Poprawa jako ci dróg i stanu bezpiecze stwa na drogach.

3. Spo ecze stwo.
1.
2.
3.
4.

Problemy:
S abe zaanga owanie mieszka ców, zw aszcza ludzi m odych, w ycie gminy (za ma o
lokalnych liderów, ma a wspó praca pomi dzy mieszka cami).
Wyjazd m odych, wykszta conych ludzi z powodu braku perspektyw yciowych.
Ma o terenów rekreacyjnych (g ównie place zabaw dla dzieci)
Utrudnione warunki funkcjonowania s u by zdrowia (budynek o rodka zdrowia nie jest w
pe ni dostosowany do przepisów prawnych - stan techniczny).

Cel g ówny:
Wzrost zadowolenia z jako ci ycia i zamieszkania na terenie gminy.
Cele szczegó owe:
1. Pobudzenie aktywno ci spo ecznej i obywatelskiej, wzrost samodzielno ci mieszka ców
w rozwi zywaniu problemów lokalnych.
2. Doskonalenie systemu opieki spo ecznej i zdrowotnej w gminie.
3. Tworzenie warunków do rekreacji, wypoczynku i rozwoju zainteresowa mieszka ców.
4. Tworzenie warunków do osiedlania si na ternie gminy, zw aszcza dla osób m odych.

4. Zarz dzanie gmin .
Problemy:
1. Zbyt ma y bud et Gminy (niski stopie pozyskania rodków pozabud etowych).
2. Z y stan dróg gminnych i poboczy – niebezpiecze stwo wypadków.
3. Poprawa stopnia wspó pracy mi dzy Urz dem Gminy a spo ecze stwem i organizacjami
funkcjonuj cymi na terenie gminy.
Cel g ówny:
Sprawniejszy system zarz dzania gmin oparty w du ej mierz o wspó prac i
wspó odpowiedzialno .
Cele szczegó owe:
1.
2.
3.

Bardziej aktywne i efektywne pozyskiwanie rodków pozabud etowych na rozwój gminy
(osi gni cie zrównowa onego bud etu gminy).
Wi ksza i bardziej efektywna wspó praca samorz du, organizacji pozarz dowych, firm i
mieszka ców na terenie gminy.
Wzrost zainteresowania gmin w regionie i wiecie.
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4. PLAN OPERACYJNY STRATEGII - CELE SZCZEGÓ OWE ORAZ
ICH REALIZACJA.
Przyj cie wizji gminy umo liwi o sformu owanie celu nadrz dnego strategii stanowi cego
podstawow przes ank rozwoju gminy. Cele g ówne okre lone jako zrównowa ony rozwój
czterech sfer: rodowiska przyrodniczego, spo ecznej, gospodarczej i przestrzennej.
Cele szczegó owe to konkretne efekty, które gmina osi gnie za 10 lat.
Cel szczegó owy powinien by :
§ precyzyjny,
§ mierzalny,
§ osi galny,
§ realistyczny,
§ okre lony w czasie.
Zapisanie celów szczegó owych w formie zada do realizacji z przypisanym
czasem ich wykonania i odpowiedzialno ci umo liwia spe nienie powy szych
warunków. Tak powstaje plan operacyjny (harmonogram) do ka dego celu
szczegó owego, który staje precyzyjnym zapisem (krok po kroku) dzia a
s u cych osi gni ciu efektu docelowego.
W „Strategii zrównowa onego rozwoju Gminy Niechlów” cele szczegó owe zosta y
uporz dkowane wed ug hierarchii wa no ci.
Dla ka dej sfery przyj to kryteria, ustalaj ce kolejno celów strategii bior c pod uwag :
§
popraw stanu rodowiska,
§
jako
ycia,
§
integracj mieszka ców,
§
atwo w realizacji i zdobyciu rodków finansowych,
§
mo liwo ci organizacyjne.
Kolejno celów wynika z przyznanej punktacji przez grupy robocze. Na pocz tku zosta y
umieszczone cele z najwy sz ilo ci punktów, a wi c pilne do realizacji lub, których
realizacja b dzie mo liwa ze wzgl dów finansowych i organizacyjnych. Uszczegó owienie
kosztów nast puje w planach, które s wynikiem realizacji Strategii i gdzie takie koszty
mo na bardziej szczegó owo ustali . W zapisach dotycz cych finansowania pod poj ciem
rodki zewn trzne nale y rozumie wszystkie mo liwe do uzyskania na dany cel wsparcia
(finansowe, organizacyjne, rzeczowe). G ównym ród em zapewne b d programy i fundusze
Unii Europejskiej, ale istotne s równie inne ród a. Du e znaczenie maj równie rodki
pozyskane niebezpo rednio przez samorz d, ale przez instytucje i organizacje pozarz dowe, z
którymi gmina b dzie wspó pracowa a, aby zrealizowa dzia ania zawarte w Strategii.
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4.1. rodowisko przyrodnicze.
Cel g ówny: Poprawa stanu rodowiska i standardu ycia w gminie.
Dla osi gni cia celu g ównego, podczas warsztatów, wypracowano nast puj ce cele
szczegó owe:
1. Wzrost czysto ci i jako ci wód w rzekach i uj ciach.
2. Kompleksowe rozwi zanie problemu odpadów.
3. Sprawny system melioracji i ochrony przeciwpowodziowej.
Cel szczegó owy: Wzrost czysto ci i jako ci wód w rzekach i uj ciach.
Uzasadnienie wyboru celu:
G ówne rzeki gminy – Odra i Barycz zaliczone s do pozaklasowych wód powierzchniowych.
Decyduje o tym przede wszystkim parametr bakteriologiczny, co wiadczy o niskim stopniu
sanitaryzacji gminy. Aby wody te mog y by wykorzystane do celów rekreacyjnowypoczynkowych, do nawadniania terenów rolniczych, upraw ogrodniczych powinny
odpowiada odpowiednio II i III klasie czysto ci. Szczególnie atrakcyjn rzek jest Odra,
wzd u której znajduj si cenne przyrodniczo obszary mog ce mie wp yw na rozwój gminy.
W wi kszo ci wsi na terenie gminy s wybudowane wodoci gi. Zwi kszona ilo cieków nie
jest nale ycie zagospodarowana i powoduje znaczne zanieczyszczenie rodowiska. Wody
gruntowe nie nadaj si do wykorzystania jako zdatne do picia. Wymagane jest, dla dobra
mieszka ców rozwi zania problemu cieków.
Cel ten zostanie osi gni ty poprzez:
1. Budowa systemu kanalizacji i oczyszczania cieków.
2. Sta e podnoszenie jako ci stosowanych technologii w utylizacji i zagospodarowania
cieków.

Cel szczegó owy: Kompleksowe rozwi zanie problemu odpadów.
Uzasadnienie wyboru celu:
Grupa warsztatowa uzna a uporz dkowanie gospodarki odpadami za jeden z najwa niejszych
celów, który nale y osi gn . „Dzikie” wysypiska pojawiaj si i rosn przede wszystkim w
pobli u wi kszych miejscowo ci. W a ciwe zagospodarowane odpady poprawi estetyk
otoczenia i zwi kszy walory turystyczne gminy oraz samopoczucie mieszka ców.
Cel ten zostanie osi gni ty poprzez:
1. Wdro enie programu gospodarki odpadami.
2. Likwidacja "dzikich wysypisk" z aktywnym udzia em mieszka ców, rad so eckich,
zapobieganie powstawania nowych.
3. Rozwijanie i doskonalenie systemu segregacji odpadów
• podniesienie wiadomo ci spo ecznej i informacja,
• pojemniki na poszczególne odpady,
• zagwarantowanie odbioru surowców.
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Cel szczegó owy: Sprawny system melioracji i ochrony przeciwpowodziowej.
Uzasadnienie wyboru celu
Jednym z g ównych problemów wskazanych przez uczestników warsztatów jest wadliwie
funkcjonuj ca melioracja, zniszczona ma a retencja, zagro enie powodziowe.
Uwarunkowania te s poza bezpo rednim zasi giem oddzia ywania urz du gminy. Dlatego
niezb dne jest podj cie wspó pracy z zarz dcami cieków wodnych i urz dze
hydrotechnicznych w celu ustalenia wspólnej strategii post powania w rozwi zywaniu
istniej cych problemów.
Cel ten zostanie osi gni ty poprzez:
1. D enie do utrzymania odpowiedniego stanu infrastruktury melioracyjnej oraz
przeciwpowodziowej.
2. Sta a wspó praca z RZGW i innymi zainteresowanymi podmiotami w celu rozwi zania
zdefiniowanych problemów.
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4.2. Gospodarka.
Cel g ówny: Wi ksza aktywno
gminie.

i efektywno

ekonomiczna gospodarki w

Cel g ówny zosta przekszta cony na cele szczegó owe, które zostan osi gni te poprzez
realizacj poszczególnych planów operacyjnych. W czasie prac warsztatowych grupa
uzgodni a nast puj c hierarchi celów szczegó owych:
1. Wspieranie rozwoju firm i rolnictwa na terenie gminy, tworzenia nowych miejsc
pracy ( atwiejsze pozyskanie rodków unijnych).
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury podnosz ca standard ycia i mo liwo ci
rozwoju na terenie gminy (zgazyfikowanie gminy).
3. Poprawa jako ci dróg i stanu bezpiecze stwa na drogach.
Cel szczegó owy: Wspieranie rozwoju firm i rolnictwa na terenie gminy, tworzenie
nowych miejsc pracy ( atwiejsze pozyskanie rodków unijnych).
Uzasadnienie wyboru celu:
Gmina boryka si z problemami zwi zanymi z brakiem dostatecznej ilo ci miejsc pracy.
Jedn z form rozwi zania tych trudno ci jest wsparcie dla istniej cych i funkcjonuj cych w
gminie firm i gospodarstw rolnych. Poprzez rozwój miejscowych przedsi biorstw, a tak e
wykorzystanie mo liwo ci ci gni cia do Niechlowa nowych firm zwi kszy si ilo miejsc
pracy. Dodatkowe mo liwo ci tworzeni i rozwoju istniej cych firm i wspierania rozwoju
dzia alno ci rolniczej daj fundusze europejskie. Dobra informacja, realizacja dzia a
szkoleniowych i doradczych, pomoc w zak adaniu dzia alno ci gospodarczej, przygotowane
odpowiednio tereny pod inwestowanie i uruchamianie dzia alno ci gospodarczej (tak e przy
wsparciu funduszy europejskich) to zadania, jakie b dzie mia powo any w tym celu o rodek
rozwoju gminy.
Wsparcia potrzebuj równie dzia aj cy na terenie gminy rolnicy – szczególnie w
wykorzystaniu mo liwo ci, jakie daj dzia ania zwi zane z dofinansowaniem dzia alno ci
rolniczej w ramach rodków z PROW oraz rozwoju gospodarstw ekologicznych.
Cel ten zostanie osi gni ty poprzez:
1. Utworzenie o rodka wspierania rozwoju i informacji gospodarczej (O rodek rozwoju
gminy).
2. Opracowanie i aktualizacja systemu preferencji dla inwestorów.
3. Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla rolników z terenu gminy.
Cel szczegó owy: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury podnosz ca standard ycia
i mo liwo ci rozwoju na terenie gminy (zgazyfikowanie gminy).
Uzasadnienie wyboru celu:
Gmina powinna podj dzia ania podnosz ce standard ycia. Zwi zane to jest z inwestycjami
w infrastruktur . Dzia ania zwi zane z wodoci gami, gospodark ciekow zapisane zosta y
w dzia aniach ze sfery rodowiskowej. W ramach tego celu wymagane jest, dla dobra
mieszka ców wybudowanie systemu dystrybucji gazu.
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Gmina ma mo liwo ci rozwoju turystyki. Obecnie nie jest to nale ycie wykorzystane. S
wyznaczone ale nie przygotowane trasy turystyczne do turystyki pieszej, rowerowej, konnej.
Pomimo po o enia nad Odr oraz Barycz i dobrych warunków do turystyki wodnej te
mo liwo ci nie s wykorzystane. Tereny wiejskie nie rozwijaj si w oparciu o gospodarstwa
agroturystyczne i turystyk weekendow . Mieszka cy i gmina nie s dostatecznie
przygotowani do rozwijania tej dziedziny gospodarki i kreowania cz ci dochodów w oparciu
o walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy. Rozwoju wymaga równie baza hotelarska i
gastronomiczna.
Cel ten zostanie osi gni ty poprzez:
1. Budowa systemu dystrybucji gazu w gminie.
2. Budowa infrastruktury turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej.
3. Zach canie mieszka ców do tworzenia gospodarstw agroturystycznych i oferty turystyki
weekendowej.
4. D enie do rozwoju telekomunikacji i us ug teleinformatycznych oraz spo ecze stwa
informatycznego.
Cel szczegó owy: Poprawa jako ci dróg i stanu bezpiecze stwa na drogach.
Uzasadnienie wyboru celu:
Wa nym problemem jest niew a ciwy stan techniczny dróg, wynikaj cy z braku mo liwo ci
sfinansowania ich remontu. Stan dróg jest równie wynikiem mozaiki sposobu zarz dzania.
rodki w wyniku tego s rozproszone w ród ró nych zarz dców i s problemy w koordynacji
prac. Innym problemem zwi zanym z drogami jest niski poziom bezpiecze stwa ich
u ytkowników, szczególnie mieszka ców wsi przez, które przebiegaj drogi bez poboczy.
Cel ten zostanie osi gni ty poprzez:
1. Rozbudowa i poprawa jako ci dróg gminnych, w tym budowa chodników.
2. Stworzenie lobbingu w sprawie modernizacji pozosta ych dróg.
3. Zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych przy porz dkowaniu chodników.
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4.3. Spo ecze stwo.
Cel g ówny: Wzrost zadowolenia z jako ci ycia i zamieszkania na terenie
gminy.
Cel g ówny w sferze spo ecznej zostanie osi gni ty dzi ki takiemu rozwojowi spo eczno –
gospodarczemu gminy, w którym granic podejmowanych dzia a jest trwa o zasobów
rodowiska przyrodniczego. Cel g ówny w sferze spo ecznej zosta przekszta cony na cele
szczegó owe, które zostan osi gni te poprzez realizacj poszczególnych planów
operacyjnych.
W czasie pracy warsztatowej grupa wypracowa a nast puj ce cele szczegó owe:
1. Pobudzenie aktywno ci spo ecznej i obywatelskiej, wzrost samodzielno ci mieszka ców
w rozwi zywaniu problemów lokalnych.
2. Doskonalenie systemu opieki spo ecznej i zdrowotnej w gminie.
3. Tworzenie warunków do rekreacji, wypoczynku i rozwoju zainteresowa mieszka ców.
4. Tworzenie warunków do osiedlania si na ternie gminy, zw aszcza dla osób m odych.
Cel szczegó owy: Pobudzenie aktywno ci spo ecznej i obywatelskiej, wzrost
samodzielno ci mieszka ców w rozwi zywaniu problemów lokalnych.
Uzasadnienie wyboru celu.
W odczuciu uczestników warsztatów jednym z g ównych problemów jest ma e
zaanga owanie mieszka ców w ycie gminy. Aby temu przeciwdzia a , nale y stworzy
warunki sprzyjaj ce rozwojowi wiadomej i aktywnej wspólnoty lokalnej. Realizowane
dzia ania powinny koncentrowa si zarówno wokó wi kszego zaanga owania mieszka ców
w funkcjonowanie istniej cych ju struktur, np. so ectwa czy szko y, ale tak e wspiera
tworzenie formalnych i nieformalnych organizacji spo ecznych, tj. organizacji
pozarz dowych, Kó Gospody Wiejskich, Grup Odnowy Wsi, etc. Aktywnie dzia aj ce
organizacj pozarz dowe, poza funkcjami integracyjnymi, mog spe nia równie funkcje
zwi zane ze zrównowa onym rozwojem gminy, poprzez zdobywanie na te cele rodków
zewn trznych. Wzrost aktywno ci i wi ksze zaanga owanie mieszka ców w ró norodne
inicjatywy da szanse na rozwój gminy na poziomie lokalnym i regionalnym.
Cel ten zostanie osi gni ty poprzez realizacj nast puj cych dzia a :
1. Przygotowanie zasad finansowania i wspierania ró norodnych inicjatyw spo ecznych
(Rady So eckie, organizacje spo eczne).
2. Doskonalenie i rozwijanie gminnego systemu komunikacji spo ecznej.
3. Przygotowanie organizacji pozarz dowych do dzia a w spo eczno ci lokalnej (warsztaty,
szkolenia).
4. Stworzenie warunków do dzia ania "Kó Gospody Wiejskich".
5. Opracowanie i realizacja dokumentów strategicznych dla wsi w gminie
a. Powo anie grupy odnowy wsi
b. Opracowanie planu
c. Realizacja planu poprzez wspieranie dzia a grupy we wsi.
Cel szczegó owy: Doskonalenie systemu opieki spo ecznej i zdrowotnej w gminie.
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Uzasadnienie wyboru celu.
Cel zosta dodany ze wzgl du na fakt, e uczestnicy warsztatów uznali, e w chwili obecnej
jest szereg zagro e zwi zanych ze zdrowiem mieszka ców. Istotne jest te zagro enie
wynikaj ce ze z ego stanu technicznego budynku o rodka zdrowia, który dodatkowo nie
spe nia wszystkich wymogów prawnych. Mieszka cy s niezadowoleni równie z dost pu do
podstawowej opieki lekarskiej w okresie dni wolnych od pracy.
Cel ten zostanie osi gni ty poprzez realizacj nast puj cych dzia a :
1. Profilaktyka zdrowotna mieszka ców oraz wspieranie zdrowego trybu ycia.
2. Dzia ania na rzecz remontu i modernizacji o rodka zdrowia, w tym przystosowania go do
potrzeb osób niepe nosprawnych
Cel szczegó owy: Tworzenie warunków do rekreacji, wypoczynku i rozwoju
zainteresowa mieszka ców.
Uzasadnienie wyboru celu.
Du ym problemem dla mieszka ców gminy jest niewystarczaj ca ilo
infrastruktury
rekreacyjnej. Zwi zana z tym jest równie s aba jako oferty rekreacyjnej. Mieszka cy
chcieliby mie wi ksze mo liwo ci w dysponowaniu odpowiednimi miejscami do rozwoju
swoich zainteresowa . Wymaga to stworzenia na terenie gminy, zarówno dla mieszka ców i
turystów, oferty rekreacyjnej i wypoczynkowej.
Miejscami, w których mieszka cy najcz ciej realizuj swoje zainteresowania i pasje s Dom
Kultury i wietlice wiejskie. Cz sto wymagaj one jednak doposa enia oraz przystosowania
oferty do potrzeb mieszka ców. Istotne jest, aby wietlice wiejskie spe nia y przede
wszystkim funkcj integracyjne i kulturotwórcze i dost pne by y dla mieszka ców wsi.
Cel ten zostanie osi gni ty poprzez realizacj nast puj cych dzia a :
1. Stworzenie systemu szlaków turystycznych.
2. Budow i modernizacj infrastruktury rekreacyjnej i sportowej.
3. Modernizacj i doposa enie wietlic wiejskich.
Cel szczegó owy: Tworzenie warunków do osiedlania si na ternie gminy, zw aszcza dla
osób m odych.
Uzasadnienie wyboru celu.
Cel ten zostanie osi gni ty poprzez realizacj innych celów szczegó owych zapisanych w
sferze rodowiskowej, gospodarczej i zarz dzania gmin . Gmina nowoczesna, z dobr
infrastruktur , z rozwi zanymi problemami z pewno ci zatrzyma ludzi m odych i
wykszta conych przed ucieczk do wi kszych aglomeracji.
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4.4. Zarz dzanie gmin .
Cel g ówny: Sprawniejszy system zarz dzania gmin oparty w du ej mierz
o wspó prac i wspó odpowiedzialno .
Cel g ówny zarz dzania zosta sformu owany jako pochodna celu nadrz dnego w uk adzie
poszczególnych sfer ( adów). W zarz dzaniu cel g ówny zostanie osi gni ty dzi ki takiemu
rozwojowi spo eczno-gospodarczemu gminy, który nie b dzie degradowa rodowiska
naturalnego.
Uczestnicy warsztatów uznali, e d ugofalowe, planowe zarz dzanie gmin umo liwi ci g o
realizacji strategii ekorozwoju. Wdra anie zapisów strategii w po czeniu z uchwalonym
studium zagospodarowania przestrzennego gminy zapewni ci g o realizacji zapisanych
zada , niezale nie od wyborów i zmian w sk adzie Rady i Wójta Gminy.
Cel g ówny zostanie osi gni ty dzi ki realizacji celów szczegó owych a te poprzez realizacj
poszczególnych planów operacyjnych.
W czasie pracy warsztatowej grupa uzgodni a nast puj c hierarchi celów szczegó owych:
1. Bardziej aktywne i efektywne pozyskiwanie rodków pozabud etowych na rozwój
gminy (osi gni cie zrównowa onego bud etu gminy).
2. Wi ksza i bardziej efektywna wspó praca samorz du, organizacji pozarz dowych,
firm i mieszka ców na terenie gminy.
3. Wzrost zainteresowania gmin w regionie i wiecie.
Cel szczegó owy: Bardziej aktywne i efektywne pozyskiwanie rodków
pozabud etowych na rozwój gminy (osi gni cie zrównowa onego
bud etu gminy).
Uzasadnienie wyboru celu:
Bud et gminy nie pozwala na zaspokojenie wszystkich potrzeb zwi zanych z planowanymi w
strategii kierunkami rozwoju. Konieczne jest podj cie szereg dzia a pozwalaj cych na
przysporzenie wi kszych dochodów lub zrealizowanie inwestycji ze rodków zewn trznych,
w tym rodków z funduszy unijnych. Dzia ania te b d realizowane poprzez zwi kszenie
aktywno ci mieszka ców i organizacji spo ecznych, polepszenie warunków do wzrostu
gospodarczego, aktywnego poszukiwania zewn trznych róde finansowania.
Cel ten zostanie osi gni ty poprzez:
1. Zatrudnienie w urz dzie gminy osoby do pozyskiwania rodków zewn trznych, w
tym unijnych.
Realizowany b dzie równie przez dzia ania zapisane w innych celach.
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Cel szczegó owy: Wi ksza i bardziej efektywna wspó praca samorz du, organizacji
pozarz dowych, firm i mieszka ców na terenie gminy.
Uzasadnienie wyboru celu:
Mieszka cy nie s dostatecznie aktywni na rzecz rozwoju gminy. Aby prze ama te bariery,
uruchomione powinny by mechanizmy stymuluj ce aktywno
mieszka ców oraz
umo liwiaj ce wzajemne poznanie si instytucji, organizacji, przedsi biorców i mieszka ców
z terenu Niechlowa.
Cel ten zostanie osi gni ty poprzez:
Spotkania integracyjne dla mieszka ców gminy (festyny, do ynki).
Realizacja programu wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi.
Utworzenie funduszu so eckiego i wspieranie wsi w efektywnym jego
wykorzystaniu.
Organizowanie konkursów – np. pi kna wie , naj adniejsza zagroda.
Konsultacje spo eczne.
Skrzynki kontaktowe, dy ury telefoniczne, dy ury Rady i Wójta.

Cel szczegó owy: Wzrost zainteresowania gmin w regionie i wiecie.
Uzasadnienie wyboru celu:
Mieszka cy gminy nie s zadowoleni z rangi, jak posiada gmina w regionie i kraju. Zmiana
wizerunku gminy, wi ksza promocja to dzia ania, które powinny pomóc w rozwoju. Gmina
powinna wykorzysta cz onkostwo w Lokalnej Grupie Dzia ania (LGD) „Uj cie Baryczy” do
promocji swoich walorów i realizowanych dzia a .
Cel ten zostanie osi gni ty poprzez:
1. Promocja.
2. Organizowanie imprez o charakterze ponad gminnym.
3. Opracowania naukowe.
4. Tworzenie lobby na rzecz gminy.
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5. ZARZ DZANIE REALIZACJ STRATEGII.
System zarz dzania realizacj strategii jest bardzo wa nym i cz sto niedocenianym
elementem budowy gminnej Agendy 21. Decyduje on bowiem czy w miar up ywu czasu
dynamika procesu realizacji strategii b dzie rosn , czy s abn . Nie stworzenie tego systemu
powoduje, e strategia staje si bardzo szybko dokumentem „martwym”.
Zarz dzanie realizacj strategii to przede wszystkim:
- tworzenie i doskonalenie instrumentów realizacji,
- monitorowanie, czyli obserwacja realizacji celów i zada
warunkach realizacji,
- aktualizacja strategii.

strategii oraz zmian w

5.1. Instrumenty realizacji strategii.
S nimi przede wszystkim instrumenty:
Ø prawno-administracyjne,
Ø ekonomiczne i rynkowe,
Ø finansowe,
Ø z zakresu organizacji, zarz dzania i marketingu,
Ø informacyjno-edukacyjne.
Instrumenty z zakresu organizacji, zarz dzania i marketingu stanowi bardzo obszern
i ci gle rozbudowywan grup narz dzi realizacyjnych. W realizacji strategii b d
uwzgl dnione:
• cis e powi zanie ze strategi procesu budowy i realizacji bud etu, a zw aszcza budowy
bud etu zadaniowego oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i planów bran owych w
tym rozwoju miejscowo ci;
• zarz dzanie jako ci jako element zarz dzania sfer us ug publicznych w gminie,
• systemowe podej cie do budowy marketingu gminy (w tym promocji).
Przeprowadzane b d badania opinii spo ecznej (ankiety, sonda e) dla lepszej oceny
realizacji wybranych zada . W ród mieszka ców upowszechniane b d informacje o
post pach
i efektach zrównowa onego rozwoju wszystkimi dost pnymi kana ami
komunikacji spo ecznej (audycje telewizyjne, artyku y w prasie, spotkania radnych z
wyborcami itp.).

5.2. Podmioty zarz dzaj ce realizacj .
Do podmiotów zarz dzaj cych realizacja strategii nale : Rada Gminy, Wójt, szefowie
jednostek podleg ych Gminie i koordynatorzy zada . Proponuje si powo anie grupy
spo ecznej z o onej z uczestników warsztatów opracowuj cych strategi poszerzon o ca y
przekrój osób reprezentuj cych aktywno gminy – Gminne Forum Zrównowa onego
Rozwoju.
• GMINNE FORUM ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU– pe ni ce spo eczny nadzór
nad realizacj strategii zgodnie z zaleceniami Agendy 21.
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Praca Forum jest przed u eniem pracy grupy przygotowuj cej w uspo ecznionym procesie
projekt strategii.
W sk ad Forum, licz cego od 25 do 30 osób wchodz : przedstawiciele samorz du gminy,
lokalni liderzy, reprezentanci przedsi biorców, organizacji pozarz dowych oraz
przedstawiciele innych sektorów ycia spo eczno-gospodarczego.
Mi dzy posiedzeniami Forum pracuj
zespo y (grupy robocze, Komisje,
wyspecjalizowane Forum, np. Forum Gospodarcze) z udzia em cz onków Komisji Rady
Gminy, zajmuj ce si monitorowaniem realizacji strategii w ramach poszczególnych
adów (gospodarczego, spo ecznego, rodowiskowego, przestrzennego i zarz dzania).
Forum zwo ywane jest przez Lidera Forum w porozumieniu z Przewodnicz cym Rady
Gminy i Wójta, co najmniej 2 raz w roku. Podczas zebra Forum:
Ø przyjmowany jest roczny plan realizacji strategii,
Ø koordynatorzy zada zdaj sprawozdanie z realizacji poszczególnych dzia a w
danym roku,
Ø dokonywana jest aktualizacja strategii.
RADA GMINY I WÓJT – pe ni bie cy nadzór nad realizacj strategii, czuwaj , aby
przy tworzeniu bud etu gminy uwzgl dniany by roczny plan realizacji strategii,
prowadz akcj informacyjn i promocyjn , uchwalaj zmiany w strategii.
KOORDYNATOR WDRA ANIA STRATEGII - funkcja koordynacji realizacji
strategii przypisana jest Wójt, który m.in.:
Ø zapewnia, aby ka dy z koordynatorów zada posiada aktualn wersj strategii oraz
roczny plan realizacji strategii;
Ø gromadzi dokumentacj zwi zan ze strategi , zbiera informacje okre laj ce post py
w realizacji strategii;
Ø opracuje w 2010 roku Wska nikowego Systemu Monitorowania Strategii – (WSMS);
Ø prowadzi monitoring realizacji strategii z wykorzystaniem WSMS;
Ø wspó organizuje spotkania Forum, po ka dym z zebra Forum opracowuje raport z
realizacji strategii, który nast pnie szeroko upowszechnia, prowadzi akcj
informacyjn i promocyjn ).
KOORDYNATORZY poszczególnych zada strategicznych – realizuj przyj te zadania
zgodnie z rocznymi planami realizacji strategii, zdaj sprawozdania podczas spotka
Gminnego Forum Zrównowa onego Rozwoju.
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Partnerstwo dla zrównowa onego rozwoju w Gminie Niechlów
Gminne Forum Zrównowa onego Rozwoju

Sektor organizacji
pozarz dowych
Lokalni
liderzy

Sektor
biznesu

Sektor
zwi zkowy

Gminne
FORUM
Zrównowa onego
Rozwoju

Samorz d Gminy

Sektor
Sektor rodowisk
twórczych

organizacji
politycznych

Sie lokalnych Grup Zrównowa onego Rozwoju

5.3. Monitoring i zasady aktualizacji strategii.
Strategia jest nie tylko dokumentem, ale przede wszystkim ci g y proces zwi zany ze
zrównowa onym rozwojem gminy. Okre la on cele i programy dzia a na dziesi lat oraz
wymaga ci g ej pracy nad podnoszeniem jego jako ci. Przygotowanie projektu dokumentu
i jego przyj cie przez Rad ko czy tylko pewien etap planowania.
Ze wzgl du na swój d ugookresowy charakter planowanie strategiczne jest procesem ci g ym
wymagaj cym sta ego ledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych, spo ecznych
itp. i ich uwzgl dniania w dokumencie oraz przesuwania horyzontu planowania na kolejne
lata. Strategia zrównowa onego rozwoju b dzie, co roku poddawany przegl dowi oraz
aktualizacji. Dokonuje tego w formie planowania partnerskiego (po utworzeniu) Gminne
Forum Zrównowa onego Rozwoju, a zatwierdza Rada Gminy.
Po wprowadzeniu zmian w strategii Wójt jako G ówny Koordynator Wdra ania Strategii
zobowi zany jest dostarczy
wszystkim zainteresowanym stronom (zw aszcza
koordynatorom poszczególnych zada ) informacj o dokonanej aktualizacji strategii.
•
•

Nadzór nad wdra aniem strategii b dzie sprawowa Rada Gminy Niechlów.
Koordynacj wszystkich dzia a na rzecz realizacji strategii zajmie si Wójt.
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•

Odpowiednim stanowiskom w Urz dzie Gminy przypisana b dzie bezpo rednia
odpowiedzialno za podejmowanie dzia a , wynikaj cych z planów realizacyjnych
strategii.
• Raz do roku odb dzie si spotkanie Zespo u Opracowuj cego Strategi (jako zespól
przygotowuj cy materia y dla Gminnego Forum Zrównowa onego Rozwoju). Na
spotkaniu zostan przeanalizowane post py w realizacji strategii, wniesione zostan
konieczne zmiany i uzupe nienia. Na prze omie ka dego kolejnego roku uka e si
biuletyn gminy po wi cony omówieniu zaawansowania realizacji strategii.
• Gminne Forum Zrównowa onego Rozwoju przynajmniej raz w roku podejmie dyskusj
nad post pami w realizacji strategii i zaplanuje swoj pomoc i udzia w realizacji zada .
Wy ej wymienione elementy b d stanowi y monitoring i spo eczny udzia w ocenie
wdra ania strategii.

5.4. Wska nikowy system monitorowania strategii.
Cel g ówny: Poprawa stanu rodowiska i standardu ycia w gminie.
Cele szczegó owe
Wzrost czysto ci i
jako ci wód w rzekach
i uj ciach

Kompleksowe
rozwi zanie problemu
odpadów

Sprawny system
melioracji i ochrony
przeciwpowodziowej

Wska nik
Ilo gospodarstw pod czonych do
sieci kanalizacyjnej, klasa czysto ci
wód powierzchniowych (ró nica
jako wód wyp ywaj cych z gminy
w stosunku do wp ywaj cych)
Ilo istniej cych dzikich wysypisk,
ilo m3 odpadów odbieranych przez
firmy, ilo gospodarstw domowych
uczestnicz cych w segregacji

Ilo wniosków o umorzenie podatku
rolnego z powodu podtopie , ilo
budynków zalanych w wyniku
powodzi.

Cel g ówny: Wi ksza aktywno
Wspieranie rozwoju
firm i rolnictwa na
terenie gminy,
tworzenia nowych
miejsc pracy
( atwiejsze pozyskanie
rodków unijnych)
Rozbudowa i
modernizacja
infrastruktury
podnosz ca standard
ycia i mo liwo ci
rozwoju na terenie
gminy (zgazyfikowanie
gminy)
Poprawa jako ci dróg i
stanu bezpiecze stwa

i efektywno

ród o informacji
Urz d Gminy
(UG), dane WIOS

Za o enia
koncepcja kanalizacji wsi

UG, podmioty
prowadz ce
gospodark
odpadami w gminie

program gospodarki
odpadami, realizacja
uchwa y o zachowaniu
porz dku i czysto ci w
gminie, program
informacyjno-edukacyjny
skierowany do
mieszka ców
monitoring stanu
obiektów melioracyjnych
i przeciwpowodziowych

UG, RZGW

ekonomiczna gospodarki w gminie.

Stosunek nowo powstaj cych firm do
firm likwidowanych

UG

Ilo odbiorców gazu ziemnego, ilo
gospodarstwa agroturystycznych

UG

Ilo

UG

wyremontowanych dróg (km)

System preferencji dla
inwestorów i podmiotów
gospodarczych
tworz cych miejsca
pracy
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na drogach

Cel g ówny: Wzrost zadowolenia z jako ci ycia i zamieszkania na terenie gminy
Pobudzenie aktywno ci
spo ecznej i
obywatelskiej, wzrost
samodzielno ci
mieszka ców w
rozwi zywaniu
problemów lokalnych
Doskonalenie systemu
opieki spo ecznej i
zdrowotnej w gminie
Tworzenie warunków
do rekreacji,
wypoczynku i rozwoju
zainteresowa
mieszka ców
Tworzenie warunków
do osiedlania si na
ternie gminy,
zw aszcza dla osób
m odych

Ilo organizacji pozarz dowych,
ilo inicjatyw realizowanych przez
mieszka ców

UG

Ankieta – ocena jako ci opieki przez
mieszka ców

NFOZ, UG

D ugo szlaków turystycznych, ilo
osób korzystaj cych z obiektów
sportowych i oferty kulturalnej

UG, so ectwa i
instytucje
odpowiedzialne za
sport i kultur w
gminie
UG

Ilo zameldowanych nowych
mieszka ców w tym ludzi do 45 roku
ycia

System wspierania
inicjatyw spo ecznych i
organizacji
pozarz dowych

Cel g ówny: Sprawniejszy system zarz dzania gmin oparty w du ej mierz o
wspó prac i wspó odpowiedzialno
Bardziej aktywne i
efektywne
pozyskiwanie rodków
pozabud etowych na
rozwój gminy
(osi gni cie
zrównowa onego
bud etu gminy)
Wi ksza i bardziej
efektywna wspó praca
samorz du, organizacji
pozarz dowych, firm i
mieszka ców na
terenie gminy
Wzrost
zainteresowania gmin
w regionie i wiecie

Ilo pozyskanych rodków
zewn trznych

UG

Stopie wykorzystania rodków w
UG, ankieta,
ramach funduszu so eckiego oraz
programu wspó pracy z organizacjami
pozarz dowymi, ilo imprez dla
mieszka ców
Ilo konferencji, seminariów, imprez, UG
publikacji dotycz cych gminy
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