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1 Istota i znaczenie Strategii dla rozwoju gminy 

W obowiązujących warunkach gospodarki rynkowej, każdą gminę należy rozpatrywać 

nie tylko, jako jednostkę osadniczą i organizm społeczny, ale również, jako pełnoprawnego 

uczestnika rynku, prowadzącego różnorodną działalność, posiadającego określone zasoby, 

które powinny być wykorzystywane dla dobra mieszkańców. 

Strategia Rozwoju to usystematyzowana, długoterminowa i perspektywiczna koncepcja 

rozwoju, ukierunkowana na maksymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego danej 

jednostki osadniczej oraz stworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania 

społeczności lokalnej. W warunkach rynkowych, Strategia rozwoju, jako podstawowe 

narzędzie zarządzania strategicznego, musi przede wszystkim uwzględniać interes 

nadrzędnej grupy interesariuszy, czyli mieszkańców gminy. Dobrze przygotowana 

i efektywnie wdrażana Strategia pozwala optymalizować decyzje władz lokalnych w długim 

horyzoncie czasowym, prowadzić spójną i racjonalną politykę lokalną oraz sprawnie 

zarządzać gminą. Umożliwia to wprowadzanie w gminie zmian poprawiających poziom 

i jakość życia mieszkańców oraz dostosowanie kierunków rozwoju do realiów zewnętrznych 

zarówno w skali mikro (jednostka oraz jej bezpośrednie otoczenie), jak i w skali makro 

(uwarunkowania regionalne, krajowe oraz międzynarodowe). Sprawna implementacja 

założeń Strategii to warunek konieczny dla efektywnego wykorzystywania pojawiających się 

szans rozwojowych i wzmacniania pozycji konkurencyjnej gminy. Koncentracja na 

priorytetach i celach strategicznych pozwala na właściwe wykorzystywanie potencjału gminy 

oraz sprawną inżynierię finansową, umożliwiającą montaż środków pochodzących z różnych 

źródeł (środki własne, fundusze unijne, kredyty, obligacje itp.).  

Proces zarządzania strategicznego, (przedstawiony poniżej graficznie) obejmuje 

następujące zasadnicze elementy:  

 definiowanie strategii, 

 wdrażanie strategii, 

 monitoring strategii, 

 aktualizacja strategii. 
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Rysunek 1 Proces zarządzania strategicznego w gminie 

 
Źródło: Opracowanie własne  

Wobec zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych (otoczenie) oraz wewnętrznych 

(gmina), prowadzony na bieżąco bądź w regularnych odstępach czasowych monitoring 

Strategii powinien albo potwierdzać zasadność zdefiniowanych celów i kierunków 

rozwojowych, albo też sygnalizować konieczność dokonania korekt. Ze względu na dynamikę 

zmian otoczenia, nieodzownym elementem strategicznego zarządzania jednostką gminną 

jest weryfikacja (monitoring) przyjętych założeń oraz ich aktualizacja, czyli dostosowanie 

do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych.  

Jako podstawowe źródła danych statystycznych na temat Gminy Olsztyn wykorzystano 

informacje przekazane przez: 

 Urząd Gminy Olsztyn,  

 Jednostki organizacyjne Gminy, 

 Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, 

 Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, 

 PUP w Częstochowie, 

 PWIK w Częstochowie oddział w Olsztynie. 
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2 Cele zarządzania strategicznego 

Niniejsza Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Olsztyn na lata 2014-2020, stanowi 

istotny element szeroko pojętego marketingu terytorialnego, skierowanego na zaspokajanie 

potrzeb i pragnień obecnych mieszkańców, a także na promocję i podnoszenie 

konkurencyjności gminy w celu zapewnienia jego długofalowego rozwoju. Kluczowe 

założenia w procesie marketingowego zarządzania jednostką osadniczą przedstawiają się 

następująco1:  

 potrzeby i pragnienia społeczności lokalnej stanowią główne wytyczne dla organów 

zarządzających, 

 zaspokojenie potrzeb i pragnień mieszkańców zależy w dużej mierze od powiązania 

mieszkańców jednostki z innymi obszarami poprzez przepływ dóbr, środków 

pieniężnych, siły roboczej, informacji i technologii, 

 proces zaspokajania bieżących i przyszłych potrzeb i pragnień mieszkańców wymaga 

racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami materialnymi i niematerialnymi 

oraz potencjałem ludzkim, 

 zaspokajanie potrzeb i pragnień mieszkańców (zarówno jednostek, jak i grup 

społecznych) prowadzi do poprawy warunków materialnych, w których funkcjonują, 

a także przyczynia się do podniesienia ogólnego komfortu psychicznego i rozwoju 

osobowościowego. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż potrzeby i pragnienia mieszkańców ulegają zmianom, 

zwłaszcza w tak długiej perspektywie czasowej jak horyzont czasowy przyjmowany na 

potrzeby dokumentów strategicznych. Wyznaczone w ramach niniejszej Strategii priorytety, 

cele i kierunki mają na celu optymalizację wykorzystania aktualnie dostępnych zasobów, 

umożliwienie zdobycia nowych zasobów, a także poprawę skuteczności i jakości działań 

realizowanych w celu zaspokojenia potrzeb i pragnień społeczności lokalnej. 

Jako podstawowe cele strategicznego procesu zarządzania gminą należy wskazać: 

 poprawę warunków życia społeczności lokalnej, we wszystkich aspektach jej 

funkcjonowania, oraz stworzenie możliwości dalszego rozwoju, tak jednostkowego, 

jak i społecznościowego, 

 kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy oraz wielopłaszczyznową eksploatację 

dostępnych zasobów w celu stworzenia przewagi konkurencyjnej, umożliwiającej 

efektywne współzawodnictwo z jednostkami o charakterze konkurencyjnym (zarówno 

pod względem lokalizacyjnym, jak i dostępnego potencjału). 

                                                           
1 Na podstawie „Marketing Terytorialny“, A. Szromnik, Kraków, 2007. 
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3 Charakterystyka sytuacji w gminie 

3.1 Położenie 

Gmina Olsztyn położona jest w południowej części powiatu częstochowskiego, 12 km od 

Częstochowy, zajmuje obszar o powierzchni 109 km2. Obecnie w skład gminy wchodzi 10 

miejscowości tj: Olsztyn, Biskupice, Bukowno, Krasawa, Kusięta, Przymiłowice, Skrajnica, 

Turów, Zrębice Pierwsze, Zrębice Drugie. 

Gmina Olsztyn graniczy z:  

 Gminą Częstochowa,  

 Gminą Mstów,  

 Gminą Poraj,  

 Gminą Poczesna,  

 Gminą Janów,  

 Gminą Żarki,  

 Gminą Kamienica Polska.  

Rysunek 2 Położenie Gminy Olsztyn  

 
Źródło: www.geoportal.gov.pl 
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3.2 Rys historyczny, obszary prawnie chronione i zabytki gminy 

Pierwsze wzmianki o Olsztynie pochodzą z początku XIV w. i  odnoszą się do istniejącego pod 

Przymiłowicami zamku. Wkrótce w sąsiedztwie warowni powstała osada zamkowa 

o charakterze podgrodzia, zwana Olsztynkiem (nazwa nadana przez Pawła Odrowąża), która 

w 1488 r. otrzymała prawa miejskie z rąk Kazimierza Jagiellończyka. 

Ważnym momentem w historii Olsztyna było nadanie w 1532 r. prawa do jarmarków 

i targów, co wpłynęło na jego dalszy rozwój. Rozbudowa miasta została jednak przerwana, 

najpierw przez najazd wojsk Maximilliana Habsburga w 1587 r., a niecały wiek później wojsk 

szwedzkich. Pożar w 1719 roku przyniósł całkowite zniszczenie okolicy, a Olsztyn pomimo 

statusu miasta królewskiego stał się w rzeczywistości osadą rolniczą. Jednak dopiero ukaz 

carski z 1870 r. formalnie pozbawił Olsztyn praw miejskich. 

Rysunek 3 Obecny widok gminy Olsztyn  

Źródło: www.olsztyn-jurajski.pl 

Ze względu na wyjątkowe walory środowiska przyrodniczego w 1953 na terenie gminy 

utworzono dwa rezerwaty przyrody: „Sokole Góry” i „Zielona Góra”, wchodzące w skład 

Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. „Sokole Góry” to drugi pod względem wielkości 

rezerwat przyrody na Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej i prawdziwy cud natury, który 

z porośniętymi buczyną dziesięcioma kopulastymi wzniesieniami i skalistymi masywami 
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tworzy swoiste gniazdo górskie. W „Sokolich Górach” znajduje się kilkanaście jaskiń, m.in.: 

najgłębsza na Wyżynie jaskinia „Studnisko” (o gł. 77,5 m ).  

Są też malownicze, ostańcowe wzgórza: Góra Zamkowa, Góry Towarne, Lipówki, Biakło. 

Góry Towarne to pomnik przyrody nieożywionej składający się z dwuszczytowych wzniesień, 

Gór Towarnych Małych i Dużych. Rozpościera się z nich wspaniała panorama na ruiny zamku 

w Olsztynie, Sokole Góry, Częstochowę. Najwyższym punktem jest Lisica – 349 m. n.p.m. 

Znaną atrakcją turystyczną Gór Towarnych są jaskinie: Towarna, Niedźwiedzia i Dzwonnica, 

tworzące system o łącznej długości korytarzy 170 m. Piękny jurajski krajobraz okolic 

Olsztyna zdobią również duże przestrzenie kamienistych nieużytków porośniętych jałowcem. 

W odsłoniętej ścianie morskiej „Kamieniołomu Kielniki” można podziwiać amonity, kraby, 

powłoki glonowe czy fragmenty jeżowców. Liczne szlaki turystyczne tworzące ponad 

dwustukilometrową sieć, pozwalają dotrzeć do wszystkich uroczych zakątków gminy. 

O atrakcyjności turystycznej okolicy świadczą również możliwości aktywnego spędzania 

wolnego czasu o każdej porze roku, a także szeroka oferta gastronomiczna, noclegowa 

i agroturystyczna. Korzystne położenie i wyjątkowe walory turystyczno – rekreacyjne 

powodują dynamiczny rozwój gminy, czyniąc ten teren bardzo atrakcyjnym miejscem 

dla mieszkańców, turystów i inwestorów. 
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Rysunek 4 Mapa Zabytków Gminy Olsztyn 

Źródło: www.olsztyn-jurajski.pl 

http://www.olsztyn-jurajski/
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Na terenie Gminy Olsztyn znajdują się również liczne budynki o znaczeniu historycznym 

wpisane do rejestru zabytków. 

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono nieruchomości oraz obszary 

przyrodnicze zlokalizowane w obrębie gminy Olsztyn i wpisane do rejestru zabytków. 

Tabela 1 Zestawienie obiektów zabytkowych gminy Olsztyn 

Lp. Adres Obiekt Numer rejestru zabytków 
Data wpisu 

1.  Bukowno Budynek dworu z początku XX wieku, murowany 
z cegły i kamienia wapiennego 
Wpis w granicach zainwestowania działki 

A/533/90 
21 IX 1990 

 

2.  Olsztyn Układ urbanistyczny A/23/76 
20 II 1978 
A/1159/70 
29 XII 1970 

3.  Olsztyn Kościół parafialny pod wezwaniem Święte-go 
Jana Chrzciciela, z XVIII wieku, barokowy 
Granice ochrony obejmują obiekt z najbliższym 
otoczeniem w ramach ogrodzenia i wyposażenie 
wnętrza 

A/21/76 
16 II 1978 
A/266/60 
4 III 1960 

4.  Olsztyn Cmentarz grzebalny rzymskokatolicki wraz 
z murem, założony około połowy XIX wieku. 
Wpis do rejestru zabytków obejmuje cmentarz 
w granicach muru ogrodzeniowego. 

A/429/88 
27 V 1988 

 

5.  Olsztyn Spichlerz drewniany (przeniesiony z Borowna) A/15/76 
A/252/60 
4 III 1960 

6.  Olsztyn Ruiny zamku (z basztą) z XIV wieku, wraz 
z terenami przyległymi o powierzchni około 16 
ha 

C/20/76 
20 II 1978 
C/257/60 
4 III 1960 

7.  Olsztyn Obozowisko z epoki kamienia – Jaskinia 
Niedźwiedzia w Górach Towarnych 

C/30876 
C/1141/70 

8.  Olsztyn Stanowisko archeologiczne nr 3 – obozowisko 
z epoki kamienia – Jaskinia Olsztyńska 

A/30776 
A/1142/70 

9.  Olsztyn Stanowisko archeologiczne nr 2 – obozowisko 
z epoki paleolitu – Jaskinia Zamkowa Dolna na 
wzgórzu zamkowym 

A/30676 
A/1143/70 

10.  Zielona 
Góra 

Sokole Góry – las oddziały 50 – 61 – z grupami 
skalnymi i jaskiniami 

190 
2 X 1948 

11.  Zrębice Kościół drewniany pod wezwaniem Świętego 
Idziego (w decyzji wezwanie Wszystkich 
Świętych) 

A/30/76 
20 II 1978 
A/264/60 
7 III 1960 

12.  Zrębice Dzwonnica przy drewnianym kościele pod 
wezwaniem Świętego Idziego 

A/31/76 
20 II 1978 
A/1153/70 
21 XII 1970 

Źródło: Dane udostępnione przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach 
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3.3 Uwarunkowania środowiskowe Gminy Olsztyn  

Zasoby Wodne 

Rejon gminy Olsztyn znajduje się w obszarze występowania Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 326 - Zbiornik Częstochowa, czwartego pod względem zasobów wodnych 

w Polsce. Spełnia on bardzo wysokie kryteria ilościowe i jakościowe, stanowi podstawowe 

źródło zaopatrzenia w wodę pitną aglomeracji częstochowskiej. Jednakże, z uwagi na niski 

stopień izolacji warstwy wodonośnej w postaci pokrywy skał słaboprzepuszczalnych (ok. 

50%), ten szczelinowo-krasowy rezerwuar wód podziemnych, stale jest narażony na dopływ 

zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Podstawowe dane studni głębinowych ujęcia „Olsztyn” 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 2 Dane studni głębinowej „Olsztyn” 

  
Nr studni 

  
Głębokość [m] 

Wydajność 
eksploatacyjna 

Qe [m3/h] 

St. 42      Kusięta 100 76 

St. 43      Kusięta 100 172 

St. 45      Kusięta 130 49 

St. 47      Olsztyn 130 29 

St. 49      Olsztyn 86 101 

St. 147    Olsztyn 90 32 

St. 26      Lipówki 100 120 

St. 48      Lipówki 100 213 

St. 51      Lipówki 100 156 

Łącznie  948 

Źródło: www.pwik.czest.pl 

Powietrze atmosferyczne 

Gmina Olsztyn leży w województwie śląskim, które w dalszym ciągu zajmuje jedno 

z pierwszych miejsc w kraju pod względem emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do 

atmosfery. Zanieczyszczenie powietrza na terenie gminy Olsztyn jest w pierwszej kolejności 

wynikiem emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych pochodzenia lokalnego oraz 

tranzytowego. Do źródeł lokalnych należy zaliczyć przede wszystkim paleniska 

indywidualnych gospodarstw domowych i kotłowni zakładowych oraz pojazdów 

samochodowych. Cały obszar gminy pozostaje w zasięgu „kwaśnych deszczy”, co związane 

jest z emisjami kwasotwórczych związków azotu i siarki z przyległych terenów 

uprzemysłowionych (Częstochowa, Myszków, Zawiercie, Górnośląski Okręg Przemysłowy). 

Szata roślinna  

Obszar Gminy Olsztyn cechuje bardzo duże urozmaicenie szaty roślinnej, według badań 

niektórych przyrodników tylko w okolicach Olsztyna i Janowa znajduje się ponad 800 
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gatunków roślin naczyniowych. Dużym bogactwem gatunków szczycą się również rośliny 

niższe: ok. 400 gatunków grzybów dostrzegalnych gołym okiem, ponad 200 gatunków 

mchów. Nie sposób, więc opisać w kilku zdaniach całego bogactwa roślinności, jaka 

występuje na terenie gminy Olsztyn, która jest jednym z najbogatszych przyrodniczo miejsc 

na Jurze. Najlepiej świadczy o tym powstała w latach 70-tych idea utworzenia w obrębie 

Gminy Olsztyn Jurajskiego Parku Narodowego o planowanej powierzchni ok. 8000 ha. 

Spośród roślin chronionych znajdują się tu typowe dla Jury: wawrzynek wilczełyko, 

kłokoczka południowa (na stanowisku koło Przymiłowic), bluszcz (Hedera helix) i dziewięćsił 

bezłodygowy (Carlina acaulis). Najczęściej występującymi drzewami są: buk, dąb, grab, 

sosna, świerk, jawor, jodła, brzoza. Najczęściej można spotkać lasy mieszane z bukiem, 

świerkiem i dębem. Występują również tereny leśne zbliżone składem do zespołów 

naturalnych takich, jakie istniały przed zmianami dokonanymi przez człowieka. Są to: 

zespoły buczyny karpackiej porastające szczytowe partie wzgórz, lasy dębowo-grabowe oraz 

rozległe bory sosnowe. Najczęściej spotykane krzewy to: leszczyna, szaklak, tarnina, 

kruszyna (Frangula alnus), trzmielina, malina i jeżyna. Typowym i pięknym jurajskim 

widokiem są duże przestrzenie kamienistych nieużytków z rzadka porośnięte jałowcem. 

Ochrona przed hałasem 

Mimo znacznego natężenia ruchu drogowego i kolejowego na terenie gminy nie występują 

zagrożenia wynikające z nadmiernego hałasu. Nie występują też takie zagrożenia 

wynikające z działalności przemysłowej, rzemieślniczej, handlowej, czy innego rodzaju. 

Zaobserwowano tylko chwilowe przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu wynikające 

z natężenia ruchu drogowego.  

3.4 Struktura własnościowa gruntów 

Zgodnie z informacją otrzymaną z UG Olsztyn w poniższej tabeli przestawiono strukturę 

własnościową gruntów na terenie Gminy. 

Tabela 3 Struktura własnościowa gruntów na terenie Gminy Olsztyn 

właściciel gruntu 
powierzchnia 
gruntu [ha] 

grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 
wieczyste 

4684 

grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste 126 

grunty Gminy z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste 382 

grunty Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste 2 

grunty osób fizycznych 5291 

grunty spółdzielni 4 

grunty kościołów 20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z UG Olsztyn 
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Jak widać z powyższego zestawienia największy udział własnościowy w udziale gruntów 

posiadają osoby fizyczne, a następnie Skarb Państwa.  

3.5 Budżet gminy  

Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2013 Gminy Olsztyn Nr XIX/176/12 z dnia 20 grudnia 

2012 roku ustalono: 

 Dochody Gminy Olsztyn w łącznej kwocie 25 674 320, 11 zł z tego: 

- bieżące w kwocie 21 917 788, 44 zł, 

- majątkowe w kwocie 3 756 531, 67 zł, 

 Wydatki Gminy Olsztyn w łącznej kwocie 25 509 765, 16 zł z tego: 

- bieżące w kwocie 20 173 494, 45 zł, 

- majątkowe w kwocie 5 336 270, 71 zł, 

 Nadwyżkę budżetową w wysokości 164 554, 95 zł z przeznaczeniem na pokrycie spłat 

kapitału kredytów i pożyczek. 

 Przychody budżetu jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 557 423, 15 zł 

i rozchody budżetu w wysokości 1 721 978, 10 zł. 

 Limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 

1 000 000 zł. 

 Limit zobowiązań na: 

- spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 262 832, 70 zł, 

- spłatę pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 459 145, 40 zł. 

3.6 Demografia 

Z informacji uzyskanych z Urzędu Gminy Olszyn, Urząd Stanu Cywilnego liczba mieszkańców 

gminy zameldowanych na pobyt stały w latach 2010-2013 (30.IX.213) przedstawia się 

następująco: 

Tabela 4 Liczba mieszkańców Gminy Olsztyn   

płeć 2010 r. 2011 r. 2012 r. 30.IX.2013r. 

ogółem 7 674 7 783 7 833 7 893 

mężczyźni 3 790 3 848 3 864 3 889 

kobiety 3 884 3 935 3 969 4 004 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z UG Olsztyn 
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Rysunek 5 Liczba mieszkańców Gminy Olsztyn  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z UG Olsztyn 

Z powyższego zestawienia jednoznacznie wynika, iż liczba mieszkańców Gminy Olsztyn 

systematycznie od 2010 roku rośnie. Wzrost ten obejmuje zarówno mieszkańców płci 

żeńskiej jak i mężczyzn. 

Udział mieszkańców poszczególnych miejscowości wchodzących w skład Gminy Olsztyn wg 

stanu na XII 2012 roku przedstawia się następująco: 

Rysunek 6 Udział mieszkańców poszczególnych miejscowości Gminy Olsztyn w całkowitej liczbie 
mieszkańców gminy stan na XII 2012roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych z UG Olsztyn  
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Wzrost liczby mieszkańców Gminy Olsztyn nie jest zgodny z obecnymi i prognozowanymi 

trendami dla powiatu częstochowskiego i całego województwa śląskiego. Zgodnie 

z prognozami GUS liczba mieszkańców powiatu częstochowskiego będzie systematycznie 

spadać, co jest zgodne z niepokojącym trendem dla całego województwa.  

Tabela 5 Prognozy stanu ludności województwa śląskiego i powiatu częstochowskiego  
lokalizacja 2015 r. 2020 r. 2025 r. 2030 r. 

Województwo Śląskie 4 534 566 4 447 055 4 338 230 4 202 145 

Powiat Częstochowski 131 736 129 239 125 258 120 584 

Źródło: GUS, prognozy stanu ludności 

Od 2010 r. w Gminie utrzymuje się dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego (przewaga 

urodzeń nad zgonami), co jest również przeciwne w stosunku do ujemnych trendów 

notowanych zarówno w powiecie częstochowskim jak i w całym województwie.  

Tabela 6 Przyrost naturalny w Gminie Olsztyn w latach 2010-2012 
wskaźnik 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

urodzenia żywe 85 80 87 

zgony ogółem 81 76 76 

przyrost naturalny 4 4 11 

Źródło: GUS, BDL 

Z informacji udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny –Bank Danych Lokalnych 

wynika, iż na przestrzeni lat 2010-2012 ujemne saldo migracji w Gminie Olsztyn wystąpiło 

jedynie w ostatnim spośród rozpatrywanych lat. Wartość wskaźnika migracji wyniosła -1. Nie 

jest to, zatem wartość wysoka, sygnalizuje jednak konieczność przeanalizowania bieżących 

potrzeb lokalnej społeczności, by wartość wskaźnika migracji w przyszłych latach nie uległa 

podwyższeniu. 

Tabela 7 Migracje wewnętrzne i zagraniczne w Gminie Olsztyn w latach 2010-2012 

wskaźnik 2010r. 2011 r. 2012 r. 

zameldowania ogółem 106 159 110 

wymeldowania ogółem 96 124 111 

saldo migracji 10 35 -1 

Źródło: GUS, BDL 

Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Gminy Olsztyn poniżej w zestawieniu 

tabelarycznym przedstawiono strukturę wieku mieszkańców gminy. 
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Tabela 8 Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w Gminie Olsztyn 
w latach 2010-2012 

Struktura wiekowa ludności  2010 r. 2011 r. 2012 r. 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym  

ogółem 1550 1548 1557 

mężczyźni 797 795 794 

kobiety 753 753 763 

Ludność w wieku produkcyjnym 

ogółem 4970 5024 5033 

mężczyźni 2618 2651 2673 

kobiety 2352 2373 2360 

Ludność w wieku poprodukcyjnym 

ogółem 1154 1211 1243 

mężczyźni 375 402 397 

kobiety 779 809 846 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Olsztyn 

Na przełomie lat 2010 -2012 w Gminie Olsztyn liczba osób w wieku przedprodukcyjnym ulega 

nieznacznym wahaniom (spadek w 2011 roku, a następnie wzrost w 2012). Dodatkowo 

dodatnie wartości przyrostu naturalnego pozwalają zakładać utrzymanie liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym na podobnym poziomie. 

Liczba ludności w wielu produkcyjnym w rozpatrywanym okresie ulega stopniowemu 

wzrostowi, co jest zjawiskiem pozytywnym. 

W strukturze tzw. ekonomicznych grup wieku widoczne jest przede wszystkim niekorzystne 

zjawisko postępującego starzenia się gminnej ludności. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

rośnie nieprzerwanie.  

Reasumując należy podkreślić, że liczba mieszkańców Gminy Olsztyn w perspektywie 

ostatnich trzech lat uległa nieznacznemu wzrostowi, społeczeństwo jednak nieprzerwanie 

starzeje się. Trendy dotyczące przyrostu naturalnego są zadowalające (dodatni przyrost 

naturalny), niepokojącym jest pojawiający się w roku 2012 ujemny wskaźnik salda migracji.  

3.7 Gospodarka 

Na początku lat 90-tych całe województwo śląskie poddane zostało trudnemu procesowi 

restrukturyzacji gospodarczej i społecznej. Efektem przekształceń lokalnej gospodarki jest 

rozwój sektora prywatnego oraz zmiany na rynku pracy, które wymuszają wzrost lokalnej 

przedsiębiorczości. Coraz większą rolę odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa, mające 

bezpośredni wpływ na rozwój lokalny.  
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Zgodnie ze stanem na koniec 2012 roku w Gminie Olsztyn, wg rejestru REGON, 

zarejestrowanych było 709 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 20 działało w sektorze 

publicznym, natomiast 689 w sektorze prywatnym. 

Tabela 9 Podmioty gospodarki narodowej w roku 2012 w Gminie Olsztyn wg rejestru REGON 

  
Jednostka 

miary 
2012 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON 

Podmioty wg sektorów własnościowych 

podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp. 709 

sektor publiczny - ogółem jed.gosp. 20 

sektor publiczny - państwowe i samorządowe 
jednostki prawa budżetowego 

jed.gosp. 
15 

sektor publiczny - spółki handlowe jed.gosp. 1 

sektor prywatny - ogółem jed.gosp. 689 

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 

jed.gosp. 
599 

sektor prywatny - spółki handlowe jed.gosp. 37 

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem 
kapitału zagranicznego 

jed.gosp. 
5 

sektor prywatny - spółdzielnie jed.gosp. 3 

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje 
społeczne 

jed.gosp. 
19 

Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych 

ogółem 

ogółem jed.gosp. 709 

Źródło: GUS, BDL 

Liczba podmiotów gospodarczych na przełomie 2010-2012 ulega nieznacznym wahaniom 

spowodowanym zmianom w sektorze prywatnym (spadek w 2011 roku, a wzrost w 2012 roku) 

na stałym poziomie pozostają państwowe podmioty gospodarcze.  
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Rysunek 7 Struktura podmiotów gospodarki narodowej dla Gminy Olsztyn w latach 2010-2012 

 

Źródło: GUS,BDL 

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia charakterystykę według PKD 2007 podmiotów 

gospodarczych Gminy Olsztyn na koniec 2012 roku.  

Tabela 10 Podmioty gospodarcze wg sekcji i działów PKD 2007 w roku 2012 

  Jednostka miary 2012 

Podmioty wg sekcji i działów PKD 2007 oraz sektorów własnościowych 

ogółem jed.gosp. 709 

Sekcja A jed.gosp. 14 

Sekcja B jed.gosp. 1 

Sekcja C jed.gosp. 82 

Sekcja E jed.gosp. 5 

Sekcja F jed.gosp. 110 

Sekcja G jed.gosp. 192 

Sekcja H jed.gosp. 54 

Sekcja I jed.gosp. 36 

Sekcja J jed.gosp. 11 

Sekcja K jed.gosp. 14 

Sekcja L jed.gosp. 7 

Sekcja M jed.gosp. 44 

Sekcja N jed.gosp. 11 

Sekcja O jed.gosp. 8 

Sekcja P jed.gosp. 24 

Sekcja Q jed.gosp. 29 

Sekcja R jed.gosp. 32 

Sekcje S i T jed.gosp. 35 
Źródło: GUS,BDL 
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3.8 Bezrobocie 

Na koniec 2012 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie figurowało 24 

545 osób bezrobotnych (w porównaniu z rokiem 2011 wzrost wyniósł 11, 5% - 2 523 osoby). 

63% ogółu zarejestrowanych stanowi mieszkańcy Częstochowy, a pozostałe 37 % mieszkańcy 

powiatu częstochowskiego.  

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadało w końcu 2012 r. 3 717 osób (15,1% ogółu), bez 

prawa do zasiłku pozostawało 20 828 osób tj. 84,9% zarejestrowanych. 

Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2012 r. wynosiła dla powiatu częstochowskiego 20,4% -dla 

porównania w tym samym okresie dla województwa śląskiego wynosiła ona 11,1% dla całego 

kraju 13,4%. Z danych PUP w Częstochowie wynika, iż na koniec grudnia 2012 roku powiat 

częstochowski miał najwyższą stopę bezrobocia w województwie śląskim.  Najniższa stopa 

bezrobocia występowała w powiecie katowickim. 

Poziom i struktura bezrobocia nierozerwalnie związana jest z oferowaną przez 

przedsiębiorców liczbą zgłoszonych miejsc pracy. W 2012 roku do PUP w Częstochowie 

wpłynęły 4 253 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Jest to liczba o 104 

większa niż w 2011 roku. 

W ramach wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracodawcy najczęściej 

zgłaszali zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: robotnik gospodarczy, technik prac 

biurowych, sprzedawca, sprzątaczka biurowa, szwaczka, kierowca samochodu ciężarowego, 

monter konstrukcji stalowych, pracownik ochrony fizycznej bez licencji, krawiec, 

magazynier, murarz, technik handlowy, fryzjer. 

Tabela 11 Liczba bezrobotnych powiatu częstochowskiego z wyszczególnieniem na gminy. 

 
GMINA 

Liczba bezrobotnych 
Stan na 31.XII.2012 roku  

Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku 
Stan na 31.XII.2012 rok 

Ogółem kobiety Razem kobiety 

Częstochowa 15455 7610 2312 1087 

Blachownia 920 462 160 84 

Dąbrowa Z. 381 162 45 11 

Janów 467 212 65 30 

Kamienica P 339 164 57 30 

Kłomnice 850 415 145 63 

Koniecpol 1041 512 122 42 

Konopiska 707 356 111 52 

Kruszyna 307 153 60 31 

Lelów 417 201 48 22 

Mstów 569 276 103 41 

Mykanów 714 375 102 48 

Olsztyn 497 250 88 39 

Poczesna 750 356 136 53 

Przyrów 329 136 38 15 

Rędziny 660 304 94 41 
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Starcza 142 71 31 13 

OGÓŁEM 24545 12015 3717 1702 

Źródło: www.pup.czestochowa.pl 

Korzystając z danych udostępnionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie dla 

Gminy Olsztyn wynika, iż liczba osób bezrobotnych w latach 2010-2012 systematycznie 

wzrasta, co obrazuje poniższy wykres. 

Rysunek 8 Bezrobotni mieszkańcy Gminy Olsztyn w latach 2010-2012 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez PUP w Częstochowie 

Wzrost liczby osób bezrobotnych w gminie Olsztyn jest zgodny z ogólnymi trendami 

w powiecie częstochowskim oraz w całym województwie śląskim w perspektywie lat 2010-

2012. 

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowy organizuje liczne formy aktywności skierowane do 

osób bezrobotnych są to m.in. szkolenia, prace interwencyjne, staże, prace społeczne. 

Tabela 12 Aktywne formy działania PUP w Częstochowie w odniesieniu do mieszkańców Gminy Olsztyn 

 
 
GMINA  

Oferty 
pracy 

Aktywne formy działania urzędu pracy  (liczba osób bezrobotnych korzystających 
z n/w form) 

Staż 
Rozpoczęcie 
działalności 

gospodarczej 

Praca w 
ramach 

refundacji 
kosztów 

Prace 
 

interwencyjne 

Roboty 
publiczne 

Szkolenia 
Prace 

społecznie 
użyteczne 

Olsztyn 104 20 10 4 10 7 23 10 

Źródło: www.pup.czestochowa.pl 

3.9 Edukacja  

Z danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny- Bank Danych Lokalnych oferta 

edukacyjna Gminy Olsztyn na koniec 2012 roku przedstawiała się następująco:  
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Tabela 13 Oferta edukacyjna Gminy Olsztyn w roku 2012 
  Jednostka miary 2012 

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE 

Szkoły podstawowe ogółem 

ogółem ob. 5 

uczniowie osoba 461 

absolwenci osoba 89 

EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

Szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (bez szkół specjalnych) 

szkoły podstawowe bez specjalnych 

uczniowie w oddziałach specjalnych, integracyjnych, 
ogólnodostępnych 

osoba 
11 

uczniowie - dziewczęta w oddziałach specjalnych, 
integracyjnych, ogólnodostępnych 

osoba 
2 

uczniowie niepełnosprawni indywidualnie nauczani osoba 1 

gimnazja bez specjalnych 

uczniowie w oddziałach specjalnych, integracyjnych, 
ogólnodostępnych 

osoba 
6 

uczniowie - dziewczęta w oddziałach specjalnych, 
integracyjnych, ogólnodostępnych 

osoba 
5 

uczniowie niepełnosprawni indywidualnie nauczani osoba 1 

uczniowie niepełnosprawni indywidualnie nauczani - 
dziewczęta 

osoba 
1 

SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE 

Gimnazja ogółem 

ogółem ob. 3 

uczniowie osoba 275 

absolwenci osoba 86 

Źródło: GUS,BDL 

W Gminie realizowany jest również projekt pn.: „Wioska Internetowa” mający na celu 

kształcenie na odległość mieszkańców obszarów wiejskich. Wioska Internetowa umożliwia 

wyszukiwanie w sieci internetowej interesujących informacji, korzystanie z oprogramowania 

wspomagającego kształcenie, korzystanie ze stworzonej na potrzeby projektu platformy e-

edukacyjnej. 

3.10 Ochrona zdrowia 

Ilość jednostek świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia oraz aptek zlokalizowanych 

w obrębie Gminy Olsztyn na dzień 31.XII.2013 przedstawia się następująco:  
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Tabela 14 Punkty opieki zdrowotnej na terenie Gminy Olsztyn 

  
Jednostka 

miary 
2013 

PRZYCHODNIE - AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA (STAN W DNIU 31 XII) 

Przychodnie 

ogółem ob. 3 

APTEKI I PUNKTY APTECZNE 

Apteki ogólnodostępne 

apteki ob. 2 

Punkty apteczne 

punkty apteczne ob. 1 

Źródło: UG Olsztyn 

3.11 Problemy społeczne 

Opieka społeczna na terenie gminy organizowana jest głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Olsztynie, którego podstawowym zadaniem jest zaspokajanie niezbędnych 

potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach 

odpowiadających godności człowieka.  

Formy wsparcia udzielone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od I - IX 2013 

r. przedstawiają się następująco: 

 zasiłki stałe - 23 rodziny 

  zasiłki okresowe - 30 rodzin 

  schronienie – 0 

  posiłki -  42 osoby 

  usługi opiekuńcze – 0 

 sprawienie pogrzebu – 0 

 zasiłek celowy i w naturze - 86 rodzin, 

 specjalny zasiłek celowy - 15 rodziny, 

 pobyty DPS – 4 osoby. 

Do głównych problemów społecznych zidentyfikowanych przez pracowników ośrodka należą: 

 ubóstwo, 

 bezrobocie, 

 alkoholizm. 

Problemy te są główną przyczyną wypłacania świadczeń socjalnych rodzinom 

zamieszkującym obszar Gminy Olsztyn. 
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3.12 Mieszkalnictwo 

Na terenie Gminy Olsztyn przeważa zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna. 

Z informacji uzyskanej z UG Olsztyn zasoby mieszkaniowe - gminne ograniczają się do 

5 mieszkań odpowiednio: 

 2 mieszkania w miejscowości Biskupice, 

 2 mieszkania w miejscowości Zrębice, 

 1 mieszkanie w miejscowości Bukowno. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego-Bank Danych Lokalnych zasoby 

mieszkaniowe w gminie na dzień 31.XII.2012 kształtowały się następująco: 

Tabela 15 Zasoby mieszkaniowe w Gminie Olsztyn w 2012  

  Jednostka miary 2012 

ZASOBY MIESZKANIOWE 

Budynki mieszkalne w gminie 

ogółem bud. 2547 
Źródło: GUS, BDL 

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Urząd Gminy Olsztyn w poniższym zestawieniu 

tabelarycznym przedstawiono liczbę budynków mieszkalnych (domów jednorodzinnych) 

oddanych do użytkowania na przełomie lat 2007-2013. 

Tabela 16 Nowe budynki mieszkaniowe (domy jednorodzinne) oddane do użytkowania w latach 2007-
2013 

Źródło: Urząd Gminy Olsztyn 

3.13 Infrastruktura drogowa 

Przez obszar Gminy Olsztyn przebiega sieć dróg: krajowych, powiatowych i gminnych tj: 

Drogi Krajowe 

 droga krajowa nr 46 - Częstochowa - Olsztyn - Janów - Lelów - Szczekociny (do DK 

78) 

Drogi powiatowe 

Tabela 17 Drogi powiatowe w obrębie Gminy Olsztyn  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba 
budynków 
mieszkalnych  

38 49 34 54 58 27 37 

Nazwa Numer drogi Długość  

Częstochowa - Kusięta - Odrzykoń 1042 S 5,600 km 

Olsztyn - Biskupice 1065 S 6,300 km 

Zrębice – Krasawa -Siedlec 1066 S 5,300 km 

Olsztyn -Turów  1045 S 3,700 km 

Brzyszów-Olsztyn  1043 S 3,900 km 
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych z UG Olsztyn 

Drogi Gminne  

Tabela 18 Zestawienie dróg gminnych  

Źródło: UG Olszyn  

3.14 Infrastruktura komunalna 

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Urząd Gminy w zakresie sieci kanalizacyjnej oraz 

z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie z oddziałem w Olsztynie 

w zakresie sieci wodociągowej infrastruktura sieciowa w 2012 roku przedstawiała się 

następująco: 

Tabela 19 Infrastruktura sieciowa w Gminie Olsztyn w 2012 roku. 

  
Jednostka 

miary 
2012 

URZĄDZENIA SIECIOWE 

Wodociągi 

długość czynnej sieci rozdzielczej km 84 

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania 

szt 
2813 

woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 234,7 tys 

zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 
mieszkańca 

m3/os/rok      33,6 
 

Kanalizacja 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 41,68 

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania 

szt 
973 

ścieków odprowadzanych zbiorczym systemem m3/rok 193 tyś 

Zrębice – Biskupice - Choroń 1012 S 5,200 km 

Turów do S 1041 1069 S 3,500 km 

Biskupice– Zaborze-Przybynów 1013 S 2,300 km 

Małusy Wielkie – Turów – Zrębice  1044 S 4,600 km 

Częstochowa – Dębowiec - Choroń 1010 S 6,500 km 

od drogi  1010 S- Osiny  1011 S 0,600 km 

L.p. Miejscowość  Długość 

1. Przymiłowice 7 910 m 

2. Olsztyn 19 490 m 

3. Skrajnica 3 590 m 

4. Kusięta 1 650 m 

5. Turów 7 750 m 

6. Zrębice 8 320 m 

7. Biskupice 6 070 m 

8. Bukowno 7 600 m 

SUMA 62 380 m 
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kanalizacji 

Źródło: Dane z UG Olsztyn i PWIK Częstochowa oddział w Olsztynie  

Dystrybucję energii elektrycznej w gminie zapewnia TAURON Dystrybuja S.A. Gmina zawarła 

umowy na sprzedaż energii elektrycznej: 

 dla oświetlenia ulic - z firmą PGE Obrót S.A. oddział w Skarżysku-Kamiennej. Obecne 

w gminie znajduje się 905 punktów świetlnych,  

 do obiektów - z firmą DUON Marketing and Trading S.A. 
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4 Analiza SWOT 

Analiza SWOT traktowana jest, jako narzędzie analizy strategicznej służące do określenia 

najlepszych kierunków rozwoju i potencjału badanego obszaru.   

Opracowując analizę SWOT wzięto pod uwagę powyższą analizę społeczno-gospodarczą 

gminy oraz obowiązujące dokumenty strategiczne gminy. 

Tabela 20 Analiza SWOT  

 Mocne strony Słabe strony 

Środowisko 

naturalne 

i dziedzictwo 

kulturowe  

 

 Wysokie walory krajobrazowe, 

 Wysokie walory kulturowe – 

regionalne dobra kulturowe 

„Anioł Olszyński”, 

 Duże zalesienie terenu, 

 Duży wskaźnik czystych 

ekologicznie terenów, 

 Występowanie terenów 

z wodami termalnymi. 

 Dzikie wysypiska śmieci. 

  

 

Społeczność   Dodatni wskaźnik przyrostu 

naturalnego,  

 Wysoka świadomość 

przynależności regionalnej. 

  Postępujący wzrost liczby 

bezrobotnych mieszkańców gminy 

(z przeważającą liczbą kobiet), 

 Ujemne saldo migracji, 

 Ubożenie się społeczeństwa, 

 Niska świadomość ekologiczna 

społeczeństwa, 

  Niekorzystne trendy w strukturze 

wiekowej mieszkańców gminy, 

przejawiające się wzrostem liczby 

osób w wieku poprodukcyjnym, co 

wskazuje jednoznacznie na 

starzenie się społeczeństwa. 

Gospodarka   Korzystne pod względem 

komunikacyjnym położenie 

terenów gminnych 

(Międzynarodowy port lotniczy 

w Katowicach, autostrada A1, 

DK46), 

 Dostęp do środków unijnych,  

 Dostępne tereny pod inwestycje 

wielofunkcyjne,  

 Zaangażowanie władz gminnych 

w działania promocyjne, 

 Nowoczesne i prorozwojowe 

zarządzenie gminą. 

 Niewystarczająco rozwinięta sieć 

sanitarna i deszczowa, 

 Niezagospodarowanie nieużytki, 

 Mało rozbudowana sieć usługowa 

zwłaszcza w sektorze 

turystycznym,  

 Niezadowalający stan techniczny 

dróg, 

 Brak uzbrojenia terenów 

przeznaczonych pod inwestycje, 

 Słabo rozwinięte partnerstwo – 

publiczno-prywatne, 

 Brak zainteresowania dużych 
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inwestorów realizacją projektów 

gospodarczych w najbliższym 

otoczeniu ( Częstochowa i okolice) 

 Zbyt niski poziom wykorzystania 

atutów i potencjału rozwojowego 

gminy. 

 Szanse Zagrożenia 

Środowisko 

naturalne 

i dziedzictwo 

kulturowe  

 

 Wzrost znaczenia walorów 

kulturowych i krajobrazowych,  

 Wzrost znaczenia i zastosowania 

wód termalnych. 

 Instytucjonalne funkcjonowanie 

Zespołu Jurajskich Parków 

Krajobrazowych. 

Społeczeństwo  Wzrost wykształcenia społeczeństwa, 

 Wzrost liczby organizacji 

pozarządowych promujących lokalne 

walory przyrodnicze i kulturowe, 

 Dodatnie saldo migracji, 

 Znaczny rozwój gmin sąsiednich 

prowadzące do ograniczenia 

bezrobocia w gminie Olsztyn. 

 Postępująca zmiana modelu 

zachowań społecznych (wzrost 

aktywności na rynku pracy: 

samozatrudnienie, mobilność 

pracowników), 

 Zwiększenie się ujemnego salda 

migracji, stopniowe wyludnianie się 

obszaru gminy, 

 Pogłębiające się bezrobocie, 

  Bierność grup społecznych szczególnie 

zagrożonych negatywnymi procesami 

społecznymi. 

Gospodarka   Dostępność środków unijnych 

umożliwiająca finansowanie inicjatyw 

podejmowanych przez jednostki 

samorządowe, a także 

przedsiębiorstwa prywatne oraz 

organizacje trzeciego sektora, 

 Pozyskanie środków z Regionalnego 

Programu operacyjnego na lata 2014 -

2020 (Gmina Olsztyn na liście 

kluczowych projektów Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020), 

 Rozwój gospodarstw 

agroturystycznych i eko 

przedsiębiorstw bazujących na 

lokalnych produktach, 

 Wzmożony ruch pielgrzymkowy do 

Częstochowy. 

 Dynamicznie rozwijająca się baza 

wellness i spa 

 

 Recesja gospodarcza i ograniczone 

możliwości uzyskania dofinansowania ze 

środków krajowych, regionalnych, 

gminnych dla zaplanowanych 

projektów,   

 Zmieniające się przepisy prawne oraz 

postępujący mechanizm biurokratyczny, 

 Ograniczenia prawa do 

zagospodarowywania terenów cennych 

przyrodniczo na potrzeby prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

 Ryzyko związane z odwiertem wód 

termalnych (brak pokładów wód 

termalnych). 

Źródło: Opracowanie własne 
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5 Kluczowe uwarunkowania rozwojowe gminy  

Cechą rozwoju lokalnego (gminnego) jest jego podzielność funkcjonalna. Podzielić ją można 

na trzy podstawowe płaszczyzny funkcjonalne rozwoju lokalnego: lokalny rozwój 

gospodarczy, lokalny rozwój społeczny, lokalny rozwój środowiska naturalnego.  

Istnieje ponadto szereg subpłaszczyzn, jak lokalny rozwój przestrzenny, lokalny rozwój 

infrastruktury czy lokalny rozwój rynku pracy. 

Kształtowanie polityki rozwoju lokalnego wymaga kompleksowego podejścia.  

Jest to proces, który powinien być zaplanowany, świadomy, skoordynowany i sterowany 

przez lokalne struktury np. władze gminy. Jest to z reguły proces długotrwały, gdyż efekty 

działań prorozwojowych są często oddalone w czasie. 

Rozwój lokalny to kreowanie nowych wartości, do których w skali gospodarki lokalnej 

zaliczyć należy: 

 nowe rodzaje działalności gospodarczej, społecznej, administracyjnej, usługowej 

itp., 

 nowe firmy i instytucje, nowe miejsca pracy, 

 nowe produkty, dobra i  usługi zaspokajające zapotrzebowanie wewnętrzne, jak 

i zewnętrzne, 

 atrakcyjne oferty lokalizacyjne, 

 wysoka, jakość środowiska życia, 

 dostępność różnych usług. 

Przedstawione ujęcie jest ujęciem ekonomicznym, poszerzonym o różnorodność, 

waloryzację potencjału ludzkiego i  stosunków pozarynkowych. Rozwój lokalny wpływa 

pozytywnie na sytuację społeczno-ekonomiczną gminy, a także powoduje zmniejszenie 

zależności regionu od państwa i zewnętrznych podmiotów gospodarczych 2. 

Zrównoważony, wielopłaszczyznowy i długofalowy rozwój gminy jest uzależniony od 

optymalnego wykorzystania jej potencjału rozwojowego. Ze względu na coraz większą 

konkurencję pomiędzy jednostkami gminnymi, dysponującymi podobnym potencjałem, ich 

atrakcyjność oraz - co za tym idzie - zdolność do przyciągania i akumulacji kapitału oraz 

zasobów ludzkich jest uzależniona od dostępności, wyeksponowania oraz wykorzystania tzw. 

potencjału wyróżniającego rozumianego, jako zasoby niedostępne bądź posiadane przez 

inne organizmy gminne w ograniczonym zakresie. 

                                                           
2 Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 5(2/2012) Tomasz Wołowiec, Dariusz Reśko, Strategia 

rozwoju gminy, jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą. 
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Analizując determinanty atrakcyjności gminy Olsztyn, jako najważniejsze aspekty, które 

powinny mieć wpływ na kształtowanie i dynamizację rozwoju gminy w nadchodzących 

latach, należy wskazać następujące kwestie: 

 Efektywna i spójna koncepcja wykorzystania terenów gminnych, na których 

występują zasoby wód termalnych, 

 Pełnienie przez gminę funkcji centrum rekreacyjno-turystycznego regionu. Niezwykle 

bogate zaplecze krajobrazowe i historyczne (zabytki) gminy pozwala na to, by gmina 

pełniła funkcję lidera w regionie w obrębie świadczenia usług turystycznych 

i rekreacyjnych. Powstaniu nowych usług w ww. zakresie (zwłaszcza w  zakresie 

wykorzystania potencjału wód termalnych i rozwój usług wellness i spa) sprzyjać 

będzie możliwość pozyskania środków unijnych przewidzianych w nowej 

perspektywie dofinansowań na lata 2014-2020.  

 Zapisy prawa lokalnego sprzyjające powstawaniu nowych podmiotów 

gospodarczych  (małych i średnich przedsiębiorstw). Działania te w konsekwencji 

oddziaływać będą na zmniejszenie się wskaźnika bezrobocia w gminie. 

 Dalsze działania inwestycje zmierzające do polepszenia się gminnej infrastruktury 

komunikacyjnej. 

 Wzmożone działania skierowane na promocję walorów krajobrazowych gminy.  

 Tworzenie organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, klastry) wspierających 

lokalnych przedsiębiorców prowadzących szeroko pojęte inicjatywy zmierzające do 

tworzenia społeczeństwa wiedzy zwłaszcza w zakresie ochroną środowiska 

naturalnego oraz wykorzystania instalacji prośrodowiskowych w gospodarstwach 

domowych (np. mikrobiogazownie w gospodarstwa rolnych, panele fotowoltaiczne 

i solarne). 

Efektywne wykorzystanie zdefiniowanych determinantów atrakcyjności umożliwi 

neutralizację problemów społeczno-gospodarczych gminy przekształcając ją 

w nowoczesny ośrodek gminny, konkurencyjny w warunkach rywalizacji rynkowej 

jednostek sektora samorządowego. 
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6 Wizja gminy – główne przesłania rozwojowe 

Analizując sytuację rozwojową gminy sformułowano wizję gminy w roku 2020 uwzględniając 

poszczególne płaszczyzny rozwoju. Horyzont czasowy 2014-2020 objęty założeniami 

niniejszej Strategii, to okres, kiedy działania w obrębie poszczególnych płaszczyzn rozwoju 

będą realizacją misji zawartej w zwięzłym przesłaniu rozwojowym. 

Olsztyn 2020 - gmina zrównoważonego rozwoju. 

Aby w pełni oddać myśl zawartą w powyższym haśle należy odnieść się do definicji 

zrównoważonego rozwoju i zaadaptować ją na potrzeby przedmiotowego dokumentu. 

Zrównoważony rozwój to taki proces zmian społecznych, gospodarczych i środowiskowych, 

który zapewnia równowagę pomiędzy zyskami i kosztami rozwoju i to w perspektywie 

przyszłych pokoleń, czyli jest „odzwierciedleniem polityki i strategii ciągłego rozwoju 

gospodarczego i społecznego bez szkody dla środowiska i zasobów naturalnych, od których 

jakości zależy kontynuowanie działalności człowieka i dalszy rozwój”3. 

Przekładając tę definicję na podłoże Strategii Rozwoju Gminy należy wskazać, iż jej rozwój 

winien odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społeczno gospodarczych 

z najwyższym poszanowaniem dóbr środowiska naturalnego gminy. Rozwój gminy powinien 

odbywać się w następujących płaszczyznach: 

 Spójny rozwój przestrzenno- społeczno-gospodarczy, 

 Gmina o stabilnej zdywersyfikowanej strukturze gospodarczej, 

 Centrum turystyki krajobrazowej i pielgrzymkowej rozpoznawalne w skali kraju, 

 Gmina korzystająca z potencjału swoich mieszkańców jednocześnie warunkująca ich 

rozwój osobowościowy, 

 Gmina przyjazna rozwoju przedsiębiorczości, 

 Gmina pielęgnująca i promująca swoje walory turystyczno-krajobrazowe oraz 

wiekowy dorobek kulturalny. 

 

                                                           
3 http://www.ekonomiaspoleczna.pl 
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7  Cele i kierunki rozwoju gminy 

Pomiędzy zakładanym, pożądanym scenariuszem strategicznym, a procesami obecnie 

zachodzącymi na terenie gminy istnieje szereg zasadniczych rozbieżności, które składają się 

na tzw. lukę strategiczną. Od tego, w jakim stopniu wyznaczone cele i kierunki będą 

realizowane poprzez konkretne działania zależy, czy w założonym horyzoncie czasowym 

gminie uda się zrealizować przyjęte założenia rozwojowe. 

Cel strategiczny, który umożliwi realizację zakładanego scenariusza rozwojowego/ 

sformułowanej misji strategicznej zdefiniowano następująco: 

Ustabilizowana sytuacja społeczno – gospodarcza gminy wykorzystująca jej unikatowy 

potencjał przyrodniczy. 

Osiągniecie celu strategicznego odbywać się będzie poprzez realizację wskazanych poniżej 

czterech programów operacyjnych. 

Tabela 21 Programy Operacyjne realizacji celu strategicznego  

Program Operacyjny Nazwa programu operacyjnego 

PO I  Wykorzystanie potencjału kulturowo - środowiskowego gminy  

PO II Aktywizacja mieszkańców gminy oraz przeciwdziałanie negatywnym 

zjawiskom społecznym i gospodarczym 

PO III Poprawa efektywności zarządzania gminą 

PO IV Poprawa jakości i konkurencyjności przestrzeni gminnej 

Źródło: Opracowanie własne  

Wdrożenie założeń poszczególnych programów operacyjnych odbywać się będzie poprzez 

działania kierunkowe, z kolei te ostatnie realizowane będą poprzez działania o charakterze 

inwestycyjnym, szkoleniowym, informacyjno- promocyjnym i kulturalno- oświatowym.  

Wskazane wyżej programy operacyjne i odpowiadające im kierunki działania winny być 

rozpatrywane oddzielnie, gdyż mają one charakter komplementarny. Poniżej szczegółowo 

przedstawione zostały kierunki działania przypisane dla poszczególnych programów 

operacyjnych. 

PO I - Wykorzystanie potencjału kulturowo - środowiskowego gminy  

KD 1.1 – Działania zmierzające do zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 

KD 1.2 - Wykorzystanie potencjału turystycznego gminy, w tym pokładów wód termalnych, 

KD 1.3 – Promocja gminnych walorów turystycznych i kulturowych, 
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KD 1.4 – Podwyższenie roli lokalnego rynku usług turystycznych oraz rozbudowa bazy 

okołoturystycznej  uwzględniającej ruchu pielgrzymkowy jak i unikatowe walory turystyczny 

gminy, 

KD 1.5 - Nadawanie nowych funkcji obiektom zabytkowym zgodnych z bieżącymi potrzebami 

gospodarczo-społecznymi. 

PO II - Aktywizacja mieszkańców gminy oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom 

społecznym i gospodarczym 

KD 2.1 –Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw, 

KD 2.2 – Doposażenie i rozwój bazy edukacyjnej oraz kształtowanie systemu edukacyjnego 

dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy, 

KD 2.3 – Promocja gminy, jako miejsca przyjaznego osiedlaniu się, oraz gminy przyjaznej 

rodzinie, 

KD 2.4 - Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem m.in. 

działań zmierzających do rozbudowy komunikacji publicznej, infrastruktury około drogowej 

(chodniki, pobocza), 

KD 2.5 - Aktywizacja kulturalno – społeczna, rekreacyjna mieszkańców poprzez 

propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, 

KD  2.6 - Rozwój lokalnych Instytucji Otoczenia Biznesu. 

PO III - Poprawa efektywności zarządzania gminą 

KD 3.1 – Działania przyczyniające się wzmożenia współpracy międzysektorowej w obrębie 

złotego trójkąta ( samorząd, biznes, organizacje pozarządowe), 

KD  3.2 - Inicjowanie działań o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, 

KD 3.3 - Podnoszenie kompetencji pracowników samorządu lokalnego oraz podnoszenie 

sprawności funkcjonowania jednostek samorządowych, 

KD 3.4 – Działania zmierzające do rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego i poprawy 

atrakcyjności inwestycyjnej gminy. 

PO IV - Poprawa jakości i konkurencyjności przestrzeni gminnej 

KD 4.1- Tworzenie warunków dla rozwoju lokalnego budownictwa mieszkaniowego w tym 

socjalnego i komunalnego, 
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KD 4.2 - Rozwój oraz modernizacja infrastruktury technicznej gminy ze szczególnym 

uwzględnieniem infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej (sanitarnej, deszczowej) oraz 

wodociągowej, 

KD 4.3 - Realizacja przedsięwzięć sprzyjających poprawie efektywności energetycznej, 

KD 4.4 - Odnowa urbanistyczna obszarów gminnych i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej, 

KD 4.5 - Zagospodarowanie terenów gminnych na cele sportowo – rekreacyjno- turystyczno- 

kulturowe, 

KD 4.6 - Rozbudowa i optymalizacja układu komunikacyjnego gminy, 

KD 4.7. – Wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych w gminie. 
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Tabela 22 Cele i kierunki działania 

Źródło: Opracowanie własne

Cel 
Strategiczny 

Ustabilizowana sytuacja społeczno-gospodarcza gminy wykorzystująca jej unikatowy potencjał przyrodniczy 

Program 
Operacyjny 

PO I Wykorzystanie potencjału 
kulturowo - środowiskowego gminy 

PO II Aktywizacja mieszkańców gminy 
oraz przeciwdziałanie negatywnym 

zjawiskom społecznym i gospodarczym 

PO III - Poprawa efektywności 
zarządzania gminą 

 

PO IV - Poprawa jakości 
i konkurencyjności przestrzeni gminnej 

 

K
ie

ru
n
k
i 
d
z
ia

ła
n
ia

 

KD 
1.1 

Działania zmierzające do 
zachowania dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego 

KD 
2.1 

Tworzenie korzystnych warunków 
dla rozwoju sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw 

KD 
3.1 

Działania przyczyniające 
się wzmożenia współpracy 

międzysektorowej 
w obrębie złotego 

trójkąta (samorząd, 
biznes, organizacje 

pozarządowe) 

KD 
4.1 

Tworzenie warunków dla 
rozwoju lokalnego budownictwa 

mieszkaniowego w tym 
socjalnego i komunalnego 

KD 
1.2 

Wykorzystanie potencjału 
turystycznego gminy, w tym 
pokładów wód termalnych 

KD 
2.2 

Doposażenie i rozwój bazy 
edukacyjnego oraz kształtowanie 

systemu edukacyjnego 
dostosowanego do potrzeb 

lokalnego rynku pracy 

KD 
3.2 

Inicjowanie działań 
o charakterze lokalnym 

i ponadlokalnym 

KD 
4.2 

Rozwój oraz modernizacja 
infrastruktury technicznej 

gminy ze szczególnym 
uwzględnieniem infrastruktury 

drogowej, kanalizacyjnej 
(sanitarnej, deszczowej) oraz 

wodociągowej 

KD 
1.3 

Promocja gminnych walorów 
turystycznych i kulturowych 

KD 
2.3 

Promocja gminy, jako miejsca 
przyjaznego osiedlaniu się, oraz 

gminy przyjaznej rodzinie 

KD 
3.3 

Podnoszenie kompetencji 
pracowników samorządu 

lokalnego oraz 
podnoszenie sprawności 

funkcjonowania jednostek 
samorządowych 

KD 
4.3 

Realizacja przedsięwzięć 
sprzyjających poprawie 

efektywności energetycznej 

KD 
1.4 

Podwyższenie roli lokalnego rynku 
usług turystycznych oraz 
rozbudowa bazy około -

turystycznej  uwzględniającej 
ruch pielgrzymkowy jak i 

unikatowe walory turystyczny 
gminy 

KD 
2.4 

Działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa publicznego z 
uwzględnieniem m.in. działań 
zmierzających do rozbudowy 

komunikacji publicznej, 
infrastruktury około drogowej –

(chodniki, pobocza) 

KD 
3.4 

Działania zmierzające do 
rozwoju partnerstwa 
publiczno-prywatnego 

i poprawy atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy 

KD 
4.4 

Odnowa urbanistyczna 
obszarów gminnych 

i uatrakcyjnienie przestrzeni 
publicznej 

KD 
1.5 

Nadawanie nowych funkcji 
obiektom zabytkowym zgodnych 

z bieżącymi potrzebami 
gospodarczo- społecznymi 

KD 
2.5 

Aktywizacja kulturalno- społeczna, 
rekreacyjna mieszkańców poprzez 

propagowanie aktywnego 
i zdrowego stylu życia 

 

KD 
4.5 

Zagospodarowanie terenów 
gminnych na cele sportowo- 

rekreacyjno-turystyczno-
kulturowe 

 K D 
2.6 

Rozwój lokalnych Instytucji 
Otoczenia Biznesu 

KD 
4.6 

Rozbudowa i optymalizacja 
układu komunikacyjnego gminy 

 
KD 
4.7 

Wzrost atrakcyjności terenów 
inwestycyjnych w gminie 
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8 Komplementarność Strategii z politykami sektorowymi państwa, regionu i gminy  

Strategia Rozwoju Gminy Olsztyn jest komplementarna z politykami sektorowi państwa 

regionu i gminy. 

8.1 Poziom Krajowy 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

DSRK jest dokumentem określającym główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju 

kraju w perspektywie długookresowej. Założeniem wyjściowym przy konstruowaniu Strategii 

stała się konieczność przezwyciężenia kryzysu finansowego w jak najkrótszym czasie. 

Wolniejszy rozwój spowodowałby, że jakość życia ludzi poprawiałaby się bardzo wolno. 

Niezbędne jest zbudowanie przewag konkurencyjnych na kolejne dziesięć lat, czyli do 2030 

r., tak, aby po wyczerpaniu dotychczasowych sił rozwojowych Polska dysponowała nowymi 

potencjałami wzrostu w obszarach dotychczas nieeksploatowanych. 

Celem głównym Strategii jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami 

jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce.  

Kierunki interwencji podporządkowane są schematowi trzech obszarów strategicznych, które 

zostały podzielone na osiem części (zgodnych ze strategicznymi celami rozwojowymi). Są to: 

 W obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki: 

- Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna, 

- Polska Cyfrowa, 

- Kapitał ludzki, 

- Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, 

 W obszarze równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski: 

- Rozwój regionalny, 

- Transport, 

 W obszarze efektywności i sprawności państwa: 

- Kapitał społeczny, 

- Sprawne państwo. 

Strategia Rozwoju Gminy Olsztyn jest zgodna z celami strategicznymi Długookresowej 

Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030 szczególnie w zakresie określenia kierunków działania, 

które w konsekwencji przyczynią się do rozwoju regionalnego. 
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Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Celem głównym strategii średniookresowej staje się wzmocnienie i wykorzystanie 

gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy 

i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. 

Dokonany w ŚSRK wybór trzech obszarów strategicznych (Sprawne i efektywne państwo, 

Konkurencyjna gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna) oraz w ich ramach 

poszczególnych celów i priorytetowych kierunków interwencji jest odpowiedzią na kluczowe 

wyzwania w najbliższym dziesięcioleciu, która pozwoli na zintensyfikowanie procesów 

rozwojowych oraz uniknięcie dryfu rozwojowego.  

ŚSRK opiera się na zintegrowanym podejściu w planowaniu i podejmowaniu interwencji 

w ramach różnych polityk publicznych. Zintegrowane podejście pozwala na wykorzystanie 

endogenicznego potencjału terytoriów, ich zasobów i wiedzy. Umożliwia realizację 

interwencji ukierunkowanych na globalne wyzwania rozwojowe, a jednocześnie 

dostosowanych do lokalnych uwarunkowań. Podejście zintegrowane ułatwia łączenie różnych 

sektorowych i dziedzinowych interwencji, tak by efekt synergii był jak największy 

(integracja pozioma). Sprzyja również silniejszemu powiązaniu i koordynacji działań 

podejmowanych przez podmioty na różnych szczeblach zarządzania (integracja pionowa). 

Zintegrowane podejście łączy też aspekty gospodarcze, społeczne i terytorialne. Właściwie 

prowadzona polityka rozwoju, skoncentrowana tematycznie i terytorialnie, przyczyniać się 

będzie do lepszego dysponowania wszystkimi środkami publicznymi, co nabiera coraz 

większego znaczenia w kontekście ograniczonych krajowych środków finansowych 

i efektywnego wykorzystania środków unijnych, w tym w ramach perspektywy finansowej 

2014-2020.  

Założeniem stojącym u podstaw wskazanych w ŚSRK zadań państwa jest przekonanie, że 

interwencje publiczne powinny być kierowane przede wszystkim na te dziedziny 

i przedsięwzięcia, które przynoszą największą wartość dodaną dla osiągnięcia określonych 

celów i efektów rozwojowych.  

Cele i kierunki działania wpisane w Strategię Rozwoju Gminy Olsztyn są zgodne z obszarami 

strategicznymi określonymi w Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju zwłaszcza 

w zakresie osiągnięcia konkurencyjności gospodarczej oraz spójności społecznej 

i terytorialnej. 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym 

określającym cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które 

powinny ten rozwój zapewnić. Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za 
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najważniejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów, na których koncentrowane będą 

działania państwa. Uwzględnia jednocześnie najważniejsze trendy rozwoju światowej 

gospodarki oraz cele, jakie stawia Unia Europejska w odnowionej Strategii Lizbońskiej. 

Strategia nadaje priorytet działaniom, jakie będą podejmowane w latach 2007-2015 w celu 

realizacji wizji Polski. 

Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: 

poszczególnych obywateli i rodzin. Cel główny, a także problemy społeczno-gospodarcze 

wynikające z zapóźnień rozwojowych, niedoinwestowania polskiej gospodarki oraz 

uwarunkowań zewnętrznych, wskazują na priorytety. Określają one najważniejsze kierunki 

i główne działania, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie głównego celu Strategii. Do 

Priorytetów tych należą: 

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 

2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 

4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 

5. Rozwój obszarów wiejskich 

6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej 

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Olsztyn przyczyni się do osiągnięcia priorytetu 1 i 3 

Strategii Rozwoju Kraju. Pozwoli na podniesienie konkurencyjności śląskiej gospodarki 

( w konsekwencji kraju), co bezpośrednio przełoży się na pozyskanie nowych inwestorów 

i utworzenie nowych miejsc pracy. 

8.2 Poziom Regionalny 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” 

Dbając o zrównoważony i harmonijny rozwój województwa śląskiego, należy dążyć do jak 

najlepszego wykorzystania pozytywnych tendencji zmian oraz przeciwdziałania 

niekorzystnym zjawiskom, tak by stworzyć warunki dla rozwoju mieszkańców, 

przedsiębiorstw i organizacji w globalnej konkurencji.  

Wizerunek województwa śląskiego w perspektywie 2020+ 

Województwo śląskie będzie regionem zrównoważonego i trwałego rozwoju stwarzającym 

mieszkańcom korzystne warunki życia w oparciu o dostęp do usług publicznych o wysokim 

standardzie, o nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarce oraz istotnym 

partnerem w procesie rozwoju Europy wykorzystującym zróżnicowane potencjały 

terytorialne i synergię pomiędzy partnerami procesu rozwoju. Osiągnięcie tak nakreślonej 
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wizji rozwoju poprzez wykorzystanie i wzmocnienie posiadanych pozytywnych wartości, 

usuwanie barier rozwojowych oraz kreowanie nowych wartości oznacza, iż województwo 

śląskie będzie regionem: 

 stwarzającym szanse rozwojowe mieszkańcom, dającym poczucie bezpieczeństwa 

publicznego, zdrowotnego i socjalnego, 

 którego mieszkańców cechuje otwartość, tolerancja, solidaryzm społeczny, 

przedsiębiorczość, wysokie kompetencje, zdolność adaptacyjna i kreacyjna, 

mobilność zawodowa ugruntowana tożsamość kulturowa i wysoki stopień 

identyfikacji z regionem, 

 o dobrze rozwiniętym i dostępnym systemie szkolnictwa na wszystkich poziomach, 

zapewniającym wysoką jakość kształcenia i dostosowanym do potrzeb rynku pracy, 

 o efektywnym i innowacyjnym systemie kształcenia ustawicznego, zorientowanym na 

różne środowiska i zaspokajającym oczekiwania różnych grup wiekowych ludności 

oraz aktywnym systemie przekwalifikowań zawodowych zwiększającym mobilność 

zawodową, 

 o ugruntowanym, pozytywnym wizerunku funkcjonującym w świadomości 

Europejczyków, 

 otwartym na współpracę zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej, w tym 

w ramach euroregionów, 

 w którym nowoczesna gospodarka, rozwój przedsiębiorczości, edukacji, kultury 

i ochrony zdrowia zapewniają utrzymanie pozycji jednego z kilku centrów rozwoju 

cywilizacyjnego Polski i Europy, 

 opartym na wiedzy, kreatywnym i innowacyjnym, o dużej koncentracji aktywności 

w dziedzinie badawczo - rozwojowej, zaawansowanych technologii, tworzącym 

i absorbującym liczące się w skali międzynarodowej innowacje, dysponującym dużym 

potencjałem wysoko wykwalifikowanej kadry naukowo-badawczej, otwartym na 

współpracę z otoczeniem europejskim i światowym, 

 rozwijającym nowe produkty przy wykorzystaniu dorobku innowacyjnego 

i wynalazczego regionu oraz zdolności do komercjalizacji technik i rozwiązań 

innowacyjnych, 

 o zdywersyfikowanej nowoczesnej strukturze gospodarczej, wydatnie przyczyniającej 

się do wzrostu gospodarczego kraju, m.in. odgrywającym czołową rolę w jego 

systemie energetycznym dzięki swoim tradycyjnym przemysłom oraz posiadającym 

silny sektor przedsiębiorstw, w tym MŚP, charakteryzujący się licznymi powiązaniami 

z międzynarodowymi koncernami, 
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 o rozbudowanej i zmodernizowanej infrastrukturze, włączonym w transeuropejskie 

systemy infrastrukturalne zwłaszcza transportowo-logistyczne, energetyczne, 

komunikacyjne i informacyjne, 

 „czystym” we wszystkich składnikach środowiska naturalnego, zapewniającym 

zachowanie bioróżnorodności obszarów, stwarzającym warunki do zdrowego życia 

i realizującym zasady zrównoważonego rozwoju, 

 o dużych walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, a także 

turystyczno-rekreacyjnych, z różnorodną ofertą spędzania czasu wolnego. 

Strategia Rozwoju Gminy Olsztyn wpisuje się swoją misją oraz celem strategicznym 

w kształtowanie wizerunku województwa śląskiego jako regionu o dużym potencjale 

przyrodniczym i krajobrazowym o rozbudowanej i zmodernizowanej infrastrukturze 

otwartym na współpracę zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej, w tym w ramach 

euroregionów. 

8.3 Poziom lokalny  

Gminny Program Ochrony Środowiska, aktualizacja na lata 2009-2012 z perspektywą do 

roku 2016 

Głównym celem rozwoju Gminy opisanym w Gminnym Programie Ochrony Środowiska jest 

osiągnięcie wzrostu jakości życia mieszkańców i przygotowanie do zaspakajania potrzeb 

następnych pokoleń poprzez wykorzystanie szans rozwoju wszystkich miejscowości co z kolei 

umożliwia zrównoważony rozwój terenu całej gminy. Dążenie to wyznacza główne cele 

strategiczne: 

 ochrona warunków przyrodniczych i kulturowych, 

 dążenie do rozwoju bazy służącej wypoczynkowi i rekreacji (baza noclegowa, 

żywieniowa, ciekawostki turystyczne, ścieżki rowerowe itp.), 

 zapewnienie dogodnych warunków mieszkalnictwa, 

 tworzenie dogodnych warunków rozwoju gospodarczego, 

 zwiększanie atrakcyjności gminy dla rozwoju turystyki, 

 realizacja systemów „uzbrojenia terenu”, szczególnie w zakresie kanalizacji 

sanitarnej, wód opadowych i roztopowych, doprowadzenia wody i źródeł energii, 

jako zachęta dla rozwoju działalności inwestycyjnej i gospodarczej, 

 poszukiwanie możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej (biomasa, biogaz, 

źródła geotermalne, energia słoneczna), 
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 racjonalizacja wykorzystania źródeł energii poprzez stosowanie technologii 

dociepleń, 

 budynków użyteczności publicznej i odzysku ciepła z instalacji wentylacyjnych, 

 zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej, 

 uporządkowanie zabudowy i podniesienie intensywności terenów zurbanizowanych, 

 racjonalną gospodarkę zasobami przyrodniczymi, 

 stworzenie i ochronę oraz rozwój ciągów i korytarzy ekologicznych związanych 

z kompleksami leśnymi, pomnikami przyrody, 

 zachowanie krajobrazu naturalnego i obszarów o dużych walorach krajobrazowych, 

 ochrona zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem doprowadzenia do 

wysokiej klasy czystości wód występujących na terenie Gminy i to zarówno 

powierzchniowych jak i podziemnych, 

 eliminacja działań, urządzeń, materiałów i obiektów mogących mieć wpływ na 

degradację środowiska. 

Powyżej wymieniono tylko niektóre istotne zadania stojące przed władzami Gminy mające 

znaczący wpływ, na jakość życia ludności zamieszkującej teren Gminy obecnie, jak też 

następnych pokoleń. Wszystkie działania z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska 

naturalnego mają mniejszy lub większy wpływ na wszelkie inne działania i życie populacji 

ludzkiej. Wskazane wyżej zadania są zgodne z kierunkami działania określonymi 

w przedmiotowym dokumencie pozwalające osiągnąć 4 główne Programy Operacyjne, a co 

za tym idzie Cel Strategiczny określony w Strategii. 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olsztyn 

Celem głównym Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olsztyn jest wzmocnienie 

potencjału rozwojowego gminy poprzez rewitalizację przestrzeni publicznych i nadanie im 

nowych funkcji turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz aktywizację społeczności 

lokalnej. 

Pola strategiczne wskazane w programie to: 

 Zagospodarowanie przestrzenne, 

 Przedsiębiorczość, 

 Aktywizacja społeczna, 

 Dziedzictwo, kultura i turystyka, 

 Bezpieczeństwo i jakość życia. 
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Należy jednoznacznie wskazać, iż pola strategiczne wyznaczone w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Gminy Olsztyn są zgodne z zakresem Programów Operacyjnych określonych 

w Strategii. 
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9 Planowane Projekty Strategiczne 

Poszczególne składowe Celu strategicznego, a więc Priorytety Operacyjne i Kierunki 

działania, będą wdrażane poprzez realizację konkretnych projektów – działań o charakterze 

inwestycyjnym, szkoleniowym, informacyjno-promocyjnym oraz marketingowym. Projekty 

włączone do Strategii mają charakter indykatywny. Należy przez to rozumieć, iż 

dopuszczalne są modyfikacje dotyczące ich zakresu, wartości czy terminu, a realizacja 

poszczególnych zadań będzie uzależniona od bieżących możliwości finansowych instytucji 

odpowiedzialnych za ich wdrażanie. Ponadto, zapisy Strategii uwzględniają jedynie projekty 

uznane za strategiczne dla gminy dysponujące największym potencjałem i generujące 

największą wartość dodaną. 
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Tabela 23 Projekty o znaczeniu strategicznym  

Lp. Nazwa zadania 
Priorytet 

operacyjny 
Główny kierunek 

działania 
Komplementarne kierunki 

działania 

1. 
Zagospodarowanie terenów gminnych na których występują pokłady 
wód termalnych 

PO-I KD1.2 KD 4.4, KD 4.5,KD 3.4 

2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Olsztyn - Odrzykoń PO-IV KD 4.2 KD 4.1. 

3. 
Optymalizacja sieci drogowej na terenie gminy Olsztyn wraz 
z infrastrukturą (oświetlenie ulic, chodniki, ścieżki rowerowe 
odwodnienie) 

PO-IV KD 4.2 KD 2.4, KD 4.3, KD4.4, 

4. Rozwój komunikacji publicznej w obrębie gminy Olsztyn PO-IV KD 4.6 KD 2.4 

5. Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych PO-IV 
KD 4.1  
KD 4.7 

KD 4.2,KD 2.1 

6. Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach gminnych PO-IV KD 4.2 KD 4.1, KD 3.4, KD 2.1 

7. Rozwój infrastruktury okołoturystycznej PO I KD 1.4 KD 2.5, KD 1.5 

8. Rozwój potencjału turystycznego gminy PO I KD 1.5 KD 1.1., KD 1.4 

9. Działania promocyjne zwiększające rozpoznawalność gminy.  PO I KD 1.3 KD 1.4, KD 2.3 

10. Aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego PO IV KD 4.1  KD 4.5 

11. Termomodernizacja obiektów gminnych  PO IV  KD 4.3 KD 4.4  

Źródło: Opracowanie własne  
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10 Potencjalne źródła finansowania 

Działania określone w niniejszym dokumencie w większości przypadków wymagają 

dodatkowych nakładów finansowych na ich realizację. Poniżej zaprezentowano dostępne 

źródła finansowania oraz zakres jaki obejmują. Należy pamiętać, iż od roku 2014 Polska 

korzystać będzie z kolejnego budżetu unijnego, zmianie ulegnie, więc struktura oraz rodzaje 

dostępnych instrumentów finansowych w obrębie Funduszy Strukturalnych. 

10.1 Środki Własne  

Samorząd może realizować inwestycje będące w jego kompetencjach z wykorzystaniem 

środków pochodzących z dochodów własnych – jest to najpopularniejsza metoda 

finansowania inwestycji, jednakże ograniczająca ich skalę i zakres do limitu wydatków 

uchwalonych na daną inwestycję w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wsparciem środków 

własnych mogą być środki z kredytu banków komercyjnych lub środki pozyskane w ramach 

emisji papierów wartościowych, np. obligacji komunalnych.  

10.2 Bankowe i pozabankowe instrumenty finansowe 

Kredyty, pożyczki bankowe itp. o charakterze krótko i długoterminowym. Standardowe 

kredyty bankowe należą do stosunkowo kosztownych, dlatego często wykorzystywane są 

kredyty i pożyczki o charakterze preferencyjnym - nisko oprocentowane bądź z możliwością 

częściowego umorzenia. Do najczęściej wykorzystywanych źródeł współfinansowania 

inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej należą środki w dyspozycji 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zarówno WFOŚ jak i NFOŚ 

dysponują w swojej ofercie: 

 preferencyjnymi, częściowo umarzalnymi, pożyczkami na termomodernizację, 

wymiany źródła ciepła, montaż instalacji OZE, 

 dotacjami na przygotowanie programów efektywności energetycznej, 

 dotacjami na działania z zakresu edukacji ekologicznej, w tym dot. efektywności 

energetycznej. 

10.3 Fundusze Strukturalne  

Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich 

zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten 

sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze 

kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są 

w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE. Polityka Strukturalna 
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i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów 

w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych.  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 

Każde województwo posiada własny Regionalny Program Operacyjny, który wynika m.in. ze 

strategii rozwoju danego obszaru.. Stanowi on najistotniejszy instrument polityki 

regionalnej, spajający większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w ramach funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej.  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 realizuje wizję rozwoju 

regionu zawartą w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, przyjętą 

przez Sejmik 1 lipca 2013 r., i stanowi jeden z najistotniejszych instrumentów polityki 

regionalnej Stanowi też instrument realizacji Umowy Partnerstwa – dokumentu 

określającego strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych 

polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 

2014-2020 i wykazuje z nią pełną zgodność. RPO WSL 2014-2020 wraz z krajowymi 

programami operacyjnymi oraz Umową Partnerstwa tworzy spójny system dokumentów 

strategicznych i programowych na nową perspektywę finansową. Ponadto cele programu 

wpisują się w wizję rozwoju Unii Europejskiej zawartą w Strategii na rzecz inteligentnego 

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu –Europa 2020. 

W projekcie Regionalnego Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

przyjętym Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego w dniu 11 lutego 2014 roku wyznaczone 

zostały następujące osie priorytetowe. 

 Oś priorytetowa I – Nowoczesna Gospodarka,  

 Oś priorytetowa II - Cyfrowe Śląskie, 

 Oś priorytetowa III - Konkurencyjność MŚP, 

 Oś priorytetowa IV – Efektywność Energetyczna, Odnawialne Źródła Energii 

i Gospodarka Niskoemisyjna, 

 Oś priorytetowa V – Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie Zasobów, 

 Oś priorytetowa VI - Transport , 

 Oś priorytetowa VII - Regionalny rynek pracy, 

 Oś priorytetowa VIII – Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, 

  Oś priorytetowa IX - Włączenie społeczne, 

 Oś priorytetowa X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, 

 Oś priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

 Oś priorytetowa XII – Infrastruktura edukacyjna, 
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 Oś priorytetowa XIII - -Pomoc techniczna. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Kolejnym programem operacyjnym wspierającym działania w zakresie m.in. efektywności 

energetycznej jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (obecnie opublikowany 

jest projekt programu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 08.01.2014 roku). 

Przedstawiona koncepcja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-

2020 jest odpowiedzią na wyzwania związane z przyjęciem ambitnych celów rozwojowych 

zaadresowanych do Polityki Spójności w zakresie infrastruktury rozwoju zrównoważonego, 

przy jednoczesnym dostosowaniu tych celów do krajowych uwarunkowań Zgodnie ze 

strategią Europa 2020, rozwój zrównoważony oznacza budowanie zrównoważonej 

i konkurencyjnej gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, tj. jednocześnie 

uwzględniającej wymiar środowiskowy, społeczny i gospodarczy prowadzonych działań 

Program wskazuje krajowe cele w obszarze rozwoju zrównoważonego przy zachowaniu 

spójności i równowagi pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w zakresie niezbędnej 

infrastruktury oraz wsparcia skierowanego do wybranych obszarów gospodarki. Struktura 

programu składa się z czterech głównych celów tematycznych tworzących cztery 

podstawowe obszary interwencji (gospodarka niskoemisyjna, adaptacja do zmian klimatu, 

ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów oraz transport zrównoważony) oraz 

w ograniczonym zakresie komplementarnych działań w ramach celu tematycznego 9, 

dotyczących kluczowych elementów infrastruktury ochrony zdrowia. Działania realizowane 

w ramach programu zostały dobrane tak, aby w największym stopniu przyczyniały się do 

osiągnięcia celu głównego, tj. wsparcia gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów 

i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.  

Programy i inicjatywy wspólnotowe 

Programy i inicjatywy wspólnotowe stanowią jeden z instrumentów wspólnej polityki państw 

członkowskich Unii Europejskiej. Uruchomione zostały, aby rozwijać współpracę 

międzynarodową i jako takie mają za zadanie wspierać integrację krajów europejskich, 

w tym nie tylko członków Unii Europejskiej, poprzez realizację wieloletnich projektów przez 

międzynarodowe konsorcja i organizacje zatwierdzone przez Komisję Europejską. Poniżej 

dokonano charakterystyki najistotniejszych instrumentów w obszarze inicjatyw 

wspólnotowych: 

 JASPERS – do wsparcia kwalifikują się projekty duże, których całkowita 

szacunkowa wartość wynosi co najmniej 25 mln euro w sektorze środowiska oraz 

50 mln w pozostałych sektorach. Przedmiotem wsparcia jest pomoc doradcza, 
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która ma na celu przygotowanie projektów do realizacji, w tym m.in. weryfikacja 

przygotowanej dokumentacji oraz analiza wybranych problemów. 

 JESSICA - celem tego wspólnego przedsięwzięcia Komisji Europejskiej, 

Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy jest 

wspieranie inwestycji służących zapewnieniu zrównoważonego rozwoju 

w miastach. Inicjatywa JESSICA przewiduje stworzenie specjalnych funduszy 

rozwoju miast lub funduszy powierniczych, zasilonych środkami strukturalnymi, 

których zadaniem będzie wspieranie, przy pomocy instrumentów finansowych, 

projektów realizowanych w ramach zintegrowanych planów rozwoju miejskiego. 

Inicjatywa ta odpowiada na potrzeby rozwojowe obszarów miejskich, mających 

kluczowe znaczenie dla pobudzania wzrostu w skali lokalnej, regionalnej oraz 

krajowej. Dzięki tej inicjatywie beneficjenci będą mieli dostęp do dogodnych 

instrumentów finansowych, takich jak: korzystne kredyty, środki kapitałowe lub 

gwarancje często konieczne do realizacji projektów, ale nie będą mieli 

możliwości pozyskania dotacji.  

 JEREMIE - ta inicjatywa ma na celu poprawę wykorzystania oraz zwiększenie 

efektywności środków przeznaczanych na wsparcie sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw w ramach funduszy strukturalnych. Pozwala ona na skorzystanie 

z wiedzy i doświadczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego przy 

opracowywaniu programów operacyjnych w zakresie wsparcia MSP za pomocą 

odnawialnych instrumentów inżynierii finansowej, a następnie wdrażanie 

uzgodnionych instrumentów w ramach inicjatywy.  

10.4 Umowy z podmiotami ESCO 

ESCO (Energy Service Company) to firmy działające w sektorze inwestycji 

energooszczędnych, które finansują inwestycje w celu udziału w oszczędnościach 

w kolejnych latach, które z kolei stanowią wynagrodzenie za zaangażowany kapitał i ryzyko. 

Umowa precyzyjne określa zakres inwestycji na majątku gminy, parametry obiektu po 

modernizacji, prognozowane zużycie ciepła, energii elektrycznej dla obiektu oraz udział 

podmiotu ESCO w przyszłych oszczędnościach jak i sposób ich kalkulacji (wyznaczenie okresu 

referencyjnego, inflacja, anomalie pogodowe). Najistotniejszym elementem umów jest 

związanie obu stron wynikiem inwestycji, gdy korzyścią dla partnerów jest każda złotówka 

oszczędności wygenerowana przez inwestycję, a tym samym każda wada w technologii czy 

wykonaniu uderza w zyski podmiotu ESCO. W przypadku klasycznej inwestycji ze środków 

własnych inwestor ma jedynie gwarancję wykonawcy na roboty budowlane, technologie, ale 
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nie gwarancję osiągnięcia efektów w postaci niskiego zużycia paliw i niskich kosztów 

utrzymania. Umowy tego typu mogą spełniać warunki PPP (gdy podmiot ESCO zarządza 

obiektem) i są wtedy realizowane na podstawie ustawy o PPP. 

10.5 Partnerstwo publiczno-prywatne 

Ustawa z 28.07.2005r. nazywa partnerstwem publiczno-prywatnym współpracę podmiotu 

publicznego i partnera prywatnego, opartą na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, 

służącą realizacji zadania publicznego na zasadach przyjętych w ustawie. Zgodnie z zapisami 

ustawy, partnerstwo publiczno-prywatne może stanowić sposób realizacji przedsięwzięcia 

tylko wtedy, gdy ze współpracy z sektorem prywatnym wynikają korzyści dla interesu 

publicznego, przeważające w stosunku do korzyści wynikających z innych sposobów 

realizacji tego przedsięwzięcia przez podmiot publiczny tj. samodzielnej jego realizacji lub 

realizacji w inny sposób niż określony w ustawie. 

Prosty i efektywny model współdziałania mających wspólny cel partnerów jest od lat 

stosowany na całym świecie, jednakże w Polsce nadal nie znalazł uznania głównie ze 

względu na nieprzejrzystość procesu nawiązywania współpracy, ryzyko prawne 

(nieznajomość prawa, brak jednej spójnej interpretacji) oraz ryzyko polityczne związane 

z trybem doboru partnera, który zakłada negocjacje i wspólne wypracowanie zasad 

współpracy, a co zawsze może być podważane przez opozycję jako stanowisko zbyt miękkie 

czy wręcz niekorzystne dla samorządu. 

PPP umożliwia realizację celów publicznych za pomocą inwestycji sektora prywatnego, który 

w zależności od wybranego modelu współpracy przynajmniej częściowo pokrywa koszty 

budowy infrastruktury, a później czerpie z niej korzyści, ponosząc też ryzyko rynkowe 

(popyt). W przypadku realizacji działań określonych w założeniach do planu, bądź w planie 

zaopatrzenia […] PPP sprawdza się w sytuacji gdy samorząd planuje realizację obiektów, 

które świadczą usługi publiczne – basenów, szkół, parkingów, budownictwa komunalnego – 

w każdym z przypadków oprócz uzyskania określonej usługi (mieszkania komunalne, 

możliwość prowadzenia zajęć, powierzchnia parkingowa, usługi rekreacyjno-sportowe) JST 

po umówionym okresie przejmie na własność dany obiekt, a tym samym jest żywotnie 

zainteresowana jego parametrami, w tym efektywnością energetyczną (ergo kosztami 

eksploatacji i wartością obiektu). Tym samym określenie na etapie wyboru partnera 

wyższych parametrów w zakresie energooszczędności jest korzystne dla podmiotu 

publicznego, a w przypadku rozwiązań efektywnych finansowo, także dla podmiotu 

prywatnego. 
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11 Wskaźniki 

Monitorowanie postępu we wdrażaniu Strategii będzie możliwe dzięki wykorzystaniu 

zdefiniowanych poniżej wskaźników produktu oraz rezultatu. Formułując wskaźniki przyjęto 

założenie, iż stan bazowy dla realizacji każdego z nich zostaje ustalony na poziomie 

zerowym („0, 00”), natomiast postęp będzie mierzony w cyklach dwuletnich, począwszy od 

roku w którym Rada Gminy w Olsztynie przyjęła Strategię do realizacji. Należy również 

zwrócić uwagę na fakt, iż podstawą monitorowania niektórych wskaźników będą informacje 

pozyskane od podmiotów zewnętrznych odpowiedzialnych za realizację poszczególnych 

działań o charakterze inwestycyjnym oraz pozainwestycyjnym, gdyż nie wszystkie 

przedsięwzięcia wpływające na realizację założeń niniejszej Strategii pozostają w gestii 

Urzędu Gminy Olsztyn lub jednostek organizacyjnych gminy. 

11.1  Wskaźniki produktu 

 Powierzchnia terenów gminnych zagospodarowanych na potrzeby sportowo–

rekreacyjno-turystyczno-kulturowe - [ha], 

 Liczba rozbudowanych obiektów infrastruktury technicznej - [szt.], 

 Długość wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych dróg – [km], 

 Długość wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych chodników – [km], 

 Długość wybudowanych ścieżek rowerowych na terenie gminy – [km], 

 Liczba wybudowanych lub wyremontowanych obiektów socjalnych i komunalnych – 

[szt.], 

 Liczba nowopowstałych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury sportowo –

rekreacyjnej - [szt.], 

 Liczba nowopowstałych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalno -

oświatowej - [szt.], 

 Długość rozbudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej) 

- [km], 

 Liczba odrestaurowanych obiektów historycznych i zabytkowych – [szt.], 

 Liczba organizowanych imprez sportowych oraz zajęć kulturalno-oświatowych 

o znaczeniu lokalnym - [szt.], 

 Liczba organizowanych imprez sportowych oraz zajęć kulturalno-oświatowych 

o znaczeniu ponadlokalnym – [szt.], 

 Liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników samorządu lokalnego – [szt.], 

 Liczba zorganizowanych szkoleń dla osób bezrobotnych lub zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – [szt.], 
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 Liczba przedsięwzięć wpływających na poprawę efektywności energetycznej gminy 

w tym liczba budynków poddanych termomodernizacji – [szt.], 

 Liczba nowych lub rozszerzenie istniejących połączeń komunikacji publicznej – [szt.]. 

11.2  Wskaźniki rezultatu  

 Liczba osób korzystających z nowopowstałej lub rozbudowanej infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej – [osoby], 

 Liczba osób korzystających z nowopowstałej lub rozbudowanej infrastruktury 

kulturalno- oświatowej – [osoby], 

 Liczba osób korzystających z zorganizowanych imprez o charakterze lokalnym – 

[osoby], 

 Liczba osób korzystających z zorganizowanych imprez o charakterze ponadlokalnym – 

[osoby], 

 Liczba domów jednorodzinnych oddanych do użytkowania – [szt.], 

 Wzrost przepustowości rozbudowanej oczyszczalni ścieków – [m3/d], 

 Liczba osób korzystających z nowych lub wyremontowanych obiektów komunalnych 

i socjalnych – [osoby], 

 Liczba pozyskanych przez gminę inwestorów oraz podpisanych umów w tym 

w zakresie partnerstwa publiczno–prywatnego – [szt.], 

 Liczba osób oraz podmiotów gospodarczych podłączonych do rozbudowanej sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej – [osoby], 

 Liczba osób korzystających z nowej oferty komunikacji publicznej – [osoby], 

 Liczba osób bezrobotnych lub osób narażonych na wykluczenie społeczne biorących 

udział w szkoleniach – [osoby], 

 Liczba pracowników samorządu lokalnego biorących udział w dedykowanych im 

szkoleniach kompetencyjnych – [osoby], 

 Liczba osób odwiedzających odrestaurowane obiekty historyczne i zabytkowe – 

[osoby]. 

11.3  Wskaźniki oddziaływania  

 Poprawa jakości warunków mieszkaniowych, 

 Podniesienie estetycznego wizerunku gminy, 

 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy, 

 Uatrakcyjnienie oferty sportowo –rekreacyjnej na obszarze gminy, 

 Uatrakcyjnienie oferty kulturalno- oświatowej na obszarze gminy, 



Strategia Rozwoju Gminy Olsztyn na lata 2014-2020 
 

 
 

52 | S t r o n a  
 

 Wzrost liczby mieszkańców odwiedzających gminę, 

 Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, 

 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, 

 Poprawa infrastruktury technicznej w gminie. 
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12 System wdrażania Strategii 

Ze względu na swój długookresowy charakter, wdrażanie założeń Strategii będzie procesem 

ciągłym, wymagającym stałego śledzenia i monitorowania pojawiających się zmian 

prawnych, gospodarczych i społecznych. Wdrażaniu programu towarzyszyć będzie jego ciągła 

ewaluacja, prowadzona w oparciu o pozyskiwane informacje dotyczące rewitalizacji rozwoju 

gminy, jego skutkach oraz publicznym odbiorze podejmowanych działań. 

Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie Strategii Rozwoju będzie Urząd Gminy Olsztyn. Do 

jego najważniejszych zadań w zakresie wdrażania Strategii należeć będzie: 

 przyjmowanie i weryfikacja wniosków od podmiotów zgłaszających udział 

w programie oraz planowanie kolejnych działań w ramach programu, 

 monitorowanie realizacji projektów pod kątem ich zgodności z założeniami i celami 

określonymi w Strategii, 

 weryfikacja założeń Strategii i jej ewentualna aktualizacja na podstawie 

gromadzonych materiałów, dokumentów i oceny przeprowadzonych działań, 

 prowadzenie działań informacyjnych, konsultacji społecznych i publikacja informacji 

na temat realizacji programu. 

Za realizację poszczególnych projektów odpowiedzialni będą właściwi beneficjenci. 

W przypadku projektów własnych Gminy Olsztyn oraz jednostek organizacyjnych gminy, 

przygotowanie i wdrożenie projektu spoczywać będzie na pracownikach właściwych 

referatów Urzędu Gminy lub kierownikach właściwych jednostek. Ponadto, 

w kompetencjach wyznaczonego przez Wójta Gminy referatu leżeć będzie gromadzenie 

sprawozdań z realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Referat będzie przekazywał Wójtowi 

zbiorcze sprawozdanie z realizacji Strategii wraz z ewentualnym wnioskiem o konieczności 

aktualizacji dokumentu. Na podstawie otrzymywanych danych, Wójt Gminy będzie 

przedstawiał Radzie Gminy informację o stopniu realizacji Strategii Rozwoju Gminy. 

W przypadku konieczności dokonania aktualizacji dokumentu, Wójt Gminy powoła zespół ds. 

aktualizacji Strategii. 
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13 Polityka promocji i komunikacji  

Efektywna realizacja Strategii wymaga wdrażania w układzie wielopodmiotowym, 

co umożliwia wykorzystanie lokalnych zasobów ludzkich oraz instytucjonalnych. Realizacja 

większości projektów strategicznych lub też ich późniejsze funkcjonowanie wymagają 

uczestnictwa mieszkańców i innych podmiotów lokalnych. Udział lokalnej społeczności 

i sektora biznesu przejawia się między innymi w aspektach związanych z identyfikacją, 

wyborem i zarządzaniem szczegółowymi rozwiązaniami. Podejście partycypacyjne 

w procesie zarządzania strategicznego zakłada aktywne uczestnictwo środowisk lokalnych, 

przedsiębiorstw, instytucji, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, jak również 

podmiotów zewnętrznych (instytucje regionalne, krajowe, międzynarodowe). Podstawowa 

korzyść podejścia partycypacyjnego wiąże się ze skutecznym dopasowaniem realizowanych 

projektów do potrzeb społeczności lokalnych oraz zapewnia niezbędne ich zaangażowanie 

w proces wdrażania Strategii.  

Aktywne zaangażowanie szerokiego grona partnerów społecznych w procesie wdrażania 

Strategii jest niezmiernie istotne, gdyż rezygnacja z podejścia partycypacyjnego często 

przejawia się brakiem podmiotowości procesu zarządzania strategicznego, niezrozumieniem 

jego celów, niedostrzeganiem korzyści, narzucaniem rozwiązań, czy wreszcie brakiem 

rozpoznania rzeczywistych potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych grup 

interesariuszy. Należy podkreślić, iż jedynie otwarta współpraca, której integralny element 

stanowiła będzie płynna komunikacja wszystkich stron zaangażowanych w rozwój gminy, 

może zapewnić skuteczne wdrażanie założeń niniejszej Strategii. 

Dla procesu wdrażania Strategii bardzo istotna jest ścisła współpraca wszystkich uczestników 

Programu, tj. wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, podmiotów 

gospodarczych i organizacji społecznych, a także mieszkańców gminy. Prawidłowo 

realizowana w ramach Strategii polityka promocyjno-informacyjna powinna zapewnić: 

 wyjaśnienie mieszkańcom lub innym grupom interesariuszy korzyści płynących 

z wdrażania poszczególnych projektów, 

 dostęp partnerów do informacji na temat celów i problemów związanych 

z wdrażaniem Strategii, 

 zachęcenie partnerów Strategii do wyrażania własnych opinii, 

 skłonienie Partnerów do przedstawiania własnych projektów, mogących przyczynić 

się do osiągnięcia założonych celów. 
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W związku z tym, konieczne jest systematyczne przekazywanie informacji na temat 

podejmowanych działań i osiąganych rezultatów. Podstawowe obszary działań w zakresie 

komunikacji dwustronnej i współpracy władz miasta ze społecznością lokalną to: 

 informacja o postępach we wdrażaniu Strategii - mieszkańcy będą mieli możliwość 

uzyskania informacji o aktualnym stanie Strategii bezpośrednio w Urzędzie lub 

poprzez stronę internetową Urzędu, na której zamieszczane będą na bieżąco 

najbardziej aktualne informacje związane z wdrażaniem Strategii, 

 podjęcie współpracy z mediami lokalnymi - podawanie informacji o wdrażanych 

projektach w mediach lokalnych przynajmniej raz w roku. 

Efektywna realizacja strategii wymaga wdrażania w układzie wielopodmiotowym, 

co umożliwia wykorzystanie lokalnych zasobów ludzkich oraz instytucjonalnych. Ponadto, 

wdrażanie Strategii w formule aktywnej partycypacji wszystkich środowisk wynika 

ze zdeterminowania treści Strategii przez oczekiwania wewnętrznych i zewnętrznych 

interesariuszy. Realizacja większości projektów strategicznych lub też ich późniejsze 

funkcjonowanie wymagają uczestnictwa mieszkańców i innych podmiotów lokalnych. 

W ramach procesu komunikacji, integralnie związanego z wdrażaniem Strategii, można 

wyróżnić dwa zasadnicze nurty: 

 nurt projektowy polegający na przygotowywaniu i wdrażaniu projektów zgodnych 

z przyjętymi celami rozwojowymi, 

 nurt organizacyjny zorientowany na tworzenie sprzyjających warunków 

do definiowania nowych projektów oraz płynnego wdrażania projektów przyjętych 

do realizacji.
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14 System monitoringu i aktualizacji 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Olsztyn stanowi dokument otwarty, który 

poddawany będzie systematycznej, okresowej analizie i ocenie oraz będzie w razie potrzeby 

aktualizowany w zakresie dostosowania do zmieniających się uwarunkowań. Analiza, ocena 

i aktualizacja Strategii odbywać się będzie w oparciu o zasadę współpracy 

z zainteresowanymi partnerami społecznymi. Do monitorowania, oceny realizacji programu 

i jego aktualizacji służyć będzie system współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi 

program oraz analiza osiąganych wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania. 

Komórką odpowiedzialną za prowadzenie stałego monitoringu będzie Referat wskazany przez 

Wójta Gminy, którego zadaniem będzie pozyskiwanie niezbędnych danych umożliwiających 

monitoring Strategii, a następnie ich przetwarzanie i przygotowywanie raportu o stanie 

realizacji Strategii. W cyklu dwuletnim zwoływane będzie spotkanie robocze, podczas 

którego weryfikowane i analizowane będą wszystkie aspekty związane z wdrażaniem 

Strategii, w szczególności: 

 osiągalność zakładanych wskaźników, 

 wpływ realizacji poszczególnych przedsięwzięć na przyjęte cele i priorytety, 

 harmonogram terminowo-finansowy realizowanych przedsięwzięć. 

Ewaluacja stopnia realizacji założeń Strategii prowadzona będzie w oparciu o zdefiniowane 

poniżej wskaźniki produktu oraz rezultatu. 

W przypadku znacznej dysproporcji pomiędzy założeniami Strategii a realnymi efektami jego 

realizacji, powołany zostanie Zespół Zadaniowy, którego rolą będzie podjęcie kroków 

zmierzających do neutralizacji zaistniałego stanu rzeczy. Jeżeli zaistnieje konieczność 

aktualizacji dokumentu, Wójt zwołuje Zespół Zadaniowy oraz organizuje konsultacje 

społeczne z partnerami zaangażowanymi w realizację Strategii. Następnie, propozycja 

aktualizacji Strategii poddawana jest pod obrady Rady Gminy w celu dokonania zmian 

właściwą uchwałą.  
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