
UCHWAŁA NR LXXXI/522/2014
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze do roku 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 3 pkt 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju ( Dz. U. z 2009, Nr 84, poz. 712)

Rada Miejska w Jedliczu
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Strategię Rozwoju Gminy Jedlicze do roku 2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Krawczyk

Id: A0C426D5-E513-4E39-BDCB-509154FD5853. Podpisany Strona 1



 

 

Urząd Gminy w Jedliczu 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategia Rozwoju Gminy Jedlicze 
do roku 2020 

 
 
 
 

Wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze 
do roku 2020 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jedlicze, sierpień - wrzesień 2014 roku

Id: A0C426D5-E513-4E39-BDCB-509154FD5853. Podpisany Strona 2



 

Strategia  Rozwoju Gminy Jedlicze do 2020 
Tom IV: Wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze do roku 2020 

 

2 

SPIS TREŚCI 

 

1. WPROWADZENIE ........................................................................................................................ 3 

2. ZASADY ZARZĄDZANIA STRATEGIĄ ....................................................................................... 4 

3. PROGRAMOWANIE ROZWOJU GMINY (ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA 
STRATEGIĄ) ................................................................................................................................ 5 

4. SYSTEM MONITOROWANIA....................................................................................................... 6 

5. WSKAŹNIKI DLA POSZCZEGÓLNYCH CELÓW OPERACYJNYCH I ZADAŃ 
REALIZACYJNYCH ...................................................................................................................... 7 

6. WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI PRZY REALIZACJI STRATEGII.............. 36 

 

Id: A0C426D5-E513-4E39-BDCB-509154FD5853. Podpisany Strona 3



 

Strategia  Rozwoju Gminy Jedlicze do 2020 
Tom IV: Wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze do roku 2020 

 

3 

1. WPROWADZENIE 

Strategia Rozwoju Gminy Jedlicze do roku 2020 jest dokumentem kierunkowym, swoistą mapą 
drogową, stanowiącą podstawę do podejmowania skoordynowanych działań przez wszystkich 
partnerów społecznych Gminy. 

Pozwala to na kompleksowe ujęcie zrównoważonego rozwoju Gminy. Kompleksowe podejście, 
będące cechą planowania strategicznego powoduje, iż realizacja tak określonej strategii jest 
wspólnym zadaniem władz samorządowych i wszystkich parterów społecznych w Gminie. 

Bardzo ważnym aspektem jest uspołecznienie procesu wdrażania Strategii przy udziale głównych 
partnerów społecznych. 

Dla realizacji Strategii niezbędne będzie podejmowanie działań: 

– samodzielnych przez władze Gminy, 

– samodzielnych przez podmioty sektora prywatnego, 

– samodzielnych przez organizacje pozarządowe, 

– indywidualnych przez mieszkańców i ich nieformalne grupy i środowiska, 

– wspólnych z udziałem parterów z różnych sektorów (publicznego, prywatnego 
i pozarządowego). 

Wynika z tego, iż bardzo ważnym, a jednocześnie trudnym zadaniem będzie zaangażowanie 
wszystkich kluczowych dla rozwoju Gminy partnerów społecznych. Powodzenie w tym zakresie jest 
uzależnione od zdolności do wzajemnej komunikacji, radzenia sobie z różnicami interesów 
poszczególnych partnerów i grup, wspólnego definiowania problemów i celów, a następnie wspólnych 
przedsięwzięć. 

W okresie wdrażania Strategii władze Gminy mogą występować w różnych rolach, w tym jako: 

– bezpośredni samodzielny realizator działań, 

– inicjator i animator działań, 

– uczestnik działań podejmowanych wspólnie z innymi partnerami, 

– wspierający organizacyjnie, technicznie i finansowo działania podejmowane przez partnerów 
lokalnych, 

– operator centrum lokalnej informacji i komunikacji w Gminie. 

Wdrożenie Strategii przez władze Gminy wymaga stosowania operacyjnych narzędzi planistycznych, 
pozwalających na podjęcie ostatecznych decyzji, które działania i przy jakich zaangażowanych 
środkach własnych oraz zewnętrznych będą realizowane. Tymi narzędziami władz Gminy będą: 

– wieloletnia prognoza finansowa, 
– miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
– budżet Gminy, 
– konkretne projekty i programy,  
– aplikacje o zewnętrzne źródła dofinansowania, 
– polityki szczegółowe Gminy (stanowiące zbiór spójnych zasad odnoszących się do określonej 

dziedziny życia/funkcjonowania Gminy), pozwalające podejmować powtarzalne decyzje według 
tych samych kryteriów, 

– zadania wyznaczane urzędnikom Gminy i jednostkom podległym Gminie. 
 

Id: A0C426D5-E513-4E39-BDCB-509154FD5853. Podpisany Strona 4



 

Strategia  Rozwoju Gminy Jedlicze do 2020 
Tom IV: Wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze do roku 2020 

 

4 

2. ZASADY ZARZĄDZANIA STRATEGIĄ  

Skuteczna realizacja strategii opiera się na następujących zasadach: 

1. Kompleksowe (całościowe) podejście. 

2. Posiadanie zintegrowanych celów strategicznych i operacyjnych oraz zadań realizacyjnych. 

3. Koncentracja środków na zadania o największych korzyściach społecznych. 

4. Weryfikowanie planów i działań z punktu widzenia zgodności z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. 

5. Rozwijanie współpracy partnerów społecznych. 

6. Otwarta komunikacja z mieszkańcami. 

7. Współpraca z partnerami w otoczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

8. Stały monitoring realizacji strategii. 

9. Konsekwencja w realizacji zadań dla długookresowych celów strategii. 

Zasady zrównoważonego rozwoju: 

1. Zachowanie szansy dla przyszłych pokoleń na realizację ich potrzeb. 

2. Poszanowanie zasobów ze względu na ich ograniczoność. 

3. Harmonizowanie ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju. 

4. Długookresowe podejście do analizowania, planowania i urzeczywistniania celów rozwoju. 
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3. PROGRAMOWANIE ROZWOJU GMINY (ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA STRATEGIĄ) 

Schemat 1 Mapa programowania rozwoju Gminy 
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4. SYSTEM MONITOROWANIA 

Proces monitorowania obejmuje: 

– Zdefiniowanie wskaźników dla poszczególnych celów operacyjnych i zadań realizacyjnych 
Strategii, 

– Określenie procedury monitorowania, 

– Wyznaczenie referatów i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie, przetwarzanie 
i udostępnianie poszczególnych grup wskaźników, 

– Koordynowanie procesu monitorowania i administrowania bazą danych. 

Schemat 2 Procedura monitorowania 
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4. Wnioskowanie na podstawie wskaźników 

 

5. Formułowanie rekomendacji 

 

2. Weryfikacja danych 

 

Opracowanie: Jacek Dębczyński, Agnieszka Esz 
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wyników monitoringu do 
zarządzania rozwojem 
Gminy 
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5. WSKAŹNIKI DLA POSZCZEGÓLNYCH CELÓW OPERACYJNYCH i ZADAŃ REALIZACYJNYCH 

Do każdego z celów operacyjnych i możliwych zadań realizacyjnych zostały zaprojektowane wskaźniki 
dla systemu monitorowania rozwoju Gminy, które będą mogły być również wykorzystane przy 
opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych. 

Do każdego z celów operacyjnych zostały przypisane odpowiednie jednostki organizacyjne Urzędu 
Gminy odpowiedzialne za realizację i monitorowanie poszczególnych celów operacyjnych i zadań 
realizacyjnych. Każdy z celów ma wskazaną wiodącą komórkę organizacyjną. Jednostki organizacyjne 
Urzędu Gminy będą prowadziły działania w oparciu o programy i dokumenty operacyjne odpowiednio 
do swojej odpowiedzialności za realizację poszczególnych celów, zgodnie z Mapą programowania 
rozwoju Gminy (schemat 1). 
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OBSZAR: POTRZEBY SPOŁECZNE Odpowiedzialne jednostki 
organizacyjne Urzędu 

Gminy 
Cel strategiczny nr 1: Podniesiony standard życia mieszkańców 

Cele operacyjne Proponowane zadania realizacyjne Proponowane wskaźniki 

1.1. Poprawa warunków 
zabezpieczenia 
materialnego 
mieszkańców 

1.1.1. rozwijanie infrastruktury technicznej 

 długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej, 

 przepustowość rozbudowanej/zmodernizowanej 
oczyszczalni ścieków, 

 długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci 
wodociągowej, 

 długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci 
kanalizacji deszczowej, 

 długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci 
gazowej, 

 liczba budynków podłączonych do sieci 
kanalizacyjnej, 

 liczba budynków podłączonych do sieci 
wodociągowej, 

 liczba budynków z przyłączem do gazu sieciowego, 

 liczba osób korzystających z wybudowanej/ 
zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej, 

 liczba osób korzystających z wybudowanej/ 
zmodernizowanej sieci wodociągowej, 

 liczba osób korzystających z wybudowanej/ 
zmodernizowanej sieci gazowej. 

Urząd Gminy Jedlicze: 

Referat Inwestycji  
i Remontów, Referat Spraw 

Obywatelskich i Obrony 
Cywilnej, 

Powiatowy Urząd Pracy, 
Placówki oświatowe 

działające w gminie: SP w 
Długiem, SP w 
Dobieszynie, 

SP w Piotrówce, Zespół 
Szkół w Moderówce, 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny w 

Żarnowcu, Zespół Szkół 
Publicznych w Jedliczu, 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Jaszczwi, 

Zespół Szkół SP i 
Gimnazjum w Potoku. 

 

 

1.1.2. wspieranie przedsiębiorczości: pomoc w 
podejmowaniu działalności gospodarczej 

 liczba osób korzystających ze wsparcia  
w związku z podejmowaniem działalności 
gospodarczej, 

 liczba nowych podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w ewidencji działalności 
gospodarczej, 

 liczba programów/projektów wsparcia realizowanych 
w gminie dla osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą, 

 ilość środków przyznanych przez PUP na podjęcie 
działalności gospodarczej. 

1.1.3. umożliwianie podnoszenia/zmiany 
kwalifikacji zawodowych (np. kursy 
celowane…), 

 liczba osób korzystających z poradnictwa 
zawodowego, 

 liczba osób, które zmieniły kwalifikacje zawodowe, 

 liczba osób, które podniosły kwalifikacje zawodowe. 
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1.1.4. pomoc w tworzeniu i rozwijaniu inicjatyw 
ekonomii społecznej, 

 liczba podjętych inicjatyw ekonomii społecznej, 

 liczba wspartych inicjatyw ekonomii społecznej. 

1.1.5. wzmocnienie współpracy z PUP na rzecz 
aktywizacji osób bezrobotnych, 

 liczba zrealizowanych działań we współpracy  
z PUP na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, 

 liczba zaktywizowanych osób bezrobotnych.  

1.1.6. prowadzenie edukacji i doradztwa 
zawodowego wśród młodzieży, 

 liczba zorganizowanych zajęć edukacyjnych wśród 
młodzieży z zakresu poradnictwa zawodowego, 

 liczba młodzieży uczestniczącej w zajęciach 
edukacyjnych z zakresu poradnictwa zawodowego. 

1.1.7. rozwijanie współpracy z instytucjami 
okołorolniczymi na rzecz poprawy 
konkurencyjności gospodarstw rolnych, 

 liczba partnerów (instytucji okołorolniczych) 
współpracujących na rzecz poprawy konkurencyjności 
gospodarstw, 

 liczba działań zrealizowanych w partnerstwie z 
instytucjami okołorolniczymi na rzecz poprawy 
konkurencyjności gospodarstw rolnych, 

 liczba gospodarstw rolniczych, które podniosły swoją 
konkurencyjność, dzięki współpracy z instytucjami 
okołorolniczymi. 

1.1.8. pomoc rolnikom w przekwalifikowaniu się 
i odchodzeniu do innych gałęzi 
gospodarki, 

 liczba zorganizowanych kursów/ szkoleń 
podnoszących/ zmieniających kwalifikacje zawodowe 
rolników, 

 liczba rolników, którzy uczestniczyli w 
zorganizowanych kursach/ szkoleniach 
podnoszących/ zmieniających kwalifikacje zawodowe, 

 liczba rolników, którzy rozpoczęli działalność w innych 
gałęziach gospodarki.  

1.1.9. wspieranie inwestorów tworzących nowe 
miejsca pracy, 

 liczba nowych miejsc pracy utworzonych przez 
inwestorów, 

 liczba nowych inwestorów w gminie, 

 liczba zrealizowanych działań wspierających 
inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, 

 wysokość udzielonego wsparcia inwestorom 
tworzącym nowe miejsca pracy. 

1.1.10. promocja miasta jako miejsca 
atrakcyjnego gospodarczo, 

 liczba przeprowadzonych działań/ akcji promujących 
miasto, jako miejsce atrakcyjne gospodarczo, 

 liczba pozyskanych nowych inwestorów w wyniku 
przeprowadzonych działań/ akcji promujących miasto, 
jako miejsce atrakcyjne gospodarczo, 

 liczba nowych podmiotów gospodarczych, które 
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rozpoczęły działalność w wyniku przeprowadzonych 
działań/ akcji promujących miasto, jako miejsce 
atrakcyjne gospodarczo. 

1.1.11. rozwijanie działalności związanej z 
pozyskiwaniem i obsługą inwestorów, 

 liczba podmiotów gospodarczych/ instytucji 
prowadzących działalność związaną  
z pozyskiwaniem i obsługą inwestorów, 

 liczba pozyskanych nowych inwestorów. 

1.1.12. promowanie lokalnej przedsiębiorczości, 
 liczba przeprowadzonych działań/ akcji promujących 

lokalną przedsiębiorczość. 

1.2. Rozwinięta baza 
mieszkań socjalnych 

1.2.1. remontowanie, modernizowanie 
istniejących zasobów mieszkań 
socjalnych, 

 liczba odremontowanych/ zmodernizowanych 
istniejących zasobów mieszkań socjalnych, 

 powierzchnia odremontowanych/ zmodernizowanych 
istniejących zasobów mieszkań socjalnych. 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

1.2.2. adaptowanie wolnych pustostanów na 
mieszkania socjalne, 

 liczba pozyskanych lokali mieszkaniowych na 
mieszkania socjalne; 

 powierzchnia pozyskanych mieszkań z 
przeznaczeniem na mieszkania socjalne. 

1.2.3. powiększanie bazy mieszkań socjalnych 
poprzez zakup wolnych lokali, 

 liczba zakupionych wolnych lokali z przeznaczeniem 
na lokale mieszkalne; 

 powierzchnia zakupionych wolnych lokali z 
przeznaczeniem na mieszkania socjalne. 

1.2.4. likwidowanie barier architektonicznych w 
lokalach znajdujących się w zasobach 
gminy, 

 liczba lokali znajdujących się w zasobach gminy, w 
których zlikwidowano bariery architektoniczne, 

 liczba usuniętych barier architektonicznych w lokalach 
znajdujących się w zasobach gminy. 

1.2.5. zapewnianie miejsca pobytu i 
zamieszkania osobom, rodzinom w 
trudnej sytuacji życiowej, 

1.2.6. zwiększanie świadomości społecznej i 
odpowiedzialności za wspólne mienie 
oraz wizerunek gminy. 

 liczba rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, 
którym zapewniono miejsce pobytu i zamieszkania, 

 liczba osób w rodzinach będących w trudnej sytuacji 
życiowej, którym zapewniono miejsce pobytu i 
zamieszkania, 

 powierzchnia mieszkań, udostępnionych rodzinom 
będącym w trudnej sytuacji życiowej; 

 liczba  mieszkań, udostępnionych rodzinom będącym 
w trudnej sytuacji życiowej. 

1.3. Wyższy poziom 
bezpieczeństwa w 
gminie  

1.3.1. rozwijanie i unowocześnianie 
infrastruktury komunikacyjnej m.in. 
oświetlenie, przebudowa miejsc 
niebezpiecznych, oznakowanie i ciągi 
pieszo-jezdne, 

 długość odcinków z wybudowanymi 
/zmodernizowanymi ciągami pieszo-jezdnymi; 

 długość odcinków z wybudowanym 
/zmodernizowanym oświetleniem; 

 liczba przebudowanych i oznakowanych miejsc, 

Urząd Gminy Jedlicze: 

Referat Inwestycji i 
Remontów, Stanowisko ds. 
zarządzania kryzysowego, 

obrony cywilnej i p.poż., 
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stanowiących element infrastruktury komunikacyjnej o 
dużym stopniu zagrożenia/ niebezpieczeństwa w 
ruchu pieszym i kołowym, 

 długość dróg z poprawionym, uzupełnionym 
oznakowaniem. 

Komenda Miejska Policji, 
Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół i 
Przedszkoli 

 

1.3.2. współpraca z innymi zarządcami dróg w 
zakresie realizacji wspólnych projektów,  

 liczba projektów dotyczących infrastruktury 
komunikacyjnej zrealizowanych we współpracy z 
innymi zarządcami dróg; 

 wartość projektów dotyczących infrastruktury 
komunikacyjnej zrealizowanych we współpracy z 
innymi zarządcami dróg, 

 liczba jednostek zarządzających drogami związana 
partnerstwem w zakresie współpracy przy realizacji 
projektów z zakresu infrastruktury drogowej. 

1.3.3. organizowanie zbiorowego transportu 
dzieci i młodzieży do szkół, 

 liczba środków transportu przeznaczonych do 
transportu zbiorowego dzieci i młodzieży do szkół; 

 liczba dzieci i młodzieży objętej transportem 
zbiorowym do szkół. 

1.3.4. rozwijanie sieci szlaków pieszo-jezdnych,  długość wybudowanych szlaków pieszo-jezdnych. 

1.3.5. współpraca z Policją w zakresie 
popularyzowania bezpiecznych 
zachowań na drodze, 

 liczba zorganizowanych szkoleń we współpracy z 
Policją w zakresie popularyzowania bezpiecznych 
zachowań na drodze, 

 liczba uczestników zorganizowanych szkoleń we 
współpracy z Policją w zakresie popularyzowania 
bezpiecznych zachowań na drodze. 

1.3.6. współpraca z Policją w zakresie 
utrzymania porządku publicznego, 

 liczba zorganizowanych akcji we współpracy  
z Policją w zakresie utrzymania porządku 
publicznego, 

 liczba uczestników zorganizowanych szkoleń we 
współpracy z Policją w zakresie utrzymania porządku 
publicznego. 

1.3.7. wykorzystywanie imprez i spotkań z 
mieszkańcami do popularyzowania 
bezpiecznych zachowań, 

 liczba zorganizowanych imprez i spotkań z 
mieszkańcami, w trakcie których popularyzowano 
bezpieczne zachowania. 

1.3.8. zwiększanie świadomości i 
odpowiedzialności społecznej za mienie 
publiczne, 

 liczba zorganizowanych szkoleń dla mieszkańców 
gminy w zakresie poszanowania mienia publicznego, 

 liczba wykroczeń przeciwko mieniu publicznemu w 
gminie. 

1.3.9. rozwijanie sieci i systemu monitoringu,  powierzchnia gminy objęta systemem monitoringu, 
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 liczba zainstalowanych systemów monitoringu w 
gminie, 

 liczba obiektów, na których zainstalowano system 
monitoringu. 

1.3.10. poprawa skuteczności podejmowanych 
działań profilaktycznych w zakresie 
zachowań problemowych dzieci i 
młodzieży. 

 liczba odnotowanych zachowań problemowych wśród 
dzieci i młodzieży, 

 liczba dzieci i młodzieży z zachowaniem 
problemowym objętych działaniami profilaktycznymi. 

1.4. Poprawa dostępu do 
opieki zdrowotnej i 
wzrost świadomości 
mieszkańców w 
zakresie zachowań 
prozdrowotnych 

1.4.1. zwiększenie dostępu do opieki 
specjalistycznej, 

 liczba placówek w gminie oferujących opiekę 
specjalistyczną; 

 liczba lekarzy specjalistów prowadzących praktyki na 
terenie gminy, 

 liczba mieszkańców gminy objętych opieką 
specjalistyczną. 

Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Jedliczu, któremu 

podlegają: Przychodnia 
Rejonowa w Jedliczu, 
Ośrodek Zdrowia w Jaszczwi 
Punkt Lekarski w Potoku, 
Punkt Lekarski w 
Moderówce, Gabinet 
Stomatologiczny przy 
Zespole Szkół Publicznych  
w Jedliczu. 

 

1.4.2. promocja zachowań prozdrowotnych 
wśród mieszkańców gminy, 

 liczba zorganizowanych szkoleń/ akcji dla 
mieszkańców gminy w zakresie zachowań 
prozdrowotnych, 

 liczba osób uczestniczących w szkoleniach/akcjach w 
zakresie zachowań prozdrowotnych. 

1.4.3. pozyskiwanie środków zewnętrznych na 
wyposażenie i dostosowywanie bazy 
podstawowej opieki zdrowotnej do 
obowiązujących wymogów i potrzeb, 

 wartość pozyskanych środków zewnętrznych na 
wyposażenie i dostosowywanie bazy podstawowej 
opieki zdrowotnej do obowiązujących wymogów i 
potrzeb, 

 liczba zrealizowanych inwestycji służących 
dostosowaniu bazy podstawowej opieki zdrowotnej do 
obowiązujących wymogów i potrzeb przy udziale 
środków zewnętrznych, 

 powierzchnia bazy podstawowej opieki zdrowotnej 
dostosowana do obowiązujących wymogów i potrzeb 
przy udziale środków zewnętrznych, 

 liczba obiektów tworzących bazę podstawowej opieki 
zdrowotnej dostosowanych do obowiązujących 
wymogów i potrzeb przy udziale środków 
zewnętrznych. 

1.4.4. prowadzenie kampanii informacyjnych w 
zakresie zapobiegania i leczenia chorób 
cywilizacyjnych, 

 liczba zorganizowanych i przeprowadzonych kampanii 
informacyjnych w zakresie zapobiegania i leczenia 
chorób cywilizacyjnych. 

1.4.5. wspieranie i rozwój profilaktyki 
uzależnień oraz promocja zdrowego stylu 

 liczba zrealizowanych działań z zakresu profilaktyki 
uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia, 

Id: A0C426D5-E513-4E39-BDCB-509154FD5853. Podpisany Strona 13

http://www.besko.biuletyn.net/?bip=1&cid=1045
http://www.besko.biuletyn.net/?bip=1&cid=1045
http://www.zozjedlicze.pl/?page_id=64#details-0-0
http://www.zozjedlicze.pl/?page_id=64#details-0-0
http://www.zozjedlicze.pl/?page_id=64#details-0-1
http://www.zozjedlicze.pl/?page_id=64#details-0-2
http://www.zozjedlicze.pl/?page_id=64#details-0-3
http://www.zozjedlicze.pl/?page_id=64#details-0-3
http://www.zozjedlicze.pl/?page_id=64#details-0-4
http://www.zozjedlicze.pl/?page_id=64#details-0-4
http://www.zozjedlicze.pl/?page_id=64#details-0-4
http://www.zozjedlicze.pl/?page_id=64#details-0-4


 

Strategia  Rozwoju Gminy Jedlicze do 2020 
Tom IV: Wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze do roku 2020 

 

13 

życia,  liczba osób objętych działaniami z zakresu profilaktyki 
uzależnień oraz promocji zdrowego stylu życia. 

1.4.6. rozwój kadrowy i sprzętowy bazy 
rehabilitacyjnej, 

 liczba doposażonych placówek rehabilitacyjnych, 

 liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia do 
placówek rehabilitacyjnych, 

 wartość zakupionego sprzętu i wyposażenia do 
placówek rehabilitacyjnych, 

 liczba placówek rehabilitacyjnych obsługiwanych 
przez wyspecjalizowaną kadrę, 

 liczba rehabilitantów, którzy podnieśli swoje 
kwalifikacje zawodowe. 

1.4.7. prowadzenie dostosowanej dla dzieci 
profilaktyki zdrowotnej w szkołach. 

 liczba zrealizowanych działań z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej w szkołach, 

 liczba osób objętych działaniami z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej w szkołach, 

 liczba szkół prowadzących działania z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej. 

1.5. Zwiększona 
dostępność opieki 
przedszkolnej. 

1.6. Atrakcyjna oferta 
spędzania czasu dla 
dzieci i młodzieży 

1.6.1. wspieranie rozwoju wolontariatu w 
zakresie: opieki nad osobami starszymi, 
niepełnosprawnymi, tworzenia oferty 
spędzania wolnego czasu dla dzieci i 
młodzieży, 

 liczba woluntariuszy świadczących usługi w zakresie 
opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, 

 liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych 
opieką wolontariuszy, 

 liczba przygotowanych ofert spędzania wolnego czasu 
dla dzieci i młodzieży, 

 liczba dzieci i młodzieży, które skorzystały z 
przygotowanych ofert spędzania wolnego czasu, 

 wysokość udzielonego wsparcia na rozwój 
wolontariatu w gminie, 

 liczba prowadzonych działań/akcji wspierających 
rozwój wolontariatu w gminie. 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 

Zespół Ekonomiczno –
Administracyjny Szkół i 

Przedszkoli, 
Placówki oświatowe 
działające w gminie: 

Przedszkole 
Samorządowe, SP w 

Długiem, SP w 
Dobieszynie, 

SP w Piotrówce, Zespół 
Szkół w Moderówce, 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny w 

Żarnowcu, Zespół Szkół 
Publicznych w Jedliczu, 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Jaszczwi, 

Zespół Szkół SP i 
Gimnazjum w Potoku. 

1.6.2. rozwijanie oferty w zakresie opieki 
przedszkolnej  

 liczba przedszkoli w gminie, 

 liczba nowych ofert z zakresu opieki przedszkolnej  w 
gminie, 

 liczba dzieci objętych opieką przedszkolną  
w gminie . 

1.6.3. unowocześnianie bazy technicznej i 
wyposażenia przedszkoli, 

 liczba zmodernizowanych przedszkoli w gminie, 

 powierzchnia zmodernizowanych przedszkoli 
w gminie, 

 liczba doposażonych przedszkoli w gminie, 

 wartość zakupionego wyposażenia do przedszkoli w 
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gminie, 

 liczba osób korzystających z unowocześnionej  
i doposażonej bazy technicznej przedszkoli  
w gminie. 

1.6.4. uruchamianie nowych świetlic szkolnych, 

 liczba otwartych nowych świetlic szkolnych  
w gminie, 

 powierzchnia otwartych nowych świetlic szkolnych w 
gminie, 

 liczba szkół dysponujących świetlicami, 

 liczba osób korzystających ze świetlic szkolnych. 

1.6.5. poprawa dostępności posiłków w szkole, 
 liczba szkół prowadzących dożywianie dla uczniów, 

 liczba uczniów korzystających z dożywiania  
w szkołach. 

1.6.6. kontynuowanie realizacji wakacyjnego 
programu dla dzieci i młodzieży, 

 liczba instytucji uczestniczących w wakacyjnym 
programie dla dzieci i młodzieży, 

 liczba dzieci korzystających z wakacyjnego programu 
dla dzieci i młodzieży. 

1.6.7. współpraca z jednostkami OSP - 
prowadzenie akcji dla dzieci i młodzieży 
w okresie wakacyjnym. 

 liczba zawiązanych partnerstw z jednostkami OSP w 
zakresie prowadzenia akcji dla dzieci  
i młodzieży w okresie wakacyjnym, 

 liczba dzieci i młodzieży biorącej udział  
w akcjach wakacyjnych prowadzonych we współpracy 
z OSP. 

1.7. Poprawa warunków  
i jakości kształcenia 
dzieci 

1.7.1. dysponowanie atrakcyjną ofertą 
dodatkowych zajęć szkolnych 
pozalekcyjnych, 

 liczba ofert dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, 

 liczba szkół dysponujących atrakcyjną ofertą 
dodatkowych pozalekcyjnych zajęć szkolnych.  

Zespół Ekonomiczno –
Administracyjny Szkół i 

Przedszkoli, 
Placówki oświatowe 
działające w gminie: 

Przedszkole 
Samorządowe, SP w 

Długiem, SP w 
Dobieszynie, 

SP w Piotrówce, Zespół 
Szkół w Moderówce, 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny w 

Żarnowcu, Zespół Szkół 
Publicznych w Jedliczu, 

Zespół Szkolno-

1.7.2. systematyczne odnawianie i uzupełnianie 
wyposażenia szkół, 

 liczba zmodernizowanych szkół, 

 powierzchnia zmodernizowanych szkół, 

 liczba osób korzystających ze zmodernizowanych 
szkół, 

 liczba doposażonych szkół, 

 liczba zakupionego wyposażenia, 

 wartość zakupionego wyposażenia, 

 liczba osób korzystających z zakupionego 
wyposażenia. 

1.7.3. rozwijanie infrastruktury sportowej szkół. 
 liczba szkół posiadających własną salę sportową, 

 liczba szkół posiadających wielofunkcyjne boisko 
sportowe, 
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 powierzchnia infrastruktury sportowej jaką dysponują 
szkoły; 

 liczba osób korzystających rocznie z dostępnej 
infrastruktury sportowej, 

 liczba szkół posiadających infrastrukturę sportową. 

Przedszkolny  w 
Jaszczwi, Zespół Szkół 

SP i Gimnazjum w 
Potoku, 

Urząd Gminy Jedlicze: 

Referat Inwestycji i 
Remontów 

1.8. Dostępna szeroka, 
atrakcyjna oferta 
kulturalna 

1.9. Dostępna szeroka, 
atrakcyjna oferta 
sportowo-rekreacyjna 

1.9.1. podejmowanie działań kulturotwórczych 
wykorzystujących lokalny potencjał 
kulturowy, 

 liczba podjętych działań kulturotwórczych 
wykorzystujących lokalny potencjał kulturowy, 

 liczba uczestników działań kulturotwórczych 
wykorzystujących lokalny potencjał kulturowy. 

Gminny Ośrodek Kultury, 
Gminna Biblioteka 

Publiczna, 
Gminny Ośrodek Sportu  

i Rekreacji, 
Urząd Gminy Jedlicze: 

Referat Inwestycji i 
Remontów 

1.9.2. organizowanie imprez i wydarzeń 
kulturalnych dla różnych grup wiekowych, 
w różnych obszarach kultury, 

 liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń 
kulturalnych dla różnych grup wiekowych,  
w różnych obszarach kultury, 

 liczba uczestników zorganizowanych imprez  
i wydarzeń kulturalnych dla różnych grup wiekowych, 
w różnych obszarach kultury. 

1.9.3. promowanie oferty kulturalnej Gminy 
wśród mieszkańców, 

 liczba przeprowadzonych działań/akcji promujących 
ofertę kulturalną gminy wśród mieszkańców, 

 liczba odbiorców działań/akcji promujących ofertę 
kulturalną gminy wśród mieszkańców. 

1.9.4. rozwijanie infrastruktury kulturalnej, 

 liczba wybudowanych elementów/obiektów/urządzeń 
tworzących infrastrukturę kulturalną, 

 powierzchnia wybudowanych obiektów tworzących 
infrastrukturę kulturalną, 

 liczba zmodernizowanych 
elementów/obiektów/urządzeń tworzących 
infrastrukturę kulturalną, 

 powierzchnia zmodernizowanych obiektów 
tworzących infrastrukturę kulturalną, 

 liczba osób korzystających z 
wybudowanych/zmodernizowanych 
elementów/obiektów/urządzeń tworzących 
infrastrukturę kulturalną. 

1.9.5. rozwijanie atrakcyjnej oferty sportowej i 
rekreacyjnej dla różnych grup 
wiekowych, 

 liczba dostępnych nowych ofert sportowo-
rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych, 

 liczba osób korzystających z ofert sportowo-
rekreacyjnych dla różnych grup wiekowych. 

1.9.6. organizowanie imprez sportowo-  liczba zorganizowanych imprez sportowo-
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rekreacyjnych aktywizujących 
mieszkańców, 

rekreacyjnych aktywizujących mieszkańców, 

 liczba osób uczestniczących w zorganizowanych 
imprezach sportowo-rekreacyjnych aktywizujących 
mieszkańców. 

1.9.7. rozwijanie infrastruktury rekreacyjno-
sportowej. 

 liczba wybudowanych elementów/ obiektów/ urządzeń 
tworzących infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, 

 liczba wybudowanych placów zabaw dla dzieci, 

 powierzchnia wybudowanych obiektów tworzących 
infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, 

 liczba zmodernizowanych elementów/ 
obiektów/urządzeń tworzących infrastrukturę 
sportowo-rekreacyjną, 

 powierzchnia zmodernizowanych obiektów 
tworzących infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, 

 liczba osób korzystających z wybudowanych/ 
zmodernizowanych elementów/ obiektów/ urządzeń 
tworzących infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. 

1.10. Podwyższony poziom 
identyfikacji 
mieszkańców z 
Gminą oraz integracji 
społecznej 

1.10.1. podejmowanie działań, organizowanie 
przedsięwzięć integrujących i 
aktywizujących mieszkańców gminy,  

 liczba przeprowadzonych działań i przedsięwzięć 
integrujących i aktywizujących mieszkańców gminy, 

 liczba zaktywizowanych i zintegrowanych  
mieszkańców gminy. 

Urząd Gminy Jedlicze 

1.10.2. docenianie pracy społecznej, 
 gratyfikacja pracy społecznej, 

 liczba osób pracujących społecznie dla gminy. 

1.10.3. wspieranie lokalnych liderów społecznych 
oraz osób chcących rozwijać, działać, 
pomagać na rzecz społeczeństwa, 

 wysokość udzielonego wsparcia liderom społecznym 
oraz osobom chcącym rozwijać, działać, pomagać na 
rzecz społeczeństwa, 

 liczba przeprowadzonych działań wspierających 
liderów społecznych oraz osoby chcące rozwijać, 
działać, pomagać na rzecz społeczeństwa, 

 liczba aktywnie działających społecznie lokalnych 
liderów. 

1.10.4.  współpraca gminy z podmiotami 
organizującymi imprezy charytatywne, 

 liczba zawiązanych partnerstw z podmiotami 
organizującymi imprezy charytatywne, 

 wartość zebranych funduszy w wyniku działań 
przeprowadzonych w partnerstwie z podmiotami 
organizującymi imprezy charytatywne, 

 liczba potrzebujących, którym udzielono pomocy 
materialnej w wyniku działań przeprowadzonych  
w partnerstwie z podmiotami organizującymi imprezy 
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charytatywne. 

1.10.5. budowanie poczucia wspólnoty 
mieszkańców z „małą ojczyzną” – 
organizowanie imprez, wydarzeń, 
promowanie działań rozwojowych Gminy, 

1.10.6. budowanie poczucia odpowiedzialności 
mieszkańców za gminę – angażowanie w 
procesy decyzyjne, konsultowanie 
ważnych decyzji z mieszkańcami, 

 liczba zorganizowanych imprez, wydarzeń, 
promujących działania rozwojowe gminy, 

 liczba uczestników imprez, wydarzeń, promujących 
działania rozwojowe gminy, 

 liczba przeprowadzonych działań służących 
budowaniu poczucia wspólnoty mieszkańców z „małą 
ojczyzną”, 

 liczba przeprowadzonych działań służących 
budowaniu poczucia odpowiedzialności mieszkańców 
za gminę, 

 liczba osób zaangażowanych w procesy decyzyjne,  

 liczba ważnych dla gminy decyzji skonsultowanych  
z jej mieszkańcami. 

1.10.7. organizowanie przedsięwzięć 
wpływających na poprawę więzi i 
poziomu integracji społeczności lokalnej, 

 liczba zorganizowanych przedsięwzięć wpływających 
na poprawę więzi i poziomu integracji społeczności 
lokalnej, 

 liczba osób uczestniczących w zorganizowanych 
przedsięwzięciach wpływających na poprawę więzi  
i poziomu integracji społeczności lokalnej. 

1.10.8. wdrażanie narzędzi dialogu i 
współdziałania społecznego (negocjacji, 
konsultacji oraz zwykłej wymiany 
informacji partnerów społecznych z 
samorządem lokalnym), 

 liczba przeprowadzonych negocjacji, konsultacji oraz 
wymian informacji partnerów społecznych  
z samorządem lokalnym, 

 liczba partnerów społecznych uczestniczących  
w negocjacjach, konsultacjach oraz wymianach 
informacji z samorządem lokalnym. 

1.10.9. wspieranie działalności organizacji 
pozarządowych. 

 wysokość wsparcia udzielonego organizacjom 
pozarządowym, 

 liczba przeprowadzonych działań wspierających 
organizacje pozarządowe, 

 liczba organizacji pozarządowych, którym udzielono 
wsparcia. 

1.11. Świadome i 
bezpieczne 
społeczeństwo 
informacyjne 

1.11.1. rozbudowa infrastruktury 
teleinformatycznej umożliwiającej 
zastosowanie najnowszych rozwiązań 
technologii informatycznych – w tym 
systematyczne rozwijanie sieci Internetu 
szerokopasmowego i darmowych 
punktów dostępu, 

 liczba podjętych inwestycji służących rozbudowie 
infrastruktury teleinformatycznej, 

 wartość inwestycji służących rozbudowie infrastruktury 
teleinformatycznej, 

 liczba osób z dostępem do Internetu 
szerokopasmowego, 

 liczba stworzonych darmowych punktów dostępu do 

Urząd Gminy Jedlicze 
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Internetu. 

1.11.2. upowszechnianie możliwości korzystania 
z systemu e-usług świadczonych przez 
Urząd Gminy, 

 liczba przeprowadzonych akcji promujących e-usługi 
świadczone przez Urząd Gminy, 

 liczba dostępnych e-formularzy, 

 liczba dostępnych e-usług, 

 liczba rocznie załatwianych elektronicznie spraw  
w Urzędzie. 

1.11.3. prowadzenie akcji informacyjnych w 
zakresie zagrożeń związanych z 
cyberprzestrzenią, używaniem oraz 
nadużywaniem komputera i Internetu. 

 liczba przeprowadzonych akcji informacyjnych w 
zakresie zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią, 
używaniem oraz nadużywaniem komputera i 
Internetu, 

 liczba odbiorców zorganizowanych akcji 
informacyjnych w zakresie zagrożeń związanych z 
cyberprzestrzenią, używaniem oraz nadużywaniem 
komputera i Internetu. 

 

OBSZAR:   ZASOBY I POTENCJAŁY GMINY Odpowiedzialne 
jednostki organizacyjne 

Urzędu Gminy 
Cel strategiczny nr 2: Rozwinięta infrastruktura techniczna 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Wskaźniki 

2.1. Dobry stan 
techniczny 
budynków 
użyteczności 
publicznej 

2.1.1. remontowanie, modernizowanie istniejących 
zasobów mieszkań komunalnych 
(mieszkalnych, socjalnych, zastępczych i 
chronionych), 

 liczba odremontowanych/ zmodernizowanych 
istniejących zasobów mieszkań komunalnych, 

 powierzchnia odremontowanych/ zmodernizowanych 
istniejących zasobów mieszkań komunalnych. 

    Urząd Gminy Jedlicze: 

Referat Inwestycji i 
Remontów, 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

 w Jedliczu, 
Gminny Ośrodek Kultury 

w Jedliczu, 
Gminna Biblioteka 

Publiczna w Jedliczu 

2.1.2. adaptowanie pustostanów na mieszkania 
komunalne, 

 liczba pustostanów zaadoptowanych na mieszkania 
komunalne, 

 powierzchnia pustostanów zaadoptowanych na 
mieszkania komunalne. 

2.1.3. powiększanie bazy mieszkań komunalnych 
poprzez zakup wolnych lokali, 

 liczba zakupionych wolnych lokali z przeznaczeniem 
na mieszkania komunalne; 

 powierzchnia zakupionych wolnych lokali  
z przeznaczeniem na mieszkania komunalne. 

2.1.4. poprawa standardu bazy technicznej i 
wyposażenia szkół oraz przedszkoli, 

 liczba odremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów oświatowych, 

 powierzchnia odremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów oświatowych, 

 liczba doposażonych obiektów oświatowych, 

 liczba zakupionego wyposażenia do obiektów 
oświatowych, 
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 wartość zakupionego wyposażenia do obiektów 
oświatowych, 

 liczba osób korzystających z odremontowanych/ 
zmodernizowanych obiektów oświatowych,, 

 liczba osób korzystających z zakupionego 
wyposażenia do obiektów oświatowych. 

2.1.5. poprawa warunków lokalowych oraz 
wyposażenia gminnych instytucji kultury, 

 liczba odremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów użytkowanych przez instytucje kultury, 

 powierzchnia odremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów użytkowanych przez instytucje kultury, 

 liczba doposażonych obiektów użytkowanych przez 
instytucje kultury, 

 liczba zakupionego wyposażenia do obiektów 
użytkowanych przez instytucje kultury, 

 wartość zakupionego wyposażenia do obiektów 
użytkowanych przez instytucje kultury, 

 liczba osób korzystających z odremontowanych/ 
zmodernizowanych obiektów użytkowanych przez 
instytucje kultury, 

 liczba osób korzystających z zakupionego 
wyposażenia do obiektów użytkowanych przez 
instytucje kultury. 

2.1.6. poprawa stanu technicznego zbytkowego 
Domu Ludowego w Jaszczwi oraz domów 
ludowych na terenie miasta Jedlicze w 
dzielnicy Borek i dzielnicy Męcinka, 

 liczba odremontowanych/ zmodernizowanych domów 
ludowych, 

 powierzchnia odremontowanych/ zmodernizowanych 
domów ludowych, 

 powierzchnia zabytkowego Domu Ludowego  
w Jaszczwi o poprawionym stanie zachowania. 

2.1.7. prowadzenie remontów i modernizacji 
obiektów komunalnych (m.in. spichlerz w 
Chlebnej, część domu ludowego w 
Żarnowcu), 

 liczba odremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów komunalnych, 

 powierzchnia odremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów komunalnych. 

2.1.8. poprawa warunków lokalowych Gminnego 
Ośrodka Kultury Gminnej Biblioteki 
Publicznej. 

 liczba odremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów użytkowanych przez instytucje kultury, 

 powierzchnia odremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów użytkowanych przez instytucje kultury, 

 liczba doposażonych obiektów użytkowanych przez 
instytucje kultury, 
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 liczba zakupionego wyposażenia do obiektów 
użytkowanych przez instytucje kultury, 

 wartość zakupionego wyposażenia do obiektów 
użytkowanych przez instytucje kultury, 

 liczba osób korzystających z odremontowanych/ 
zmodernizowanych obiektów użytkowanych przez 
instytucje kultury, 

 liczba osób korzystających z zakupionego 
wyposażenia do obiektów użytkowanych przez 
instytucje kultury. 

2.2. Rozwinięta w 
dobrym stanie 
infrastruktura 
wodno-
kanalizacyjna 

2.2.1. modernizacja istniejącej sieci wodno-
kanalizacyjnej wraz z urządzeniami, 

 długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 

 przepustowość rozbudowanej/zmodernizowanej 
oczyszczalni ścieków, 

 długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci 
kanalizacji deszczowej, 

 długość zmodernizowanej sieci wodociągowej, 

 liczba budynków podłączonych do zmodernizowanej 
sieci kanalizacyjnej, 

 liczba budynków podłączonych do zmodernizowanej 
sieci wodociągowej, 

 liczba osób korzystających ze zmodernizowanej 
kanalizacji sanitarnej, 

 liczba osób korzystających ze zmodernizowanej sieci 
wodociągowej. Urząd Gminy Jedlicze: 

Referat Inwestycji i 
Remontów 

2.2.2. modernizacja oczyszczalni ścieków, 

 liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków, 

 przepustowość zmodernizowanych oczyszczalni 
ścieków, 

 liczba osób korzystających ze zmodernizowanych 
oczyszczalni ścieków. 

2.2.3. rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na 
terenie gminy, 

 długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej, 

 długość wybudowanej sieci wodociągowej, 

 liczba budynków podłączonych do wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej, 

 liczba budynków podłączonych do wybudowanej sieci 
wodociągowej, 

 liczba osób korzystających z wybudowanej kanalizacji 
sanitarnej, 

 liczba osób korzystających z wybudowanej sieci 
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wodociągowej. 

2.2.4. inwentaryzacja i ocena stanu technicznego 
sieci kanalizacji deszczowej na terenie 
miasta, 

 liczba przeprowadzonych inwentaryzacji i ocen stanu 
technicznego sieci kanalizacji deszczowej na terenie 
miasta, 

 długość sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta 
objętej inwentaryzacją i oceną stanu technicznego. 

2.2.5. modernizacja i rozbudowa systemu 
kanalizacji deszczowej. 

 długość wybudowanej/ zmodernizowanej kanalizacji 
deszczowej, 

 liczba budynków podłączonych do sieci kanalizacji 
deszczowej,  

 liczba budynków podłączonych do sieci kanalizacji 
deszczowej. 

2.3. Rozwinięta 
infrastruktura 
komunikacyjna 

2.3.1. budowa nowych dróg gminnych i innych 
ciągów komunikacyjnych, 

 długość wybudowanych dróg na terenie Gminy; 

 liczba wybudowanych/zmodernizowanych mostów na 
terenie Gminy; 

 długość rozbudowanych dróg na terenie Gminy; 

 długość przebudowanych dróg na terenie Gminy; 

 powierzchnia wybudowanych chodników na terenie 
gminy; 

 powierzchnia rozbudowanych chodników na terenie 
gminy; 

 powierzchnia przebudowanych chodników na terenie 
gminy; 

 liczba wybudowanych, rozbudowanych  
i przebudowanych elementów infrastruktury drogowej 
– punktowej: skrzyżowania z innymi drogami, parkingi, 
progi zwalniające; 

 długość wybudowanych ścieżek rowerowych; 

 długość wybudowanych szlaków pieszo-jezdnych; 

 liczba wybudowanych zatok autobusowych; 

 długość wybudowanych ciągów oświetlenia ulicznego, 

 liczba wypadków i kolizji, zdarzeń drogowych. 

Urząd Gminy Jedlicze: 

Referat Inwestycji i 
Remontów 

 

2.3.2. remontowanie i modernizowanie istniejących 
dróg i placów, 

 długość odremontowanych dróg na terenie gminy; 

 długość zmodernizowanych dróg na terenie gminy; 

 długość zmodernizowanych ciągów oświetlenia 
ulicznego, 

 powierzchnia odremontowanych placów, 

 powierzchnia zmodernizowanych placów.  
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2.3.3. budowa nowych i modernizacja istniejących  
parkingów i miejsc postojowych, 

 liczba wybudowanych parkingów, 

 powierzchnia wybudowanych parkingów, 

 liczba wybudowanych nowych miejsc postojowych, 

 powierzchnia wybudowanych nowych miejsc 
postojowych. 

2.3.4. budowa połączenia mostowego między 
dzielnicą Męcinka a gminą Tarnowiec, 

 liczba wybudowanych obiektów mostowych wciągu 
dróg, 

 powierzchnia wybudowanych obiektów mostowych, 

 przepustowość wybudowanych obiektów mostowych, 

 nośność wybudowanych obiektów mostowych. 

2.3.5. rozwijanie i unowocześnianie infrastruktury 
komunikacyjnej m.in. oświetlenie, 
przebudowa miejsc niebezpiecznych, 
oznakowanie i ciągi pieszo-jezdne, 

 długość odcinków z wybudowanymi 
/zmodernizowanymi ciągami pieszo-jezdnymi; 

 długość odcinków z wybudowanym 
/zmodernizowanym oświetleniem; 

 liczba przebudowanych i oznakowanych miejsc, 
stanowiących element infrastruktury komunikacyjnej  
o dużym stopniu zagrożenia/ niebezpieczeństwa  
w ruchu pieszym i kołowym, 

 długość dróg z poprawionym, uzupełnionym 
oznakowaniem. 

2.3.6. współpraca z innymi zarządcami dróg w 
zakresie realizacji wspólnych projektów. 

 liczba projektów dotyczących infrastruktury 
komunikacyjnej zrealizowanych we współpracy  
z innymi zarządcami dróg; 

 wartość projektów dotyczących infrastruktury 
komunikacyjnej zrealizowanych we współpracy z 
innymi zarządcami dróg, 

 liczba jednostek zarządzających drogami związana 
partnerstwem w zakresie współpracy przy realizacji 
projektów z zakresu infrastruktury drogowej. 

2.4. Gmina 
przygotowana do 
reagowania w 
sytuacji zagrożenia 
powodzią, ogniem 
i skażeniem 

2.4.1. współpraca z zarządcami cieków wodnych 
na rzecz poprawy stanu technicznego oraz 
rozbudowy wałów i urządzeń 
przeciwpowodziowych wzdłuż Jasiołki i 
innych cieków wodnych, 

 liczba projektów dotyczących poprawy stanu 
technicznego oraz rozbudowy wałów i urządzeń 
przeciwpowodziowych wzdłuż Jasiołki i innych cieków 
wodnych zrealizowanych we współpracy z zarządcami 
cieków wodnych; 

 wartość projektów dotyczących poprawy stanu 
technicznego oraz rozbudowy wałów i urządzeń 
przeciwpowodziowych wzdłuż Jasiołki i innych cieków 
wodnych zrealizowanych we współpracy z zarządcami 
cieków wodnych, 

Urząd Gminy Jedlicze: 

stanowisko ds. zarządzania 
kryzysowego, obrony 

cywilnej i p.poż, 
Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Krośnie, 

Jednostki OSP. 
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 liczba zarządców cieków wodnych związanych 
partnerstwem w zakresie współpracy przy realizacji 
projektów z zakresu poprawy stanu technicznego oraz 
rozbudowy wałów i urządzeń przeciwpowodziowych 
wzdłuż Jasiołki i innych cieków wodnych. 

2.4.2. doposażanie jednostek OSP w sprzęt, 

 liczba doposażonych jednostek OSP, 

 liczba zakupionego sprzętu dla jednostek OSP, 

 wartość zakupionego sprzętu dla jednostek OSP. 

2.4.3. rozbudowa systemu monitoringu zagrożeń. 

 liczba instytucji, urzędów i służb ustawowo 
powołanych tworzących system monitoringu zagrożeń 
w gminie, 

 liczba zainstalowanych automatycznych urządzeń 
pomiarowych, 

 liczba przygotowanych pomieszczeń i zakupionego 
wyposażenia do celów prowadzenia monitoringu 
zagrożeń, 

 liczba zakupionych programów komputerowych, 
metodyki oceny skali i skutków awarii, 

 liczba zakupionych urządzeń alarmowych, 

 liczba opracowanych planów formacji, 

 liczba wykorzystanych środków łączności, 

 liczba wykrytych zagrożeń, 

 liczba wydanych komunikatów, ostrzeżeń i alarmów 
ludności zagrożonej, 

 powierzchnia gminy objęta systemem monitoringu 
zagrożeń. 

2.5. Ograniczenie 
zjawiska 
„wykluczenia 
cyfrowego” 2.5.1. rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej 

umożliwiającej zastosowanie najnowszych 
rozwiązań technologii informatycznych – w 
tym systematyczne rozwijanie sieci Internetu 
szerokopasmowego i darmowych punktów 
dostępu, 

 długość wybudowanej infrastruktury 
teleinformatycznej o parametrach umożliwiających 
zastosowanie najnowszych rozwiązań technologii 
informatycznych; 

 liczba osób korzystających z wybudowanej 
infrastruktury teleinformatycznej o parametrach 
umożliwiających zastosowanie najnowszych 
rozwiązań technologii informatycznych, 

 liczba instytucji korzystających z wybudowanej 
infrastruktury teleinformatycznej o parametrach 
umożliwiających zastosowanie najnowszych 
rozwiązań technologii informatycznych. 

Urząd Gminy Jedlicze: 

Referat Inwestycji i 
Remontów 
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2.5.2. przygotowanie gminy do świadczenia e-
usług, 

 liczba dostępnych platform obsługujących e-sprawy, 

 liczba przygotowanych i wdrożonych mechanizmów i 
narzędzi do świadczenia e-usług publicznych, 

 liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników w 
zakresie systemów dziedzinowych, bezpieczeństwa 
przetwarzania informacji w systemach 
informatycznych, obsługi formularzy i profilu. 

2.5.3. upowszechnianie możliwości korzystania z 
systemu e-usług świadczonych przez Urząd 
Gminy. 

 liczba przeprowadzonych akcji promujących e-usługi 
świadczone przez Urząd Gminy, 

 liczba dostępnych e-formularzy, 

 liczba dostępnych e-usług, 

 liczba rocznie załatwianych elektronicznie spraw  
w Urzędzie. 

2.6. Zwiększona 
powierzchnia 
gminy objęta 
miejscowymi 
planami 
zagospodarowania 
przestrzennego 

2.6.1. opracowywanie nowych miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 

 liczba opracowanych nowych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 

 powierzchnia gminy objęta nowymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego. 

Urząd Gminy Jedlicze: 

Biuro ds. gospodarki 
przestrzennej 

 

 

 

Cel strategiczny nr 3: Zrównoważony ład przestrzenny 
Odpowiedzialne 

jednostki organizacyjne 
Urzędu Gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Wskaźniki 

3.1. Poprawa stanu 
zagospodarowani
a przestrzeni 
publicznej 

3.1.1. opracowywanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 

 liczba opracowanych nowych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 

 powierzchnia gminy objęta nowymi miejscowymi 
planami  zagospodarowania przestrzennego, 

 liczba zaktualizowanych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 

 powierzchnia gminy objęta zaktualizowanymi 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. 

Urząd Gminy Jedlicze: 

Biuro ds. gospodarki 
przestrzennej, 

Urząd Gminy Jedlicze: 

Stanowisko ds. zarządzania 
kryzysowego, obrony 

cywilnej i p.poż, 
Komenda Miejska 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Krośnie, 

Jednostki OSP. 

 
 

3.1.2. sukcesywna rozbudowa infrastruktury 
technicznej na terenach przeznaczonych pod 
budownictwo i inwestycje, 

 powierzchnia pozyskanych i uzbrojonych terenów 
przeznaczonych pod inwestycje; 

 powierzchnia uzbrojonych terenów przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe. 
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3.1.3. współpraca z zarządcami cieków wodnych 
na rzecz poprawy stanu technicznego oraz 
rozbudowy wałów i urządzeń 
przeciwpowodziowych wzdłuż Jasiołki i 
innych cieków wodnych, 

 liczba projektów dotyczących poprawy stanu 
technicznego oraz rozbudowy wałów i urządzeń 
przeciwpowodziowych wzdłuż Jasiołki i innych cieków 
wodnych zrealizowanych we współpracy z zarządcami 
cieków wodnych; 

 wartość projektów dotyczących poprawy stanu 
technicznego oraz rozbudowy wałów i urządzeń 
przeciwpowodziowych wzdłuż Jasiołki i innych cieków 
wodnych zrealizowanych we współpracy z zarządcami 
cieków wodnych, 

 liczba zarządców cieków wodnych związanych 
partnerstwem w zakresie współpracy przy realizacji 
projektów z zakresu poprawy stanu technicznego oraz 
rozbudowy wałów i urządzeń przeciwpowodziowych 
wzdłuż Jasiołki i innych cieków wodnych. 

 

 

3.1.4. rozbudowa systemu monitoringu zagrożeń. 

 liczba instytucji, urzędów i służb ustawowo 
powołanych tworzących system monitoringu zagrożeń 
w gminie, 

 liczba zainstalowanych automatycznych urządzeń 
pomiarowych, 

 liczba przygotowanych pomieszczeń i zakupionego 
wyposażenia do celów prowadzenia monitoringu 
zagrożeń, 

 liczba zakupionych programów komputerowych, 
metodyki oceny skali i skutków awarii, 

 liczba zakupionych urządzeń alarmowych, 

 liczba opracowanych planów formacji, 

 liczba wykorzystanych środków łączności, 

 liczba wykrytych zagrożeń, 

 liczba wydanych komunikatów, ostrzeżeń i alarmów 
ludności zagrożonej, 

 powierzchnia gminy objęta systemem monitoringu 
zagrożeń. 

 

Cel strategiczny nr 4: Zachowane i rozwijane dziedzictwo kulturowe gminy 
Odpowiedzialne 

jednostki organizacyjne 
Urzędu Gminy Cele operacyjne Zadania realizacyjne Wskaźniki 

Id: A0C426D5-E513-4E39-BDCB-509154FD5853. Podpisany Strona 26



 

Strategia  Rozwoju Gminy Jedlicze do 2020 
Tom IV: Wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze do roku 2020 

 

26 

4.1. Zwiększona 
dostępność i 
wykorzystanie 
obiektów 
zabytkowych 

4.1.1. prowadzenie remontów obiektów 
zabytkowych, 

 liczba odrestaurowanych/ odremontowanych obiektów 
zabytkowych, 

 liczba obiektów objętych pracami konserwatorskimi, 

 liczba zabytkowych elementów małej architektury  
w miejscach publicznych objętych remontem 
konserwatorskim. 

Urząd Gminy Jedlicze: 

Referat Inwestycji i 
Remontów 

 

4.1.2. renowacja i odbudowa obiektów 
zabytkowych, 

 liczba odtworzonych/ odrestaurowanych obiektów 
zabytkowych, 

 liczba obiektów objętych pracami konserwatorskimi, 

 liczba zabytkowych elementów małej architektury  
w miejscach publicznych objętych renowacją  
i odtworzeniem. 

4.1.3. doposażanie obiektów zabytkowych, 

 liczba doposażonych obiektów zabytkowych, 

 liczba zakupionego wyposażenia do obiektów 
zabytkowych, 

 wartość zakupionego wyposażenia do obiektów 
zabytkowych. 

4.1.4. rewitalizacja/zagospodarowywanie obiektów 
zabytkowych. 

 liczba obiektów zabytkowych poddanych rewitalizacji, 

 powierzchnia obiektów zabytkowych poddanych 
rewitalizacji, 

 liczba zagospodarowanych obiektów zabytkowych, 

 powierzchnia zagospodarowanych obiektów 
zabytkowych. 

4.2. Zwiększenie 
aktywnego udziału 
mieszkańców w 
kulturze 

4.2.1. rozwijanie i uatrakcyjnianie oferty instytucji 
kultury, 

 liczba dostępnych ofert instytucji kultury, 

 liczba osób korzystających z ofert instytucji kultury, 

 liczba zorganizowanych imprez i wydarzeń 
kulturalnych, w różnych obszarach kultury, 

 liczba uczestników zorganizowanych imprez  
i wydarzeń kulturalnych, w różnych obszarach kultury. 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Jedliczu 

4.2.2. wyposażanie instytucji kultury w 
nowoczesny sprzęt, 

 liczba zakupionego sprzętu dla instytucji kultury, 

 wartość zakupionego sprzętu dla instytucji kultury, 

 liczba doposażonych instytucji kultury. 

4.2.3. wspieranie i tworzenie możliwości czynnego 
uczestnictwa w kulturze, 

 liczba przeprowadzonych działań wspierających 
czynne uczestnictwo w kulturze, 

 liczba osób aktywnie uczestniczących w kulturze. 

4.2.4. promocja gminnych wydarzeń kulturalnych, 

 liczba przeprowadzonych działań/ akcji promujących 
gminne wydarzenia kulturalne, 

 liczba odbiorców działań/ akcji promujących gminne 

Id: A0C426D5-E513-4E39-BDCB-509154FD5853. Podpisany Strona 27



 

Strategia  Rozwoju Gminy Jedlicze do 2020 
Tom IV: Wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze do roku 2020 

 

27 

wydarzenia kulturalne. 

4.2.5. umacnianie współpracy gminy z innymi 
podmiotami w zakresie organizacji wydarzeń 
kulturalnych, 

 liczba zawiązanych partnerstw z innymi podmiotami w 
zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, 

 liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych w 
partnerstwie z innymi podmiotami. 

4.2.6. poszukiwanie alternatywnych, zewnętrznych 
źródeł finansowania na organizację 
wydarzeń kulturalnych. 

 wysokość pozyskanych zewnętrznych źródeł 
finansowania na organizację wydarzeń kulturalnych, 

 liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych przy 
udziale zewnętrznych źródeł finansowania. 

 

Cel strategiczny nr 5: Podwyższony poziom zachowania zasobów naturalnych 
Odpowiedzialne 

jednostki organizacyjne 
Urzędu Gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Wskaźniki 

5.1. Wzrost 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców 

5.1.1. propagowanie zachowań 
proekologicznych, 

 liczba zorganizowanych akcji propagujących 
zachowania proekologiczne, 

 liczba odbiorców akcji propagujących zachowania 
proekologiczne. 

Urząd Gminy Jedlicze: 

Referat Gospodarki 
Komunalnej, 

Nieruchomości i Ochrony 
Środowiska 

5.1.2. organizowanie akcji, konkursów i innych 
przedsięwzięć związanych z ochroną 
środowiska. 

 liczba zorganizowanych akcji, konkursów i innych 
przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, 

 liczba odbiorców akcji, konkursów i innych 
przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska. 

5.2. Uporządkowana 
gospodarka 
odpadami stałymi i 
ciekłymi 

5.2.1. rozbudowa i modernizacja systemu 
odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

 długość wybudowanej/ zmodernizowanej kanalizacji 
sanitarnej, 

 liczba budynków podłączonych do sieci 
kanalizacyjnej, 

 liczba wybudowanych/ zmodernizowanych 
oczyszczalni ścieków, 

 przepustowość wybudowanych/ zmodernizowanych 
oczyszczalni ścieków, 

 liczba osób korzystających z wybudowanych/ 
zmodernizowanych oczyszczalni ścieków, 

 długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci 
kanalizacji deszczowej. 

Urząd Gminy Jedlicze: 

Referat Gospodarki 
Komunalnej, 

Nieruchomości i Ochrony 
Środowiska, 

Referat Inwestycji  
i Remontów. 

5.2.2. rozbudowa i modernizacja sieci 
wodociągowej, 

 długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci 
wodociągowej, 

 liczba budynków podłączonych do sieci 
wodociągowej, 
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 liczba osób korzystających z wybudowanej/ 
zmodernizowanej sieci wodociągowej. 

5.2.3. utrzymywanie i racjonalizacja systemu 
zagospodarowania odpadów stałych, 

 ilość odpadów poddanych segregacji, 

 liczba wdrożonych systemów zagospodarowania 
odpadów stałych. 

5.2.4. likwidacja dzikich wysypisk śmieci, 
 liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk śmieci, 

 powierzchnia zlikwidowanych dzikich wysypisk śmieci. 

5.2.5. przeciwdziałanie zjawisku wypalania 
traw, 

 liczba przeprowadzonych szkoleń/akcji mających na 
celu przeciwdziałanie zjawisku wypalania traw, 

 liczba osób ukaranych za wypalanie traw. 

5.2.6. prowadzenie działań edukacyjnych 
kształtujących proekologiczne postawy 
mieszkańców. 

 liczba przeprowadzonych działań edukacyjnych 
kształtujących proekologiczne postawy mieszkańców, 

 liczba osób uczestniczących w działaniach 
edukacyjnych kształtujących proekologiczne postawy 
mieszkańców. 

5.3. Poprawa 
zarządzania energią 
i środowiskiem 
naturalnym 

5.3.1. opracowanie i realizacja kompleksowego 
programu zarządzania energią i 
środowiskiem naturalnym w Gminie; 

 liczba opracowanych kompleksowych programów 
zarzadzania energią i środowiskiem naturalnym w 
gminie, 

 liczba zainstalowanych systemów energii odnawialnej 
na budynkach użyteczności publicznej, 

 liczba zainstalowanych systemów energii odnawialnej 
na domach prywatnych. 

Urząd Gminy Jedlicze: 

Referat Gospodarki 
Komunalnej, 

Nieruchomości i Ochrony 
Środowiska 

5.3.2. realizacja działań w celu poprawy stanu i 
zachowania pomników przyrody. 

 liczba podjętych działań służących poprawie stanu 
zachowania pomników przyrody, 

 liczba zachowanych pomników przyrody. 

 

Cel strategiczny nr 6: Aktywna, zintegrowana społeczność lokalna 
Odpowiedzialne 

jednostki organizacyjne 
Urzędu Gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Wskaźniki 

6.1. Podwyższony 
poziom aktywności 
oraz integracji 
społecznej 

6.1.1. podejmowanie działań, organizowanie 
przedsięwzięć integrujących i 
aktywizujących mieszkańców gminy,  

 liczba przeprowadzonych działań i przedsięwzięć 
integrujących i aktywizujących mieszkańców gminy, 

 liczba zaktywizowanych i zintegrowanych 
mieszkańców gminy. 

Urząd Gminy Jedlicze 

6.1.2. docenianie pracy społecznej, 
 gratyfikacja pracy społecznej, 

 liczba osób pracujących społecznie dla gminy. 
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6.1.3. wspieranie lokalnych liderów 
społecznych oraz osób chcących 
rozwijać, działać, pomagać na rzecz 
społeczeństwa, 

 wysokość udzielonego wsparcia liderom społecznym 
oraz osobom chcącym rozwijać, działać, pomagać na 
rzecz społeczeństwa, 

 liczba przeprowadzonych działań wspierających 
liderów społecznych oraz osoby chcące rozwijać, 
działać, pomagać na rzecz społeczeństwa, 

 liczba aktywnie działających społecznie lokalnych 
liderów. 

6.1.4. współpraca gminy z podmiotami 
organizującymi imprezy charytatywne, 

 liczba zawiązanych partnerstw z podmiotami 
organizującymi imprezy charytatywne, 

 wartość zebranych funduszy w wyniku działań 
przeprowadzonych w partnerstwie z podmiotami 
organizującymi imprezy charytatywne, 

 liczba potrzebujących, którym udzielono pomocy 
materialnej w wyniku działań przeprowadzonych w 
partnerstwie z podmiotami organizującymi imprezy 
charytatywne. 

6.1.5. budowanie poczucia wspólnoty 
mieszkańców z „małą ojczyzną” – 
organizowanie imprez, wydarzeń, 
promowanie działań rozwojowych 
Gminy, 

 liczba zorganizowanych imprez, wydarzeń, 
promujących działania rozwojowe gminy, 

 liczba uczestników imprez, wydarzeń, promujących 
działania rozwojowe gminy, 

 liczba przeprowadzonych działań służących 
budowaniu poczucia wspólnoty mieszkańców z „małą 
ojczyzną”. 

6.1.6. budowanie poczucia odpowiedzialności 
mieszkańców za gminę – angażowanie 
w procesy decyzyjne, konsultowanie 
ważnych decyzji z mieszkańcami, 

 liczba przeprowadzonych działań służących 
budowaniu poczucia odpowiedzialności mieszkańców 
za gminę, 

 liczba osób zaangażowanych w procesy decyzyjne,  

 liczba ważnych dla gminy decyzji skonsultowanych  
z jej mieszkańcami. 

6.1.7. organizowanie przedsięwzięć 
wpływających na poprawę więzi i 
poziomu integracji społeczności lokalnej, 

 liczba zorganizowanych przedsięwzięć wpływających 
na poprawę więzi i poziomu integracji społeczności 
lokalnej, 

 liczba osób uczestniczących w zorganizowanych 
przedsięwzięciach wpływających na poprawę więzi  
i poziomu integracji społeczności lokalnej. 
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6.1.8. wdrażanie narzędzi dialogu i 
współdziałania społecznego (negocjacji, 
konsultacji oraz zwykłej wymiany 
informacji partnerów społecznych z 
samorządem lokalnym), 

 liczba przeprowadzonych negocjacji, konsultacji oraz 
wymian informacji partnerów społecznych  
z samorządem lokalnym, 

 liczba partnerów społecznych uczestniczących  
w negocjacjach, konsultacjach oraz wymianach 
informacji z samorządem lokalnym. 

6.1.9. wspieranie działalności organizacji 
pozarządowych. 

 wysokość wsparcia udzielonego organizacjom 
pozarządowym, 

 liczba przeprowadzonych działań wspierających 
organizacje pozarządowe, 

 liczba organizacji pozarządowych, którym udzielono 
wsparcia. 

6.2. Zwiększona 
aktywność 
organizacji 
pozarządowych 

6.2.1. wspieranie działań społecznych 
organizacji pozarządowych, 

 wysokość wsparcia udzielonego organizacjom 
pozarządowym, 

 liczba przeprowadzonych działań wspierających 
organizacje pozarządowe, 

 liczba organizacji pozarządowych, którym udzielono 
wsparcia. 

Urząd Gminy Jedlicze 

6.2.2. propagowanie postaw obywatelskich, 

 liczba zorganizowanych akcji propagujących postawy 
obywatelskie, 

 liczba odbiorców akcji propagujących postaw 
obywatelskich, 

 liczba zaobserwowanych postaw obywatelskich wśród 
mieszkańców gminy. 

6.2.3. prowadzenie dialogu/konsultacji z 
mieszkańcami w zakresie 
najważniejszych decyzji rozwojowych, 

 liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami 
w zakresie najważniejszych decyzji rozwojowych; 

 liczba osób uczestniczących w konsultacjach, w 
zakresie najważniejszych decyzji rozwojowych. 

6.2.4. rozwijanie oferty działań społecznych 
aktywizujących mieszkańców, 

 liczba stworzonych ofert działań przyczyniających się 
do wzrostu aktywności społecznej, 

 liczba osób, które skorzystały z oferty działań 
przyczyniających się do wzrostu aktywności 
społecznej, 

 liczba aktywnych społecznie mieszkańców gminy. 
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6.2.5. podejmowanie innowacyjnych działań 
przyczyniających się do wzrostu 
aktywności społecznej, 

 liczba podjętych innowacyjnych działań 
przyczyniających się do wzrostu aktywności 
społecznej, 

 liczba osób uczestniczących w innowacyjnych 
działaniach przyczyniających się do wzrostu 
aktywności społecznej, 

 liczba aktywnych społecznie mieszkańców gminy. 

6.2.6. włączanie różnych środowisk do 
uczestnictwa w zarządzaniu Gminą. 

 liczba różnych środowisk uczestniczących w 
zarządzaniu gminą, 

 liczba przedstawicieli różnych środowisk 
uczestniczących w zarządzaniu gminą. 

6.3.  Upowszechnione 
zjawisko zdrowego 
stylu życia 

6.3.1. promocja postaw prozdrowotnych wśród 
mieszkańców gminy, 

 liczba przeprowadzonych działań promujących 
postawy prozdrowotne wśród mieszkańców gminy, 

 liczba odbiorców działań promujących postawy 
prozdrowotne wśród mieszkańców gminy, 

 liczba wybudowanych obiektów sportowych 
umożliwiająca uprawienie różnorodnych dyscyplin 
sportu, 

Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Jedliczu, któremu 

podlegają: Przychodnia 
Rejonowa w Jedliczu, 
Ośrodek Zdrowia w 
Jaszczwi 
Punkt Lekarski w Potoku, 
Punkt Lekarski w 
Moderówce, Gabinet 
Stomatologiczny przy 
Zespole Szkół Publicznych  
w Jedliczu. 

 

6.3.2. prowadzenie kampanii informacyjnych w 
zakresie zapobiegania i leczenia chorób 
cywilizacyjnych, 

 liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych w 
zakresie zapobiegania i leczenia chorób 
cywilizacyjnych, 

 liczba uczestników kampanii informacyjnych w 
zakresie zapobiegania i leczenia chorób 
cywilizacyjnych. 

6.3.3. wspieranie i rozwój profilaktyki 
uzależnień oraz promocja zdrowego 
stylu życia, 

 liczba wspartych działań z zakresu profilaktyki 
uzależnień, 

 liczba wspartych działań z zakresu promocji zdrowego 
stylu życia, 

 liczba przeprowadzonych działań z zakresu 
profilaktyki uzależnień, 

 liczba odbiorców przeprowadzonych działań z zakresu 
profilaktyki uzależnień, 

 liczba przeprowadzonych działań z zakresu promocji 
zdrowego stylu życia, 

 liczba odbiorców przeprowadzonych działań z zakresu 
promocji zdrowego stylu życia. 
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6.3.4. prowadzenie dostosowanej dla dzieci 
profilaktyki zdrowotnej w szkołach. 

 liczba przeprowadzonych działań z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej w szkołach, 

 liczba osób objętych działaniami z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej w szkołach. 

6.4.  Dogodne warunki 
do życia i rozwoju 
dla mieszkańców 
gminy 

6.4.1. rozwój infrastruktury technicznej, 

 długość wybudowanej/ zmodernizowanej kanalizacji 
sanitarnej, 

 długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci 
wodociągowej, 

 długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci 
gazowej, 

 liczba budynków podłączonych do sieci 
kanalizacyjnej, 

 liczba budynków podłączonych do sieci 
wodociągowej, 

 liczba budynków z przyłączem do gazu sieciowego, 

 liczba osób korzystających z wybudowanej/ 
zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej, 

 liczba osób korzystających z wybudowanej/ 
zmodernizowanej sieci wodociągowej, 

 liczba osób korzystających z wybudowanej/ 
zmodernizowanej sieci gazowej. 

Urząd Gminy Jedlicze: 

Referat Gospodarki 
Komunalnej, 

Nieruchomości i Ochrony 
Środowiska, 

Referat Inwestycji  
i Remontów, 

. 

6.4.2. rozwój sfery usług komunalnych, 
 liczba dostępnych w gminie usług komunalnych, 

 liczba osób korzystających z oferowanych w gminie 
usług komunalnych. 

6.4.3. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, 

 liczba przeprowadzonych działań wspierających 
rozwój przedsiębiorczości, 

 liczba podmiotów, które skorzystały ze wsparcia, 

 liczba podmiotów gospodarczych, które rozpoczęły 
działalność w gminie. 

6.4.4. promowanie gminy, jako miejsca 
przyjaznego do zamieszkania w celu 
ograniczenia zjawiska odpływu 
mieszkańców, 

 liczba przeprowadzonych akcji promujących gminę, 
jako miejsca przyjaznego do zamieszkania, 

 liczba odbiorców akcji promujących gminę, jako 
miejsca przyjaznego do zamieszkania, 

 saldo migracji w gminie. 
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6.4.5. dostępna szeroka, atrakcyjna oferta 
umożliwiająca podwyższenie lub zmianę 
kwalifikacji zawodowych. 

 liczba przygotowanych atrakcyjnych ofert 
umożliwiających podwyższenie lub zmianę kwalifikacji 
zawodowych, 

 liczba osób, które skorzystały z przygotowanych ofert 
umożliwiających podwyższenie lub zmianę kwalifikacji 
zawodowych. 

 

 

OBSZAR: GOSPODARKA I PROMOCJA GMINY Odpowiedzialne 
jednostki organizacyjne 

Urzędu Gminy 
Cel strategiczny nr 7: Poprawa konkurencyjności gospodarczej gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Wskaźniki 

 

 

7.1. Wzrost 
przedsiębiorczości 
mieszkańców 

7.1.1. umożliwianie podnoszenia/zmiany 
kwalifikacji zawodowych (np. kursy 
celowane…), 

 liczba osób korzystających z poradnictwa 
zawodowego, 

 liczba osób, które zmieniły kwalifikacje zawodowe, 

 liczba osób, które podniosły kwalifikacje zawodowe. 

Urząd Gminy Jedlicze: 

Referat Inwestycji  
i Remontów, Referat 

Spraw Obywatelskich i 
Obrony Cywilnej, 

Powiatowy Urząd Pracy, 
Placówki oświatowe 

działające w gminie: SP 
w Długiem, SP w 

Dobieszynie, 
SP w Piotrówce, Zespół 

Szkół w Moderówce, 
Zespół Szkolno-
Przedszkolny w 

Żarnowcu, Zespół Szkół 
Publicznych w Jedliczu, 

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w 

Jaszczwi, Zespół Szkół 
SP i Gimnazjum w 

Potoku. 

 

7.1.2. pomoc w tworzeniu i rozwijaniu 
inicjatyw ekonomii społecznej, 

 liczba podjętych inicjatyw ekonomii społecznej, 

 liczba wspartych inicjatyw ekonomii społecznej. 

7.1.3. wzmocnienie współpracy z PUP na 
rzecz aktywizacji osób 
bezrobotnych, 

 liczba przeprowadzonych działań na rzecz aktywizacji 
osób bezrobotnych we współpracy z PUP, 

 liczba zaktywizowanych osób bezrobotnych w wyniku 
działań przeprowadzonych we współpracy z PUP. 

7.1.4. prowadzenie edukacji i doradztwa 
zawodowego wśród młodzieży, 

 liczba zorganizowanych zajęć edukacyjnych wśród 
młodzieży z zakresu poradnictwa zawodowego, 

 liczba młodzieży uczestniczącej w zajęciach 
edukacyjnych z zakresu poradnictwa zawodowego. 

7.1.5. rozwijanie współpracy z 
instytucjami okołorolniczymi na 
rzecz poprawy konkurencyjności 
gospodarstw rolnych, 

 liczba partnerów (instytucji okołorolniczych) 
współpracujących na rzecz poprawy konkurencyjności 
gospodarstw, 

 liczba działań zrealizowanych w partnerstwie z 
instytucjami okołorolniczymi na rzecz poprawy 
konkurencyjności gospodarstw rolnych, 

 liczba gospodarstw rolniczych, które podniosły swoją 
konkurencyjność, dzięki współpracy z instytucjami 
okołorolniczymi. 
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7.1.6. pomoc rolnikom w 
przekwalifikowaniu się i 
odchodzeniu do innych gałęzi 
gospodarki, 

 liczba zorganizowanych kursów/ szkoleń 
podnoszących/ zmieniających kwalifikacje zawodowe 
rolników, 

 liczba rolników, którzy uczestniczyli w 
zorganizowanych kursach/ szkoleniach 
podnoszących/ zmieniających kwalifikacje zawodowe, 

 liczba rolników, którzy rozpoczęli działalność w innych 
gałęziach gospodarki. 

7.2. Gmina 
przygotowana do 
pozyskiwania i 
obsługi inwestorów 

7.2.1. dysponowanie aktualną informacją 
o możliwościach inwestowania w 
gminie, 

 liczba stworzonych kompleksowych informatorów o 
możliwościach inwestowania w gminie, 

 liczba pozyskanych nowych inwestorów w gminie, 

 liczba zrealizowanych nowych inwestycji 
gospodarczych w gminie. 

Urząd Gminy Jedlicze: 

Referat Organizacyjny, 
Referat Spraw 

Obywatelskich i Obrony 
Cywilnej 

 

7.2.2. wspieranie inwestorów tworzących 
nowe miejsca pracy, 

 liczba inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, 
którym udzielono wsparcia, 

 wysokość wsparcia udzielonego inwestorom 
tworzącym nowe miejsca pracy, 

 liczba nowoutworzonych miejsc pracy. 

7.2.3. promocja gospodarcza gminy, 

 liczba przeprowadzonych działań służących promocji 
gospodarczej gminy, 

 liczba odbiorców działań służących promocji 
gospodarczej gminy. 

7.2.4. opracowanie i wdrożenie spójnej 
koncepcji informowania, obsługi i 
pozyskiwania zewnętrznych 
inwestorów. 

 liczba opracowanych spójnych koncepcji 
informowania, obsługi i pozyskiwania zewnętrznych 
inwestorów, 

 liczba wdrożonych spójnych koncepcji informowania, 
obsługi i pozyskiwania zewnętrznych inwestorów, 

 liczba pozyskanych zewnętrznych inwestorów. 

7.3. Wzrost dostępności 
wykwalifikowanych 
pracowników 

7.3.1. aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych i poszukujących 
pracy, 

 liczba przeprowadzonych działań mających na celu 
aktywizację zawodową osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy, 

 liczba osób uczestniczących w działaniach mających 
na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy. 

Urząd Gminy Jedlicze: 

Biuro Funduszy 
Pomocowych i Zamówień 

Publicznych, 
Powiatowy Urząd Pracy, 

Placówki oświatowe 
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7.3.2. wspieranie osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy w zakresie 
zmiany, uzupełnienia bądź 
podniesienia kwalifikacji 
zawodowych, 

 liczba zorganizowanych szkoleń i kursów 
uzupełniających dla osób bezrobotnych 
poszukujących pracy, 

 liczba osób bezrobotnych, które wzięły udział w 
zorganizowanych szkoleniach i kursach 
uzupełniających dla osób bezrobotnych 
poszukujących pracy, 

 liczba osób, które podjęły pracę dzięki podniesieniu, 
uzupełnieniu bądź zmianie kwalifikacji zawodowych. 

działające w gminie: SP 
w Długiem, SP w 

Dobieszynie, 
SP w Piotrówce, Zespół 

Szkół w Moderówce, 
Zespół Szkolno-
Przedszkolny w 

Żarnowcu, Zespół Szkół 
Publicznych w Jedliczu, 

Zespół Szkolno - 
Przedszkolny w 

Jaszczwi, Zespół Szkół 
SP i Gimnazjum w 

Potoku. 

 

7.3.3. wspieranie doradztwa 
zawodowego w gimnazjach, 

 liczba przeprowadzonych godzin poradnictwa 
zawodowego w gimnazjach, 

 liczba uczniów objętych poradnictwem zawodowym. 

7.3.4. dostosowanie oferty edukacyjnej 
do potrzeb rynku pracy we 
współpracy z przedsiębiorcami. 

 liczba opracowanych programów edukacyjnych 
dostosowanych do potrzeb rynku pracy we 
współpracy z przedsiębiorcami, 

 liczba wdrożonych programów edukacyjnych 
dostosowanych do potrzeb rynku pracy we 
współpracy z przedsiębiorcami. 

7.4. Zwiększona 
zdolność do 
absorpcji środków 
na aktywizację 
zawodową i rozwój 
przedsiębiorczości 

7.4.1. doradztwo i pomoc techniczna w 
pozyskiwaniu środków. 

 liczba udzielonych porad i pomocy technicznej w 
pozyskiwaniu środków, 

 wartość pozyskanych środków, 

 liczba podmiotów, które pozyskały środki.  

Urząd Gminy Jedlicze: 

Biuro Funduszy 
Pomocowych i Zamówień 

Publicznych, 
Powiatowy Urząd Pracy 
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8. WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI PRZY REALIZACJI STRATEGII 

Cele współpracy: 

1. Zwiększenie udziału społeczności w działaniach na rzecz realizacji celów Strategii Rozwoju Gminy 
Jedlicze do roku 2020, w tym poprawy warunków życia mieszkańców. 

2. Zwiększenie poczucia tożsamości mieszkańców z Gminą. 

3. Zbieranie opinii i wniosków niezbędnych przy podejmowaniu decyzji przez władze Gminy. 

4. Wysoki poziom zaufania mieszkańców do działań podejmowanych przez władze Gminy. 

Zasady współpracy: 

– partnerstwo, 

– respektowanie odmiennych opinii na wspólne sprawy, 

– prawo do krytyki, 

– zaangażowanie we wspólne sprawy, 

– dobra wola, jasność intencji, 

– gotowość do współpracy, 

– respektowanie wspólnych uzgodnień. 

Formy współpracy z partnerami społecznymi: 

1. spotkania konsultacyjne, 

2. warsztaty projektowe, 

3. forum partnerów społecznych, 

4. spotkania władz z mieszkańcami, 

5. spotkania władz z przedstawicielami organizacji sektora prywatnego i pozarządowego, 

6. konferencje, 

7. seminaria, 

8. imprezy promocyjne, 

9. badania ankietowe, 

10. strona internetowa. 

Zadania Gminy w zakresie współpracy z partnerami społecznymi: 

1. Prowadzenie bazy danych o partnerach społecznych i realizowanych z ich udziałem działań. 

2. Utrzymywanie kontaktu drogą internetową z partnerami społecznymi. 

3. Przygotowywanie harmonogramów bieżących działań w zakresie wspólnych działań i komunikacji. 

4. Realizacja działań zgodnie z harmonogramem. 

5. Zapewnianie warunków technicznych i lokalowych do spotkań. 

6. Opracowywanie wyników spotkań i konsultacji. 

7. Przygotowywanie materiałów dla mediów. 

8. Przygotowywanie i udostępnianie prezentacji multimedialnych. 
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9. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami 
pozarządowymi. 

10. Organizowanie konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację programów społecznych 
zgodnych ze Strategią. 
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