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PRIORYTETOWE DZIA*ANIA DECYDUJ+CE O POWODZENIU
STRATEGII
Podstaw rozwoju miasta i gminy wiebodzin jest zasada zrównowaDonego rozwoju
uzupe niona o dodatkowy, obok ekologicznego, wymiar przestrzenny, zawarty w
opracowanym równolegle Studium uwarunkowaH i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
ZrównowaDony i trwa y rozwój zgodny ze strategi województwa i kraju rozwoju
zapewni miastu i gminie dobry start w XXI wiek i sprostanie nowym wyzwaniom.
Dla potrzeb sformu owania strategii wyróDniono nastKpuj ce obszary:
I. Ochrona 7rodowiska i 9ad przestrzenny
II. Jako7; <ycia mieszka#ców
III. Gospodarka Gminy
IV. Zarz@dzanie Gmin@.
Dla realizacji strategii decyduj ce znaczenie posiada wyrównanie szans
rozwojowych i edukacyjnych, poprawa dostCpno7ci i jako7ci kszta9cenia, poprawa
dostCpno7ci komunikacyjnej i informacyjnej oraz rozwój produkcji i us9ug, które bKd
w przysz oLci determinowa y rozwój pozosta ych dziedzin Dycia spo eczno-gospodarczego.
Szczególne znaczenie posiada wspieranie rozwoju ma9ych i 7rednich firm
g ównie poprzez u atwienie dostKpu ma ym i Lrednim firmom do pomocowych programów
krajowych oraz uzupe nienie tych programów o w asne instrumenty, zaL docelowo przygotowanie gospodarki gminy do pe nego wykorzystania dostKpnych funduszy
przedakcesyjnych i planowanych w przysz oLci funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Efektem dzia aH wspierania rozwoju ma ych i Lrednich firm bKdzie wzrost
atrakcyjnoLci inwestycyjnej miasta i gminy, wzrost przedsiKbiorczoLci, aktywizacja terenów
wiejskich oraz tworzenie warunków do zwiKkszania iloLci sta ych miejsc pracy.
wiebodzin bKdzie pe ni w najbliDszej przysz oLci rolK nie tylko lokalnego ale takDe
subregionalnego oLrodka wspomagania przedsiKbiorczoLci i zaspokaja potrzeby lokalnych
ma ych i Lrednich firm w zakresie us ug doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i
finansowych (sieO KSU i Euro Info).
DziKki podniesieniu dostKpnoLci komunikacyjnej, szybkoLci i sprawnoLci po czeH, a
takDe odpowiednio licznej i dobrze wykszta conej kadrze, wszystkie dziedziny aktywnoLci
spo ecznej uzyskaj nowe moDliwoLci rozwojowe.
Dokument niniejszy
przedstawia dzia ania priorytetowe, których realizacja decyduje
o osi gniKciu za oDonego celu nadrzKdnego.
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I. Ochrona 7rodowiska i 9ad przestrzenny
Zachowanie warto7ci 7rodowiska przyrodniczego i kulturowego
Ochrona Lrodowiska zgodnie zapisan w Konstytucji RP zasadzie zrównowaDonego
rozwoju (ekorozwoju), jest jedn
z najwaDniejszych dziedzin Dycia spo ecznogospodarczego.
Do najwaDniejszych zagadnieH ochrony Lrodowiska w Gminie naleD :
- zapewnienie bezpieczeHstwa ekologicznego,
- potrzeba dalszej poprawy stanu Lrodowiska,
- ochrona zasobów przyrody.
Do dzia aH priorytetowych w zakresie ochrony Lrodowiska w najbliDszych latach naleDeO
bKd przede wszystkim dzia ania obejmuj ce:
- w zakresie gospodarowania odpadami – stworzenie systemu bezpiecznej likwidacji
b dR unieszkodliwiania odpadów, wdroDenie systemu selekcji i recyklingu odpadów
oraz wdroDenie jednolitego systemu gromadzenia i wywozu odpadów;
- w zakresie gospodarki wodno-7ciekowej - kontynuacjK budowy sieci kanalizacyjnej
oraz zaopatrzenie wsi w wodK; renowacjK i budowK sieci kanalizacji deszczowej w
mieLcie;
- w zakresie jako7ci powietrza – wyeliminowanie emisji niskich w mieLcie oraz
zapewnienie zgodnoLci nowo podejmowanych przedsiKwziKO z zasadami ekorozwoju.
W Gminie wiebodzin priorytetowy charakter posiadaj przedsiKwziKcia w zakresie
gospodarki odpadami. W gospodarce odpadami g ównym celem jest zapobieganie
powstawaniu odpadów, ograniczenie ich iloLci i szkodliwoLci. Ponadto naleDy d DyO do jak
najwyDszego stopnia odzysku lub usuwania odpadów w sposób nie zagraDaj cy Dyciu
ludzkiemu i nie powoduj cy szkód w Lrodowisku. Szczególne znaczenie dla ochrony
Lrodowiska, w horyzoncie czasowym strategii rozwoju maj priorytety zwi zane z racjonaln
gospodark odpadami na terenie Gminy.
NaleDy opracowaO sposoby godzenia rozwoju rolnictwa i turystyki z wymogami ochrony
wód zlewni jeziora Nies ysz, Wilkowo i Paklicko Wlk. Wp ywaO naleDy na ograniczenie
sp ywu do wód zanieczyszczeH obszarowych, np. przez preferowanie stosowania w
rolnictwie nawozów lepiej przyswajalnych przez gleby i roLliny.
Kszta9towanie i utrzymanie 9adu przestrzennego
Kszta towanie i utrzymanie adu przestrzennego, podniesienie stanu estetycznego
gminy oraz zachowanie wartoLci Lrodowiska kulturowego i przyrodniczego, przy
uwzglKdnieniu potrzeb przysz ych pokoleH, zosta y uznane za waDne zadania gminy. S one
LciLle zwi zane z planowaniem przestrzennym i zarz dzaniem przestrzeni 1/.
Zasada zrównowaDonego rozwoju w rozumieniu ekorozwoju, jak i koniecznoLO
zachowania dla przysz ych pokoleH dorobku kulturowego, nak ada na wszystkie instytucje
i obywateli okreLlone obowi zki. Nader czKsto zarysowuj siK trudne do prostych
1/

Szerzej w “Studium uwarunkowaH i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy wiebodzin”
2000, JBPP sp. z o. o. i TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz
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rozstrzygniKO konflikty pomiKdzy wymienionymi obowi zkami a doraRnymi potrzebami Dycia
spo ecznego i gospodarczego.
W aLciw drog do uzyskania na tym polu odpowiednich, wywaDonych rozstrzygniKO
jest zintegrowane zarz dzanie obszarami prowadzone na podstawie opracowaH
planistycznych budowanych w procesie pe nej LwiadomoLci ze strony spo ecznoLci gminy i
jej pe nego zaangaDowania.
Poszukiwaniu najkorzystniejszych rozwi zaH w obszarze rozwoju urbanistycznego
miasta, kszta towania rozwoju poszczególnych obszarów funkcjonalnych, ochrony krajobrazu
naturalnego i kulturowego musi towarzyszyO przeLwiadczenie o konieczno7ci racjonalizacji
wykorzystania terenów ju< zabudowanych.
Podnoszenie jakoLci uDytkowej, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni podnosi jej
walory gospodarcze np. dla rozwoju turystyki, osiedlania siK przybyszy z zewn trz, osób
prywatnych i podmiotów gospodarczych.
II. Jako7; <ycia mieszka#ców
Edukacja
Poprawa konkurencyjnoLci miasta i gminy wiebodzin oraz tworzenie warunków do
rozwoju zasobów ludzkich s LciLle zwi zane z rozwojem systemu edukacji.
Podstawowe cele strategiczne obejmuj :
wczesne wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych,
- poprawK jakoLci kszta cenia,
- rozwój bazy oraz urozmaicenie oferty treLci i form edukacyjnych,
- rozwój edukacji zawodowej doros ych (kszta cenie ustawiczne).
Ranga nadana poszczególnym celom wynika z realizowanej reformy oLwiaty jak równieD
koniecznoLci dostosowania Gminy do zmieniaj cych siK warunków wewnKtrznych i
zewnKtrznych, zwi zanych z rozwojem gospodarki Gminy oraz planowanym przyst pieniem
Polski do Unii Europejskiej.
G ównym celem dzia aH powinno byO zahamowanie niekorzystnych tendencji
polegaj cych na pog Kbianiu siK róDnic w dostKpie do edukacji miKdzy wsi i miastem oraz
róDnych grup spo ecznych.
Niezwykle istotne jest równieD stworzenie oferty dla doros ych na szybkie przekwalifikowanie
siK, niezbKdne dla funkcjonowania na stale zmieniaj cym siK rynku pracy.
Rozwój systemów oLwiaty nabiera ponadto szczególnego znaczenia ze wzglKdu na fakt, De
w najbli<szej przysz9o7ci najwa<niejszym zasobem decyduj@cym o sukcesie
gospodarczym bCdzie szeroko rozumiana wiedza.
Kultura fizyczna
Kultura fizyczna, rozumiana jako zespó uznawanych wartoLci i utrwalonych
zachowaH oraz ich rezultatów dotycz cych zachowaH ruchowych cz owieka, powinna byO
ogólnodostKpn dziedzin konsumpcji kulturalnej, zaspokajaj c aspiracje cz owieka w
zakresie aktywnego wypoczynku, rozrywki i doskona ej kondycji fizycznej.
Jest ona takDe instrumentem pozytywnego kszta towania i podtrzymywania si
biologicznych cz owieka, niezbKdnych do pe nienia waDnych ról spo ecznych i zawodowych.
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Obszarami realizacji kultury fizycznej s i powinny byO nadal:
- wychowanie fizyczne,
- rekreacja fizyczna i turystyka,
- rehabilitacja ruchowa,
- sport.
Systemy us ug na rzecz kultury fizycznej, rekreacji fizycznej, rehabilitacji ruchowej, higieny,
wychowania fizycznego i
sportu wyczynowego powinny prowadziO do podnoszenia
wydolnoLci fizycznej, zachKcania do aktywnoLci ruchowej, stosowania wspó zawodnictwa
sportowego, wpajania wzorców zachowaH i nawyków procedur higienicznych, pobudzenia
aktywnoLci spo ecznej.
Aktualny stan wymaga przede wszystkim:
- opracowania i wdroDenia jednolitego programu bazy dla kultury fizycznej, polegaj cego
na powstrzymaniu postKpuj cego niszczenia istniej cych obiektów poprzez
pozyskiwanie Lrodków na utrzymanie i remonty tych placówek oraz realizacjK nowych,
niezbKdnych inwestycji a takDe lepsz koordynacjK wykorzystania tych Lrodków;
najwa<niejszym przedsiCwziCciem jest budowa basenu w wiebodzinie;
- stworzenia warunków do rozwoju sportu na wsi poprzez remonty/budowK boisk;
- wprowadzenia rozwi zaH systemowych w finansowaniu róDnych stowarzyszeH i klubów
sportowych.
Mieszkalnictwo
Rozwój mieszkalnictwa jest rozumiany jako zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
spo ecznoLci lokalnej poprzez poprawK istniej cych zasobów oraz budowK nowych
mieszkaH.
Termin rozwój mieszkalnictwa nie moDe byO ograniczony do zasobów komunalnych,
znajduj cych siK w gestii Gminy. Zadaniem Gminy jest takDe umoDliwienie osobom
prywatnym, sektorowi spó dzielczemu i prywatnemu zaspokajanie potrzeb spo ecznoLci
lokalnej.
Podstawowe zagadnienia posiadaj ce decyduj ce znaczenie dla
planowania rozwoju mieszkalnictwa obejmuj :
- zarz dzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi;
- polityka i program zmian czynszów;
- utrzymanie i poprawa stanu istniej cego zasobów mieszkaniowych;
- Rród a finansowania inwestycji;
- rozwijanie nowych moDliwoLci zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;
- system zarz dzania gruntami;
- rozwój infrastruktury i us ug uDytecznoLci publicznej.

strategicznego

PrzyjKto, De celem strategicznym bKdzie poprawa warunków mieszkaniowych poprzez:
- ocenK stanu i moDliwoLci rozwoju oraz opracowanie programu rozwoju budownictwa
mieszkaniowego w wiebodzinie;
- prywatyzacjK mieszkaniowych zasobów komunalnych;
- restrukturyzacjK zarz dzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi;
- realizacjK budownictwa wielorodzinnego w ramach TBS;
- wspieranie rozwoju budownictwa spó dzielczego i prywatnego, jedno- i
wielorodzinnego
- wspieranie rewitalizacji osiedli wielkoblokowych.

7

Zaopatrzenie w ciep9o, energiC elektryczn@ i gaz
Zaopatrzenie gminy w ciep o, energiK elektryczn i paliwa gazowe obejmuje
przedsiKwziKcia maj ce na celu gazyfikacjK Gminy (opracowanie koncepcji gazyfikacji
wiebodzina i okolicznych miejscowoLci), modernizacjK systemów grzewczych, ocieplanie
budynków mieszkalnych i uDytecznoLci publicznej oraz poprawK niezawodnoLci zasilania w
energiK elektryczn .
NajwaDniejszym przedsiKwziKciem jest modernizacja systemu ogrzewania i
termorenowacja przewidziana na lata 2000-2005 i obejmuj ca:
- wykonanie prac studialnych gazyfikacji miejscowoLci w po udniowej czKLci gminy
po oDonych wzd uD ruroci gu gazowego;
- opracowanie programu termomodernizacji budynków wiebodzinie;
- inwestycje w sieci rozdzielcze wg potrzeb poszczególnych miejscowoLci w po udniowej
czKLci gminy;
- modernizacjK sieci rozdzielczej w wiebodzinie;
- realizacjK programu termomodernizacji budynków w wiebodzinie.
Zgodnie z ustaw Prawo Energetyczne z dn. 10.04.1997 r. wraz z póRn. zmianami m. in.
z dn. 26 maja 2000 r. opracowano “Projekt za oDeH do planu zaopatrzenia gminy w ciep o,
energiK elektryczn i paliwa gazowe, który zawiera:
- wykonanie prac studialnych gazyfikacji miejscowoLci w po udniowej czKLci gminy
po oDonych wzd uD ruroci gu gazowego;
- ocenK stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciep o, energiK
elektryczn i paliwa gazowe;
- przedsiKwziKcia racjonalizuj ce uDytkowanie ciep a, energii elektrycznej i paliw
gazowych;
- moDliwoLci wykorzystania istniej cych nadwyDek i lokalnych zasobów paliw i energii, z
uwzglKdnieniem skojarzonego wytwarzania ciep a i energii elektrycznej oraz
zagospodarowania ciep a odpadowego z instalacji odpadowych;
- propozycje wspó pracy z innymi gminami.
Komunikacja i telekomunikacja
Uzyskanie droDnoLci gminnej sieci komunikacyjnej, dostKpnoLci w ca ym regionie do
dóbr i us ug, poprawa jakoLci us ug komunikacyjnych, w tym uruchomienie nowych po czeH
oraz poprawa stanu bezpieczeHstwa w transporcie i komunikacji wymaga uznania tych
celów za priorytety.
Za waDne cele uznano:
- wspieranie dzia aH umoDliwiaj cych poprawK jakoLci po czeH telefonii przewodowej i
dostKpu do Internet-u, oraz
- wspieranie dzia aH maj cych na celu uruchomienie lokalnego transportu zbiorowego na
terenie ca ego powiatu jako przedsiKwziKcia publiczno-prywatnego lub prywatnego,
umoDliwiaj cego rozwi zanie problemów transportowych.
Dobra komunikacja wewn trz gminy jak i z s siednimi gminami, powiatami,
województwem i krajem pozwoli na przyspieszenie rozwoju Gminy.
Rozwój nowoczesnej sieci po czeH telekomunikacyjnych i us ug internetowych sprzyja
pog Kbieniu wspó pracy w sferze kulturalnej, gospodarczej i spo ecznej.
NaleDy zwróciO uwagK, De dotychczasowa, tradycyjna, struktura sieci
telekomunikacyjnej osi gnie wkrótce granice w zakresie wydajnoLci dla rozwi zywania
nowych z oDonych problemów.
Konieczne jest zatem wprowadzanie technologii
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Lwiat owodowych zapewniaj cych odpowiednie parametry techniczne w perspektywie
nastKpnych kilkunastu lat.
DziKki nowoczesnym systemom transmisji danych moDliwa bKdzie realizacja takich zadaH
jak:
- wspomaganie nauczania przy uDyciu technik internetowych
- nauczanie zdalne
- systemy informacji przestrzennej
- praca grupowa i zdalna.
Dla prawid owego i dynamicznego rozwoju gospodarki, pozwalaj cego jednoczeLnie
zachowaO walory Lrodowiska naturalnego, niezbKdne jest utworzenie centrów logistycznych
wyposaDonych w inteligentne systemy steruj ce transportem towarowym.
Rozwój elektronicznych systemów lokalizacji pojazdów u atwi znacz co nie tylko
logistykK (planowanie i zarz dzanie sieci transportow ) ale pozwoli na poprawK
bezpieczeHstwa ruchu, wspomoDe sterowanie ruchem oraz rozwinie tworzenie i eksploatacjK
baz danych dla róDnych potrzeb zarz dzania i planowania.

III. Gospodarka
Produkcja, handel, us9ugi – program wspierania ma9ych i 7rednich przedsiCbiorstw
Sektor produkcji, handel i us ugi wp ywaj decyduj co na stan gospodarki nie tylko
Gminy ale i ca ego powiatu. W dobie transformacji gospodarczej przedsiKbiorstwa poszukuj
swojej szansy, swojego miejsca na mapie gospodarczej kraju i Europy wykorzystuj c bliskie
s siedztwo z Niemcami.
Dotychczasowe branDe przemys u LwiebodziHskiego:
przemys meblarski,
odzieDowy, maszynowy stoj przed ogromnymi wyzwaniami. PrzedsiKbiorstwa dzia aj ce w
tych branDach dostosowuj siK do zmian rynkowych i mimo okresowych trudnoLci, posiadaj
duDe szanse dalszego rozwoju i zachowania swego miejsca w gospodarce nie tylko Gminy
ale ca ego powiatu i regionu.
DuDego dynamizmu oczekiwaO moDna jednak w rozwoju ma ej i Lredniej
przedsiKbiorczoLci, elastycznie reaguj cej na wyzwania gospodarki rynkowej. Sektor ten
cechuje wysoka efektywnoLO, poszanowanie Lrodowiska naturalnego i aktywnoLO w
wype nianiu nisz rynkowych.
Wspieranie przedsiKbiorczoLci i prowadzenie polityki prozatrudnieniowej, umoDliwia
jednoczeLnie przeciwdzia aniu bezrobociu poprzez aktywnoLO zawodow . AktywnoLO
zawodowa zapewnia samowystarczalnoLO rodzin, a tym samym zmniejsza zapotrzebowanie
na Lwiadczenia z pomocy spo ecznej.
Zdecydowanym priorytetem w dziedzinie produkcji, handlu i us ug jest wiKc
wspieranie ma ych i Lrednich przedsiKbiorstw, co nie wyklucza podejmowania dzia9a#
zmierzaj@cych do 7ci@gniCcia wiCkszych inwestorów z zewn@trz.
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W ramach prac nad strategi zrównowaDonego rozwoju zosta opracowany projekt
programu wspierania ma ych i Lrednich przedsiKbiorstw.
Celem programu wspierania przedsiKbiorczoLci bKdzie:
- stworzenie warunków do rozwoju konkurencyjnoLci firm;
- tworzenie klimatu do rozwoju przedsiKbiorczoLci w Gminie;
- tworzenie warunków do pe nego wykorzystania oferty krajowych programów
horyzontalnych.
Docelowo bKdzie to zintegrowany, samofinansuj cy siK system funkcjonuj cy w ramach
ca ego powiatu LwiebodziHskiego. Istotnym efektem programu bKdzie rozwój organizacji i
instytucji wspieraj cych rozwój subregionalny i lokalny, a przede wszystkim przygotowanie
gospodarki powiatu i jej otoczenia do pe nego wykorzystania dostKpnych funduszy
przedakcesyjnych i planowanych, po akcesji, funduszy strukturalnych.
Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
Rolnictwo i dynamiczny rozwój obszarów wiejskich stanowi bardzo waDny obszar
dzia alnoLci, decyduj cy o przysz oLci spo ecznoLci wiejskiej Gminy.
Dobre warunki glebowe i agroklimatyczne, a przede wszystkim uk ad sieci osadniczej
stwarzaj podstawy dla organizacji i rozwoju nowoczesnej, wyspecjalizowanej produkcji
rolnej mog cej sprostaO wyzwaniom rynku europejskiego, g ównie niemieckiego.
W produkcji tej nadal duDe znaczenie bKdzie posiada a produkcja drobiarska (indyki,
kurczaki, kury-nioski) i mniejszy - produkcja roLlinna (zboDa, rzepak).
Rozwój produkcji rolniczej moDe oprzeO siK na uruchomieniu produkcji specjalistycznej
(uprawa warzyw, roLlin specjalnych, produkcja owoców), przetwarzaniu produktów rolniczych
oraz na rozwoju us ug oko orolniczych.
MoDliwa jest takDe produkcja ekologiczna, wymagaj ca zachowania szczególnych
warunków, m.in. stosowania nawozów naturalnych (bez nawozów sztucznych),
respektowania zakazu gnojowicowania oraz stosowania chemicznych Lrodków ochrony
roLlin a takDe poprawy sanitarnych warunków zagród i obiektów inwentarskich.
S siedztwo Niemiec, potencjalnego partnera wymiany handlowej, bliskoLO rynku Berlina
zachKca do wprowadzenia ekologicznego systemu gospodarowania w rolnictwie, tym
bardziej, De grunty rolne o wysokiej kulturze rolnej umoDliwiaj produkcjK zdrowej DywnoLci.
WaDnym zadaniem jest wspieranie grup producenckich. Wymaga to jednak stworzenia
odpowiednich warunków do budowy zaplecza w zakresie przechowalnictwa, przetwórstwa,
konfekcjonowania i dystrybucji produktów rolnych.
Turystyka
Walory naturalne Gminy wiebodzin jak i pozosta ych gmin powiatu umoDliwiaj rozwój
funkcji turystyczno - rekreacyjnej. Zasadniczym spodziewanym efektem realizacji celów
operacyjnych jest przede wszystkim aktywizacja Gminy i ca ego powiatu poprzez rozwój
turystyki. Podstawowymi strategicznymi celami rozwoju turystyki jest zwiKkszenie stopnia
konkurencyjnoLci obszaru gminy i ca ego powiatu w stosunku do pozosta ych terenów
turystycznych województwa, spadek bezrobocia poprzez rozwój us ug i inwestycji
turystycznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
Dla rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej niezbKdny jest rozwój infrastruktury
turystycznej i oko oturystycznej, szczególnie w zakresie budowy bazy o odpowiednim
standardzie, poprawie dostKpnoLci komunikacyjnej oraz obszarów o koncentracji zasobów
turystycznych, na bazie których moDna bKdzie rozwijaO juD istniej ce b dR kreowaO nowe
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produkty turystyczne, które jednoczeLnie powinny pozostawaO w Lcis ym zwi zku z ochron
zasobów Lrodowiska naturalnego i kulturowego.
Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej wymaga takDe podjKcia przedsiKwziKO maj cych
na celu rozwój zasobów ludzkich, pocz wszy od dzia aH zmierzaj cych do wzbudzenia
wLród m odego pokolenia poczucia potrzeby poznawania w asnego regionu aD do
wypracowania sprawnie funkcjonuj cego systemu kszta cenia i doskonalenia zawodowych i
spo ecznych kadr turystyki, które w przysz oLci tworzy yby silne lobby turystyczne, jak
równieD zaistnia y jako wykwalifikowane kadry zarz dzaj ce turystyk .
Rozwój us9ug leczniczo-rehabilitacyjnych
Dotychczasowe tradycje wiebodzina wskazuj na moDliwoLO Lwiadczenia
kompleksowych us ug rehabilitacyjnych dla mieszkaHców ca ego powiatu oraz uruchomienie
bazy komercyjnego Lwiadczenia us ug dla klientów z zewn trz.
Szeroki zakres profesjonalnych us ug pozwoli najlepiej realizowaO cel strategiczny jakim
jest poprawa stanu zdrowotnego mieszkaHców a równoczeLnie wzmocni now funkcjK gminy
jak by by rozwój sektora us ug najbardziej perspektywicznych i rokuj cych nie tylko szanse
tworzenia nowych miejsc pracy, lecz w przysz oLci wzmocnienia dochodów budDetowych
gminy.
UmiejKtne zorganizowanie takiego przedsiKwziKcia umoDliwia uruchomienie tak
niezbKdnego mechanizmu mnoDnikowego (miejsca pracy, dochody, popyt na inne us ugi np.
hotelarsko-gastronomiczne itp.).
Rozwojem us ug zdrowotno-rehabilitacyjnych mog byO zainteresowani potencjalni
inwestorzy, zaL powstanie centrum tych us ug na terenie wiebodzina moDe stanowiO
znacz c si K przetargow w procesie przyci gania inwestorów zewnKtrznych, równieD
zagranicznych.
Rozwój us9ug informatycznych i internetowych
Rozwój infrastruktury informatycznej i Internetu LciLle wi De siK z “now ” gospodark
wspó czesnej cywilizacji.
Przemys informatyczny jest jedn z najbardziej op acalnych, ekologicznie neutralnych
ga Kzi gospodarki. Jest przemys em o bardzo dobrych perspektywach przysz oLciowych.
Jako przemys bazuj cy g ownie na wiedzy, nie wymagaj cy kosztownych inwestycji
powinien byO waDnym elementem strategii.
Technologie internetowe stanowi przysz oLO w dziedzinie biznesu. Pozwalaj optymalnie
prowadziO kontakty biznes-biznes i biznes-klient. Stanowi to podstawK konkurencyjnoLci
lokalnego przemys u oraz koniecznoLO w postKpuj cej globalizacji gospodarki. Mog
stanowiO motor rozwoju lokalnej gospodarki.

IV. Zarz@dzanie Gmin@
Zarz dzanie Gmin musi byO:
- skuteczne, gdzie skutecznoLO jest rozumiana jako zgodnoLO rezultatów dzia ania z
celami,
- efektywne, gdzie efektywnoLO jest rozumiana jako stosunek poniesionych kosztów do
osi gniKtych rezultatów.
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Efektywne i skuteczne zarz dzanie pozwala na pe ne wykorzystanie zasobów
pozostaj cych w dyspozycji Gminy, skuteczniejsze spe nianie oczekiwaH, unikniKcie
marnowania Lrodków na niepotrzebne dzia ania oraz wybór najskuteczniejszych sposobów
uzyskiwania efektów.
Efektywne zarz dzanie umoDliwia poprawK osi gniKtych rezultatów przy okreLlonym
poziomie Lrodków finansowych.
Sprawne zarz dzanie Gmin umoDliwia poprawK skutecznoLci, jakoLci i wydajnoLci oraz
ustalenie obiektywnych metod osi gania rezultatów.
Zarz dzanie Gmin jest realizowane w formie zarz dzania zintegrowanego,
ukierunkowuj cego dzia alnoLO Gminy w taki sposób, by cele strategiczne by y realizowane
jak najlepiej, przy równoczesnym ekonomicznym wykorzystaniu Lrodków.
Podstawowe obszary zarz dzania obejmuj :
- zarz dzanie strategiczne i promocjK Gminy;
- strategie sektorowe;
- planowanie budDetowe w zakresie wdroDenia budDetu zadaniowego;
- prognozowanie finansowe (budDet, zak ady budDetowe, spó ki gminne, gospodarstwa
pomocnicze, Lrodki specjalne);
- wieloletnie plany finansowe i inwestycyjne;
- programy restrukturyzacji us ug komunalnych i mieszkaniowych;
- finansowanie strategicznych projektów infrastrukturalnych.
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WIZJA ROZWOJU GMINY DO 2015 R.
Wizja miasta i gminy wiebodzin w okresie najbliDszych 15 lat
wi De siK ze
zrównowa<onym rozwojem gospodarczym i now@ jako7ci@ <ycia i pracy poprzez
ukszta towanie Gminy jako obszaru atrakcyjnego dla mieszkaHców, dla
osób
odwiedzaj cych GminK, dla firm dzia aj cych na jej terenie oraz dla przysz ych inwestorów
poprzez budowK konkurencyjnej i zróDnicowanej gospodarki, przyjaznej Lrodowisku opartej
na róDnorodnoLci branD oraz aktywnoLci ma ych i Lrednich firm.
Miasto wiebodzin dziKki swojemu korzystnemu po oDeniu nadal bKdzie pe niO rolK oLrodka
administracyjnego dla ca ego powiatu, oLrodka realizuj cego na rzecz ca ego subregionu
us ugi mieszkalnictwa, edukacyjnej, zdrowotno-rehabilitacyjnej, sportowo-rekreacyjnej i
kulturalnej oraz stanowiO znacz cy oLrodek przemys u w województwie lubuskim.
W 2015 r. miasto i gmina bKdzie obszarem o doskona ej dostKpnoLci komunikacyjnej. DziKki
wybudowaniu autostrady A2 rozwin siK tereny po oDone wzd uD szlaków komunikacyjnych,
gdzie powstan obiekty obs ugi tranzytowej, obiekty gastronomiczno-hotelarskie oraz obiekty
handlowo-us ugowe i produkcyjne, nieuci Dliwe dla Lrodowiska.
rodowisko i ad przestrzenny
1. Stan Lrodowiska naturalnego ulegnie poprawie dziKki wdroDeniu kompleksowego systemu
gospodarki odpadami, w tym selektywnej zbiórki odpadów i wykorzystaniu surowców
wtórnych. Dzia alnoLO produkcyjna bKdzie stale kontrolowana pod wzglKdem szkodliwoLci
dla Lrodowiska.
2. Zachowanie walorów Lrodowiska oraz jego ochrona oparte bKd na zrozumieniu przez
wszystkich mieszkaHców, De dobry stan Lrodowiska jest strategiczn wartoLci bKd c
podstaw ich dzia alnoLci gospodarczej.
3. Nowo rozwijane firmy lokalizowaO bKd swoj dzia alnoLO na wyznaczonych terenach
inwestycyjnych, w specjalnych strefach gospodarczych (parki gospodarcze), w których
dziKki koncentracji i pe nemu wyposaDeniu w infrastrukturK minimalizowaO siK bKdzie ich
negatywne oddzia ywanie na Lrodowisko.
4. WieL bKdzie zarówno miejscem wygodnego zamieszkiwania jaki i miejscem prowadzenia
dzia alnoLci gospodarczej, zarówno rolniczej i oko orolniczej, agroturystyki oraz miejscem
lokalizacji ma ych firm us ugowo-produkcyjnych nie naruszaj cych równowagi Lrodowiska.
Infrastruktura techniczna, rozwój przestrzenny
1. Gmina nadrobi zaleg oLci w dziedzinie gospodarki wodno-Lciekowej (budowa sieci
wodoci gowo-kanalizacyjnej na terenie ca ej Gminy), gospodarki odpadami wdraDaj c
system gospodarki odpadami (segregacja, utylizacja, sk adowanie, zagospodarowanie
surowców wtórnych).
Miasto oraz wieL bKd posiada y pe n infrastrukturK techniczn : zasilanie w energiK, wodK,
oczyszczalnie Lcieków, systemy ogrzewania na poziomie nie odbiegaj cym od standardów
Unii Europejskiej.
2. Zrealizowany zostanie program rewitalizacji i humanizacji zabytkowej (“starej”) czKLci
miasta, wyeliminowany zostanie ruch samochodowy i wyznaczone zostan na obrzeDach
miasta parkingi z infrastruktur , w centrum miasta powstanie parking wielopoziomowy.
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3. SpójnoLO wewnKtrzn gminy zapewni dobrej jakoLci drogi gminne wraz z obiektami
towarzysz cymi DostKpnoLO komunikacyjn znakomicie poprawi autostrada A2 oraz droga
szybkiego ruchu nr 3 (autostrada A3);
4. Zagospodarowanie przestrzenne gminy realizowane bKdzie wg kryteriów ekologicznych
i humanistycznych. Nast pi zrównowaDenie wszystkich sfer Dycia i dzia alnoLci cz owieka.
5. Gmina bKdzie obszarem oferuj cym atrakcyjne tereny inwestycyjne, w samym
wiebodzinie i wokó miasta, g ównie w korytarzu transeuropejskim, wzd uD autostrady A2,
A3, drogi ekspresowej nr 3 oraz w rejonie istniej cych wsi w granicach istniej cej zabudowy.
Infrastruktura spo eczna
1. GminK bKdzie cechowa a stabilizacja demograficzna, zaL przyrost ludnoLci bKdzie
wynikiem nap ywu ludnoLci z zewn trz.
2. Szko y Lrednie kszta ciO bKd na wysokim poziomie, zwracaj c uwagK na kszta cenie
ogólne ze szczególn dba oLci o jKzyki obce. Rozwinie siK szkolnictwo ponad Lrednie,
kszta c ce w kierunkach zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku.
3. Kszta cenie zawodowe bKdzie alternatyw dla kszta cenia ogólnokszta c cego, pe niO
bKdzie rolK bazy dla kszta cenia ustawicznego i prowadz c kursy dla doros ych
dostosowywaO ich umiejKtnoLci do potrzeb lokalnego rynku pracy.
4. Nowo powsta a wyDsza szko a biznesu bKdzie alternatyw dla wyDszych uczelni w
Sulechowie, S ubicach, Zielonej Górze, Poznaniu zapewniaj c zdobycie umiejKtnoLci
komunikowania siK w biznesie, w tym w jKzykach obcych oraz wiedzy ekonomicznej, w
dziedzinie zarz dzania i informatyki.
6. W Gminie rozwi zane zostan problemy mieszkalnictwa, w mieLcie rozwinie siK
budownictwo wielorodzinne, w tym w systemie TBS-ów i jednorodzinne, na terenach
wiejskich - budownictwo jednorodzinne, czKsto wielopokoleniowe. Budownictwo mieszkaH
dla m odych ma DeHstw bKdzie elementem warunkuj cym wzrost jakoLci potencja u pracy
oraz zatrzymania zdolnej m odzieDy na terenie Gminy.
7. Architektura nowo wznoszonych budynków nie zak óci estetyki miasta – zielonego i
przyjaznego mieszkaHcom, unikaO siK bKdzie wysokiego budownictwa i zwartych blokowisk.
8. BezpieczeHstwo mieszkaHców wynikaO bKdzie ze zrównowaDonego rynku pracy,
wysokiego poziomu lecznictwa, rekreacji s uD cej utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i
kondycji, dobrej cznoLci oraz dobrego stanu dróg zapewniaj cych szybki dostKp do
kaDdego miejsca w gminie.
9. Poziom Dycia mieszkaHców i standard Lrodowiska zamieszkiwania zbliDy siK do poziomu
Dycia mieszkaHców w rozwiniKtych krajach Unii Europejskiej
10. Rozwój spo eczny przejawi siK w podniesieniu jakoLci Dycia w gminie, w zmniejszeniu
bezrobocia, w podniesieniu ogólnego i zawodowego poziomu wykszta cenia oraz kwalifikacji
mieszkaHców, w zmianie postaw mieszkaHców i wzroLcie ich aktywnoLci, we wzroLcie
integracji spo ecznoLci lokalnej.
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Gospodarka
1. Podstaw rozwoju dzia alnoLci gospodarczej bKd ma e i Lrednie firmy (M P), które
stworz nowe miejsca pracy nie naruszaj c równowagi Lrodowiska naturalnego. RozwijaO
siK bKd nadal tradycyjne branDe - przemys odzieDowy, meblarski, maszynowy, branDe
“wysokiej szansy” oraz szeroko rozumiane us ugi.
2. WaDn dziedzin gospodarki bKd us ugi turystyczne, rekreacyjne i sportowe – miasto
pe niO bKdzie rolK stolicy subregionu. Powstanie, dziKki dotychczasowym tradycjom i
posiadaniu doLwiadczonej kadry, silny oLrodek us ug zdrowotnych i rehabilitacyjnych
obs uguj cy rynek lokalny, rynek krajowy (wielkopolski, Ll ski i in.) jak i zagraniczny, g ównie
berliHski.
3. Rolnictwo Gminy zostanie poddane restrukturyzacji, rozwinie siK kompleks gospodarki
DywnoLciowej, w tym przetwórstwo rolno-spoDywcze. Rolnictwo wykorzysta w pe ni swoje
walory: rozwinie siK produkcja rolnicza oparta o uprawy specjalne (sadownictwo, roLliny
specjalne i in.), kontynuowane bKd tradycje hodowli drobiu, g ównie indyka. Powstan
grupy producenckie.
4. NajwaDniejszym oLrodkiem pozostanie nadal wiebodzin stanowi c oLrodek
administracyjny (siedziba powiatu i wielu instytucji), oLrodek produkcyjno-us ugowohandlowy, turystyczny, edukacyjny, us ug zdrowotnych i kulturalnych, w którym dzia aO
bKdzie wiKkszoLO jednostek prowadz cych dzia alnoLO gospodarcz . Dzia alnoLO
produkcyjno-us ugowa rozwinie siK takDe w takich miejscowoLciach jak: Jordanowo,
Wilkowo, Chociule, WityH, Lubinicko, Roz ogi. Dzia alnoLO us ugowo- turystyczna nadal
rozwijaO siK bKdzie g ównie w GoLcikowie, w rejonie Nowego Dworku i Borowa oraz wzd uD
szlaków komunikacyjnych (us ugi obs ugi tranzytu). PodjKte zostan dzia ania zmniejszenia
dysproporcji pomiKdzy miastem a terenami wiejskimi.
5. Miasto bKdzie LwiadczyO us ugi na rzecz gmin powiatu i ca ego subregionu, obejmuj ce
us ugi wyDszego rzKdu – edukacji, kultury, sportu, wypoczynku dla wszystkich grup
spo ecznych, szczególnie dzieci i m odzieDy.
Zarz)dzanie Gmin)
1. Demokracja lokalna zapewni równowagK oraz reprezentatywnoLO dla wszystkich
Lrodowisk spo ecznych – dzia aO bKd liczne stowarzyszenia, kluby, organizacje bKd ce
miejscem kszta towania siK patriotyzmu lokalnego. Powstanie Gminne Forum umoDliwiaj ce
wspó pracK na rzecz rozwoju Gminy ponad wszelkimi podzia ami.
2. Cz onkowie spo eczeHstwa wymagaj cy specjalnej troski i pomocy bKd otoczeni opiek
oraz wsparciem Gminy.
3. W Gminie zostanie wdroDony system zintegrowanego zarz dzania, w tym wieloletni
system zarz dzania finansami oraz system wieloletniego planowania inwestycji.
4. Optymalizacji ulegnie struktura organizacyjna urzKdu gminy, inwestorzy i przedsiKbiorcy
uzyskiwaO bKd wszystkie niezbKdne informacje na wydzielonym specjalnym stanowisku,
zostanie wdroDony zintegrowany system obs ugi inwestorów, powstanie wydzia planowania,
rozwoju gospodarczego i promocji.
5. FunkcjonowaO bKdzie system zarz dzania maj tkiem Gminy, wdroDony bKdzie system
zarz dzania us ugami komunalnymi i mieszkalnymi.
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6. Prywatyzacja (obecnie czKLciej uDywane okreLlenie partnerstwo publiczno-prywatne) w
zakresie zarz dzania nieruchomoLciami oraz gospodarki komunalnej umoDliwi uzyskanie
wysokiej jakoLci us ug i wysokiej efektywnoLci wydatkowanych Lrodków.
7. WdroDony zostanie system informacji o gminie, w tym informacji przestrzennych.
8. WdroDony zostanie system aktualizacji strategii rozwoju oraz system monitoringu gminy;
powstanie lokalna agencja rozwoju; utworzony zostanie lokalny rynek finansowy.
9. Promocja bKdzie prowadzona z wykorzystaniem wszelkich dostKpnych Lrodków: poprzez
wyspecjalizowane instytucje, Internet, media, róDnorodne wydawnictwa informacyjnopromocyjne; w urzKdzie funkcjonowaO bKdzie zespó d/s promocji.
10. RozwijaO siK bKdzie Lcis a wspó praca z s siednimi gminami, w tym g ównie z gminami
powiatu oraz z gminami zagranicznymi.
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PROGRAM STRATEGICZNEGO ROZWOJU
Misja miasta i gminy wiebodzin
“Misj@ miasta i gminy wiebodzin jest tworzenie i wykorzystywanie przewagi
konkurencyjnej z zachowaniem zrównowa<onego rozwoju spo9ecznego,
gospodarczego i przestrzennego oraz poszanowaniem warto7ci przyrodniczych.”
Przez przewagK konkurencyjn rozumie siK zdolnoLO do produkowania i oferowania dóbr
i us ug o takich parametrach technicznych, cenowych i jakoLciowych, De znajd one
nabywców na rynkach ponadregionalnych.
Przez postulat zrównowaDonego rozwoju rozumie siK:
- aktywizacjK gospodarcz Gminy z zachowaniem zasad zrównowaDonego wzrostu z
uwzglKdnieniem czynników spo ecznych, gospodarczych, ekologicznych i
przestrzennych z wykorzystaniem atrakcyjnoLci po oDenia, walorów naturalnych i
tradycji,
- dzia ania na rzecz poprawy spo ecznych warunków Dycia w zakresie edukacji, ochrony
zdrowia, bezpieczeHstwa, kultury i kultury fizycznej,
- poprawK dostKpnoLci komunikacyjnej i telekomunikacyjnej Gminy,
- aktywizacjK obszarów wiejskich,
- wspieranie rozwoju ma ej i Lredniej przedsiKbiorczoLci,
- podejmowanie inicjatyw poszukiwania Lrodków zewnKtrznych wspieraj cych
zrównowaDony rozwój Gminy,
- wspieranie rozwoju demokracji lokalnej.
PrzyjKta deklaracja pozwala na docelowy kompromis pomiKdzy sfer
spo ecznogospodarcz a przyrodnicz , zgodny z dotychczas przyjKtymi za oDeniami i podejmowanymi
dzia aniami Zarz du Miasta.

Wybór celów strategicznych
G ówne cele strategiczne sformu owano w obszarach stanowi cych priorytety, do których
zaliczono:
- Lrodowisko i ad przestrzenny
- spo eczeHstwo
- gospodarkK gminy
- zarz dzanie gmin .
Priorytet 1 “ rodowisko i ad przestrzenny” obejmuje ksztaBtowanie atrakcyjnego
-rodowiska Eycia czBowieka poprzez kompleksowe uporzFdkowanie gospodarki odpadami i
gospodarki wodno--ciekowej, ksztaBtowanie i utrzymanie Badu przestrzennego, uzyskanie
wysokiej jako-ci przestrzeni oraz zachowanie warto-ci -rodowiska przyrodniczego i
kulturowego;
Priorytet 2 “Spo ecze/stwo” obejmuje wzrost potencjaBu intelektualnego mieszkaIców
gminy, szczególnie dzieci i mBodzieEy poprzez wczesne wyrównywanie szans rozwojowych,
rozwój usBug edukacyjnych, poprawJ kondycji zdrowotnej i poprawJ warunków
mieszkaniowych;
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Priorytet 3 “Gospodarka gminy” obejmuje rozwój dziaBalno-ci usBugowo-produkcyjnej, a
w tym usBug turystyczno-rekreacyjnych przy aktywnym wspieraniu rozwoju maBych i
-rednich firm, rozwój dziaBalno-ci rolniczej i pozarolniczej na terenach wiejskich;
Priorytet 4 “Zarz)dzanie gmin)” obejmuje usprawnienie zarzFdzania gminF, prowadzenie
aktywnej promocji zewnJtrznej poprzez ksztaBtowanie wizerunku atrakcyjnej gminy,
wzmocnienie pozycji gminy na zewnFtrz oraz promocji wewnJtrznej (w-ród mieszkaIców).
G ówne cele strategii rozwoju miasta i gminy wiebodzin w obszarach uznanych za
priorytety, z wyodrKbnieniem dzia aH w asnych Gminy i dzia aH stymulowanych zawiera
poniDsze zestawienie:

Cele

Dzia9ania stymulowane przez
GminC

Dzia9ania w9asne Gminy

Cel priorytetowy 1. ATRAKCYJNE

RODOWISKO I WYSOKA JAKO M PRZESTRZENI

Cel po7redni: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
1.1. Kompleksowe
uporz dkowanie gospodarki
odpadami

1.2. Kompleksowe
uporz dkowanie gospodarki
Lciekowej
1.3. Zabezpieczenie w wodK
konsumpcyjn o odpowiedniej
jakoLci i iloLci obszaru ca ej
Gminy.
1.4. Zaopatrzenie w energiK
(ee, ec,gaz) zgodnie ze
standardami

Budowa, wspólnie z gminami
powiatu, sk adowiska odpadów w
Jeziorach
Opracowanie i wdroDenie jednolitego
systemu gromadzenia i wywozu
odpadów.
Opracowanie i wdroDenie systemu
selekcji i recyklingu odpadów.
Opracowanie programu likwidacji
dzikich wysypisk oraz
przeprowadzenie rekultywacji
terenów
Kontynuacja budowy sieci
kanalizacyjnej w gminie.
Renowacja i budowa sieci
kanalizacji deszczowej w mieLcie.
Budowa nowych i modernizacja
istniej cych ujKO wody, stacji
uzdatniania i magistrali
przesy owych.
Gazyfikacja Gminy, w tym:
opracowanie koncepcji gazyfikacji
wiebodzina i okolicznych
miejscowoLci.
Ocieplanie budynków mieszkalnych i
uDytecznoLci publicznej (dzia ania
termorenowacyjne).
Modernizacja i rozwój sieci
energetycznej zgodnie z
zapotrzebowaniem.
Wspieranie rozwoju
niekonwencjonalnych Rróde energii.
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Lobbing na rzecz pozyskania
Lrodków z funduszy celowych i
pomocowych.
Wspó praca z s siednimi gminami i
UrzKdem Marsza kowskim.

Lobbing na rzecz pozyskania
Lrodków z budDetu paHstwa
i funduszy pomocowych.
Wspó praca z s siednimi gminami.
Lobbing na rzecz pozyskania
Lrodków z budDetu paHstwa
i funduszy pomocowych.
Wspó praca z Zak adem
Gazowniczym, Zak adem
Energetycznym, UrzKdem
Marsza kowskim i Lubuskim
UrzKdem Wojewódzkim oraz
s siednimi gminami.

Cel po7redni: Poprawa dostCpno7ci komunikacyjnej i telekomunikacyjnej
1.5. Opracowanie i realizacja
wieloletniego programu
remontów, modernizacji i
rozwoju infrastruktury
komunikacyjnej Gminy oraz
systemu transportowego.

Opracowanie wieloletniego
programu remontów dróg i ulic.
Realizacja remontów dróg i ulic.
Poprawa stanu chodników i wiat na
przystankach autobusowych.
Opracowanie i wdroDenie systemu
parkowania w mieLcie oraz na
terenach turystyczno- rekreacyjnych.

1.6. Rozwój wysokiej jakoLci
po czeH telefonicznych i
teleinformatycznych.

Wspieranie dzia aH maj cych na
celu uruchomienie lokalnych
po czeH komunikacyjnych w
ramach przedsiKwziKO prywatnopublicznych.

Wspieranie dzia aH
umoDliwiaj cych poprawK
przewodowych po czeH
telefonicznych oraz
rozwój telefonii komórkowej.
Wspieranie dzia aH maj cych na
celu stworzenie struktury Internetu
optycznego.
Wspieranie dzia aH maj cych na
celu budowK miejskiej sieci
teleinformatycznej.

Cel po7redni: Zachowanie, ochrona i odtwarzanie walorów 7rodowiska naturalnego
Wspieranie technologii ma o i
bezodpadowych, wdraDanie
technologii utylizacji i
unieszkodliwiania odpadów.
Rekultywacja i zagospodarowanie
gruntów zdegradowanych, m.in.
wyrobisk.
Sukcesywna likwidacja punktów
sk adowania substancji
niebezpiecznych.
Zapobieganie procesom degradacji
gleb.
Maksymalne ograniczenie zrzutu
1.8. Ochrona zasobów wód
Lcieków nieoczyszczonych.
powierzchniowych i
podziemnych oraz poprawa ich Poprawa jakoLci wód podziemnych.
Wspieranie budowy oczyszczalni
jakoLci.
przyzagrodowych na terenach o
rozproszonej zabudowie.
Ochrona czystoLci wód jezior oraz
ich rekultywacja.
Zmniejszenie zanieczyszczenia
1.9. Poprawa jakoLci
powietrza w mieLcie.
atmosfery.
Proekologiczna modernizacja
systemów grzewczych.
Ograniczenie emisji do atmosfery
py ów i szkodliwych gazów
przemys owych.
1.7. Ochrona gleby.
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Cel po7redni: Kszta9towanie i utrzymanie 9adu przestrzennego
Podniesienie efektywnoLci
zarz dzania przestrzeni poprzez:
- utworzenie bazy danych do
katastru nieruchomoLci,
- utworzenie zasobu map,
- stworzenie systemu informacji
planistycznej,
- integracja istniej cych systemów i
baz danych branDowych.
1.11. Przeciwdzia anie
Opracowanie efektywnych metod
degradacji przestrzeni przez
wykorzystania terenu w zaleDnoLci
nieskoordynowan dzia alnoLO od jego po oDenia w gminie i
inwestycyjn
warunków fizjograficznych
Ochrona krajobrazu naturalnego i
kulturowego.
1.12. Racjonalizacja
Rewaloryzacja, rewitalizacja i
wykorzystania przestrzeni
humanizacja zabytkowego centrum
zagospodarowanej i
wiebodzina.
przekszta canej
Odbudowa zaniedbanych obszarów
miasta.
1.13. Zintegrowane
Tworzenie i wdraDanie planów
zarz dzanie przestrzeni .
zintegrowanego zarz dzania
przestrzeni w Gminie.
1.14. Podniesienie
Wykorzystanie planowania
LwiadomoLci o wartoLci
miejscowego do wspomagania
przestrzeni i procedurach
rozwoju gospodarczego gminy.
prawnych w zakresie
Krajobrazowe kszta towanie
gospodarowania przestrzeni
przestrzeni zurbanizowanej.
1.10. Stworzenie gminnego
systemu informacji
przestrzennej

Oddzia ywanie na mieszkaHców w
zakresie poprawy estetyki posesji i
utrzymania czystoLci w miejscach
publicznych

Cel po7redni: Zachowanie warto7ci 7rodowiska przyrodniczego i kulturowego
1.15. Podniesienie stanu
estetycznego i czystoLci
gminy.
1.16. Wspieranie ochrony
przyrody w Gminie

1.17. Wspieranie ochrony
wartoLci kulturowych gminy.

Opracowanie i realizacja programu
utrzymania Gminy w czystoLci.
Podniesienie ogólnego stanu
estetycznego gminy.
Opracowanie i wdroDenie programu
ochrony przyrody w Gminie.
WdroDenie systemu edukacji
ekologicznej dzieci i m odzieDy.
Wyznaczenie tras rowerowych i
budowa tras rowerowych.
Podejmowanie i wspieranie dzia aH
zwi zanych z ochron wartoLci
kulturowych gminy a w
szczególnoLci:
- aktualizacja rejestru zabytków,
- wprowadzenie do programów
nauczania wiadomoLci o historii i
tradycjach wiebodzina,
- dba oLO o zabytki, parki
- podworskie i stare cmentarze.
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Oddzia ywanie na mieszkaHców w
zakresie poprawy estetyki posesji i
utrzymania czystoLci w miejscach
publicznych.
Wspó praca z organizacjami
ekologicznymi i Lubuskim Klubem
Przyrodników
Wspó praca z s siednimi gminami i
UrzKdem Marsza kowskim i
Euroregionem „Sprewa, Nysa,
Bóbr”.
Wspó praca z s siednimi gminami,
instytucjami ochrony zabytków,
Starostwem Powiatowym i
UrzKdem Marsza kowskim.

Cel priorytetowy 2. WYSOKA JAKO M YCIA SPO*ECZEOSTWA
Cel po7redni: Budowanie spo9ecze#stwa ucz@cego siC
2.1. Wczesne wyrównywanie
szans rozwojowych.

2.2. Wyrównywanie szans
edukacji dzieci i m odzieDy.

2.3. Tworzenie warunków
rozwoju Lrodowiska kultury
oraz wspieranie inicjatyw
kulturalnych.

2.4. Kszta towanie nowych
potrzeb i zaspokajanie
istniej cych wartoLciowych
potrzeb kulturalnych.
2.5. Rozwój edukacji
ustawicznej oraz
specjalistycznej edukacji
zawodowej.

2.6. Podnoszenie kwalifikacji
osób zatrudnionych, ze
szczególnym uwzglKdnieniem
sektora M P.
2.7. Rozwój wspó pracy
lokalnej, regionalnej i
miKdzynarodowej w zakresie
edukacji.

Upowszechnienie opieki i edukacji
przedszkolnej.
UnowoczeLnienie bazy edukacyjnej.
Racjonalizacja sieci szkó
podstawowych w aspekcie
dostKpnoLci przestrzennej i
ekonomicznej
Utworzenie w wybranych szko ach,
bibliotekach, Lwietlicach i innych
placówkach uDytecznoLci publicznej
Punktów Informacji Europejskiej z
dostKpem do Internetu.
DostKpnoLO edukacji dla dzieci i
m odzieDy o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
Wspieranie finansowe (poprzez
pomoc stypendialn ), wspólnie
samorz dem powiatowym, edukacji
dzieci i m odzieDy z terenów
wiejskich oraz dzieci uzdolnionych.
Wzmacnianie istniej cej i stwarzanie
nowej infrastruktury kulturalnej.
Wspieranie i promowanie Lrodowisk
kultury.
UmoDliwienie swobodnego
korzystania z róDnorodnych form
sztuki.
Rozwój czytelnictwa, szczególnie
wLród dzieci i m odzieDy.
Rozwijanie talentów i zainteresowaH
artystycznych dzieci i m odzieDy
Organizowanie szkó „drugiej
szansy” dla doros ych dotkniKtych
bezrobociem, w tym na terenach
wiejskich.
Rozwijanie i wspomaganie
dzia alnoLci instytucji zwi zanych z
czasem wolnym dla poszczególnych
grup wiekowych.

Wspieranie tworzenia przedszkoli,
szkó niepublicznych i innych
placówek edukacyjnych.
Oddzia ywanie na samorz d
powiatowy w celu dostosowania
struktury kszta cenia ponad
gimnazjalnego do potrzeb Gminy.

Wspieranie inicjatywy
uruchomienia w wiebodzinie
prywatnej szko y wyDszej.

Wspieranie modernizacji/
uruchamiania obiektów
rozrywkowo-kulturalnych

Wspieranie rozwoju szkolnictwa
artystycznego i edukacji kulturalnej
Wspieranie tworzenia szkó
niepublicznych oraz oLwiaty dla
doros ych

Wspieranie rozwoju systemu
szkoleH i instytucji prowadz cych
szkolenia.
Tworzenie warunków wspó pracy w
zakresie edukacji z s siednimi
gminami i powiatem.
.
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Rozwój wspó pracy w zakresie
edukacji z s siednimi gminami i
powiatami w krajach Unii
Europejskiej, w szczególnoLci w
Niemczech.

Cel po7redni : Tworzenie warunków dla rozwoju spo9ecze#stwa informacyjnego
2.8. Rozwijanie warunków
edukacji informatycznej

Realizacja koncepcji „Komputer w
szkole dla kaDdego ucznia”.
Sta e podnoszenie kwalifikacji
informatycznych nauczycieli.
2.9. Rozwój us ug
Wspieranie inicjatyw w zakresie
informatycznych i
tworzenia nowych firm
internetowych
informatycznych.
Wspieranie inicjatyw z zakresu
e-biznesu.
2.10. Powszechna dostKpnoLO Realizacja koncepcji
us ug informatycznych
„elektronicznego urzKdu”.

Wspieranie realizacji koncepcji
„Internet w kaDdym domu”.

Cel po7redni : Kreowanie zdrowego stylu <ycia
2.11. Poprawa bazy dla
potrzeb wychowania
fizycznego, sportu i rekreacji
ruchowej
2.12. Upowszechnienie
aktywnoLci fizycznej, rekreacji
rodzinnej i zdrowego trybu
Dycia.

Tworzenie warunków prawid owego
rozwoju fizycznego dzieci i
m odzieDy.
Opracowanie Gminnego Programu
Rozwoju Bazy Sportowej na lata
2000-2015.
ZwiKkszenie dostKpnoLci szkolnej
bazy sportowej dla Lrodowiska
poprzez dzia alnoLO pozalekcyjn .
Tworzenie warunków do czynnego
spKdzania czasu wolnego.
Otoczenie szczególn trosk ludzi w
podesz ym wieku.

Wspomaganie rozwoju liczby
placówek specjalistycznych
zajmuj cych siK rekreacj i
rehabilitacj osób
niepe nosprawnych.

Cel po7redni: Zapewnienie bezpiecze#stwa mieszka#com Gminy
2.13. Budowanie
bezpieczeHstwa zdrowotnego.

ObjKcie aktywn opiek medyczn i
profilaktyk uczniów.
Zapobieganie i rozwi zywanie
problemów uzaleDnienia.

2.14. Poprawa bezpieczeHstwa Poprawa bezpieczeHstwa w ruchu
i porz dku publicznego.
drogowym.
Poprawa bezpieczeHstwa
poDarowego.
Edukacja dzieci i m odzieDy szkolnej.
2.15. Poprawa bezpieczeHstwa Kompleksowe rozwi zanie problemu
sanitarnegoodpadów specjalnych oraz odpadów
epidemiologicznego
problemowych.
Poprawa poziomu oLwiaty
zdrowotnej.
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Dzia ania na rzecz poprawy
dostKpnoLci i jakoLci us ug
zdrowotnych i rehabilitacyjnych.
Rozwój profilaktyki i promocja
zdrowia.
Wspieranie zwalczania
przestKpczoLci lokalnej.
Wspó praca przy wprowadzaniu
zintegrowanego ratownictwa
medycznego.
Wspó udzia w zintegrowanym
systemie dzia aH antykryzysowych

Cel po7redni: Stworzenie spójnego systemu realizacji zada# polityki socjalnej w Gminie
2.16. Ograniczenie uboDenia
Przeciwdzia anie bezrobociu
mieszkaHców Gminy i walka z poprzez wspieranie
ubóstwem i spo eczn izolacj . przedsiKbiorczoLci i prowadzenie
polityki prozatrudnieniowej.
PodjKcie dzia aH w celu zapewnienia
wystarczaj cych Lrodków i us ug
socjalnych dla osób znajduj cych siK
w trudnej sytuacji.
2.17 Pomoc rodzinom
Pomoc rodzinie w wype nianiu
niewydolnym wychowawczo.
funkcji wychowawczej (programy
wspieraj ce, poradnictwo, system
szkoleH).
2.18. Tworzenie warunków
Wspieranie wyrównywania szans
integracji spo ecznej i
osób niepe nosprawnych.
ekonomicznej dla ludzi
Niwelowanie barier
niepe nosprawnych.
architektonicznych,
komunikacyjnych i informacyjnych.
2.19. BezpieczeHstwo
Propagowanie i wspieranie
spo eczne i socjalne dla osób programów i inicjatyw na rzecz osób
starszych
w podesz ym wieku.

Wspó dzia anie z Powiatowym
OLrodkiem Pomocy Rodzinie w
zakresie pomocy
osobom znajduj cym siK w trudnej
sytuacji.

Wspó dzia anie z OLrodkiem
Pomocy Rodzinie w zakresie
pomocy rodzinom niewydolnym
wychowawczo.
Wspó dzia anie z Pe nomocnikiem
ds. niepe nosprawnych w
Starostwie Powiatowym w
zakresie pomocy osobom
niepe nosprawnym w Gminie.
Wspó dzia anie z OLrodkiem
Pomocy Rodzinie w zakresie
pomocy osobom w podesz ym
wieku.

Cel po7redni: Stworzenie mieszka#com Gminy warunków do zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych
2.20. Zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych

2.21. Prywatyzacja zasobów
komunalnych.

Opracowanie wieloletniego
programu rozwoju budownictwa
mieszkaniowego.
Wspieranie rozwoju budownictwa
mieszkaniowego (komunalnego,
spó dzielczego, prywatnego).
Opracowanie i realizacja lokalnych
strategii mieszkaniowych w zakresie
czynszów i remontów zasobów.
Restrukturyzacja zarz dzania
komunalnymi zasobami
mieszkaniowymi i wspólnotami z
udzia em Gminy.
SprzedaD mieszkaH komunalnych, w
tym dotychczasowym najemcom na warunkach preferencyjnych.
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Cel priorytetowy 3. KONKURENCYJNA I ZRÓ NICOWANA GOSPODARKA
Cel po7redni: Tworzenie warunków do równowa<enia rozwoju gospodarki
3.1. Wspieranie rozwoju ma ej i Stworzenie warunków do rozwoju
Lredniej przedsiKbiorczoLci
ma ych i Lrednich przedsiKbiorstw:
a/ Wspó udzia w stworzeniu
systemu wspierania ma ej i Lredniej
przedsiKbiorczoLci w powiecie
b/ Wspó udzia w utworzeniu
instytucji wspomagania rozwoju
M P.
c/ WdroDenie systemu ulg
podatkowych firm tworz cych
miejsca pracy.
UdostKpnienie i uzbrojenie terenów
inwestycyjnych
Wyznaczenie terenów pod Park
Gospodarczy
Promocja terenów inwestycyjnych
Sprawna obs uga przedsiKbiorców/
inwestorów w UM
3.2. Dzia ania na rzecz zmiany Wzrost udzia u zaawansowanych
struktury gospodarki w
technologii i produktów wysokiej
kierunku zwiKkszania udzia u
jakoLci w produkcji Gminy.
sektorów charakteryzuj cych
siK wysok stop wzrostu
3.3.Promowanie dzia aH
Wspó udzia w utworzeniu systemu
sprzyjaj cych postawom
edukacji proinnowacyjnej.
proinnowacyjnym

Wspieranie tworzenia instytucji
oko obiznesowych.
Wspieranie dostKpu
przedsiKbiorców do kapita u,
informacji i wiedzy.

Wspó praca z pozosta ymi gminami
powiatu i starostwem powiatowym
w zwiKkszaniu udzia u
zaawansowanych technologii i
produktów wysokiej jakoLci
Wspó praca z pozosta ymi gminami
powiatu i starostwem powiatowym
w tworzeniu systemu edukacji
proinnowacyjnej.

Cel po7redni: Aktywizacja obszarów wiejskich w kierunku wzrostu efektywno7ci
rolnictwa oraz rozwoju wielofunkcyjnego
3.4. Przygotowanie rolnictwa
do konkurencji z rolnictwem
krajowym i unijnym oraz rozwój
przetwórstwa rolnospoDywczego i marketingu
produktów rolnych

Wspieranie modernizacji i rozwoju
rolnictwa do konkurencji z
rolnictwem krajowym i unijnym oraz
rozwój przetwórstwa rolnospoDywczego w kierunku poprawy
jego efektywnoLci i
konkurencyjnoLci.
Stworzenie warunków
przestrzennych do rozwoju
przedsiKbiorczoLci, w tym
dzia alnoLci pozarolniczej na wsi .
Wspieranie budowy infrastruktury
rynku rolnego.
Tworzenie warunków do rozwoju
gospodarstw rodzinnych.

3.5. Rozwój dzia alnoLci
pozarolniczej na wsi

Dzia ania zmierzaj ce do tworzenia
nowych miejsc pracy na obszarach
wiejskich.
Rozwój i utrwalanie postaw
przedsiKbiorczych, szczególnie wLród
m odzieDy.
Rozwój róDnorodnych form
kszta cenia i dokszta cania, w tym na
odleg oLO.
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Wspieranie zagospodarowania
istniej cych obiektów, w tym
popegeerowskich.
Poszukiwanie wspólnie z gminami
powiatu moDliwoLci finansowego
wsparcia rolnictwa ze Lrodków
funduszy celowych i europejskich
Wspieranie rozwoju produkcji
specjalnej i ekologicznej,
przetwórstwa rolno-spoDywczego i
dzia alnoLci pozarolniczej
Wspieranie tworzenia grup
prodcenckich.
Wspieranie rozwoju us ug
doradczych, informacyjnych i
finansowych.

3.6. Poprawa warunków Dycia i
pracy ludnoLci wiejskiej ze
szczególnym uwzglKdnieniem
obszarów popegeerowskich

Modernizacja i rozwój infrastruktury
technicznej na obszarach wiejskich
Wspieranie dzia aH na rzecz poprawy
infrastruktury spo ecznej na obszarach
wiejskich

Wspó praca z pozosta ymi gminami
powiatu i starostwem powiatowym
w podejmowaniu dzia aH w
zakresie modernizacji i rozwoju
infrastruktury technicznej na
obszarach wiejskich

Cel po7redni: Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej i zdrowotno-rehabilitacyjnej
Modernizacja i rozbudowa istniej cej Wspó praca z gminami powiatu i
infrastruktury turystycznej oraz
starostwem powiatowym
dostosowanie do standardów
europejskich.
Restauracja i przystosowanie dla
potrzeb turystyki obiektów
zabytkowych.
Priorytetowa realizacja wniosków
o przewalifikowanie gruntów.
Wspó praca z gminami powiatu i
3.8. OkreLlenie i rozwój produktu Wykreowanie i rozwój produktu
turystycznego.
starostwem powiatowym.
turystycznego Gminy
3.7. Wspomaganie rozwoju
infrastruktury turystycznej i
agroturystycznej

3.9. Stworzenie mechanizmów Wspó udzia w stworzeniu
kreowania rozwoju turystyki
zintegrowanego systemu informacji
turystycznej i rezerwacji miejsc
noclegowych.

Wspó praca z gminami powiatu i
starostwem powiatowym w
opracowaniu i wdraDaniu programu
rozwoju i promocji turystyki.

3.10. Kszta towanie postaw
proturystycznych,
upowszechnienie wiedzy
turystyczno-krajoznawczej o
ziemi LwiebodziHskiej
3.11. Rozwój turystyki w
sposób nie naruszaj cy
równowagi Lrodowiska
naturalnego

Edukacja turystyczna dzieci i
m odzieDy.

Wspó praca z gminami powiatu i
starostwem powiatowym w
zakresie edukacji turystycznej
dzieci i m odzieDy

Racjonalne gospodarowanie i
wykorzystanie dla celów
turystycznych zasobów naturalnych
Gminy poprzez:
- zrównowaDony rozwój turystyki
na terenach cennych
przyrodniczo
- poprawK jakoLci Lrodowiska na
terenach o znacznej koncentracji
ruchu turystycznego
- tworzenie leLnych kompleksów
promocyjnych, LcieDek
dydaktycznych.
UdostKpnianie obiektów
komunalnych na cele zdrowotnorehabilitacyjne i turystyczne

Wspó praca z gminami powiatu i
starostwem powiatowym w
zakresie rozwoju turystyki w
sposób nie naruszaj cy równowagi
Lrodowiska naturalnego.

3.12. Stworzenie systemu
powi zaH infrastruktury
turystycznej ze zdrowotnorehabilitacyjn dla potrzeb
stworzenia oferty turystycznej
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Wspó praca z gminami powiatu
starostwem powiatowym w
zakresie oferty stworzenia oferty
turystycznej skierowanej do
klientów zewnKtrznych.

Cel po7redni: Rozwój wiebodzina jako o7rodka subregionalnego
3.13. wiebodzin - centrum
edukacyjne dla subregionu

Stworzenie warunków do rozwoju
wiebodzina jako oLrodka
kszta cenia dla potrzeb „nowej
gospodarki”
3.14 wiebodzin jako oLrodek Stworzenie warunków do ulokowania
wspierania rozwoju lokalnego i w wiebodzinie instytucji
subregionalnego.
wspieraj cych rozwój lokalny i
subregionalny.
3.15. Stworzenie w
Stworzenie warunków do
wiebodzinie centrum
przeprowadzania imprez
konferencyjnogospodarczych
wystawienniczego
o znaczeniu regionalnym i
subregionalnym.
3.16. Zapewnienie obs ugi
Rozwój systemu logistycznego
logistycznej obszaru.
s uD cego wzmocnieniu
konkurencyjnoLci miasta i
subregionu.
UdostKpnianie terenów
przeznaczonych dla potrzeb rozwoju
us ug logistycznych.

Poszukiwanie moDliwoLci
sfinansowania uzbrojenia w drodze
przedsiKwziKO publicznoprywatnych

Cel priorytetowy 4. SPRAWNIE I EFEKTYWNIE ZARZ+DZANA GMINA
Cel po7redni: Rozwijanie systemu promocji
4.1. Realizacja dzia aH
promocyjnych.

4.2. Prowadzenie aktywnej
polityki informacyjnej Gminy

Opracowanie strategii promocji i
wybór form promocji zewnKtrznej
Realizacja dzia aH promocyjnych
zgodnie z programem promocji przy
wspó pracy ze Starostwem
Powiatowym.
Opracowanie wieloletniego planu
medialnego i zabezpieczenie w
budDecie niezbKdnych Lrodków
finansowych
Realizacja promocji wewnKtrznej
Wybór form i realizacja lobbingu.
Budowa bazy danych o Gminie i
o terenie.
Stworzenie wizerunku Gminy
atrakcyjnej pod wzglKdem
gospodarczym i spo ecznym.
Stworzenie wizerunku Gminy
atrakcyjnej turystycznie.
Wybór kana ów dystrybucji
informacji kszta tuj cych poD dany
wizerunek Gminy.
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Nawi zanie wspó pracy ze
Starostwem Powiatowym
Poszukiwanie moDliwoLci
sfinansowania przedsiKwziKO
promocyjnych wspólnie z
s siednimi gminami

Cel po7redni: Usprawnienie zarz@dzania Gmin@
Opracowanie programu
usprawnienia i modyfikacji
organizacji urzKdu.
Zadania:
- opracowanie zmodyfikowanej
struktury urzKdu, w tym
utworzenie stanowiska
ds./rozwoju i promocji,
- wdroDenie systemu obs ugi
inwestorów,
- wdroDenie sytemu obs ugi
mieszkaHców - klientów urzKdu.
- wdroDenie systemu
kompleksowej komputeryzacji,
- utworzenie i aktualizacja bazy
danych dla potrzeb monitoringu
wdraDania strategii.
WdroDenie systemu dokszta cania
pracowników urzKdu.
Przygotowanie Gminy do wdroDenia
systemu zarz dzania ISO 9000.
4.4. WdroDenie wieloletniego
WdroDenie procedury
planowania finansowego.
opracowywania budDetu
zadaniowego.
WdroDenie wieloletniego
zarz dzania finansami gminy.
4.5. WdroDenie wieloletniego
Opracowanie i wdroDenie systemu
planowania inwestycji
wieloletniego planowania inwestycji.
Ocena efektywnoLci przedsiKwziKO
inwestycyjnych
Sprawna realizacja inwestycji
infrastrukturalnych
4.6. Aktywne gospodarowanie Opracowanie i wdroDenie systemu
mieniem Gminy
zarz dzania mieniem gminy.
Opracowanie, wdroDenie i
systematyczna aktualizacja
ewidencji nieruchomoLci gminnych.
4.7. Restrukturyzacja us ug
Opracowanie i wdroDenie
komunalnych
kompleksowego systemu us ug
komunalnych zaspokajaj cego
potrzeby mieszkaHców Gminy.
Sformu owanie strategii
restrukturyzacji, prywatyzacja spó ek
z udzia em Gminy oraz prywatyzacja
us ug komunalnych.
4.8. Restrukturyzacja us ug
Opracowanie i wdroDenie
mieszkaniowych
kompleksowego systemu us ug
komunalnych zaspokajaj cego
potrzeby mieszkaHców Gminy.
4.3. Usprawnienie i
modyfikacja organizacji
urzKdu.
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PodjKcie wspó pracy z gminami
powiatu.

Stworzenie proinwestycyjnego
lobby w Gminie
Poszukiwanie moDliwoLci
zwiKkszenia finansowych nak adów
na inwestycje

4.9. Poszukiwanie moDliwoLci
finansowego wsparcia z
funduszy pomocowych.

4.10. Upowszechnianie
znajomoLci procedur w
administracji i gospodarce

Przygotowanie projektów
przedsiKwziKO zwi zanych z
realizacj zadaH w asnych Gminy.
Przygotowanie projektów
przedsiKwziKO zwi zanych z
wspieraniem rozwoju lokalnego,
w tym inwestycji stanowi cych
niezbKdny warunek rozwoju
gospodarczego.
Podniesienie wiedzy mieszkaHców
i umiejKtnoLci za atwiania spraw w
administracji i instytucjach.
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CELE STRATEGICZNE I ZADANIA
Cel strategiczny 1:

ATRAKCYJNE RODOWISKO I *AD PRZESTRZENNY
Cel po7redni:
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Cel operacyjny:
Kompleksowe uporz@dkowanie gospodarki odpadami
Priorytet 1
Budowa sk adowiska, sortowni i kompostowni odpadów organicznych w Jeziorach wspólnie z
s siednimi gminami.
Priorytet 2
WdroDenie zintegrowanego systemu gromadzenia i sk adowania odpadów sta ych.

Priorytet 3
Opracowanie i wdroDenie selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów sta ych.

Priorytet 4
Opracowanie programu likwidacji dzikich wysypisk oraz przeprowadzenie rekultywacji terenów.

Priorytet 5
Lobbing na rzecz pozyskania Lrodków z budDetu paHstwa i

funduszy pomocowych.

Efekty:
Zmniejszenie iloLci odpadów u Rróde , wdraDanie technologii minimalizuj cych iloLO powstaj cych
odpadów, selektywna zbiórka odpadów z recyklingiem.
Wprowadzenie nowoczesnej, bezpiecznej technologii utylizacji odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych.
Cel operacyjny:
Kompleksowe uporz@dkowanie gospodarki 7ciekowej
Priorytet 1
Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie.
Zadania:
DokoHczenie kanalizacji miasta (ul. Sobieskiego, Pó nocna, Strzelecka).
Uporz dkowanie gospodarki Lciekowej w zachodniej i po udniowo-zachodniej czKLci Gminy przy
wspó pracy z s siednimi gminami.
Priorytet 2
Renowacja i budowa sieci kanalizacji deszczowej w mieLcie.
Zadania:
DokoHczenie kanalizacji wiebodzina (ul. Sobieskiego, Pó nocna, Strzelecka)
Renowacja/budowa sieci kanalizacji deszczowej w wiebodzinie (Os. 0aków II etap, ul. ( kowaZwi zkowa, ul. Cegielniana).
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Priorytet 3
Lobbing na rzecz pozyskania Lrodków z budDetu paHstwa i

funduszy pomocowych.

Efekty:
Dzia ania umoDliwiaj ce wspólne podejmowanie realizacji przedsiKwziKO zwiKkszaj ce moDliwoLci
uzyskania zewnKtrznych Lrodków finansowych (fundusze pomocowe, budDet PaHstwa).

Cel operacyjny:
Zabezpieczenie w wodC konsumpcyjn@ o odpowiedniej jako7ci i ilo7ci obszaru ca9ej Gminy
Priorytet 1
Budowa nowych i modernizacja istniej cych ujKO wody, stacji uzdatniania i magistrali przesy owych.
Zadania:
1. Budowa grupowego wodoci gu dla GoLcikowa, Jordanowa i Nowego Dworku.
2. Budowa wodoci gu grupowego dla miejscowoLci Rzeczyca, WityH i Kupienino
3. Budowa wodoci gu Rusinów - GliHsk
4. Budowa wodoci gu Roz ogi - wiebodzin
5. Budowa wodoci gu Rudgierzowice - Osogóra - Chociule
6. Budowa lokalnego wodoci gu dla KKpska.
Efekty:
NiezawodnoLO dostaw wody na cele konsumpcyjne.
Zbilansowanie potrzeb wodnych, zabezpieczenie iloLci i jakoLci wody na cele konsumpcyjne.
Zaopatrzenie w wodK takDe dla celów przemys owych i rolnych.
Modernizacja i budowa stacji uzdatniania wody.
Modernizacja i przebudowa sieci wodoci gowych.
Priorytet 2
Uporz dkowanie spraw formalnych dla komunalnych ujKO wody.
Zadania:
1. Opracowanie operatów wodno-prawnych okreLlaj cych granice stref ochrony poLredniej
2. Uzyskanie brakuj cych pozwoleH wodno-prawnych na pobór wód podziemnych (6 ujKO).
Cel operacyjny:
Zaopatrzenie w energiC (ee, ec,gaz) zgodnie ze standardami
Priorytet 1
Gazyfikacja Gminy.
Zadania:
Opracowanie koncepcji gazyfikacji wiebodzina i okolicznych miejscowoLci.
Efekty:
Stworzenie moDliwoLci zaopatrzenia wiebodzina i okolic w gaz. Utworzenie dodatkowych miejsc
pracy po zrealizowaniu inwestycji.
Priorytet 2
Ocieplanie budynków mieszkalnych i uDytecznoLci publicznej (dzia ania termorenowacyjne).
Efekty:
Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.
Zmniejszenie wydatków w budDecie gminy dziKki obniDeniu kosztów ogrzewania budynków
uDytecznoLci publicznej
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Priorytet 3
Modernizacja i rozwój sieci energetycznej zgodnie z zapotrzebowaniem.
Efekty:
Poprawa niezawodnoLci zasilania w energiK.
Priorytet 4
Wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych Rróde energii.
Efekty:
ZwiKkszenie produkcji energii ze Rróde odnawialnych.
MoDliwoLci uzyskania dodatkowych dochodów.

Cel po7redni:
POPRAWA DOST2PNO CI KOMUNIKACYJNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ
Cel operacyjny:
Opracowanie i realizacja wieloletniego programu remontów, modernizacji i rozwoju
infrastruktury komunikacyjnej Gminy oraz systemu transportowego.
Priorytet 1
Opracowanie wieloletniego programu remontów i modernizacji dróg i ulic.
Zadania:
Opracowanie wieloletniego programu remontów/modernizacji ulic i budowy chodników w mieLcie.
Opracowanie wieloletniego programu remontów dróg gminnych.
Priorytet 2
Realizacja remontów dróg i ulic.
Zadania:
1. Budowa i modernizacja ulic i placów w wiebodzinie:
• modernizacja nawierzchni “deptaka” (II i III etap)
• budowa dróg z odwodnieniem na Os. Kopernika
• budowa ulic na Os. S onecznym
• modernizacja ulic (Osiedlowa, Ogrodowa, Zielona, Krótka, KrKta, Poprzeczna, Strzelecka,
Cegielniana).
2. Modernizacja wiaduktów i mostów ( wiebodzin ul. Cegielniana i in., GoLcikowo).
Priorytet 3
Poprawa stanu chodników i wiat na przystankach autobusowych.
Zadania:
1. Budowa i remonty wiat na przystankach.
2. Wspomaganie budowy chodników wiejskich.
Priorytet 4
Wspieranie dzia aH maj cych na celu uruchomienie lokalnych po czeH komunikacyjnych w ramach
przedsiKwziKO prywatno-publicznych.
Priorytet 5
Opracowanie i wdroDenie systemu parkowania w mieLcie oraz na terenach turystycznorekreacyjnych.

Cel operacyjny:
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Rozwój wysokiej jako7ci po9@cze# telefonicznych i teleinformatycznych
Priorytet 1
Stworzenie warunków dla funkcjonowania na rynku nowych aktywnych operatorów.
Priorytet 2
Wspieranie dzia aH umoDliwiaj cych uruchomienie nowych po czeH telefonii komórkowej.
Priorytet 3
Budowa sieci umoDliwiaj cej

cznoLO g osow i szerokopasmow transmisjK danych.

Efekty:
Podniesienie jakoLci po czeH oraz szybkoLci transmisji danych.
Poprawa dostKpnoLci sieci niezaleDnie od miejsca pobytu.
Priorytet 4
Wspieranie dzia aH maj cych na celu budowK miejskiej sieci teleinformatycznej.
Efekty:
Miejskie sieci teleinformatyczne pozwalaj optymalnie rozwi zaO wiele problemów z zakresu
zarz dzania organizmem miejskim takich jak bezpieczeHstwo publiczne, zarz dzanie systemami
kryzysowymi. Sieci stanowi doskona bazK kontaktów biznes-biznes i biznes-klient.

Cel po7redni:
ZACHOWANIE, OCHRONA I ODTWARZANIE WALORÓW RODOWISKA NATURALNEGO

Cel operacyjny:
Ochrona gleby
Priorytet 1
Wspieranie technologii ma o i bezodpadowych, wdraDanie technologii utylizacji i unieszkodliwiania
odpadów.
Priorytet 2
Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów zdegradowanych, m.in. wyrobisk.
Priorytet 3
Sukcesywna likwidacja punktów sk adowania substancji niebezpiecznych.
Priorytet 4
Zapobieganie procesom degradacji gleb.
Efekty:
Zmniejszenie iloLci wytwarzanych odpadów.
Uporz dkowanie gospodarki odpadami.
Likwidacja “dzikich” wysypisk odpadów.

Cel operacyjny:
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Ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz poprawa ich jako7ci
Priorytet 1
Maksymalne ograniczenie zrzutu Lcieków nieoczyszczonych.
Priorytet 2
Poprawa jakoLci wód podziemnych.
Priorytet 3
Wspieranie budowy oczyszczalni przyzagrodowych na terenach o rozproszonej zabudowie.
Priorytet 4
Ochrona czystoLci wód jezior oraz ich rekultywacja.
Efekty:
Ochrona zasobów wodnych, poprawa jakoLci wód jezior.
Zachowanie jakoLci wód podziemnych .
Zabezpieczenie odpowiedniej iloLci i jakoLci wody pitnej.
Sukcesywna likwidacja Rróde emisji Lcieków nieoczyszczonych.
Zmniejszenie iloLci adunku zanieczyszczeH odprowadzanych do wód.

Cel operacyjny:
Poprawa jako7ci atmosfery
Priorytet 1
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w mieLcie
Zadania:
Eliminacja ruchu samochodowego z centrum miasta.
Utworzenie LcieDek rowerowych w mieLcie.
Priorytet 2
Proekologiczna modernizacja systemów grzewczych
Efekty:
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeH py owych i gazowych do powietrza
Zmiana systemu opalania kot owni lokalnych na mniej uci Dliwe dla Lrodowiska (olej, gaz)
Likwidacja przestarza ych Rróde ciep a (piece) i pod czenie do sieci ciep owniczych lub lokalnych
kot owni.
Priorytet 3
Ograniczenie emisji do atmosfery py ów i szkodliwych gazów przemys owych.
Efekty:
Poprawa stanu czystoLci powietrza atmosferycznego.
Ograniczenie “niskiej” emisji zanieczyszczeH.
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Cel po7redni:
KSZTA*TOWANIE I UTRZYMANIE *ADU PRZESTRZENNEGO
Cel operacyjny:
Stworzenie gminnego systemu informacji przestrzennej
Priorytet 1
Podniesienie efektywnoLci zarz dzania przestrzeni
Zadania:
Utworzenie bazy danych do katastru nieruchomoLci.
Stworzenie zasobu map.
Stworzenie systemu informacji planistycznej.
Integracja istniej cych systemów i baz danych branDowych.
Cel operacyjny:
Przeciwdzia9anie degradacji przestrzeni przez nieskoordynowan@ dzia9alno7; inwestycyjn@.
Priorytet 1
Opracowanie efektywnych metod wykorzystania terenu w zaleDnoLci od jego po oDenia w gminie i
warunków fizjograficznych
Efekty:
Ograniczenie powstawania i rozwoju jednostek osadniczych pozbawionych odpowiedniej infrastruktury
technicznej.
Priorytet 2
Ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego.
Efekty:
Podniesienie atrakcyjnoLci turystycznej i osadniczej terenów gminy.
Rozwój warunków do kszta towania LwiadomoLci ekologicznej mieszkaHców gminy.
Cel operacyjny:
Racjonalizacja wykorzystania przestrzeni zagospodarowanej i przekszta9canej
Priorytet 1
Rewaloryzacja, rewitalizacja i humanizacja zabytkowego centrum wiebodzina.
Efekty:
Podniesienie jakoLci przestrzeni miasta.
Priorytet 2
Odbudowa zaniedbanych obszarów miasta.
Cel operacyjny:
Zintegrowane zarz@dzanie przestrzeni@
Priorytet 1
Tworzenie i wdraDanie planów zintegrowanego zarz dzania przestrzeni w Gminie.
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Efekty:
Racjonalne i zrównowaDone zagospodarowanie terenów o podwyDszonych walorach przyrodniczych.
Uzyskiwanie akceptacji spo ecznej dla tzw. inwestycji niechcianych.
Cel operacyjny:
Podniesienie 7wiadomo7ci o warto7ci przestrzeni i procedurach prawnych w zakresie
gospodarowania przestrzeni@
Priorytet 1
Wykorzystanie planowania miejscowego do wspomagania rozwoju gospodarczego gminy (bank ofert).
Efekty:
Usprawnienie poszukiwania inwestorów.
Skrócenie procedur lokalizacyjnych.
Priorytet 2
Krajobrazowe kszta towanie przestrzeni zurbanizowanej.
Efekty:
Podniesienie walorów estetycznych, podniesienie atrakcyjnoLci turystycznej.

Cel po7redni:
ZACHOWANIE WARTO CI RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
I KULTUROWEGO
Cel operacyjny:
Podniesienie czysto7ci i stanu estetycznego gminy
Priorytet 1
Opracowanie i realizacja programu utrzymania Gminy w czystoLci.
Priorytet 2
Podniesienie ogólnego stanu estetycznego gminy.
Priorytet 3
Oddzia ywanie na mieszkaHców w zakresie poprawy estetyki posesji i utrzymania czystoLci w
miejscach publicznych
Cel operacyjny:
Wspieranie ochrony przyrody w Gminie
Priorytet 1
Opracowanie i realizacja programu ochrony przyrody w Gminie.
Priorytet 2
Opracowanie strategii ochrony bioróDnorodnoLci dla obszaru gminy, monitoring, efektywna ochrona
zagroDonych gatunków i ich siedlisk.
Priorytet 3
Rozbudowa sieci obszarów chronionych w oparciu o waloryzacjK przyrodnicz i dyrektywy Unii
Europejskiej .
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Priorytet 4
WdroDenie systemu edukacji ekologicznej dzieci i m odzieDy.
Zadania:
Uruchomienie OLrodka Edukacji Ekologicznej w wiebodzinie wspólnie z pozosta ymi gminami
powiatu.
Priorytet 5
ZwiKkszenie lesistoLci gminy jako elementu kompleksowego systemu ochrony przyrody.
Efekty:
Poprawa stanu przyrody.
Utrzymanie bioróDnorodnoLci gminy.
Stworzenie kompleksowego systemu ochrony przyrody.
Wspó praca z organizacjami ekologicznymi i Lubuskim Klubem Przyrodników.
Priorytet 6
Wytyczenie i budowa tras rowerowych wspólnie z pozosta ymi gminami powiatu i Euroregionem
“Sprewa, Nysa, Bóbr”.
Cel operacyjny:
Wspieranie ochrony warto7ci kulturowych gminy
Priorytet 1
Podejmowanie i wspieranie dzia aH zwi zanych z ochron wartoLci kulturowych gminy.
Zadania:
Aktualizacja rejestru zabytków gminy.
Odbudowa zabytkowego ratusza wiebodzina.
Dba oLO o zabytki, parki podworskie i stare cmentarze.
Priorytet 2
Wprowadzenie do programów nauczania wiadomoLci o historii i tradycjach wiebodzina.
Priorytet 3
Dba oLO o utrzymanie historycznego kszta tu wartoLciowych zespo ów urbanistycznych i
architektonicznych.
Efekty:
Przekazanie przysz ym pokoleniom dorobku dziedzictwa kulturowego w stanie niepogorszonym.
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Cel strategiczny 2:

WYSOKA JAKO M YCIA SPO*ECZEOSTWA
Cel po7redni:
BUDOWANIE SPO*ECZEOSTWA UCZ+CEGO SI2
Cel operacyjny:
Wczesne wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych
Priorytet 1
Upowszechnienie opieki i edukacji przedszkolnej.
Efekty:
Odpowiednie przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do szko y; wzrost liczby dzieci objKtych
opiek przedszkoln .
Priorytet 2
UnowoczeLnienie bazy edukacyjnej.
Zadania:
Opracowanie wieloletniego programu remontów / modernizacja obiektów szkolnych
Poprawa wyposaDenia szkó , bibliotek i Lwietlic wiejskich
Opracowanie wieloletniego programu remontów/budowy Lwietlic wiejskich
Uruchomienie oLrodka edukacji ekologicznej wspólnie z gminami powiatu i Starostwem Powiatowym
Efekty:
ZwiKkszenie liczby pracowni przedmiotowych, informatycznych i internetowych
Wyremontowanie / modernizacja obiektów szkolnych, poprawa wyposaDenia
Wybudowanie /modernizacja Lwietlic wiejskich
Podniesienie poziomu i upowszechnienie znajomoLci jKzyków obcych
Podniesienie LwiadomoLci ekologicznej dzieci i m odzieDy.
Priorytet 3
Racjonalizacja sieci szkó podstawowych w aspekcie dostKpnoLci przestrzennej i ekonomicznej
Efekty:
UmoDliwienie wszystkim dzieciom zamieszka ym na terenie Gminy moDliwoLci spe niania obowi zku
szkolnego z uwzglKdnieniem potrzeb edukacyjnych Lrodowiska, zapewnieniem bezp atnego
transportu i opieki w czasie przejazdu.
Priorytet 4
Utworzenie w wybranych szko ach, bibliotekach, Lwietlicach i innych placówkach uDytecznoLci
publicznej Punktów Informacji Europejskiej z dostKpem do Internetu.
Efekty:
MoDliwoLO uzyskania wszelkich informacji o tematyce Unii Europejskiej.
MoDliwoLO uczenia na odleg oLO.
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Cel operacyjny:
Wyrównywanie szans edukacji dzieci i m9odzie<y
Priorytet 1
DostKpnoLO edukacji dla dzieci i m odzieDy o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Efekty:
Zapewnienie rozwoju kaDdemu dziecku, aktywizacja i rozwój uzdolnieH dzieci.
Upowszechnienie dostKpu dzieciom niepe nosprawnym do szkó .
Priorytet 2
Wspieranie finansowe (poprzez pomoc stypendialn ), wspólnie samorz dem powiatowym, edukacji
dzieci i m odzieDy z terenów wiejskich oraz dzieci uzdolnionych.
Efekty:
Stworzenie moDliwoLci kszta cenia dzieci i m odzieDy pochodz cej z terenów wiejskich na poziomie
Lrednim i wyDszym.
Stworzenie moDliwoLci rozwijania uzdolnieH, poszerzania i pog Kbiania wiedzy.
Priorytet 3
Dostosowanie struktury kszta cenia ponadgimnazjalnego do potrzeb Gminy.
Efekty:
ZróDnicowanie oferty edukacyjnej szkó Lrednich.
Rozwój szkó niepublicznych
Priorytet 4
Wspieranie inicjatywy uruchomienia w wiebodzinie prywatnej szko y wyDszej.
Cel operacyjny:
Tworzenie warunków rozwoju 7rodowiska kultury oraz wspieranie inicjatyw
kulturalnych
Priorytet 1
Wzmacnianie istniej cej i stwarzanie nowej infrastruktury kulturalnej.
Efekty:
Powstanie w kaDdej miejscowoLci Lwietlicy wiejskiej i utrzymania istniej cej bazy;
Zainteresowanie spo ecznoLci lokalnej potrzeb czynnego uczestnictwa w kulturze, preferowanie
wartoLci samorealizuj cych (rozwój w asnej osobowoLci, wiedzy, uzdolnieH).
Priorytet 2
Wspieranie i promowanie Lrodowisk kultury.
Efekty:
ZwiKkszenie uczestnictwa w wystawach, koncertach, wystKpach teatralnych.
Rozwijanie dzia alnoLci galerii.
Organizowanie plenerów artystycznych.
Organizowanie konkursów i festiwali, nagradzanie twórców za wybitne dzie a.
Priorytet 3
UmoDliwienie swobodnego korzystania z róDnorodnych form sztuki.
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Efekty:
Zagwarantowanie dzia alnoLci instytucji kultury.
Kszta towanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, ochrona spo ecznego ruchu kulturalnego.
Wprowadzenie systematycznych planów i perspektywicznych prognoz rozwoju kultury, preferowanie
dzia alnoLci juD uznanej i sprawdzonej w Lrodowisku.

Cel operacyjny:
Kszta9towanie nowych potrzeb i zaspokajanie istniej@cych warto7ciowych potrzeb kulturalnych
Priorytet 1
Ochrona ksi Dki i rozwój czytelnictwa.
Efekty:
Popularyzacja literatury i swobodny dostKp do ksi Dki.
Podtrzymywanie istniej cej sieci bibliotek i sta a ich modernizacja.
Propagowanie czytelnictwa, zakup nowoLci wydawniczych, wykorzystanie czasu wolnego na
zaspokajanie potrzeb kulturalnych.
Priorytet 2
Wspieranie rozwoju szkolnictwa artystycznego i form edukacji kulturalnej.
Efekty:
Wypracowanie metod i form edukacji kulturalnej dzieci i m odzieDy umoDliwiaj cych rozwój zdolnoLci i
zainteresowaH.
Priorytet 3
Rozwijanie talentów i zainteresowaH artystycznych dzieci i m odzieDy.
Efekty:
Rozwój sieci ognisk artystycznych, powstawanie galerii sztuki dzieciKcej oraz powstawanie
amatorskich zespo ów artystycznych;
Organizacja warsztatów, plenerów i konsultacji dla twórczo pracuj cych dzieci i ich opiekunów;
Organizacja przegl dów festiwali, turniejów, które pozwol wyodrKbniO szczególnie uzdolnione
artystyczne dzieci, us ug konsultingowych oraz róDnych form szkolenia i doskonalenia z zakresem
zarz dzania i organizowania dzia alnoLci kulturalnej.
Priorytet 4
Kszta towanie nawyków kulturalnych i potrzeby uczestniczenia w kulturze artystycznej.
Efekty:
Wzrost iloLci m odzieDy czynnie uprawiaj cej muzykK, plastykK, taniec.
Tworzenie warunków daj cych moDliwoLO systematycznego nabywania doLwiadczenia i doskonalenia
warsztatów instruktorów i liderów w róDnych dziedzinach sztuki.
Cel operacyjny:
Rozwój edukacji ustawicznej oraz specjalistycznej edukacji zawodowej
Priorytet 1
Organizowanie szkó “drugiej szansy” dla doros ych dotkniKtych bezrobociem, w tym na terenach
wiejskich.
Efekty:
MoDliwoLO przekwalifikowania siK, zdobycie uprawnieH do wykonywania innego zawodu.
ZwiKkszenie moDliwoLci znalezienia pracy.
39

Priorytet 2
Rozwijanie i wspomaganie dzia alnoLci instytucji zwi zanych z czasem wolnym dla poszczególnych
grup wiekowych
Efekty:
Powo ywanie placówek edukacji pozaszkolnej na terenach wiejskich (szko y, Lwietlice i inne placówki
z Punktami Informacji Europejskiej)
Wspomaganie dzia alnoLci niezawodowych klubów sportowych.
Wspomaganie dzia alnoLci kó zainteresowaH, zespo ów teatralnych, pracowni plastycznych, ognisk,
zespo ów muzycznych itp. dla dzieci i m odzieDy.
Wspomaganie dzia alnoLci placówek dla osób “trzeciego wieku”.
Wspieranie uruchamiania obiektów rozrywkowo-kulturalnych.

Cel operacyjny:
Podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych, ze szczególnym uwzglCdnieniem
sektora M P
Priorytet 1
Wspieranie rozwoju systemu szkoleH i instytucji prowadz cych szkolenia.
Efekty:
Rozwój sektora M P, poprawa konkurencyjnoLci.
Rozwój systemów dokszta cania i reorientacji zawodowej doros ych.
Stworzenie warunków wdraDania innowacyjnoLci i transferu technologii.

Cel operacyjny:
Rozwój wspó9pracy lokalnej, regionalnej i miCdzynarodowej w zakresie
edukacji
Priorytet 1
Tworzenie warunków wspó pracy w zakresie edukacji z s siednimi gminami i powiatem.
Efekty:
Podejmowanie wspólnych dzia aH na rzecz rozwoju edukacji, poprawy dostKpnoLci kszta cenia.
Podejmowanie wspólnych dzia aH na rzecz podniesienia poziomu wykszta cenia spo eczeHstwa.
Priorytet 2
Rozwój wspó pracy w zakresie edukacji z s siednimi gminami i powiatami w krajach Unii Europejskiej,
w tym w Niemczech.
Efekty:
Wspó praca miKdzynarodowa w zakresie edukacji, w tym wymiana miKdzy szko ami grup dzieci i
m odzieDy.
Podnoszenie wiedzy o innych regionach.
Praktyczna znajomoLO jKzyków obcych.
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Cel po7redni :
TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU SPO*ECZEOSTWA INFORMACYJNEGO

Cel operacyjny:
Rozwijanie warunków edukacji informatycznej
Priorytet 1
Realizacja koncepcji “Komputer w szkole dla kaDdego ucznia”.
Efekty:
Komputer sta siK jednym z podstawowych narzKdzi pracy i Rróde informacji. UmiejKtnoLO jego obs ugi
i wykorzystani jego moDliwoLci musi wiKc byO niezbKdnym elementem procesu dydaktycznego w
szko ach.
Priorytet 2:
Sta e podnoszenie kwalifikacji informatycznych nauczycieli.
Efekty:
Niezwykle szybki postKp i rozwój technik informatycznych wymaga sta ego podnoszenia kwalifikacji
kadry nauczycielskiej w tym zakresie. Jest to warunek konieczny realizacji procesów dydaktycznych
na odpowiednim poziomie i zgodnego z aktualnym stanem wiedzy.
Cel operacyjny:
Rozwój us9ug informatycznych i internetowych
Priorytet 1
Wspieranie inicjatyw w zakresie tworzenia nowych firm informatycznych.
Efekty:
Przemys informatyczny jest jedn z najbardziej op acalnych, ekologicznie neutralnych ga Kzi
gospodarki. Jest przemys em o bardzo dobrych perspektywach przysz oLciowych. Jako przemys
bazuj cy g ownie na wiedzy, nie wymagaj cy kosztownych inwestycji moDe byO waDnym elementem
strategii.
Priorytet 2
Wspieranie inicjatyw z zakresu e-biznesu.
Efekty:
Technologie internetowe stanowi przysz oLO w dziedzinie biznesu. Pozwalaj optymalnie prowadziO
kontakty biznes-biznes i biznes-klient. Stanowi to podstawK konkurencyjnoLci lokalnego przemys u
oraz koniecznoLO w postKpuj cej globalizacji gospodarki. Mog stanowiO motor rozwoju lokalnej
gospodarki.
Cel operacyjny:
Powszechna dostCpno7; us9ug informatycznych
Priorytet 1
Wspieranie realizacji koncepcji “Internet w kaDdym domu”.
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Efekty:
Internet jest dzisiaj waDnym Lrodkiem komunikacji spo ecznej i dostKpu do wiedzy. Jego rola w
przysz oLci bKdzie jeszcze wzrastaO. Jego dostKpnoLO i umiejKtnoLO wykorzystania jego moDliwoLci
bKdzie waDnym sk adnikiem poziomu cywilizacyjnego lokalnej spo ecznoLci.
Priorytet 2:
Realizacja koncepcji “elektronicznego urzKdu”.
Efekty:
Technologie teleinformatyczne powinny podnieLO poziom us ug publicznych i lepiej poznaO potrzeby
obywateli i biznesu. MoDliwe zadania to:
informacje urzKdowe (praca, budownictwo, zdrowie, kultura);
komunikacja z obywatelami (dyskusje w sprawach Dycia codziennego, w kwestiach politycznych,
kontakt z politykami);
elektroniczne wnioski, podania;
referenda, badania opinii publicznej.

Cel po7redni:
KREOWANIE ZDROWEGO STYLU YCIA

Cel operacyjny:
Poprawa bazy dla potrzeb wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej
Priorytet 1
Tworzenie warunków prawid owego rozwoju fizycznego dzieci i m odzieDy.
Zadania:
Budowa krytego basenu w mieLcie.
Podniesienie standardu boisk wiejskich.
Poprawa dostKpnoLci obiektów sportowych.
Uruchomienie w szko ach zajKO sportowych poza obowi zkowymi.
Priorytet 2
Opracowanie Programu rozwoju bazy sportowej w Gminie na lata 2001-2015.
Efekty:
Modernizacja istniej cej bazy sportowej, budowa nowych obiektów umoDliwi zwiKkszenie uczestnictwa
spo eczeHstwa we wszystkich formach wychowania fizycznego, sportu i rekreacji.
Priorytet 3
Wspomaganie rozwoju liczby placówek specjalistycznych zajmuj cych siK rekreacj
osób niepe nosprawnych.

i rehabilitacj

Efekty:
DostKpnoLO kultury fizycznej dla osób niepe nosprawnych.
Zapewnienie dla wiKkszej iloLci osób niepe nosprawnych moDliwoLci korzystania z obiektów
sportowych.
WiKkszy udzia osób niepe nosprawnych w integracyjnych imprezach sportowych;
Podniesienie sprawnoLci fizycznej osób niepe nosprawnych.
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Cel operacyjny:
Upowszechnienie aktywno7ci fizycznej, rekreacji rodzinnej i zdrowego
trybu <ycia
Priorytet 1
ZwiKkszenie dostKpnoLci szkolnej bazy sportowej dla Lrodowiska poprzez dzia alnoLO pozalekcyjn w
oparciu o kluby sportowe, stowarzyszenia i in.
Efekty:
Sportowo-rekreacyjna aktywnoLO rodzin.
Prze amywanie barier miKdzy ludRmi o róDnej sprawnoLci fizycznej i w róDnym wieku.
ZacieLnienie wiKzów rodzinnych dziKki wspólnemu udzia owi w rekreacji ruchowej.
Priorytet 2
Tworzenie warunków do czynnego spKdzania czasu wolnego.
Zadania:
Wytyczenie i budowa turystycznych LcieDek rowerowych na terenie Gminy.
Budowa parku na kach z amfiteatrem i infrastruktur .
Budowa LwiebodziHskiego szlaku kajakowego z infrastruktur .
Wspieranie przedsiKwziKO maj cych na celu podniesienie standardu /budowK obiektów sportoworekreacyjnych i turystycznych.
Priorytet 3
Otoczenie szczególn trosk ludzi w podesz ym wieku.
Efekty:
Udzia ludzi starszych w zajKciach rekreacyjnych w formie zorganizowanej pozwoli na poprawK ich
kondycji fizycznej, samopoczucia psychicznego.

Cel po7redni:
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEOSTWA MIESZKAOCOM GMINY
Cel operacyjny:
Budowanie bezpiecze#stwa zdrowotnego
Priorytet 1
Dzia ania na rzecz poprawy dostKpnoLci i jakoLci us ug zdrowotnych i rehabilitacyjnych.
Zadania:
Wspó praca z w adzami powiatu w zakresie pomocy niepe nosprawnym i realizacji us ug opiekuHczorehabilitacyjnych.
Wspieranie dzia aH umoDliwiaj cych poprawK dostKpnoLci i jakoLci us ug zdrowotnych.
Priorytet 2
ObjKcie uczniów aktywn opiek medyczn i profilaktyk .
Efekty:
Systematyczna ocena stanu zdrowia uczniów i wczesne wykrywanie i leczenie wad rozwojowych.
Priorytet 3
Zapobieganie i rozwi zywanie problemów uzaleDnienia.
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Zadania:
Wspó praca z w adzami powiatu w zakresie problemów uzaleDnienia: tytoH, alkohol, leki, Lrodki
psychoaktywne, narkotyki.
Efekty:
Ochrona najm odszego pokolenia przed niebezpieczeHstwem uzaleDnienia.
Zmniejszenie kosztów dzia ania medycyny naprawczej zwi zanych z leczeniem nastKpstw uzaleDnieH.
Zmniejszenie nak adów na rehabilitacjK, resocjalizacjK.
Priorytet 4
Rozwój profilaktyki i promocja zdrowia.
Zadania:
Wspó praca z w adzami powiatu w zakresie stworzenia systemu rozwoju profilaktyki i promocji
zdrowia ma na celu:
- zmniejszenia ryzyka wyst pienia tzw. chorób cywilizacyjnych,
- ograniczenia moDliwoLci wyst pienia chorób zakaRnych,
- ograniczenia szkód zdrowotnych zwi zanych z niew aLciwymi warunkami i trybem Dycia
mieszkaHców.
Wspó praca z w adzami powiatu w zakresie usprawnienia wczesnej diagnostyki i zwiKkszenie
efektywnoLci leczenia nowotworów, cukrzycy oraz chorób uk adu kr Denia.
Efekty:
Usprawnienie systemu wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów oraz chorób uk adu kr Denia.
Zmniejszenie umieralnoLci z powodu nowotworów i chorób uk adu kr Denia.
Wyd uDenie Dycia.
Cel operacyjny:
Poprawa bezpiecze#stwa i porz@dku publicznego
Priorytet 1
Poprawa bezpieczeHstwa na drogach.
Zadania:
BieD ce naprawy oLwietlenia dróg i ulic.
Poprawa stanu technicznego dróg (remonty, modernizacje).
Poprawa oznakowania dróg.
Priorytet 2
Wspieranie zwalczania przestKpczoLci lokalnej.
Zadania:
Wspomaganie finansowe policji.
Wspomaganie poprawy wyposaDenia policji w sprzKt

cznoLci i Lrodki szybkiego przemieszczania.

Efekty:
ZwiKkszenie skutecznoLci policji.
Wczesne rozpoznawanie i zwalczanie przestKpstw, monitorowanie zagroDeH.
Priorytet 3
Poprawa bezpieczeHstwa poDarowego.
Zadania:
W aLciwe zabezpieczenie techniczne i kadrowe policji i straDy poDarnej
Priorytet 3
Wspó praca przy wprowadzaniu zintegrowanego ratownictwa medycznego.
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Efekty:
Poprawa sprawnoLci i efektywnoLci dzia aH ratowniczych w sytuacjach zagroDenia Dycia.
Priorytet 4
Wspó udzia w zintegrowanym systemie dzia aH antykryzysowych.
Priorytet 5
Edukacja dzieci i m odzieDy szkolnej.
Zadania:
Wprowadzenie w szko ach podstawowych i gimnazjach zajKO w zakresie zagroDeH bezpieczeHstwa i
sposobów przeciwdzia ania.
Cel operacyjny:
Poprawa bezpiecze#stwa sanitarnego-epidemiologicznego
Priorytet 1
Kompleksowe rozwi zanie problemu odpadów specjalnych oraz odpadów problemowych,
(niebezpiecznych).
Zadania:
Stworzenie i realizacja programu zabezpieczenia i utylizacji odpadów specjalnych (baterie,
jarzeniówki, przeterminowane leki i in.).
Stworzenie i realizacja programu zabezpieczenia i utylizacji odpadów medycznych.
Priorytet 2
Poprawa poziomu oLwiaty zdrowotnej.

Cel po7redni:
STWORZENIE SPÓJNEGO SYSTEMU REALIZACJI ZADAO POLITYKI SOCJALNEJ W GMINIE

Cel operacyjny:
Ograniczenie ubo<enia mieszka#ców Gminy i walka z ubóstwem
i spo9eczn@ izolacj@
Priorytet 1
Przeciwdzia anie bezrobociu
poprzez wspieranie przedsiKbiorczoLci i prowadzenie polityki
prozatrudnieniowej (aktywnoLO zawodowa warunkuje samowystarczalnoLO rodzin, a tym samym
zmniejsza zapotrzebowanie na Lwiadczenia z pomocy spo ecznej).
Efekty:
Poprawa kondycji finansowej rodzin.
Poprawa mobilnoLci zawodowej.
Rozwój ma ych, najczKLciej rodzinnych przedsiKbiorstw.
Priorytet 2
PodjKcie dzia aH w celu zapewnienia wystarczaj cych Lrodków i us ug socjalnych dla osób
znajduj cych siK w trudnej sytuacji (bezrobocie, ubóstwo, staroLO, stan zdrowia).
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Efekty:
DostKpnoLO us ug i ich efektywnoLO polepszy poziom zaspakajania podstawowych potrzeb.
Cel operacyjny:
Pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo
Priorytet 1
Pomoc rodzinie w wype nianiu funkcji wychowawczej (programy wspieraj ce, poradnictwo, system
szkoleH).
Efekty:
Mniejsza liczba rodzin niewydolnych wychowawczo z problemami spo ecznymi, umiejKtnoLO
samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach Dyciowych.
Ograniczenie problemów wychowawczych.
Priorytet 2
Wspó dzia anie z Powiatowym OLrodkiem Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy rodzinom
niewydolnym wychowawczo.
Cel operacyjny:
Tworzenie warunków integracji spo9ecznej i ekonomicznej dla ludzi niepe9nosprawnych
Priorytet 1
Wspieranie wyrównywania szans osób niepe nosprawnych (przedszkola, szko y integracyjne) .
Efekty:
SamodzielnoLO osób niepe nosprawnych i aktywnoLO w Dyciu spo ecznym i zawodowym.
Priorytet 2
Niwelowanie barier architektonicznych, komunikacyjnych i informacyjnych.
Efekty:
W czanie siK osób niepe nosprawnych w Dycie spo eczne i zawodowe.
Cel operacyjny:
Bezpiecze#stwo spo9eczne i socjalne dla osób starszych
Priorytet 1
Propagowanie i wspieranie programów i inicjatyw na rzecz ludzi w podesz ym wieku (zwalczanie
izolacji spo ecznej, poprawa opieki nad ludRmi starszymi).
Efekty:
Poprawa sytuacji Dyciowej ludzi starszych.
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Cel po7redni:
STWORZENIE MIESZKAOCOM GMINY WARUNKÓW DO ZASPOKOJENIA POTRZEB
MIESZKANIOWYCH
Cel operacyjny:
Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
Priorytet 1
Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (komunalnego, spó dzielczego, prywatnego).
Zadania:
Opracowanie wieloletniego programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
Realizacja budownictwa wielorodzinnego w ramach TBS.
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w wiebodzinie po oDonych na planowanym
osiedlu przy basenie.
Efekty:
Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkaHców.
Priorytet 2
Opracowanie i realizacja lokalnych strategii mieszkaniowych w zakresie czynszów i remontów
zasobów.
Zadania:
PodjKcie uchwa y przez RadK Miejsk o stopniowym podnoszeniu czynszu regulowanego, tak by
docelowo uzyskaO 3 % wartoLci odtworzeniowej mieszkaH.
Oszacowanie 4-6 letnich potrzeb remontowych komunalnych zasobów mieszkaniowych.
Efekty:
Realizacja programu reformy czynszów w komunalnych zasobach mieszkaniowych..
Realizacja corocznych zadaH remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych przyjKtych w
wieloletnim planie inwestycji Gminy.
Priorytet 3
Restrukturyzacja zarz dzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i wspólnotami mieszkaniowymi
z udzia em Gminy.
Zadania:
Prywatyzacja
zarz dzania
zasobami
nieruchomoLciami podmiotom prywatnym.

komunalnymi

poprzez

przekazanie

zarz dzania

Efekty:
Poprawa skutecznoLci zaspokajania potrzeb mieszkaHców.
Poprawa efektywnoLci dzia ania.
Cel operacyjny:
Prywatyzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych.
Priorytet 1
SprzedaD mieszkaH komunalnych,
preferencyjnych.

w tym

dotychczasowym

Efekty:
ObniDenie kosztów utrzymania nieruchomoLci.
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najemcom

- na warunkach

Cel strategiczny 3:

KONKURENCYJNA I ZRÓ NICOWANA GOSPODARKA
Cel po7redni:
TWORZENIE WARUNKÓW DO RÓWNOWA ENIA
ROZWOJU GOSPODARKI
Cel operacyjny:
Wspieranie rozwoju ma9ej i 7redniej przedsiCbiorczo7ci
Priorytet 1
Stworzenie warunków do rozwoju ma ych i Lrednich przedsiKbiorstw.
Stworzenie warunków do rozwoju M P jest rozumiane jako pomoc w rozwoju, poprawie
konkurencyjnoLci firm, tworzenie pozytywnego klimatu dla lokalnych firm oraz warunków do pe nego
wykorzystania oferty krajowych programów horyzontalnych poprzez u atwienie dostKpu ma ym i
Lrednim przedsiKbiorstwom do ich instrumentów finansowych.
Zadania:
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod dzia alnoLO produkcyjno-us ugowo-sk adow , szczególnie w
tzw. wKRle LwiebodziHskim.
Wyznaczenie terenów pod Park Gospodarczy.
Promocja terenów inwestycyjnych.
Sprawna obs uga przedsiKbiorców/ inwestorów w urzKdzie.
Wspieranie tworzenia instytucji oko obiznesowych.
Wspieranie dostKpu przedsiKbiorców do kapita u, informacji i wiedzy.
Efekty:
ZwiKkszenie liczby podmiotów gospodarczych.
Wzrost liczby sta ych miejsc pracy.
Zmniejszenie bezrobocia.
Wzrost konkurencyjnoLci M P.
Pomoc w dostKpie do kredytów poprzez system gwarancji kredytowych.
ZwiKkszenie przychodów na terenach wiejskich z dzia alnoLci pozarolniczej.
Cel operacyjny:
Dzia9ania na rzecz zmiany struktury gospodarki w kierunku zwiCkszania udzia9u sektorów
charakteryzuj@cych siC wysok@ stop@ wzrostu
Priorytet 1
Wzrost udzia u zaawansowanych technologii i produktów wysokiej jakoLci w produkcji Gminy.
Zadania:
Wspó udzia w utworzeniu lokalnego funduszu inwestycyjnego.
Wspó udzia w lokalnego funduszu porKczeH kredytowych.
Wspieranie tworzenia lokalnych instytucji finansowych.
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Efekty:
Wzrost znaczenia M P w Gminie.
ZwiKkszenie nak adów inwestycyjnych w Gminie.
Wzrost eksportu z sektora M P.
Cel operacyjny:
Promowanie dzia9a# sprzyjaj@cych postawom proinnowacyjnym.
Priorytet 1
Wspó udzia w utworzeniu systemu edukacji proinnowacyjnej.
Zadania:
Wprowadzenie do systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej elementów promuj cych postawy
proinnowacyjne.
Organizowanie szkoleH i kursów dla kadry nauczycielskiej.
Organizowanie szkoleH i kursów dla potrzeb sektora M P.
Wymiana doLwiadczeH z zagranic .

Cel po7redni:
AKTYWIZACJA OBSZARÓW WIEJSKICH W KIERUNKU WZROSTU EFEKTYWNO CI
ROLNICTWA ORAZ ROZWOJU DZIA*ALNO CI POZAROLNICZEJ
Cel operacyjny:
Przygotowanie rolnictwa do konkurencji z rolnictwem krajowym i unijnym oraz rozwój
przetwórstwa rolno-spo<ywczego i marketingu produktów rolnych
Priorytet 1
Wspieranie modernizacji i rozwoju rolnictwa w celu przygotowania do konkurencji z rolnictwem
krajowym i unijnym oraz rozwój przetwórstwa rolno-spoDywczego w kierunku poprawy jego
efektywnoLci i konkurencyjnoLci.
Efekty:
Poprawa efektywnoLci i konkurencyjnoLci rolnictwa i rozwój sektora rolno-spoDywczego.
Rozwój rolnictwa ekologicznego.
Priorytet 2
Tworzenie warunków przestrzennych do rozwoju przedsiKbiorczoLci, w tym dzia alnoLci pozarolniczej
na wsi.
Efekty:
PrzyjKcie moDliwoLci prowadzenia dzia alnoLci gospodarczej w granicach istniej cej zabudowy
miejscowoLci.
Wyznaczenie lokalizacji obszarów skoncentrowanej dzia alnoLci gospodarczej na terenach
poszczególnych miejscowoLci.
Priorytet 3
Wspieranie budowy infrastruktury rynku rolnego.
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Efekty:
Usprawnienie kana ów dystrybucji towarów oraz utworzenie instytucji rynku rolnego.
Rozwój grup producenckich (produkcyjno-marketingowych), zwi zków producentów.
Poprawa efektywnoLci obrotu surowcami i produktami rolno-spoDywczymi.
Rozwój rynku hurtowego i gie d towarowych.
Priorytet 4
Tworzenie warunków do rozwoju gospodarstw rodzinnych.
Efekty:
Wzrost konkurencyjnoLci gospodarstw rolnych poprzez:
- specjalizacjK produkcji rolnej i poprawK jakoLci;
- poprawK struktury agrarnej gospodarstw rolnych;
- ograniczenie bezrobocia na obszarach wiejskich.
Cel operacyjny:
Rozwój dzia9alno7ci pozarolniczej na wsi
Priorytet 1
Dzia ania zmierzaj ce do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.
Efekty:
Uruchomienie dzia alnoLci w zakresie produkcyjno-us ugowym na wsi.
Powi zanie dzia alnoLci pozarolniczej z modernizacj gospodarstw.
Priorytet 2
Rozwój i utrwalanie postaw przedsiKbiorczych, szczególnie wLród m odzieDy.
Priorytet 3
Rozwój róDnorodnych form kszta cenia i dokszta cania, w tym na odleg oLO.
Cel operacyjny:
Poprawa warunków <ycia i pracy ludno7ci wiejskiej ze szczególnym uwzglCdnieniem obszarów
popegeerowskich
Priorytet 1
Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich.
Efekty:
Poprawa jakoLci Dycia i pracy na obszarach wiejskich.
Dzia ania w zakresie poprawy infrastruktury technicznej posiadaj decyduj ce znaczenie dla
podniesienia atrakcyjnoLci wsi jako miejsca zamieszkania i inwestowania w nowe miejsca pracy.
Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich wi De siK nie tylko z uzyskaniem
odpowiedniego standardu Dycia ale takDe oznacza wdroDenie standardów ochrony Lrodowiska,
higieny oraz jakoLci produkcji.
Priorytet 2
Wspieranie dzia aH na rzecz poprawy infrastruktury spo ecznej na obszarach wiejskich.
Zadania:
U atwienie mieszkaHcom wsi dostKpu do edukacji szkolnej i innych form kszta cenia.
U atwienie mieszkaHcom wsi dostKpu do s uDby zdrowia.
U atwienie mieszkaHcom wsi dostKpu do róDnych form aktywnoLci kulturalnej i sportowej.
Efekty:
Wzrost dochodów mieszkaHców wsi.
Zmniejszenie ubóstwa na wsi.
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Cel po7redni:
ROZWÓJ FUNKCJI TURYSTYCZNEJ I ZDROWOTNO-REHABILITACYJNEJ

Cel operacyjny:
Wspomaganie rozwoju infrastruktury turystycznej i zdrowotno- rehabilitacyjnej
Priorytet 1
Modernizacja i rozbudowa istniej cej infrastruktury turystycznej oraz dostosowanie do standardów
europejskich.
Efekty:
Wytyczenie i budowa szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych) na terenie gminy przy
wspó pracy z gminami powiatu.
Rozwój bazy turystycznej, wzrost liczby turystów.
Wzrost liczby miejsc pracy zwi zanych z obs ug ruchu turystycznego.
Rozbudowa bazy hotelowej w oparciu o hotele Lredniej klasy oraz bazy w oparciu o gospodarstwa
agroturystyczne.
Priorytet 2
Priorytetowa realizacja wniosków o przekwalifikowanie gruntów na potrzeby turystyczne.
Priorytet 3
Restauracja i przystosowanie dla potrzeb turystyki obiektów zabytkowych.

Cel operacyjny:
Okre7lenie i rozwój produktu turystycznego Gminy
Priorytet 1
Wykreowanie i rozwój produktu turystycznego.

Efekty:
Wzrost iloLci oferowanych produktów turystycznych.
Wzrost konkurencyjnoLci Gminy.
Wzrost liczby miejsc pracy.
Wzrost liczby turystów.

Cel operacyjny:
Stworzenie mechanizmów kreowania rozwoju turystyki
Priorytet 1
Wspó praca z gminami powiatu w opracowaniu i wdraDaniu programu rozwoju i promocji turystyki.
Efekty:
OkreLlenie zasobów powiatu w zakresie rozwoju turystyki.
OkreLlenie kierunków rozwoju turystyki w powiecie.
OkreLlenie narzKdzi promocji.
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Realizacja zadaH w zakresie promocji, w tym m.in.
- wydanie, wspólnie z innymi gminami powiatu, informatora turystycznego;
- organizacja, wspólnie z innymi gminami powiatu, imprez turystycznych;
- udzia , wspólnie z innymi gminami powiatu, w targach i konferencjach turystycznych.
Priorytet 2
Wspó udzia w stworzeniu zintegrowanego systemu informacji turystycznej i rezerwacji miejsc
noclegowych.
Efekty:
Sprawny system informacji turystycznej.
ZwiKkszenie dostKpnoLci informacji na terenie kraju i za granic .
Wzrost zainteresowania wLród turystów w kraju i za granic .

Cel operacyjny:
Kszta9towanie postaw proturystycznych, upowszechnienie wiedzy turystyczno-krajoznawczej
o ziemi 7wiebodzi#skiej
Priorytet 1
Edukacja turystyczna dzieci i m odzieDy
Zadania:
Wspieranie dzia aH organizacji i stowarzyszeH.
Promocja wiedzy turystyczno-krajoznawczej o ziemi LwiebodziHskiej.
Wykszta cenie potrzeby poznawania w asnego regionu.
Ochrona dziedzictwa kulturowego.

Cel operacyjny:
Rozwój turystyki w sposób nie naruszaj@cy równowagi
7rodowiska naturalnego
Priorytet 1
Racjonalne gospodarowanie i wykorzystanie dla celów turystycznych zasobów naturalnych Gminy.

Zadania:
ZrównowaDony rozwój turystyki na terenach cennych przyrodniczo.
Poprawa jakoLci Lrodowiska na terenach o znacznej koncentracji ruchu turystycznego.
Tworzenie leLnych kompleksów promocyjnych, LcieDek dydaktycznych.

Cel operacyjny:
Wspomaganie rozwoju infrastruktury zdrowotno- rehabilitacyjnej
Priorytet 1
OkreLlenie i rozwój produktu zdrowotno-rehabilitacyjnego Gminy
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Efekty:
Wykreowanie produktów zdrowotno-rehabilitacyjnych Gminy
ci gniKcie klientów spoza Gminy.
Wzrost konkurencyjnoLci Gminy.
Wzrost liczby miejsc pracy.
Priorytet 2
Stworzenie mechanizmów kreowania rozwoju us ug zdrowotno-rehabilitacyjnych.
Efekty:
ci gniKcie do Gminy inwestorów zainteresowanych rozwojem us ug zdrowotno-rehabilitacyjnych.
Wzrost zainteresowania wLród klientów w kraju i za granic .

Cel po7redni:
ROZWÓJ WIEBODZINA JAKO O RODKA SUBREGIONALNEGO
Cel operacyjny:
wiebodzin - centrum edukacyjne subregionu
Priorytet 1
Stworzenie warunków do rozwoju wiebodzina jako oLrodka kszta cenia dla potrzeb “nowej
gospodarki”.
Zadania:
Stworzenie warunków do kszta cenia dla potrzeb “nowej gospodarki”.
Stworzenie warunków do dokszta cania kadry dydaktycznej.
Nawi zanie wspó pracy z innymi oLrodkami w kraju i za granic .
Efekty:
Dostosowanie warunków do kszta cenia dla potrzeb “nowej gospodarki”.
Rozwój jakoLciowy kadry dydaktycznej.
Cel operacyjny:
wiebodzin jako o5rodek wspierania rozwoju lokalnego i subregionalnego.
Priorytet 1
Stworzenie warunków do ulokowania w
subregionalny.

wiebodzinie instytucji wspieraj cych rozwój lokalny i

Zadania:
Utworzenie lokalnego oLrodka wspierania przedsiKbiorczoLci funkcjonuj cego w sieci oLrodków
lokalnych z Regionalnym OLrodkiem Wspierania PrzedsiKbiorczoLci w Zielonej Górze.
Utworzenie agencji rozwoju lokalnego.
Utworzenie Parku Gospodarczego w wiebodzinie lub rejonie wiebodzina.
Priorytet 2
Stworzenie warunków do rozwoju infrastruktury instytucjonalnej obs ugi biznesu.
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Cel operacyjny:
Stworzenie w wiebodzinie centrum konferencyjno-wystawienniczego
Priorytet 1
Stworzenie warunków do przeprowadzania imprez gospodarczych o znaczeniu regionalnym i
subregionalnym.
Zadania:
Przygotowanie oferty programowej promuj cej miasto i subregion, dostosowanej do wymogów rynku
europejskiego.
Budowa/adaptacja obiektów dla potrzeb centrum wystawienniczego (sale wystawowe, sala
kongresowa, sale seminaryjne).
Efekty:
Podniesienie rangi wiebodzina jako oLrodka gospodarczego.
Promocja miasta i subregionu.
Cel operacyjny:
Zapewnienie obs9ugi logistycznej obszaru
Priorytet 1
Rozwój systemu logistycznego s uD cego wzmocnieniu konkurencyjnoLci miasta i subregionu.
Zadania:
Tworzenie mechanizmów i sprzyjanie rozwojowi infrastruktury transportowej.
Rozwój us ug dystrybucyjno-logistycznych.
Stworzenie zaplecza dla rozwoju us ug logistycznych.
Efekty:
Uaktywnienie gospodarcze wiebodzina i otoczenia poprzez realizacjK bazy logistycznej transportu.
Wzrost liczby miejsc pracy.
Zmniejszenie bezrobocia.

Cel strategiczny 4:

SPRAWNIE ZARZ+DZANA GMINA

Cel po7redni:
ROZWIJANIE SYSTEMU PROMOCJI
Cel operacyjny:
Realizacja dzia9a# promocyjnych
Priorytet 1
Opracowanie strategii promocji i wybór form promocji zewnKtrznej.
Priorytet 2
Realizacja dzia aH promocyjnych zgodnie z programem promocji przy wspó pracy ze Starostwem
Powiatowym
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Zadania:
Aktywna promocja ofert inwestycyjnych gminy.
Systematyczna aktualizacja ofert inwestycyjnych w Internecie.
Wydanie katalogu firm powiatu.
Wydanie informatora turystycznego powiatu.
Udzia w wybranych imprezach wystawienniczych.
Priorytet 3
Poszukiwanie moDliwoLci sfinansowania przedsiKwziKO promocyjnych wspólnie z s siednimi
gminami.
Priorytet 4
Opracowanie wieloletniego planu medialnego i zabezpieczenie w budDecie niezbKdnych Lrodków
finansowych.
Priorytet 5
Realizacja promocji wewnKtrznej.
Priorytet 6
Wybór form i realizacja lobbingu.
Efekty:
Podniesienie efektywnoLci promocji wp ynie na wzrost atrakcyjnoLci Gminy i ca ego powiatu.
Cel operacyjny:
Prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej Gminy
Priorytet 1
Budowa bazy danych o Gminie i o terenie.
Priorytet 2
Stworzenie wizerunku Gminy atrakcyjnej pod wzglKdem gospodarczym i spo ecznym.
Priorytet 3
Stworzenie wizerunku Gminy atrakcyjnej turystycznie.
Priorytet 4
Wybór najskuteczniejszych kana ów dystrybucji informacji
Gminy.
Efekty:
Nap yw kapita u inwestycyjnego do Gminy.
ZwiKkszanie natKDenia ruchu turystycznego.
ZwiKkszona sprzedaD us ug i towarów oferowanych w Gminie.
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kszta tuj cych

poD dany wizerunek

Cel po7redni:
USPRAWNIENIE ZARZ+DZANIA GMIN+
Cel operacyjny:
Usprawnienie i modyfikacja organizacji urzCdu.
Priorytet 1:
Opracowanie programu usprawnienia i modyfikacji organizacji urzKdu.
Zadania:
Stopniowe wdraDanie zintegrowanego zarz dzania Gmin .
Opracowanie zmodyfikowanej struktury urzKdu, w tym utworzenie stanowiska ds./rozwoju i promocji.
WdroDenie systemu kompleksowej komputeryzacji.
WdroDenie systemu obs ugi przedsiKbiorców.
WdroDenie systemu obs ugi inwestorów.
Utworzenie punktu informacyjnego pierwszego kontaktu w urzKdzie.
WdroDenie standardów obs ugi mieszkaHców - klientów urzKdu.
Utworzenie i aktualizacja bazy danych dla potrzeb monitoringu wdraDania strategii.
Priorytet 2:
WdroDenie systemu dokszta cania pracowników urzKdu.
Priorytet 3:
Przygotowanie Gminy do wdroDenia systemu zarz dzania ISO 9000.
Efekty:
Wzrost wydajnoLci i efektywnoLci pracy urzKdu
Wysoka jakoLO obs ugi w urzKdzie.
Zadowolenie mieszkaHców.
Satysfakcja zawodowa pracowników urzKdu
Wzrost liczby inwestorów.
Cel operacyjny:
Wdro<enie planowania finansowego
Priorytet 1:
WdroDenie budDetu zadaniowego - narzKdzia umoDliwiaj cego osi gniKcie zaplanowanych celów w
powi zaniu ze Lrodkami finansowymi.
Efekty:
Przygotowanie budDetu w uk adzie zadaH z duDym wyprzedzeniem, co pozwala na ocenK szans na
sukces przed zatwierdzeniem budDetu.
Radykalna zmiana efektywnoLci zarz dzania.
Priorytet 2:
WdroDenie wieloletniego systemu zarz dzania finansami gminy poprzez opracowanie 4-6 letniej
prognozy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów ca ego budDetu.
Efekty:
WdroDenie wieloletniego planu finansowego, które:
- okreLla bezpieczny poziom zad uDenia,
- okreLla niezbKdn wielkoLO wydatków operacyjnych, wydatków na obs ugK, sp atK
zaci gniKtych i planowanych zobowi zaH,
- usprawnia proces zarz dzania finansami gminy (planowania Lrodków, koordynacji dzia aH i
przep ywów pieniKDnych, przep ywu informacji finansowej).
Wzrost efektywnoLci zarz dzania finansami (moDliwoLO wzrostu przychodów gminy).
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Cel operacyjny:
Wdro<enie wieloletniego planowania inwestycji
Priorytet 1:
Opracowanie i wdroDenie systemu wieloletniego planowania inwestycji obejmuj cego 4-6 letni
harmonogram zadaH inwestycyjnych, uszeregowanych wed ug priorytetów gminy
z rozbiciem na zakres rzeczowy i Rród a finansowania w poszczególnych latach.
Priorytet 2:
Ocena efektywnoLci przedsiKwziKO inwestycyjnych.
Priorytet 3:
Sprawna realizacja inwestycji infrastrukturalnych.
Priorytet 4:
Stworzenie proinwestycyjnego lobby w Gminie.
Priorytet 5:
Poszukiwanie moDliwoLci zwiKkszenia finansowych nak adów na inwestycje.
Efekty:
U atwienie wyboru priorytetowych zadaH inwestycyjnych, zgodnych z celami strategicznymi.
UmoDliwia znalezienie równowagi pomiKdzy potrzebami rozwojowymi a moDliwoLciami finansowymi.
D ugofalowe planowanie i kontrola wydatkowania Lrodków budDetowych na inwestycje.
Zorientowanie inwestycji na realizacjK celów.
Poprawa procedur przygotowania i rozliczania zadaH inwestycyjnych przygotuje GminK do wymagaH
Unii Europejskiej.
ZwiKkszenie konkurencyjnoLci w walce o europejskie Lrodki na inwestycyjne programy
infrastrukturalne.

Cel operacyjny:
Aktywne gospodarowanie mieniem Gminy
Priorytet 1:
Opracowanie i wdroDenie systemu zarz dzania mieniem gminy.
Priorytet 2:
Opracowanie, wdroDenie i systematyczna aktualizacja ewidencji nieruchomoLci gminnych.
Efekty:
Wzrost efektywnoLci zarz dzania mieniem gminy (wzrost dochodów gminy, realizacja nowych
inicjatyw).
Cel operacyjny:
Restrukturyzacja us9ug komunalnych
Priorytet 1:
Opracowanie i wdroDenie kompleksowego systemu us ug komunalnych zaspokajaj cego potrzeby
mieszkaHców Gminy.
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Priorytet 2:
Sformu owanie strategii restrukturyzacji, prywatyzacja spó ek z udzia em Gminy oraz prywatyzacja
us ug komunalnych.
Efekty:
Restrukturyzacja rozumiana jako zmiana systemu organizacji us ug komunalnych w Gminie w celu
poprawy skutecznoLci i efektywnoLci zaspakajania potrzeb, gdzie:
- skutecznoLO to zgodnoLO rezultatów dzia ania z celami
- efektywnoLO to stosunek poniesionych kosztów do osi gniKtych rezultatów.
Prywatyzacja (lepiej: partnerstwo publiczno-prywatne) rozumiana jako przejKcie realizacji us ug
komunalnych przez firmy prywatne, zgodnie z przyjKt polityk gminy w zakresie gospodarki
komunalnej.
Prywatyzacja spó ek z udzia em Gminy poprzez sprzedaD udzia ów gminy inwestorom zewnKtrznym,
pracownikom lub poprzez podniesienie kapita u spó ek przy zachowaniu prawa decyduj cego g osu.
Cel operacyjny:
Restrukturyzacja us9ug mieszkaniowych
Priorytet 1:
Sformu owanie strategii restrukturyzacji i prywatyzacja us ug mieszkaniowych.
Efekty:
Restrukturyzacja rozumiana jako zmiana systemu organizacji zarz dzania nieruchomoLciami
komunalnymi i wspólnot mieszkaniowych w Gminie w celu poprawy skutecznoLci i efektywnoLci
zaspakajania potrzeb, gdzie:
- skutecznoLO to zgodnoLO rezultatów dzia ania z celami,
- efektywnoLO to stosunek poniesionych kosztów do osi gniKtych rezultatów.
Prywatyzacja (lepiej: partnerstwo publiczno-prywatne) rozumiana jako przejKcie zarz dzania
nieruchomoLciami komunalnymi przez firmy prywatne. JednoczeLnie:
- wyeliminowanie sytuacji, w której zak ad budDetowy jest jednoczeLnie wykonawc oraz
oceniaj cym wykonanie us ug w zakresie zarz dzania zasobami mieszkaniowymi.
- doprowadzenie organizacji zarz dzania nieruchomoLciami znajduj cymi siK w zarz dzie
Gminy do zgodnoLci z obecnym stanem prawnym, gdyD zak ad budDetowy dzia aj cy w
imieniu Gminy nie powinien sprawowaO zarz du nieruchomoLciami wspólnymi (sprzecznoLO
z prawem).
Cel operacyjny:
Poszukiwanie mo<liwo7ci finansowego wsparcia z funduszy pomocowych
Priorytet 1:
Przygotowanie projektów przedsiKwziKO zwi zanych z realizacj zadaH w asnych Gminy.
Priorytet 2:
Przygotowanie projektów przedsiKwziKO zwi zanych z wspieraniem rozwoju lokalnego, w tym
inwestycji stanowi cych niezbKdny warunek rozwoju gospodarczego.
Efekty:
Uzyskanie zewnKtrznych Lrodków finansowych przy wymaganym udziale w asnym.
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Cel operacyjny:
Upowszechnianie znajomo7ci procedur w administracji i gospodarce
Priorytet 1:
Podniesienie wiedzy i umiejKtnoLci za atwiania spraw w administracji i instytucjach.
Efekty:
Usprawnienie pracy urzKdu i instytucji.
Skrócenie toku za atwiania spraw.
Efektywniejsze funkcjonowanie osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.
Zmiana relacji klient – urzKdnik.
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PRIORYTETOWE PRZEDSI2WZI2CIA
Zestawienie priorytetowych przedsiKwziKO zwi zanych w wiKkszoLci z zadaniami w asnymi
Gminy i finansowanych w wiKkszoLci z budDetu Gminy, przedstawia zestawienie :

Lp.

Zestawienie priorytetowych przedsiCwziC;

Termin
realizacji

Cel: “Atrakcyjne 7rodowisko i wysoka jako7; przestrzeni”
1.

Budowa sk adowiska, sortowni i kompostowni odpadów organicznych w
Jeziorach
2 Opracowanie programu likwidacji dzikich wysypisk oraz przeprowadzenie
rekultywacja terenów
3. Opracowanie i wdroDenie zintegrowanego systemu gromadzenia i
sk adowania odpadów sta ych w Gminie
4. DokoHczenie kanalizacji wiebodzina (ul. Sobieskiego, Pó nocna,
Strzelecka)
5. Renowacja/budowa sieci kanalizacji deszczowej w wiebodzinie (Os.
0aków II etap, ul. ( kowa-Zwi zkowa, ul. Cegielniana)
6. Uporz dkowanie gospodarki wodno- Lciekowej w po udniowej i
po udniowo-zachodniej czKLci Gminy
7. Opracowanie wieloletniego programu rozwoju budownictwa
mieszkaniowego
8. Opracowanie programu restrukturyzacji zarz dzania zasobami
mieszkaniowymi
9. Wyznaczanie i uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w
wiebodzinie
10. Budowa grupowego wodoci gu dla GoLcikowa, Jordanowa i Nowego
Dworku
11. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w wiebodzinie poprzez
eliminacjK ruchu samochodowego z centrum miasta i budowK tras
rowerowych w mieLcie
12. Opracowanie koncepcji gazyfikacji wiebodzina i okolicznych miejscowoLci
13. Rewitalizacja i humanizacja zabytkowego centrum miasta
14. Podniesienie czystoLci i ogólnego stanu estetycznego gminy

2001-2003
2000-2005
2001-2006
2001-2007
2003-2007
2001-2010
2001-2002
2001-2002
dzia ania ci g e
2004-2005
2001-2008

2001-2003
2001-2010
2001-2005

Cel: “Poprawa jako7ci <ycia”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Poprawa jakoLci kszta cenia w szko ach podstawowych i gimnazjach.
Poprawa warunków nauczania: remonty/ modernizacja obiektów
szkolnych, poprawa wyposaDenia
Budowa/modernizacja Lwietlic wiejskich
WdroDenie edukacji ekologicznej dzieci i m odzieDy w Gminie
Budowa krytego basenu w mieLcie
Podniesienie standardu boisk wiejskich
Wytyczenie i budowa turystycznych LcieDek rowerowych na terenie Gminy.
Budowa parku na kach z amfiteatrem i infrastruktur
Budowa LwiebodziHskiego szlaku kajakowego z infrastruktur
Poprawa bezpieczeHstwa mieszkaHców Gminy
BieD ce naprawy oLwietlenia dróg i ulic
Opracowanie wieloletniego programu remontów i modernizacji dróg
Realizacja programu remontów i modernizacji dróg
Wspomaganie budowy chodników wiejskich
Budowa i remonty wiat na przystankach
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dzia ania ci g e
2001 - 2005
2001-2005
2001-2005
2001-2003
2001-2005
2001-2005
2007-2010
2010-2015
dzia ania ci g e
dzia ania ci g e
2001-2003
dzia ania ci g e
dzia ania ci g e
dzia ania ci g e

Cel: “Konkurencyjna i zró<nicowana gospodarka ”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wspomaganie tworzenia i rozwoju infrastruktury instytucjonalnej.
Prowadzenie rejestru nieruchomoLci do zagospodarowania
Wspieranie utworzenia Parku Gospodarczego
Zawarcie porozumienia o wspó pracy z AWRSP
Systematyczna aktualizacja ofert inwestycyjnych w Internecie
Opracowanie programu restrukturyzacji rolnictwa i rozwoju dzia alnoLci
pozarolniczej na wsi.
Wspieranie rozwoju grup producenckich na wsi
Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego, produkcji specjalnej
przetwórstwa rolno-spoDywczego oraz dzia alnoLci pozarolniczej na wsi
Aktywne wspieranie rozwoju agroturystyki i turystyki
Wspieranie budowy nowych obiektów turystycznych i modernizacji
istniej cych
Wytyczenie szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych) na
terenie gminy wspólnie z gminami powiatu
Wydanie, wspólnie z innymi gminami powiatu informatora turystycznego
Organizacja, wspólnie z innymi gminami powiatu, imprez turystycznych
Udzia , wspólnie z innymi gminami powiatu, w targach i konferencjach
turystycznych

dzia ania ci g e
dzia ania ci g e
2001-2005
2001
dzia ania ci g e
2001-2006
dzia ania ci g e
dzia ania ci g e
dzia ania ci g e
dzia ania ci g e
2001-2008
dzia ania ci g e
dzia ania ci g e
dzia ania ci g e

Cel: “Sprawnie i efektywnie zarz@dzana gmina”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Usprawnienie funkcjonowania UM
WdroDenie standardów obs ugi interesantów
WdroDenie systemu obs ugi inwestorów
WdroDenie kompleksowego systemu komputeryzacji
Utworzenie i aktualizacja bazy danych o Gminie i o terenie
Przygotowanie UrzKdu Miejskiego do uzyskania certyfikatu ISO
Opracowanie programu promocji Gminy
Aktywna promocja ofert inwestycyjnych gminy
Systematyczna aktualizacja ofert inwestycyjnych w Internecie
Uruchomienie punktu informacji turystycznej w wiebodzinie
Udzia w imprezach wystawienniczych
Opracowanie planu i sta a wspó praca z mediami
WdroDenie systemu zintegrowanego zarz dzania Gmin
Opracowanie i coroczna aktualizacja wieloletniego programu inwestycji
Systematyczne poszukiwanie moDliwoLci zewnKtrznych Rróde
finansowania przedsiKwziKO inwestycyjnych
Opracowanie i wdroDenie programu utrzymania Gminy w czystoLci
Opracowanie i wdroDenie programu rozwoju i zarz dzania gospodark
mieszkaniow
Realizacja planu zaopatrzenia Gminy w energiK elektryczn , ciep o i
paliwa gazowe
Wspó praca ze Starostwem Powiatowym w zakresie promocji Gminy
Wspó praca z gminami powiatu oraz partnerami zagranicznymi
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2001-2002
2001
2001
2001-2003
2001-2005
2003-2005
2001-2002
dzia ania ci g e
dzia ania ci g e
2002
dzia ania ci g e
dzia ania ci g e
2001-2005
dzia ania ci g e
dzia ania ci g e
2001-2003
2001-2003
dzia ania ci g e
dzia ania ci g e
dzia ania ci g e

