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1. WPROWADZENIE
Strategia Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024 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
i pozarządowego).

parterów

z

różnych

sektorów

(publicznego,

prywatnego

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.
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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

Dokumenty planistyczne
zewnętrzne

Strategia Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024
Dokumenty planistyczne Gminy Chorkówka

Inne
programy

Miejscowe plany
zagospodarowania
przestrzennego

Polityki
Gminy

Budżet
zadaniowy

Działania realizacyjne
Projekty realizowane przez Gminy

Projekty i zadania
realizowane przez
NGO

Projekty
realizowane
przez sektor
prywatny

Unii Europejskiej

Lokalne
Plany
Odnowy
Miejscowości

Budżet
Gminy

Krajowe

Wieloletnia
Prognoza
Finansowa

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chorkówka

Regionalne

Strategie
branżowe i
funkcjonalne

Jednostki wdrażające
programy operacyjne
Obsługa wniosków i
finansowania projektów
Monitoring

System Monitorowania Rozwoju Gminy
Opracowanie: Jacek Dębczyński, Agnieszka Esz
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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
i udostępnianie poszczególnych grup wskaźników,

–

Koordynowanie procesu monitorowania i administrowania bazą danych.

za

pozyskiwanie,

przetwarzanie

Schemat 2 Procedura monitorowania

1. Pozyskiwanie i dokumentowanie danych
2. Weryfikacja danych
Zakres
3. Edycja wskaźników i porównanie z planowanymi

monitoringu

4. Wnioskowanie na podstawie wskaźników

Wykorzystywanie
wyników monitoringu do
zarządzania rozwojem
Gminy

5. Formułowanie rekomendacji

6.

Udostępnianie wskaźników, wniosków i rekomendacji

7.

Wprowadzanie korekt do planów i sposobów działania

Opracowanie: Jacek Dębczyński, Agnieszka Esz
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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 Mapą programowania
rozwoju Gminy (schemat 1).
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Odpowiedzialne
jednostki
organizacyjne
Urzędu Gminy

Proponowane wskaźniki
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 osobom długotrwale
bezrobotnym
na
podjęcie
działalności
gospodarczej.

1.1.1 Wspieranie samozatrudnienia.

1.1.2 Wspieranie podmiotów tworzących nowe miejsca
pracy.

1.1

Poprawa sytuacji materialnej mieszkańców

OBSZAR: POTRZEBY SPOŁECZNE
Cel strategiczny nr 1: Podwyższenie poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych
Cele operacyjne
Proponowane zadania realizacyjne

ResPublic

liczba przedsiębiorstw, które skorzystały ze
wsparcia w związku z tworzeniem nowych
miejsc pracy;
liczba osób długotrwale bezrobotnych, które
podjęły pracę zawodową.

Urząd Gminy w
Chorkówce:
Referat
Organizacyjny i
Spraw
Obywatelskich RSO, GOPS w
Chorkówce
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1.3. Poprawa estetyki
miejscowości

1.2. Poprawa sytuacji mieszkaniowej
osób i rodzin będących
w potrzebie/trudnej sytuacji
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1.2.1

1.2.2

Zagospodarowywanie/adaptowanie pustostanów
komunalnych na substancję mieszkaniową
(budynek po byłej szkole w Poraju, niewykończone
komunalne lokale mieszkaniowe w Kobylanach,
niezasiedlone mieszkanie w Szkole w Faliszówce).

liczba pozyskanych lokali mieszkaniowych;
powierzchnia pozyskanych mieszkań.

Pozyskiwanie lokali na
socjalnych/chronionych.

liczba pozyskanych lokali mieszkaniowych;
powierzchnia pozyskanych mieszkań.

1.3.1. Zagospodarowywanie
w miejscowościach
architektura).

tworzenie

mieszkań

przestrzeni
publicznych
(tereny zielone, mała

ResPublic

Urząd Gminy w
Chorkówce:
Referat
Infrastruktury i
Środowiska RIŚ

liczba miejscowości gdzie zrealizowano
projekty zagospodarowania przestrzeni
publicznych;
powierzchnia zagospodarowanych przestrzeni
publicznych.

Urząd Gminy w
Chorkówce:
Referat
Infrastruktury i
Środowiska RIŚ
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1.4. Poprawa bezpieczeństwa w na terenie Gminy

1.3.2. Zagospodarowanie przestrzeni
wokół Urzędu Gminy.

centrum

gminy

powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni
centrum gminy wokół Urzędu Gminy.

1.3.3. Podejmowanie działań zachęcających mieszkańców
do poprawy estetyki siedlisk prywatnych

liczba zorganizowanych konkursów;
liczba uczestników konkursów.

1.4.1. Współpraca z Policją w zakresie ograniczania liczby
przypadków dewastacji mienia publicznego i
prywatnego.

procent spadku liczby przypadków dewastacji
mienia publicznego i prywatnego.

1.4.2. Instalacja systemu monitoringu wizyjnego
newralgicznych” miejscach Gminy.

„w

II.

1.4.3.

Edukowanie społeczeństwa w zakresie zagrożeń,
konsekwencji i przeciwdziałania wykroczeniom
przeciwko porządkowi publicznemu.

1.4.4. Poprawa stanu infrastruktury drogowej.

ResPublic

powierzchnia
Gminy
objęta
systemem
monitoringu;
liczba kamer zainstalowanych w systemie;
liczba interwencji służb, instytucji i organizacji;
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w
Gminie.
liczba przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie
zagrożeń, konsekwencji i przeciwdziałania
wykroczeniom
przeciwko
porządkowi
publicznemu;
liczba interwencji służb, instytucji i organizacji;
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w
Gminie..
długość odcinków zmodernizowanych dróg
gminnych;
długość odcinków zmodernizowanych dróg
powiatowych;

Urząd Gminy w
Chorkówce:
Stanowisko do
spraw
obronnych,
obrony
cywilnej, tajnej
kancelarii,
informacji
niejawnych;
Referat
Infrastruktury i
Środowiska RIŚ;
Referat
Organizacyjny i
Spraw
Obywatelskich RSO
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1.4.5. Edukowanie
społeczeństwa
w
zakresie
konsekwencji wynikających z łamania przepisów o
ruchu drogowym.

1.4.6. Prowadzenie działań ograniczających
wypalania i podpalania traw.
1.4.7. Poprawa stanu
melioracyjnych.

urządzeń

proceder

odwadniających

ResPublic

i

długość
odcinków
z
wybudowanymi
/zmodernizowanymi chodnikami;
długość
odcinków
z
wybudowanym
/zmodernizowanym oświetleniem;
liczba
zmodernizowanych
przepraw
mostowych.
liczba spotkań, przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych służb, organizacji i instytucji
działających na rzecz bezpieczeństwa na
drogach w Gminie;
liczba uczestników spotkań ze służbami,
organizacjami i instytucjami działającymi na
rzecz bezpieczeństwa na drogach w Gminie.
liczba spotkań edukacyjnych.
Powierzchnia terenów obsługiwanych przez
zmodernizowane/przebudowane
urządzenia
odwadniające i melioracyjne.
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1.4.1

Systematyczna rozbudowa i modernizacja systemu
zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy.

długość wybudowanej sieci wodociągowej;
długość zmodernizowanej sieci wodociągowej;
liczba gospodarstw domowych podłączonych
do sieci wodociągowej.
Urząd Gminy w
Chorkówce:
Referat
Infrastruktury i
Środowiska RIŚ;
Wodociągi
Gminne Gminy
Chorkówka

1.5.

Zapewniony dostęp do wysokiej jakości
wszystkich
we
pitnej
wody
miejscowościach
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1.6.

Poprawa dostępności
i jakości usług
medycznych
i rehabilitacyjnych

1.6.1

Poprawa stanu technicznego i doposażanie
obiektów opieki zdrowotnej (w tym dostosowanie
obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych).

1.6.2.

Rozszerzanie oferty o specjalistyczną
zdrowotną oraz w zakresie rehabilitacji.

opiekę

1.6.3.

Propagowanie badań profilaktycznych i zdrowego
trybu życia.

ResPublic

liczba wybudowanych i/lub zmodernizowanych
placówek zdrowia;
liczba doposażonych placówek zdrowia.
liczba
zorganizowanych
akcji,
badań
profilaktycznych;
liczba
przedsięwzięć
poprawiających
dostępność
badań
specjalistycznych
zrealizowanych na terenie Gminy.
liczba programów, projektów z zakresu
świadczeń zdrowotnych wdrażanych we
współpracy podmiotów działających w zakresie
ochrony zdrowia.
liczba zorganizowanych akcji propagujących
aktywny styl życia;

Urząd Gminy
w Chorkówce:
Niepubliczne
Zakłady Opieki
Zdrowotnej;
Referat
Infrastruktury i
Środowiska RIŚ
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1.7.

Zapewniona pomoc żywnościowa
osobom potrzebującym
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1.6.4.

Współpraca z NZOZ w zakresie zwiększania
dostępności specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz
profilaktyki.

1.7.1.

Realizowanie programów dożywiania dzieci.

ilość dostępnych form aktywności fizycznej.
liczba placówek specjalistycznych działających
na terenie Gminy.

liczba dzieci objętych dożywianiem;
ilość wydatkowanych środków.

1.7.2.

Świadczenie pomocy żywnościowej rodzinom w
trudnej sytuacji.

liczba rodzin objętych pomocą żywnościową;
ilość wydatkowanych środków.

1.7.3.

Pomoc finansowa na zakup żywności dla rodzin w
trudnej sytuacji.

liczba rodzin objętych pomocą finansową;
ilość wydatkowanych środków.

ResPublic

Zespół
Ekonomiczno –
Administracyjny
Szkół w
Chorkówce;
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Chorkówce
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1.5.1

Organizowanie i utrzymywanie świetlic szkolnych.

1.9.1.

Rozszerzanie oferty opieki dziennej nad osobami
niepełnosprawnymi.

1.9.2.

Wzmocnienie
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych.

Zespół
Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w
Chorkówce

liczba świetlić szkolnych funkcjonujących na
terenie Gminy w godzinach pozalekcyjnych;
liczba dzieci korzystających ze świetlic
szkolnych w godzinach pozalekcyjnych.

1.9. Poprawa
dostępności opieki
dla osób
niepełnosprawnych

1.8.

Zapewniona opieka dla dzieci
w świetlicach szkolnych po
lekcjach
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1.9.3.

Świadczenie usług
zamieszkania.

opiekuńczych

w

miejscu

1.9.4.

Propagowanie wolontariatu, pomocy sąsiedzkiej.

ResPublic

liczba osób niepełnosprawnych objętych
dzienną opieką.
liczba
przedsięwzięć
i
projektów
zrealizowanych we współpracy z organizacjami
pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych.
liczba osób objęta świadczeniem usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
liczba
osób
pracujących
na
zasadzie
wolontariatu na terenie Gminy;
liczba zorganizowanych imprez promujących
ideę wolontariatu.

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
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1.10. Zapewniona
opieka dla osób w
podeszłym wieku
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1.7.1

Propagowanie wolontariatu, pomocy sąsiedzkiej.

1.7.2

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania.
Rozszerzanie oferty opieki dziennej nad osobami w
podeszłym wieku.

1.11. Zapewniona wysoka jakość kształcenia na
terenie gminy

1.7.3

1.8.1

Systematyczne doposażanie bazy szkolnej w sprzęt
i pomoce dydaktyczne.

1.8.2

Rozwój bazy sportowej szkół.

1.8.3

Rozwój nowoczesnej bazy przedszkolnej.

1.8.4

Wspieranie nauczycieli w procesie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.

1.8.5

Dostosowanie

organizacji

szkół/systemu

ResPublic

liczba
osób
pracujących
na
zasadzie
wolontariatu na terenie Gminy;
liczba zorganizowanych imprez promujących
ideę wolontariatu.
liczba osób objęta świadczeniem usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
liczba osób w podeszłym wieku objętych
dzienną opieką.
ilość środków pozyskanych na doposażenie
bazy szkolnych;
liczba szkół doposażonych w sprzęt i pomoce
dydaktyczne.
liczba wybudowanych sal gimnastycznych;
powierzchnia
wybudowanych
sal
gimnastycznych;
liczba wybudowanych boisk sportowych;
powierzchnia
wybudowanych
boisk
sportowych.
powierzchnia wybudowanej/zmodernizowanej
bazy przedszkolnej;
liczba miejsc w nowoczesnych obiektach bazy
przedszkolnej;
liczba
dzieci
objętych
wychowaniem
przedszkolnym;
liczba miejsc w przedszkolach.
liczba
nauczycieli
uzyskujących
awans
zawodowy;
liczba nauczycieli uczestniczących w różnych
formach doskonalenia zawodowego.
liczba szkół na terenie gminy;

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Urząd Gminy w
Chorkówce:
Referat
Infrastruktury i
Środowiska RIŚ;
Zespół
EkonomicznoAdministracyjny
Szkół w
Chorkówce;
Niepubliczne
Zakłady Opieki
Zdrowotnej
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1.8.6
1.8.7

1.8.8

kształcenia na terenie gminy do warunków
demograficznych.
Poprawa współpracy szkół z rodzicami w sprawach
związanych z procesem edukacyjnym dzieci.
Zwiększanie dostępności pomocy specjalistów w
szkołach (psycholog, logopeda i inni).
Zwiększanie dostępności opieki medycznej oraz
zajęć korekcyjnych w szkołach.

ResPublic

koszt kształcenia ucznia w szkole.
liczba szkół osiągających wyniki egzaminów
zewnętrznych powyżej średniej krajowej.
liczba dzieci, które skorzystały z pomocy
specjalistów w szkołach.
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach
korekcyjnych w szkołach;
liczba dzieci objętych opieką medyczną w
szkołach.
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możliwości
uprawiania
sportu i
rekreacji na
terenie gminy

1.12. Wzrost jakości oferty kulturalnej
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1.12.1. Poprawa bazy technicznej GOK, ciągłe doposażanie
i wymiana sprzętu GOK oraz rozwijanie powierzchni
lokalowych i otwartych do przeprowadzania imprez
kulturalnych.
1.12.2. Zwiększanie
zasobów
kadrowych
GOK
o
wykwalifikowanych instruktorów kultury.
1.12.3. Utrzymywanie istniejących klubów młodzieży i
uruchamianie nowych.
1.12.4. Wspieranie funkcjonowania lokalnych zespołów
ludowych (zatrudnianie profesjonalnych instruktorów,
zakup jednolitych strojów, sformalizowanie form
działania, itp.).

1.12.5. Systematyczne rozwijanie oferty bibliotek na terenie
gminy (np. o małe formy upowszechniania kultury).

13.1.1. Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej.

ResPublic

powierzchnia
wybudowanych
obiektów
otwartych GOK;
powierzchnia rozbudowanej bazy lokalowej
GOK;
Liczba wykwalifikowanych instruktorów kultury
zatrudnionych w GOK.
liczba funkcjonujących klubów młodzieży;
liczba użytkowników.
liczba funkcjonujących zespołów ludowych;
liczba zespołów ludowych, które uzyskały
wsparcie
(zatrudnianie
profesjonalnych
instruktorów,
zakup
jednolitych
strojów,
sformalizowanie form działania, itp.).
liczba funkcjonujących bibliotek i filii;
liczba
zorganizowanych
małych
form
kulturalnych w bibliotekach;
liczba czytelników korzystających z oferty
bibliotek;
liczba uczestników imprez kulturalnych.
liczba wybudowanych obiektów bazy sportoworekreacyjnej;
powierzchnia wybudowanych obiektów bazy
sportowo-rekreacyjnej;
liczba zmodernizowanych obiektów bazy
sportowo-rekreacyjnej;
powierzchnia zmodernizowanych obiektów bazy
sportowo-rekreacyjnej;
liczba wyposażonych obiektów bazy sportoworekreacyjnej.

Gminny
Ośrodek
Kultury w
Chorkówce

Urząd Gminy
w Chorkówce:
Referat
Infrastruktury
i Środowiska RIŚ;
Gminny
Ośrodek
Kultury;
Placówki
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13.1.2. Organizacja imprez popularyzujących aktywność
fizyczną.

społeczeństwo
1.14. Zintegrowane
działań na rzecz Gminy

wokół

13.1.3. Wspieranie działalności klubów sportowych.

1.14.1. Organizacja imprez integrujących mieszkańców i
aktywizujących ich w kierunku rozwiązywania
lokalnych problemów.

liczba imprez popularyzujących aktywność
fizyczną zorganizowanych ciągu roku;
liczba uczestników imprez popularyzujących
aktywność fizyczną zorganizowanych ciągu
roku.
liczba funkcjonujących klubów sportowych;
liczba sekcji w funkcjonujących klubach
sportowych;
liczba funkcjonujących klubów sportowych, które
otrzymały wsparcie.
liczba zorganizowanych imprez integrujących
mieszkańców i aktywizujących ich w kierunku
rozwiązywania lokalnych problemów;
liczba uczestników imprez integrujących
mieszkańców i aktywizujących ich w kierunku
rozwiązywania lokalnych problemów.

1.14.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w
zakresie działań związanych z rozwojem gminy.

liczba wspólnych projektów z organizacjami
pozarządowymi.

1.14.3. Edukowanie mieszkańców w zakresie możliwości i
obowiązków samorządu gminnego.

liczba przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie
możliwości i obowiązków samorządu gminnego;
liczba uczestników przedsięwzięć edukacyjnych
w zakresie możliwości i obowiązków samorządu
gminnego.

1.14.4. Wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

liczba funkcjonujących Kół Gospodyń Wiejskich;
liczba członkiń Kół Gospodyń Wiejskich;
liczba funkcjonujących Kół Gospodyń Wiejskich,
które otrzymały wsparcie.

ResPublic

oświatowe z
terenu Gminy

Urząd Gminy
w Chorkówce;
Gminny
Ośrodek
Kultury
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1.15.1. Wzrost dostępności Internetu szerokopasmowego.

powierzchnia Gminy z dostępnym Internetem
szerokopasmowym;
liczba gospodarstw domowych z dostępnym
Internetem szerokopasmowym;

1.15.2. Realizowanie przedsięwzięć wspierających osoby
wykluczone cyfrowo.

liczba zrealizowanych projektów;
liczba osób objętych projektami.

powierzchnia targowiska;
liczba użytkowników targowiska.

1.16.1. Organizacja nowoczesnego targowiska.

Urząd Gminy
w Chorkówce:
Referat
Organizacyjny
i Spraw
Obywatelskich
- RSO

Urząd Gminy
w Chorkówce:
Referat
Infrastruktury
i Środowiska RIŚ

1.16.

Zorganizowane
1.15.
możliwości
prowadzenia
handlu
targowiskowego
na terenie gminy

Ograniczenie
wykluczenia
cyfrowego na
terenie gminy

Strategia Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024
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ResPublic
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2.1.1.

Wskaźniki
długość wybudowanych dróg 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;
liczba wybudowanych zatok autobusowych;
długość oświetlonych ciągów komunikacyjnych;
liczba wypadków i kolizji, zdarzeń drogowych.
powierzchnia wybudowanych chodników dla
pieszych i utwardzonych poboczy;
długość odcinków dróg gdzie zainstalowano
oświetlenie;
długość dróg z poprawionym, uzupełnionym
oznakowaniem.
liczba zrealizowanych projektów na rzecz poprawy
stanu technicznego i standardu dróg lokalnych oraz
nowych powiązań komunikacyjnych w partnerstwie
z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i
krajowych;
liczba projektów z zakresu budowy, rozbudowy i

Systematyczna
modernizacja/przebudowa dróg
powiatowych i dróg gminnych.

2.1.2.

Budowa chodników oraz modernizacja i
instalacja oświetlenia ulicznego.

2.1.3.

Poprawa oznakowania dróg (w tym
oznakowania poziomego).

2.1.4.

Montaż urządzeń zwiększających
bezpieczeństwo na drogach (np. progi
zwalniające przy szkołach).

2.1

Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy

OBSZAR: ZASOBY I POTENCJAŁY GMINY
Cel strategiczny nr 2: Poprawa stanu rozwoju infrastruktury technicznej
Cele operacyjne
Zadania realizacyjne

ResPublic

Odpowiedzialne
jednostki
organizacyjne
Urzędu Gminy

Urząd Gminy w
Chorkówce:
Referat
Infrastruktury i
Środowiska - RIŚ

Res Management S.C.
20

Strategia Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024
Tom III: Wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy Chorkówka do roku
2024

2.1.5.

Budowa nowych parkingów oraz
modernizacja istniejących.

2.1.6.

Likwidacja barier architektonicznych dla
osób niepełnosprawnych i w podeszłym
wieku w obiektach użyteczności
publicznej oraz infrastruktury drogowej.

2.1.7.

Remonty i modernizacja/przebudowa
mostów na drogach gminnych i
powiatowych.

2.2.1 Budowa i wyposażanie nowych
gimnastycznych przy szkołach.

przebudowy
infrastruktury
drogowej
liniowej
i punktowej w zakresie ruchu pieszego i kołowego;
liczba
wybudowanych,
rozbudowanych
i
przebudowanych
elementów
infrastruktury
drogowej – punktowej: skrzyżowania z innymi
drogami, parkingi, progi zwalniające;
liczba wypadków i kolizji, zdarzeń drogowych.
powierzchnia wybudowanych parkingów;
powierzchnia zmodernizowanych parkingów;
liczba miejsc parkingowych w Gminie.
liczba
zmodernizowanych
obiektów
przystosowanych dla niepełnosprawnych;
liczba
obiektów
użyteczności
publicznej
dostosowana dla osób z ograniczoną sprawnością
ruchową;
liczba
usuniętych
barier
urbanistycznych
(wyrównanie nawierzchni w pobliżu obiektów,
likwidacja
różnic
poziomów
na
ciągach
komunikacyjnych dla pieszych i zejść do parkingów,
wyznaczenie miejsc parkingowych dla pojazdów
osób niepełnosprawnych, obniżenie krawężników i
zróżnicowanie faktury nawierzchni na przejściach
dla pieszych).
liczba opracowanych koncepcji i dokumentacji
projektów budowy obiektów mostowych;
liczba
zmodernizowanych/przebudowanych
obiektów mostowych;
liczba wyremontowanych obiektów mostowych.
liczba wybudowanych i wyposażonych sal
gimnastycznych;
powierzchnia wybudowanych i wyposażonych sal
gimnastycznych.

sal

ResPublic

Urząd Gminy w
Chorkówce:
Referat
Infrastruktury i
Środowiska - RIŚ;
Zespół
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liczba zmodernizowanych i wyposażonych sal
gimnastycznych;
powierzchnia zmodernizowanych i wyposażonych
sal gimnastycznych.
liczba
wybudowanych
obiektów
sportoworekreacyjnych i turystycznych;
liczba zmodernizowanych obiektów sportoworekreacyjnych i turystycznych;
powierzchnia wybudowanych obiektów sportoworekreacyjnych i turystycznych;
powierzchnia
zmodernizowanych
obiektów
sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
liczba
użytkowników
obiektów
sportoworekreacyjnych i turystycznych;
liczba wytyczonych ścieżek rowerowych i szlaków
pieszo-rowerowych;
długość wybudowanych i wyposażonych ścieżek
rowerowych i szlaków pieszo-rowerowych;
długość utworzonych tras turystycznych;
długość rozbudowanych tras turystycznych.
liczba wyremontowanych obiektów infrastruktury
szkolnej;
powierzchnia
wyremontowanych
obiektów
infrastruktury szkolnej;
liczba obiektów infrastruktury szkolnej poddanych
termomodernizacji;
powierzchnia obiektów infrastruktury szkolnej
poddanych termomodernizacji;
powierzchni zagospodarowanych przestrzeni wokół
obiektów oświatowych.
powierzchnia rozbudowanych obiektów bazy
przedszkolnej;
powierzchnia wybudowanych obiektów bazy
przedszkolnej.

2.2

Rozwinięta baza obiektów użyteczności publicznej

2.2.2 Modernizacja i doposażanie istniejących
sal gimnastycznych przy szkołach.

2.2.3 Rozwój
infrastruktury
rekreacyjnosportowa (np. boiska wielofunkcyjne,
korty itp.) oraz turystyczna.

2.2.4 Unowocześnianie
i
rozbudowa
infrastruktury
oświatowej
(remonty,
termomodernizacja, zagospodarowania
przestrzeni wokół obiektów).

2.2.5 Budowa i wyposażenie nowej bazy
przedszkolnej oraz rozbudowa istniejącej.

ResPublic

Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w
Chorkówce
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liczba
zmodernizowanych
obiektów
ochrony
zdrowia;
powierzchnia zmodernizowanych obiektów ochrony
zdrowia.
liczba zmodernizowanych i doposażonych domów
ludowych i remiz OSP;
powierzchnia zmodernizowanych i doposażonych
domów ludowych i remiz OSP;
liczba domów ludowych i remiz OSP poddanych
termomodernizacji;
powierzchnia domów ludowych i remiz OSP
poddanych termomodernizacji.
liczba
zmodernizowanych/wybudowanych
oraz
doposażonych obiektów GOK;
powierzchnia
zmodernizowanych/wybudowanych
oraz doposażonych obiektów GOK.
liczba
zmodernizowanych/wybudowanych
oraz
doposażonych bibliotek;
powierzchnia
zmodernizowanych/wybudowanych
oraz doposażonych bibliotek.
długość zmodernizowanej sieci wodociągowej;
liczba zmodernizowanych przepompowni;
liczba
gospodarstw
podłączonych
do
zmodernizowanej sieci wodociągowej.
długość wybudowanej sieci wodociągowej;
liczba gospodarstw podłączonych do wybudowanej
sieci wodociągowej.
liczba wybudowanych ujęć wody;
wydajność wybudowanych ujęć wody.
długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej;
liczba wybudowanych przepompowni ścieków;
przepustowość wybudowanej oczyszczalni ścieków;
liczba gospodarstw domowych podłączonych do
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

2.2.6 Modernizacja obiektów ochrony zdrowia i
likwidacja barier architektonicznych w
obiektach infrastruktura ochrony zdrowia.

2.2.7 Modernizacja,
termomodernizacja
i
uzupełnianie
wyposażenia
domów
ludowych, remiz OSP.

2.2.8 Rozbudowa i modernizacja obiektów i
zaplecza GOK oraz Biblioteki Gminnej
wraz z filiami.

2.3

Rozwinięta gospodarka
wodno-ściekowa

2.3.1 Remonty i modernizacja istniejących
wodociągów oraz przepompowni.

2.3.2 Budowa nowych wodociągów.
2.3.3 Rozbudowa ujęcia wody.
2.3.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
oczyszczalnią
ścieków
dla
części
miejscowości w gminie.

ResPublic

Urząd Gminy w
Chorkówce:
Referat
Infrastruktury i
Środowiska - RIŚ;
Wodociągi
Gminne Gminy
Chorkówka
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2.3.5 Rozwiązanie problemu odprowadzania i
oczyszczania ścieków w obszarach
/przysiółkach o rozproszonej zabudowie.

liczba gospodarstw pozostających bez rozwiązania
problemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w
obszarach /przysiółkach o rozproszonej zabudowie.
długość przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
długość zmodernizowanych kolektorów ściekowych.
długość
zmodernizowanej
sieci
kanalizacji
sanitarnej;
liczba zmodernizowanych przepompowni ścieków;
liczba gospodarstw domowych podłączonych do
zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

2.4.1 Regulowanie koryt cieków wodnych.

długość wyregulowanych koryt cieków wodnych.

2.4.2 Systematyczne doposażanie w sprzęt
techniczny i tabor jednostek OSP.

liczba jednostek OSP doposażonych w sprzęt
techniczny i tabor;
liczba zakupionego taboru dla jednostek OSP;
liczba zakupionego sprzętu technicznego dla
jednostek OSP.

2.4

Poprawa stanu
zabezpieczenia ppoż i
przeciwpowodziowego

2.3.6 Modernizacja
istniejących
odcinków
kanalizacji sanitarnej (ze względu na
nieszczelność, mała przepustowość).

ResPublic

Urząd Gminy w
Chorkówce:
Stanowisko do
spraw obronnych,
obrony cywilnej,
tajnej kancelarii,
informacji
niejawnych;
Referat
Infrastruktury i
Środowiska - RIŚ;
Wodociągi
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2.4.3 Uzupełnianie i utrzymywanie w gotowości
infrastruktury p.poż. (hydranty).

Liczba wybudowanych/zainstalowanych elementów
infrastruktury p.poż.

Adaptowanie istniejących
niezagospodarowanych obiektów na
mieszkania socjalne/chronione.

powierzchnia obiektów zagospodarowanych na
mieszkania socjalne/chronione;
liczba mieszkań socjalnych/chronionych powstałych
w obiektach dotychczas niezagospodarowanych.

2.5.1

2.5.2 Pozyskiwanie lokali
socjalne/chronione.

na

liczba
pozyskanych
/chronionych.

mieszkania

mieszkań

socjalnych

Urząd Gminy w
Chorkówce:
Referat
Infrastruktury i
Środowiska - RIŚ
Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej;

2.5

Dostępna baza
mieszkań
socjalnych/chronio
nych

Gminne Gminy
Chorkówka

ResPublic
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Odpowiedzialne
jednostki
organizacyjne
Urzędu Gminy

Cel strategiczny nr 3: Uporządkowana gospodarka przestrzenna
Wskaźniki

Zadania realizacyjne

3.1.1 Opracowanie aktualizacji Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
3.1.2 Opracowanie
Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego

liczba opracowanych dokumentów;
powierzchnia
objęta
opracowanymi
dokumentami.

Urząd Gminy
w Chorkówce:
Referat
Infrastruktury i
Środowiska RIŚ

3.1

Dysponowanie aktualnymi dokumentami
regulującymi gospodarkę przestrzenną

Cele operacyjne

ResPublic
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Cel strategiczny nr 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego
Zadania realizacyjne
4.1.1

Ograniczenie niskiej emisji – wzrost wykorzystania
OZE.

4.1.2

Ograniczenie spalania śmieci w
przydomowych
–
edukacja
społeczeństwa.

4.2

Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska
ściekami bytowymi i odpadami stałymi.

4.1

Zmniejszenie
zanieczyszcze
nia powietrza

Cele operacyjne

4.2.1

kotłowniach
ekologiczna

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

4.2.2

Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.

4.2.3

Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej.

ResPublic

Wskaźniki
liczba przeprowadzonych akcji promujących
odnawialne źródła energii;
liczba przeprowadzonych inwestycji z
wykorzystaniem energii odnawialnej.
liczba
przeprowadzonych
akcji
edukacyjnych, promujących zachowania prośrodowiskowe.
liczba mieszkańców objętych programem
selektywnej zbiórki odpadów;
liczba
wybudowanych/zmodernizowanych
element. infrastruktury zagospodarowania
odpadów stałych;
liczba wspólnych przedsięwzięć w zakresie
wdrażaniu
efektywnych
programów
zagospodarowania odpadów;
liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk
śmieci;
Ilość zebranych odpadów problemowych i
niebezpiecznych.
liczba mieszkańców objętych programem
selektywnej zbiórki odpadów;
liczba
wybudowanych/zmodernizowanych
element. infrastruktury zagospodarowania
odpadów stałych;
ilość zebranych odpadów problemowych i
niebezpiecznych.
długość
zmodernizowanych
kolektorów

Odpowiedzialne
jednostki
organizacyjne
Urzędu Gminy
Urząd Gminy
w Chorkówce:
Referat
Infrastruktury i
Środowiska RIŚ;
Placówki
oświatowe z
terenu Gminy .

Urząd Gminy w
Chorkówce:
Referat
Infrastruktury i
Środowiska RIŚ
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4.2.4

ściekowych
długość wybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej;
długość zmodernizowanej sieci kanalizacji
sanitarnej;
liczba
wybudowanych
przepompowni
ścieków;
liczba zmodernizowanych przepompowni
ścieków.
liczba
przeprowadzonych
akcji
edukacyjnych, promujących zachowania prośrodowiskowe.

Edukacja ekologiczna społeczeństwa.

ResPublic
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Zadania realizacyjne

5.1.1 Prowadzenie
remontów,
restauracji,
rewitalizacji substancji zabytkowej (stałej
i ruchomej).

5.1

Cele operacyjne

Poprawa stanu technicznego
zabytków

Cel strategiczny nr 5: Zachowane dziedzictwo kulturowe
Wskaźniki
liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych;
liczba obiektów objętych pracami konserwatorskimi;
liczba zabytkowych elementów małej architektury w
miejscach
publicznych
objętych
remontem
konserwatorskim;
liczba zabytków ruchomych poddanych procesom
konserwacji i renowacji;
liczba obiektów zabytkowych wyposażonych
w zabezpieczenia ppoż., systemy antywłamaniowe
oraz zabezpieczonych przed innymi zagrożeniami.
liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych i
innych promujących dziedzictwo kulturowe Gminy;
liczba wydawnictw promujących dziedzictwo
kulturowe Gminy.

5.1.2 Promowanie i eksponowanie (w tym
organizacja wydarzeń kulturalnych i
innych) obiektów zabytkowych.
5.1.3 Skatalogowanie
i
opracowanie
wydawnictwa dotyczącego zabytków
architektury sakralnej (kapliczki).

Odpowiedzialne
jednostki
organizacyjne
Urzędu Gminy

Urząd Gminy w
Chorkówce:
Referat
Infrastruktury i
Środowiska - RIŚ;
Gminny Ośrodek
Kultury w
Chorkówce

liczba skatalogowanych obiektów zabytkowych.

ResPublic
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liczba wspólnie zorganizowanych imprez/wydarzeń
popularyzujących lokalne tradycje;
liczba
organizacji
pozarządowych
aktywnie
kultywujących tradycje lokalne;
liczba
organizacji
pozarządowych
aktywnie
kultywujących tradycje lokalne, które otrzymały
wsparcie;
liczba zrealizowanych działań zmierzających do
podtrzymania
i
krzewienia
niematerialnego
dziedzictwa Gminy (tradycji i kultury);
liczba zrealizowanych projektów partnerskich przy
współpracy organizacji i instytucji dotyczących
tworzenia
oferty
prezentującej
dziedzictwo
kulturowe Gminy i okolic.

5.2.1 Wspieranie
działalności
instytucji,
organizacji pozarządowych, grup i osób
kultywujących tradycje.

5.2.2 Organizowanie
imprez
promujących
dziedzictwo kulturowe.
5.2.3 Dokumentowanie
niematerialnego
dziedzictwa kulturowego.
5.2.4 Angażowanie do współpracy instruktorów
amatorskiego ruchu ludowego.

liczba
zorganizowanych
imprez/wydarzeń
popularyzujących lokalne dziedzictwo kulturowe.
liczba opracowań dokumentujących niematerialne
dziedzictwo kulturowe.
liczba instruktorów amatorskiego ruchu ludowego
zaangażowanych do współpracy.

5.2.5 Gromadzenie
i
eksponowanie
tradycyjnych/historycznych przedmiotów
użytku codziennego oraz wytworów
rękodzieła i rzemiosła artystycznego.

liczba zrealizowanych działań zmierzających do
gromadzenia i eksponowania tradycyjnych
/historycznych przedmiotów użytku codziennego
oraz wytworów rękodzieła i rzemiosła
artystycznego;
liczba miejsc, imprez eksponujących tradycyjne
/historyczne przedmioty użytku codziennego oraz
wytwory rękodzieła i rzemiosła artystycznego.

5.2

Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w upowszechnianiu tradycji i
zwyczajów lokalnych
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ResPublic

Urząd Gminy w
Chorkówce:
Referat
Organizacyjny i
Spraw
Obywatelskich RSO;
Gminy Ośrodek
Kultury w
Chorkówce
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Cel strategiczny nr 6: Aktywne społeczeństwo
Wskaźniki
liczba imprez, wydarzeń promujących aktywny styl
życia;
liczba uczestników imprez, wydarzeń promujących
aktywny styl życia;
liczba nowych badań profilaktycznych;
liczba
osób
korzystających
z
badań
profilaktycznych.
liczba osób korzystających z rehabilitacji;
liczba dostępnych lekarzy specjalistów na terenie
gminy.
liczba
osób
korzystających
z poradnictwa
zawodowego;
liczba osób, które zmieniły kwalifikacje zawodowe;
liczba osób, które podniosły kwalifikacje zawodowe;
liczba osób bezrobotnych, które podjęły pracę
zawodową na zasadzie samozatrudnienia;
liczba programów/projektów partnerskich na rzecz
zwiększenia samozatrudnienia i zatrudnienia;
liczba nowych przedsiębiorstw.
liczba miejsc w przedszkolach;
liczba miejsc w żłobkach;
powierzchnia
terenów
uzbrojonych
pod
budownictwo mieszkaniowe;
liczba wybudowanych obiektów infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej;
liczba nowych przedsiębiorstw.

Zadania realizacyjne
6.1.1 Promocja aktywnego stylu życia.

6.1.2 Szeroka oferta badań profilaktycznych.
6.1.3 Dostępność
rehabilitacji.

usług

6.2.1 Kreowanie
warunków
przedsiębiorczości.

medycznych,

do

rozwoju

6.2.2 Stwarzanie warunków do osiedlania się.

6.2

Ograniczenie zjawiska emigracji
młodych mieszkańców Gminy

6.1

Większa
świadomość
mieszkańców w
zakresie dbania o
zdrowie

Cele operacyjne

ResPublic

Odpowiedzialne
jednostki
organizacyjne
Urzędu Gminy
Urząd Gminy w
Chorkówce;
Referat
Infrastruktury i
Środowiska –
RIŚ;
Niepubliczne
Zakłady Opieki
Zdrowotnej

Urząd Gminy w
Chorkówce:
Referat
Infrastruktury i
Środowiska - RIŚ;
Zespół
Ekonomiczno Administracyjny
Szkół w
Chorkówce
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technicznej

liczba nowopowstałych obiektów infrastruktury
technicznej i społecznej;
liczba zmodernizowanych infrastruktury technicznej
i społecznej.

i

liczba zrealizowanych projektów/działań mających
na celu wsparcie dla aktywnych społeczności
lokalnych;
frekwencja wyborcza;
wysokość udzielonego wsparcia dla organizacji
pozarządowych;
liczba organizacji, którym udzielono wsparcia;
liczba
zrealizowanych
lokalnych
inicjatyw
społecznych;
liczba
przedsięwzięć
zrealizowanych
przy
współpracy samorządu Gminy z organizacjami
pozarządowymi, pożytku publicznego i wolontariatu.

6.3.1. Propagowanie postaw obywatelskich.

liczba
zorganizowanych
spotkań
i
imprez
integracyjnych dla mieszkańców;
liczba badań społecznych prowadzonych na terenie
Gminy;
liczba
przeprowadzonych
konsultacji
z
mieszkańcami.

6.3.2. Prowadzenie dialogu/konsultacji z

mieszkańcami w zakresie
najważniejszych decyzji rozwojowych.

6.3

Wzrost zaangażowania mieszkańców w
działania na rzecz swojego środowiska

6.2.3 Rozwój
infrastruktury
społecznej.

ResPublic
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OBSZAR: GOSPODARKA I PROMOCJA GMINY
Cel strategiczny nr 7: Rozwinięta, różnorodna sfera gospodarcza Gminy
Cele operacyjne

Wskaźniki

Zadania realizacyjne

liczba działających przedsiębiorstw;
liczba
programów/projektów
wsparcia
realizowanych
w
Gminie
dla
podmiotów
gospodarczych;
liczba
podmiotów
gospodarczych
objętych
programami wsparcia realizowanymi w Gminie;
liczba projektów dla
osób zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą;
liczba osób korzystających z usług informacyjnych;
liczba osób, które uzyskały wsparcie na rozpoczęcie
działalności gospodarczej;
wartość wsparcia.
liczba funkcjonujących spółdzielni socjalnych;
liczba osób zatrudnionych w spółdzielniach
socjalnych;
liczba osób, które uzyskały wsparcie na rozpoczęcie
działalności gospodarczej;
wartość wsparcia;
liczba podmiotów, które uzyskały wsparcie.

7.1

Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców

7.1.1 Wspieranie samozatrudnienia.

7.1.2 Wspieranie i inicjowanie
spółdzielni socjalnych.

działalności

7.1.3 Stosowanie instrumentów zachęcających
do uruchamiania działalności
gospodarczej i ułatwiających
prowadzenie działalności.

Odpowiedzialne
jednostki
organizacyjne
Urzędu Gminy

Urząd Gminy w
Chorkówce:
Referat
Organizacyjny i
Spraw
Obywatelskich RSO

liczba podmiotów, które skorzystały ze wsparcia.

ResPublic
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7.2 Zwiększona dostępność informacji i
doradztwa w zakresie uruchamiania i
prowadzenia działalności gospodarczej

7.1.4 Współpraca ze
Innowacyjnych
Szczepańcowej.

Strefą Inwestycyjną
Technologii
w

liczba wspólnych przedsięwzięć rozwojowych i
wspierających lokalne przedsiębiorstwa.

Informowanie
mieszkańców
o
możliwościach uzyskania doradztwa w
zakresie uruchomienia i prowadzenia
działalności gospodarczej w Gminie i
poza nią (np. strona internetowa,
lokalna gazeta, portale internetowe i
inne).

liczba osób, które skorzystały z doradztwa w
zakresie uruchomienia i prowadzenia działalności
gospodarczej;
liczba mediów zaangażowanych do informowania
mieszkańców.

7.2.1 Udostępnianie informacji dotyczących
możliwości
rozwoju
(osobistego,
biznesowego) - (np. strona internetowa,
lokalna gazeta, portale internetowe i
inne).

liczba osób, które skorzystały z możliwości/oferty w
zakresie rozwoju osobistego/biznesowego;
liczba mediów zaangażowanych do informowania
mieszkańców.

7.2.1.

ResPublic

Urząd Gminy w
Referat
Organizacyjny i
Spraw
Obywatelskich RSO
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7.3.1.

Organizacja cyklicznych imprez
plenerowych skierowanych turystów.

7.4.1.
7.4.2.

Wizualizacja turystyczna Gminy.
Wykorzystywanie nowoczesnych
technologii w promowaniu Gminy.
Współpraca z okolicznymi samorządami
w promowaniu oferty turystycznej i
gospodarczej gminy.
Współpraca z Fundacją Muzeum
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
w Bóbrce w zakresie promocji walorów
turystycznych Gminy.

7.4.4.

liczba przeprowadzonych działań w zakresie
promocji wizerunku Gminy;
liczba przeprowadzonych kampanii służących
kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy;
wydatki na promocję Gminy w tys. PLN;
liczba wspólnych przedsięwzięć promocyjnych z
okolicznymi samorządami;
liczba wspólnych przedsięwzięć promocyjnych z
Fundacją Muzeum Przemysłu Naftowego i
Gazowniczego w Bóbrce;
liczba projektów z zakresu wizualizacji turystycznej
Gminy.
liczba pracowników zatrudnionych do obsługi

G
m
i
n
y

7.3.2.

7.4.3.

liczba turystów korzystających z oferty turystycznej
Gminy;
liczba
wdrożonych
programów/projektów
współpracy z sąsiednimi gminami i innymi
ośrodkami na rzecz tworzenia markowych
produktów turystycznych;
liczba akcji medialnych na rzecz promowania oferty
turystycznej Gminy;
liczba zrealizowanych działań na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości turystycznej;
liczba podmiotów gospodarczych działających w
branży turystycznej;
liczba zmodernizowanych/wybudowanych obiektów
infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej;
liczba imprez plenerowych skierowanych dla
turystów.

Rozwój infrastruktury turystycznej (np.
punkty widokowe, ścieżki rowerowe,
spacerowe).

t
e
r
e
n
i
e

i
n
w
e
s
t
y
c
j
7.4i Efektywna promocja
gminy
n
a

7.3 Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy
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7.5.1. Przygotowanie

Gminy

do

obsługi

ResPublic

Urząd Gminy w
Chorkówce:
Referat
Infrastruktury i
Środowiska - RIŚ
Referat
Organizacyjny i
Spraw
Obywatelskich RSO

Urząd Gminy w
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potencjalnych inwestorów.

potencjalnych inwestorów;
liczba pozyskanych inwestorów.

7.6 Poprawa
sytuacji
ekonomicznej
towarowych
gospodarstw
rolnych

7.5.2. Pozyskiwanie i przygotowywanie terenów
inwestycyjnych.

Chorkówce:
Referat
Infrastruktury i
Środowiska - RIŚ

powierzchni pozyskanych i uzbrojonych terenów
inwestycyjnych.

7.6.1. Współpraca z PODR w zakresie
wspierania gospodarstw towarowych.

liczba
wspólnych
z
PODR
przedsięwzięć
wspierających lokalnych producentów rolnych.

ResPublic

Urząd Gminy w
Chorkówce:
Referat
Organizacyjny i
Spraw
Obywatelskich RSO
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6. WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI PRZY REALIZACJI STRATEGII
Cele współpracy:

1. Zwiększenie udziału społeczności w działaniach na rzecz realizacji celów Strategii Rozwoju Gminy
Chorkówka do roku 2024, 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:
Prowadzenie bazy danych o partnerach społecznych i realizowanych z ich udziałem działań.
Utrzymywanie kontaktu drogą internetową z partnerami społecznymi.
Przygotowywanie harmonogramów bieżących działań w zakresie wspólnych działań i komunikacji.
Realizacja działań zgodnie z harmonogramem.
Zapewnianie warunków technicznych i lokalowych do spotkań.
Opracowywanie wyników spotkań i konsultacji.
Przygotowywanie materiałów dla mediów.
Przygotowywanie i udostępnianie prezentacji multimedialnych.
Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami
pozarządowymi.
10. Organizowanie konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację programów społecznych
zgodnych ze Strategią.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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