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Wprowadzenie  

Strategia Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022-2027 jest podstawowym, a zarazem najważniejszym 

dokumentem samorządu Gminy, określającym cele, kierunki i możliwości rozwojowe. Jest to również 

dokument o charakterze operacyjno – wykonawczym, będący bazą dla dalszych rozważań w zakresie 

rozwoju lokalnego.  

Strategia Rozwoju jest swoistym zbiorem kierunków wskazujących rozwój Gminy Wielowieś, jak 

również jednostek organizacyjnych pozostających w strukturze gminnej. Bazując na zastanej sytuacji 

społeczno - gospodarczej, środowiskowej oraz technicznej, możliwe jest ustalenie priorytetów 

rozwojowych, niezbędnych z punktu widzenia władz samorządowych, mieszkańców, organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkich grup społecznych. Opracowany dokument stanowi 

ukierunkowanie polityki rozwoju Gminy Wielowieś na możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł 

finansowania, wskazując jednocześnie na ich integracyjny wymiar poprzez spójne oddziaływanie 

w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzennej.  

Przesłanką opracowania niniejszego dokumentu jest konieczność dostosowania założeń rozwoju 

lokalnego względem uwarunkowań zewnętrznych, w tym wynikających z długookresowych 

i średniookresowych strategicznych dokumentów wyższego szczebla, w tym Strategii rozwoju 

województwa śląskiego. Istotnym założeniem wskazującym na stworzenie Strategii są również 

założenia programowe Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Główną przesłanką merytoryczną 

pozostaje określenie kierunków rozwoju Gminy, uwzględniających aktualny stan, a przede wszystkim 

potrzeby i aspiracje na kilka najbliższych lat. Przesłanką uzasadniającą opracowanie strategii jest 

również fakt, iż poprzednia strategia ze względu na zachodzące zmiany społeczno – gospodarcze nie 

jest w pełni aktualna, w związku z czym nie jest dostosowana do aktualnych i zmieniających się 

uwarunkowań społeczno-gospodarczych. 

Strategia Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022-2027 ujmuje główne cele i uwarunkowania rozwoju 

w horyzoncie czasowym do 2027 roku, w zmieniających się uwarunkowaniach wewnętrznych 

i zewnętrznych. Okres realizacji Strategii zakreślony został jako równoznaczny z nową perspektywą 

finansową, co jedynie podkreśla stopień korelacji z możliwością finansowania inwestycji wskazanych 

jako potrzeby inwestycyjne, przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej.  

Przedmiotowy dokument został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

a w szczególności z: 

⎯ Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378,  

z 2021 r. poz. 1038), 

⎯ Ustawą z dnia 15 lipca 2020 roku o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 1378 z późn. zm.), 

⎯ Ustawą z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). 

Istotnym punktem warunkującym podjęcie prac nad Strategią było także przyjęcie uchwały 

nr XXII/233/2021 Rady Gminy Wielowieś z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie określenia 
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szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś  

na lata 2022-2027, w tym trybu konsultacji.  

Realizacja zadania polegającego na opracowaniu i przyjęciu Strategii jako dokumentu lokalnego 

prowadzona była na zasadzie etapowości. Ustalono również etapy opracowania Strategii, w tym: 

⎯ ustalenie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy, 

⎯ wypracowanie założeń programowych i funkcjonalno - przestrzennych Strategii,  

⎯ opracowanie projektu Strategii wraz z ogłoszeniem i przeprowadzeniem konsultacji 

społecznych, dla których zwieńczeniem jest sprawozdanie z ich przebiegu, 

⎯ konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022-2027, 

⎯ przeprowadzenie oceny środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 

⎯ przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022-2027 przez Radę Gminy Wielowieś 

w drodze uchwały.  

Strategia Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022-2027 jest dokumentem określającym możliwe 

i optymalne kierunki rozwoju przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z dokumentami wyższego 

rzędu, zapewniając spójność funkcjonalną i przestrzenną. Dokument przygotowany został 

z wykorzystaniem modelu partycypacyjno-eksperckiego, gdzie wszelkie analizy statystyczne 

i strategiczne są wynikiem zaangażowania podmiotów zewnętrznych biorących udział w opracowaniu 

dokumentu, jak również odpowiadają pełnemu zaangażowaniu wszystkich grup interesu, w tym 

społeczności lokalnej, przedsiębiorców oraz władz lokalnych. 
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1. Podsumowanie i wnioski z diagnozy strategicznej  

Sporządzona diagnoza, pozwoliła na zidentyfikowanie najważniejszych wewnętrznych i zewnętrznych 

uwarunkowań rozwoju Gminy Wielowieś. Poprzez zestawienie sytuacji gminnej z sytuacją powiatową, 

oraz analizą względem sąsiednich gmin i tłem krajowym, diagnoza strategiczna pozwoliła na 

wiarygodne wskazanie obecnych trendów, prognoz oraz potwierdzenie istniejących braków 

i deficytów. Elementem diagnozy było również badanie społeczne, przeprowadzone w formie ankiety 

interaktywnej. Działanie takie jest przykładem partycypacyjnego diagnozowania potrzeb, problemów 

i oczekiwań głównych grup interesu, oceny działania samorządu, dotychczasowych działań 

i aktywności wraz z oceną systemu usług publicznych i wskazaniem pożądanych kierunków rozwoju 

lokalnego. Tuż obok diagnozy strategicznej, bazującej na danych statystycznych, danych Urzędu Gminy 

w Wielowsi oraz informacji przekazywanych przez gminne jednostki organizacyjne, badanie ankietowe 

wśród mieszkańców Gminy stało się wyrazem partycypacyjnego modelu.  

Przeprowadzona diagnoza jest zarówno oceną stanu obecnego, analizą obecnych tendencji 

rozwojowych, jak również pozwala na wskazanie głównych trendów w formułowaniu głównych 

kierunków i priorytetów rozwojowych na przyszłość. 

1.1. WNIOSKI Z DIAGNOZY STRATEGICZNEJ – SFERA SPOŁECZNA 

Uwarunkowania demograficzne 

W Gminie Wielowieś, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2020 roku 

zamieszkiwało 5 821 mieszkańców, stanowiąc tym samym 5,09 % ogólnej liczby mieszkańców powiatu 

gliwickiego oraz 0,13 % ogólnej liczby mieszkańców województwa śląskiego. Liczba ludności ulega 

stopniowemu zmniejszaniu, co odpowiada również trendowi powiatowemu, wojewódzkiemu 

i krajowemu. Analizując poziom zmian demograficznych w latach 2015-2020 w Gminie Wielowieś, 

wskaźnik zmiany demograficznej wynosi -1,72 %.  

Wykres 1. Liczba ludności na terenie Gminy Wielowieś w latach 2015-2020 

 

Liczbę ludności w wieku produkcyjnym charakteryzuje niewielki, ale systematyczny spadek, zaś liczba 

osób w wieku przedprodukcyjnym corocznie wzrasta, przy jednocześnie wzrastającym udziale osób 

w wieku senioralnym. Tak ukształtowana struktura demograficzna wskazuje na obecność 

i postępowanie trendu związanego ze starzeniem się społeczeństwa. 

Wykres 1.Liczba ludności na terenie Gminy Wielowieś w latach 2015-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Wykres 2. Zmiana liczby ludności w Gminie Wielowieś w latach 2015-2020 wg ekonomicznych grup wieku 

 

Gmina Wielowieś jest obszarem zajmującym powierzchnię równą 116,18 km2. Gęstość zaludnienia 

w Gminie pozostaje na poziomie 50 osób/km2. W odniesieniu do sąsiadujących jednostek 

terytorialnych, Gmina Wielowieś charakteryzuje się najniższą gęstością zaludnienia w powiecie 

gliwickim. 

Mapa 1. Gęstość zaludnienia Gminy Wielowieś i pozostałych gmin Powiatu gliwickiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.gminy.pl 

Saldo migracji, w analizowanym okresie, co do zasady przyjmuje wartości dodatnie, poza rokiem 
2016, kiedy to poziom wymeldowań przekroczył liczbę zameldowań. Najwyższy wskaźnik osiągnięty 

Wykres 1. Zmiana liczby ludności w Gminie Wielowieś w latach 2015-2020 wg ekonomicznych grup wieku

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

http://www.gminy.pl/
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został w roku 2015, natomiast w latach 2017-2019 saldo przyjmuje wartości dodatnie, i zbliżone 
corocznie.  

Wykres 3. Saldo migracji na terenie Gminy Wielowieś w latach 2015-2019 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Prognoza demograficzna wskazuje, że ogólna liczba mieszkańców Gminy Wielowieś z roku nas rok 

będzie się systematycznie zwiększać, co jest pozytywnym uwarunkowaniem demograficznym. Liczba 

seniorów będzie coraz wyższa, przy jednoczesnym spadku liczby osób w wieku produkcyjnym, co 

będzie wskazywało na postępujące zjawisko starzejącego się społeczeństwa i konieczność 

dostosowania oferty społecznej do potrzeb seniorów. Istotnym jest również to, że liczba osób młodych, 

w tym dzieci i młodzieży kształtuje się na poziomie ustabilizowanym. 

Wykres 4. Prognoza liczby ludności dla Gminy Wielowieś w latach 2021-2030 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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EDUKACJA  

Obecna sieć placówek oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych na terenie Gminy Wielowieś 

obejmuje 2 przedszkola zlokalizowane w Wielowsi i Świbiu oraz 2 szkoły podstawowe w Wielowsi 

i Świbiu.  

Tabela 1.Ogólna liczba uczniów w poszczególnym roku szkolnym na terenie Gminy Wielowieś 

Wyszczególnienie 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Szkoła Podstawowa Świbie 147 147 148 164 169 

Szkoła Podstawowa Wielowieś 215 180 180 194 - 

Przedszkole Publiczne Świbie 76 75 75 75 70 

Przedszkole Publiczne Wielowieś 90 103 109 122 116 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Wielowsi -Gimnazjum 

191 171 154 136 268 

Łącznie 719 676 666 691 623 

Źródło: Informacja oświatowa o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielowieś w roku szkolnym 

2019/2020 

W związku z reformą oświaty, polegającą na likwidacji gimnazjów i powrotu do szkół podstawowych 

z ośmioletnim cyklem nauki, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielowsi, od 1 września 2019 roku 

pozostaje jedną z lokalizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielowsi, w skład którego obecnie 

wchodzi Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II i Przedszkole w Wielowsi. Reforma ta doprowadziła do 

zmniejszenia o 1 rocznik nauki w szkole podstawowej, co pozostaje bezpośrednim uwarunkowaniem 

spadku liczby uczniów ogółem w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Wielowieś. Istotnie, nastąpił niemal dwukrotny wzrost liczby uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Wielowsi, dla której w roku szkolnym 2019/2020 ujmowani są uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Wielowsi oraz byłego Gimnazjum. 

Infrastruktura edukacyjna na terenie Gminy pozostaje w dobrym stanie, jednakże wymaga 

dostosowania do zmieniających się trendów w nauczaniu, oraz postępujących zmian technicznych 

i technologicznych. W związku z tym poszczególne placówki wymagają doinwestowania. Zauważalna 

jest potrzeba poszerzania oferty skierowanej do uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych, tak by 

umożliwić rozwijanie pasji i zainteresowań, a tym samym osiągać coraz wyższe wyniki w nauce. 

Istotnym brakiem, jaki dostrzegany jest w szkołach na terenie Gminy Wielowieś, są także braki 

w zakresie sprzętu w pracowniach informatycznych oraz wyraźne braki pomocy i materiałów 

dydaktycznych. 

Poziom edukacji na terenie Gminy Wielowieś można zweryfikować za pomocą danych na temat 

wyników osiąganych przez uczniów podczas egzaminów kończących poszczególne etapy nauki, w tym 

poprzez wyniki egzaminu ósmoklasistów. 
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Tabela 2. Wyniki egzaminów ośmioklasisty w Gminie Wielowieś, w powiecie gliwickim oraz województwie 
śląskim 

 2018/2019 2019/2020 

 j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki 

SP JP II 
Wielowieś 

50 35 47 49 55 37 40 47 

Powiat 
gliwicki 

62 43 61 46 60 43 53 48 

Wojewódz
two śląskie 

64 45 60 43 59 46 55 48 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji oświatowej o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Wielowieś w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 

Należy wskazać, że poziom nauki w Gminie Wielowieś pozostaje na stosunkowo niskim poziomie, 

nie odbiegając jednak rażąco od wyników przedstawianych dla powiatu gliwickiego czy województwa 

śląskiego.  

Koniecznym do podjęcia działaniem jest wdrożenie i zwiększenie intensyfikacji obecnych rozwiązań 

wspomagających edukację i system oświatowy, w tym zajęć wyrównawczych, rozwijających 

umiejętności i kompetencje oraz zajęć aktywizujących uczniów.  

Istotnym i zidentyfikowanym brakiem pozostaje brak dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3. 

Na terenie Gminy Wielowieś nie funkcjonują żłobki publiczne. Pomimo wzrastającej liczby dzieci 

w wieku do lat 3, odsetek objęcia opieką żłobkową pozostaje na poziomie zerowym. Uwarunkowanie 

takie ma bezpośrednie przełożenie na sytuację społeczną rodzin i w wielu przypadkach niemożność 

podjęcia pracy zawodowej.  

Bezpieczeństwo publiczne i socjalne 

Poziom bezpieczeństwa publicznego w Gminie Wielowieś jest zadowalający. Corocznie dostrzegalny 

jest spadek liczby przestępstw. Nad bezpieczeństwem społeczności lokalnej czuwa Komisariat Policji 

w Pyskowicach, który jest jednostką podległą Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. 

Charakterystycznym dla Gminy jest najniższy odsetek zdarzeń komunikacyjnych i drogowych 

w powiecie gliwickim, co wskazuje na względnie wysoki poziom bezpieczeństwa drogowego. Tuż obok 

służb Policji, za bezpieczeństwo publiczne odpowiedzialni są również strażacy, zorganizowani 

w ramach 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Wymiarem bezpieczeństwa socjalnego pozostaje dostęp i wsparcie udzielane przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Wielowsi. Z pomocy społecznej w Gminie Wielowieś korzystają 

132 gospodarstwa domowe, co ma przełożenie na wartość liczbową osób korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej – liczba osób korzystających wynosi 158 mieszkańców. Obecny 

poziom korzystania z pomocy społecznej jest wynikiem podejmowanych przez Gminę działań mających 

na celu aktywizację osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wsparciem 

psychologicznym oraz wsparciem w zakresie wychodzenia z trudnych sytuacji życiowych.  
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Wykres 5. Struktura korzystania ze środowiskowej pomocy społecznej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielowieś 

W roku 2020, z pomocy społecznej korzystało 158 osób, co stanowi niemal o 35% beneficjentów mniej 

niż w roku 2015. Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej w roku 2020 stanowiły 

2,71% wszystkich mieszkańców Gminy Wielowieś, podczas gdy w roku 2016 wskaźnik ten wynosił 4%. 

Zatem, zaangażowanie świadczeń pomocy społecznej jest coraz niższe, co oznacza wyższą 

samodzielność mieszkańców Gminy Wielowieś. Mimo odnotowywanej poprawy, w ramach 

działalności OPS pozostają sfery, dla których obecne działania są niewystarczające. Obszary te 

obejmują przede wszystkim: 

⎯ niewystarczające dostosowanie opieki i wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

⎯ brak podejmowanych działań i inicjatyw w zakresie ograniczenia i wyeliminowania problemów 

wychowawczych i rodzinnych.  

Bezrobocie 

Liczba osób bezrobotnych w Gminie Wielowieś na przestrzeni ostatnich lat zmniejszała się. Na dzień 

31.12.2020 roku bez pracy pozostawało 116 osób, co w porównaniu z latami ubiegłymi wskazuje na 

tendencję spadkową. Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym w roku 2020 wynosi 3,1%, podczas gdy w roku 2015 wynosił 5,0%. Dla porównania, 

średnia liczba osób zdolnych do pracy, lecz nie podejmujących zatrudnienia w roku 2016 to 173 osoby, 

zaś udział w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym to 4,5%. Wobec powyższego, liczba 

bezrobotnych na przestrzeni ostatnich 5 lat spadła o 39 % (spadek o 65 osób). 
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Wykres 6. Liczba osób bezrobotnych w Gminie Wielowieś w latach 2015-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Wielowieś 

Spadek liczby osób bezrobotnych nie oznacza jednak eliminacji problemu bezrobocia, gdyż zestawiając 

liczbę osób pozostających bez zatrudnienia z osobami pracującymi zawodowo, statystki są mniej 

korzystne i wskazują na dosyć wysoką stopę bezrobocia na terenie Gminy. Zjawisko to jest też jednym 

z głównych powodów, dla których przyznawane są świadczenia pomocy społecznej. Wśród osób 

bezrobotnych duży odsetek stanowią kobiety. 

Czynnikiem tworzącym obecny poziom bezrobocia, poza czynnikami takimi jak niepełnosprawność 

i brak zdolności do podjęcia zatrudnienia, brak kwalifikacji, czy niemożność podjęcia pracy z uwagi na 

indywidualne czynniki, pozostaje również brak chęci podejmowania pracy z uwagi na utratę prawa do 

otrzymywania zasiłków i świadczeń społecznych, które niejednokrotnie przewyższają dochód, jaki 

osoby otrzymywałyby w wyniku zatrudnienia.  

Kultura, sport i rekreacja, turystyka 

Działalność kulturalna w Gminie Wielowieś prowadzona jest głównie przez Gminny Ośrodek Kultury, 

jego filie oraz świetlice wiejskie. Oferta kulturalna Gminy Wielowieś prowadzona jest w oparciu 

o różnorodne wydarzenia i inicjatywy kulturalne, skierowane do wszystkich grup społecznych, w tym 

dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Działania podejmowane przez Gminny Ośrodek Kultury, 

polegające na zapewnieniu oferty spędzania wolnego czasu, rozwoju osobistego, rodzinnego 

i kulturalnego, sprzyjają aktywizacji społecznej i integracji wielopokoleniowej. Poza Gminnym 

Ośrodkiem Kultury działa również Gminna Biblioteka Publiczna w Wielowsi oraz jej Filia z siedzibą 

w Świbiu. Misją Biblioteki jest przede wszystkim wspieranie rozwoju społeczeństwa, poprzez 

zaspokajanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych lokalnej społeczności, szczególnie w zakresie 

popularyzacji książki i czytelnictwa oraz dostępu do informacji.  

Ponadto, od 2014 r. przy bibliotece w Wielowsi funkcjonuje skansen sprzętu, narzędzi rolniczych 

i przedmiotów użytkowych, powstały w ramach dotacji z UE pn. „Zmiana sposobu użytkowania 

budynku garażowo-gospodarczego pałacu na skansen sprzętu rolniczego i gospodarczego”. Skansen 

poza ekspozycją udostępnia również pomieszczenie, w którym organizowane są wydarzenia 

o charakterze kulturalno-edukacyjnym oraz lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży. Istotny wpływ na 
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kształtowanie i współtworzenie oferty kulturalnej i aktywizacyjnej społeczność lokalną mają również 

liczne stowarzyszenia, organizacje oraz inicjatywy i kluby sportowe. 

Jednym z niewątpliwych atutów Gminy, który wywołuje pozytywne skutki zarówno dla mieszkańców, 

jak i osób odwiedzających są zabytki. Gmina charakteryzuje się obecnością licznych zabytków, 

będących jednym z najbardziej istotnych czynników kulturotwórczych, jak również elementów 

wskazujących na atrakcyjność regionalną.  

Fotografia 1. Przykłady zabytków sakralnych 

 

Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Wielowieś na lata 2020-2023 

Na terenie Gminy Wielowieś występuje 116 obiektów wpisanych do gminnego rejestru zabytków. 

Wśród nich wyróżniać można zabytki nieruchome w postaci architektury sakralnej, cmentarzy, 

zespołów dworskich (folwarcznych), oraz zabytki ruchome, w tym zabytki archeologiczne, czy zabytki 

objęte prawnymi formami. 

Fotografia 2. Zachowane zespoły dworskie – folwarczne na obszarze Gminy Wielowieś 

 

Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Wielowieś na lata 2020-2023 
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Gmina Wielowieś, będąc gminą o charakterze rolniczym, w przeważającej części pokryta jest lasami, 

stanowiąc tym samym, dobre warunki do rozwoju turystyki aktywnej. Pod względem zapewnienia 

turystyki kulturoznawczej, dysponuje wieloma zabytkami ruchomymi i nieruchomymi, których 

śladami można poznawać historię regionu. Zachowane do dzisiaj obiekty sakralne, dworskie, czy 

miejsca pamięci stanowią istotny czynnik kulturotwórczy regionu i południowej Polski. Zachowane 

zabytki dziedzictwa kulturowego, walory krajobrazowe, w tym wysoka lesistość i obecność cieków 

wodnych są najważniejszym czynnikiem aspirującym do turystyki regionalnej, jednak walory te 

wykorzystywane są w sposób ograniczony. Podstawowym źródłem bazy noclegowej są tutaj 

gospodarstwa agroturystyczne.  

Gmina Wielowieś dysponuje dobrym zapleczem służącym do rozwoju aktywności sportowych i kultury 

fizycznej. Aktywnie działają również inicjatywy sportowe, w tym kluby, organizując nie tylko zajęcia 

pozalekcyjne, klubowe, ale również wakacyjne, zapewniając tym samym rozwój mieszkańców Gminy 

w oparciu o zdrową rywalizację i zasady współżycia społecznego, wpajane poprzez sport i zajęcia 

rekreacyjne.  

Mimo potencjału Gminy w zakresie turystyki aktywnej w postaci walorów przyrodniczych, zauważa 

się wyraźne braki w obszarze zagospodarowania przestrzeni oraz dostępności do odpowiedniej 

infrastruktury. Niedobory dotyczą m.in. infrastruktury służącej turystyce aktywnej, wypoczynkowi 

i rekreacji - brakuje ścieżek rowerowych, oferty spędzania czasu wolnego zarówno dla mieszkańców, 

jak i dla osób odwiedzających region. 

1.2. WNIOSKI Z DIAGNOZY STRATEGICZNEJ – SFERA GOSPODARCZA 

Gmina Wielowieś jest gminą wiejską, gdzie zgodnie ze strukturą gruntów przeważają grunty rolne,  

co wskazuje na umiarkowany rolniczy charakter. Poziom rozwoju przedsiębiorczości  

na obszarze Gminy nie jest wysoki, ale sytuacja w zakresie działalności gospodarczej jest stabilna. 

Relacja pomiędzy podmiotami nowo zarejestrowanymi oraz wyrejestrowanymi charakteryzuje się 

nadwyżką podmiotów nowo zarejestrowanych, co może być związane z dobrym klimatem  

do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy.  

Wykres 7. Relacja nowo zarejestrowanych podmiotów do liczby podmiotów wyrejestrowanych w gminach 

powiatu gliwickiego w 2020 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Gmina Wielowieś podobnie jak inne gminy zarówno w regionie jak i w Polsce, charakteryzuje się 

zróżnicowanym profilem prowadzonej na jej terenie działalności gospodarczej. Dominują branże 

takie jak budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli 

oraz przetwórstwo przemysłowe. Istotną grupą podmiotów gospodarczych są również te, działające 

w obszarze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (6,21% wszystkich podmiotów sektora 

prywatnego w 2020 r.).  

W Gminie Wielowieś dominują mikroprzedsiębiorstwa, tj. mikro i małe podmioty gospodarcze, 

zatrudniające do 9 osób, co jest związane z przeważającą liczbą jednoosobowych działalności 

gospodarczych. W 2020 r. mikro i małe przedsiębiorstwa stanowiły 96,06% wszystkich podmiotów 

gospodarczych.  

Poziom aktywności zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców danej gminy pozwala wyzwolić 

potencjał do rozwoju danego samorządu i zapewnienia wzrostu, ale i stabilizację lokalnej społeczności. 

Mieszkańcy Gminy Wielowieś wykazują się aktywnością gospodarczą, co znajduje swoje 

odzwierciedlenie we wskaźniku nasycenia przedsiębiorczością. Liczba podmiotów przypadających na 

1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniosła na koniec roku 2020 – 127,9. 

Wykres 8. Podmioty gospodarcze przypadające na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w Gminie 
Wielowieś i gminach powiatu gliwickiego w 2020 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na postawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

Gmina Wielowieś należy do jednostek charakteryzujących się niewielką atrakcyjnością obszaru dla 

przyszłych inwestorów. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na takie uwarunkowanie jest 

niewątpliwie niekorzystne położenie pod względem dostępności komunikacyjnej. Istotną barierą dla 

przyszłych inwestorów jest zbyt daleka odległość obszarów gminnych lub wydłużony czas dotarcia do 

obszarów przeznaczonych pod inwestycje, od ważnych węzłów komunikacyjnych, w tym przede 

wszystkim od autostrady A4. Pomimo niedalekiej odległości, czas przejazdu, pomiędzy zjazdem 

z autostrady, a terenem inwestycyjnym pozostaje zbyt długi, co znacznie wpływa na obniżenie 

atrakcyjności inwestycyjnej wśród potencjalnych inwestorów. Nie mniej jednak, w ramach aktualnych 

zadań związanych z poprawą analizowanej sytuacji są działania związane z bieżącym aktualizowaniem 

oferty dostępnych terenów inwestycyjnych oraz stosowanych zachęt i udogodnień dla obecnych 

i przyszłych przedsiębiorców. W obliczu takiego uwarunkowania, Gmina Wielowieś zauważa potrzebę 
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usprawnienia komunikacji wewnątrz Gminy oraz w relacjach zewnętrznych, z innymi ważnymi 

ośrodkami miejskimi. 

1.3. WNIOSKI Z DIAGNOZY STRATEGICZNEJ – SFERA PRZESTRZENNA 

Gmina Wielowieś to gmina wiejska położona w północno-zachodniej części województwa śląskiego,  

w północnej części powiatu gliwickiego. Strukturalnie, podzielona jest na 12 sołectw: Błażejowice, 

Czarków, Dąbrówka, Gajowice, Kieleczka, Sieroty, Świbie, Radonia, Raduń-Borowiany, Wielowieś, 

Wiśnicze oraz Zacharzowice. 

Mapa 2. Mapa Gminy Wielowieś 

 

Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Wielowieś na lata 2020-2023 

Jednym z atutów Gminy jest uregulowana struktura przestrzenna, dzięki 100% pokryciu obszaru 

Gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zapewnia to ład przestrzenny 

i korzystnie wpływa zarówno na rozwój zabudowy jak i ogólną estetykę Gminy. 

Położona jest w niedalekiej odległości od ważnych ośrodków miejskich, w tym od Gliwic (ok. 28 km), 

Tarnowskich Gór (ok. 20 km), Bytomia (ok. 30 km) i Zabrza (ok. 30 km). Pomimo niedalekich odległości, 

istotnym aspektem problemowym pozostaje niski poziom skomunikowania Gminy Wielowieś 

z ośrodkami miejskimi. Istotnym założeniem przestrzennym, warunkującym jakość życia 

mieszkańców, jak też decydującym o atrakcyjności regionu jest niewystarczająca infrastruktura 

transportowa. Ponadto standard dróg wymaga poprawy pomimo obecnie podejmowanych 

inwestycji, dlatego konieczne jest wdrażanie kolejnych działań w zakresie poprawy jakości 

infrastruktury drogowej i komunikacji Gminy.  

Gmina charakteryzuje się niskim poziomem skanalizowania (na poziomie 48,2%), co jest 

charakterystyczne dla gmin wiejskich. Wyposażona jest w infrastrukturę sieciową, jednakże poziom jej 

dostępności jest różnorodny i wymaga podejmowania kolejnych inwestycji w tym zakresie. Poziom 

zwodociągowania Gminy, pod względem korzystających z tego typu infrastruktury wynosi 100%. 

Istniejącym zagrożeniem dostrzeganym w Gminie Wielowieś są nielegalne wywózki ścieków 

i odpadów, co znacząco oddziałuje na pogarszanie jakości środowiska naturalnego i wód. Poziom 

zgazyfikowania Gminy, patrząc z punktu widzenia typu obszaru, tj. terenów wiejskich, wydaje się być 
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na dobrym poziomie. Dalsza gazyfikacja Gminy będzie zależała od zapotrzebowania potencjalnych 

odbiorców.  

Na terenie Gminy nie istnieje sieć ciepłownicza, a ogrzewanie gospodarstw domowych i innych 

obiektów odbywa się za pomocą indywidualnych źródeł ciepła - własnych kotłowni, opalanych głównie 

węglem oraz drewnem. 

Istotnym elementem przestrzennym Gminy Wielowieś są rozległe powierzchnie leśne i bogate 

walory krajobrazowe. Na obszarze Gminy występują formy ochrony przyrody, co ma korzystny wpływ 

na postrzeganie Gminy jako atrakcyjnej turystycznie np. dla turystyki aktywnej. Na jej obszarze 

znajduje się rezerwat przyrody, obszar Natura 2000, jak również występują pomniki przyrody. 

Mapa 3. Obszary cenne przyrodniczo na terenie Gminy Wielowieś 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://sip.gison.pl/wielowies 

1.4. WNIOSKI W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA GMINĄ 

Gmina Wielowieś jest sprawnie zarządzaną gminą, w której zadania gminne wykonują samorządowe 

jednostki organizacyjne. Gmina podejmuje aktywną współpracę z jednostkami publicznymi 

i prywatnymi przy organizacji rozwoju życia lokalnego, stwarzając tym samym warunki do lepszego 

rozwoju i poprawy jakości życia w Gminie Wielowieś.  

Konieczne jest kontynuowanie obecnie prowadzonych inicjatyw oraz wdrożenie planów mających 

na celu wspólne działania z gminami sąsiednimi, które umożliwią w jeszcze większym zakresie 

współpracę na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Dodatkowo, należy wspierać inicjatywy 

mieszkańców w zakresie organizowania imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym. 

Ponadto, w świetle zmieniających się okoliczności formalno–prawnych, jak również podnoszenia 

standardu świadczenia usług konieczne jest doskonalenie kadry urzędniczej i zwiększanie udziału 
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nowych technologii w działalności Gminy i jej jednostek organizacyjnych. Wzmocnienia wymaga 

również system promowania walorów środowiskowych oraz kulturowych Gminy. 

1.5. RAPORT I WNIOSKI Z BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD MIESZKAŃCÓW 

Z uwagi na zastosowanie modelu partycypacyjnego w opracowaniu niniejszego dokumentu, 

przeprowadzono badanie ankietowe, którego celem była ocena obecnych warunków i jakości życia 

wraz ze wskazaniem lokalnego zapotrzebowania na realizację inwestycji i podejmowanie działań 

przyczyniających się do rozwoju Gminy Wielowieś. Wyniki przeprowadzonego badania pozwoliły 

ocenić poziom realizacji założonych kierunków strategicznych wynikających z poprzedniej Strategii, 

obowiązującej do roku 2020.  

Badanie ankietowe otwarte było dla ogółu społeczności w terminie od 18.05.2021 r. do 1.06.2021 r. 

i składało się z 8 pytań, na które możliwe było udzielenie odpowiedzi w formule jednokrotnego 

wyboru, wielokrotnego wyboru, wskazania konkretnej odpowiedzi własnej oraz skalowania 

potencjału. W badaniu udział wzięło 52 ankietowanych, udzielając odpowiedzi na wszystkie 

postawione pytania.  

W ramach opracowania, z uwagi iż liczba ankietowanych stanowiła niespełna 1 % ogółu mieszkańców 

Gminy Wielowieś, zamieszczono podsumowanie, wskazujące na pożądane kierunki rozwoju. Całość 

Raportu pozostaje w zbiorach Urzędu Gminy w Wielowsi.  

Wyniki badania ankietowego wskazały, że okres ostatniej perspektywy finansowej pozwolił na 

realizację wielu zadań inwestycyjnych, zarówno w ujęciu infrastrukturalnym, jak i społecznym, czego 

efektem jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Wielowieś. Odnotowano poprawę sytuacji 

Gminy w aspektach: 

⎯ dostępu do obiektów i usług oświatowych, w tym przedszkoli i szkół,  

⎯ dostępu do infrastruktury i usług sportowych i rekreacyjnych, 

⎯ wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, 

⎯ zwiększenia dostępności sieci drogowej i komunikacyjnej, co wpływa bezpośrednio na 

mobilność mieszkańców Gminy Wielowieś, 

⎯ rozwoju sieci technicznej, w tym sieci wodociągowej.  

Stwierdzono również, że zdecydowanym niedoborem i dużym deficytem obecnego stanu jest przede 

wszystkim bardzo ograniczona dostępność do opieki żłobkowej i klubów dziecięcych, co z kolei 

implikuje zmiany i niepożądane efekty w sferze rynku pracy i obecnego poziomu bezrobocia.  

Analizując mocne i słabe strony przypisywane Gminie Wielowieś wskazano, że niewątpliwie 

najważniejszą słabą stroną jest niedostateczna liczba miejsc pracy, niska aktywność społeczności 

lokalnej i słaby dostęp do opieki zdrowotnej i społecznej. Wskazuje się w tym aspekcie również braki 

w postaci niskiej jakości oferty edukacyjnej i brak dostępu do opieki zinstytucjonalizowanej dla dzieci 

do lat 3. Mocne strony i szanse na rozwój oparte są o wykorzystywanie walorów środowiska 

przyrodniczego, korzystne położenie geograficzne, czyste środowisko i wysoki poziom poczucia 

bezpieczeństwa.  

Gmina Wielowieś w przyszłości powinna być opisywana jako: 
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Gmina Wielowieś, gminą atrakcyjną dla mieszkańców, turystów, jak również dla przedsiębiorców 

i inwestorów, stwarzającą warunki do rozwoju osobistego, zawodowego i rodzinnego 

w szczególności obejmując osoby młode. Gmina Wielowieś jako miejsce aktywnego wypoczynku 

i rekreacji, oferujące wysoką jakość usług społecznych, w tym edukacji, kultury i wsparcia 

społecznego, opartą o kapitał społeczny i walory środowiska naturalnego. 

Osiągnięcie takiego stanu możliwe będzie poprzez kontynuację obecnych już działań wraz 

z wdrożeniem planów inwestycyjnych wynikających z aktualnego, społecznego zapotrzebowania. 

Obecni w badaniu mieszkańcy wskazali własne spostrzeżenia w zakresie braków inwestycyjnych, wśród 

których zauważono potrzebę: 

⎯ zwiększenia dostępu do opieki żłobkowej, przeznaczonej dla dzieci do lat 3,  

⎯ rozbudowy kanalizacji na terenie Gminy Wielowieś, 

⎯ tworzenia nowych miejsc pracy i perspektyw i wsparcia dla przyszłych przedsiębiorców, 

⎯ wzmocnienia kapitału społecznego poprzez pobudzanie społeczności lokalnej  

do podejmowania inicjatyw własnych, inicjatyw społecznych wraz z organizacją większej ilości 

wydarzeń angażujących społeczność lokalną, niezależnie od wieku, 

⎯ podejmowania starań na rzecz włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym także osób starszych i niepełnosprawnych, 

⎯ rozwoju infrastruktury rowerowej, w tym ścieżek rowerowych i traktów służących aktywnemu 

wypoczynkowi.  

Obecnie jakość życia oceniana jest jako przeciętna, z tendencją do przekształcenia w ocenę dobrą, 

natomiast podejmowanie ważnych z perspektywy mieszkańców, kroków inwestycyjnych wraz 

z organizacją życia społecznego i objęciem wszystkich grup społecznych wsparciem, przełoży się na 

coraz lepszy komfort i jakość życia. Takie uwarunkowanie będzie z pewnością ważnym krokiem 

w budowaniu pozycji konkurencyjnej Gminy Wielowieś względem innych, sąsiednich ośrodków, zaś 

sami mieszkańcy będą dumni i zadowoleni z miejsca w którym dorastają, żyją i pracują.  

1.6. ANALIZA SWOT 

Wnioski z diagnozy strategicznej, jak również konkluzje płynące z badania ankietowego 

przeprowadzonego wśród mieszkańców podsumowano w sposób syntetyczny w opracowanej analizie 

SWOT. Wskazuje ona zidentyfikowane silne i słabe strony Gminy Wielowieś oraz możliwości  

i zagrożenia. Analiza ta jest również kompleksowym podsumowaniem aktualnej sytuacji, w jakiej 

znajduje się Gmina Wielowieś, a jednocześnie podstawą do określenia perspektywicznych kierunków 

rozwoju. 

Analiza SWOT polega na zidentyfikowaniu czterech grup czynników: 

⎯ S (Strangths) – mocne strony: wewnętrzne czynniki pozytywne, stanowiące atuty, 

wyróżniające Gminę od innych jednostek, stanowiących przewagę konkurencyjną. 

⎯ W (Weaknesses) – słabe strony: wewnętrzne czynniki negatywne, stanowiące słabe strony 

jednostki, wynikające z ograniczeń zasobów. 
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⎯ O (Opportunites) – szansa: zewnętrzne czynniki pozytywne, będące korzystnymi tendencjami 

w otoczeniu jednostki, które właściwie wykorzystane mogą stanowić istotny impuls do zmiany. 

⎯ T (Threats) – zagrożenia: zewnętrzne czynniki negatywne, mogące być poważna barierą  

w rozwoju jednostki przez osłabianie silnych stron Gminy i ograniczanie możliwości 

wykorzystania szans rozwojowych. 

Tabela 3. Analiza SWOT 

Mocne Strony Słabe Strony 

− Wzrost liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, 

− Dodatnie saldo migracji, 

− Dobry poziom edukacji w placówkach 
edukacyjnych na terenie Gminy, 

− Aktywna działalność organizacji i stowarzyszeń, co 
świadczy o dobrej jakości kapitału społecznego, 

− Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego  
i drogowego, 

− Zmniejszanie się liczby osób korzystających  
z pomocy społecznej, 

− Zmniejszająca się liczba osób bezrobotnych, 

− Przewaga liczby podmiotów nowych 
rejestrujących działalność gospodarczą  
w stosunku do podmiotów likwidujących 
działalność gospodarczą, 

− Rozwijająca się mikroprzedsiębiorczość o różnym 
profilu, 

− Umiarkowany poziom przedsiębiorczości i 
aktywności gospodarczej mieszkańców, 

− Rolniczy charakter gminy, umożliwiający 
prowadzenie zróżnicowanej działalności rolniczej, 

− Bieżąco aktualizowana oferta terenów 
inwestycyjnych, 

− Dostępność i eksploatacja surowców skalnych 
wykorzystywanych w budownictwie, 

− Dobra jakość środowiska naturalnego, 

− Brak dużych zakładów produkcyjnych uciążliwych 
dla środowiska i mieszkańców, 

− Wysoki poziom lesistości Gminy na tle powiatu 
gliwickiego, 

− Dostępność rezerwatu przyrody i obszaru Natura 
2000, które podnoszą atrakcyjność przyrodniczą, 
turystyczną oraz rekreacyjną Gminy,  

− Aktywna działalność Gminnego Ośrodka Kultury i 
jego filii, oraz innych podmiotów publicznych na 
rzecz rozwoju kulturalnego oraz aktywizacji 
społecznej mieszkańców, 

− Aktywnie prowadzona działalność klubów 
sportowych w ramach różnych dyscyplin, 

− Dostępność do obiektów sportowo-rekreacyjnych 
oraz atrakcji kulturalnych, 

− Dobrze zintegrowana społeczność lokalna, 

− Dobrze rozwinięta infrastruktura wodociągowa,  

− Częściowa gazyfikacja Gminy, 

− Zmniejszająca się liczba mieszkańców - ujemny 
przyrost naturalny, 

− Systematyczne zmniejszanie się liczby osób  
w wieku produkcyjnym i zauważalne starzenie się 
społeczeństwa, 

− Brak dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3, 

− Niewystarczający poziom wyposażenia placówek 
oświatowych, 

− Niewystarczająco rozwinięta oferta zajęć 
pozalekcyjnych, 

− Niedostateczny sposób zapewnienia opieki, 
aktywizacji i włączenia społecznego osób 
starszych, 

− Występujące przypadki wandalizmu, 

− Znacząca liczba rodzin z problemem bezradności  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

− Dość wysoka stopa bezrobocia wynikająca z 
obecnych przyzwyczajeń i braku chęci do podjęcia 
zatrudnienia, 

− Niewielka liczba nowych inwestorów mogących 
generować nowe miejsca pracy i pobudzać rozwój 
gospodarczy, 

− Niski poziom dostępności terenów 
inwestycyjnych dla przyszłych inwestorów, 

− Rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

− Niski poziom wykorzystania OZE w bilansie 
energetycznym Gminy, 

− Niski poziom promocji atrakcyjności turystyczno – 
kulturowo- rekreacyjnej Gminy, 

− Niewykorzystany w pełni potencjał przyrodniczo – 
kulturowy Gminy do rozwijania funkcji 
turystycznej, 

− Brak wystarczającej sieci ścieżek rowerowych, 

− Niewystarczająco atrakcyjna i zróżnicowana 
infrastruktura służąca turystyce aktywnej, 
wypoczynkowi i rekreacji, 

− Brak dostępności bazy noclegowej, 

− Niewystraczający poziom skanalizowania Gminy, 

− Niewystarczające wyposażenie świetlic wiejskich, 
co ogranicza możliwość rozwijania form 
aktywności społeczno – kulturalnej, 

− Słabo rozwinięta sieć dróg, w tym niska 
dostępność dróg wojewódzkich, oraz połączeń 
komunikacyjnych z obszarami poza Gminą. 
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− Zwiększająca się liczba mieszkań i budynków 
mieszkalnych, wskazująca na rozwój 
budownictwa mieszkaniowego oraz 
mieszkalnictwa, 

− Wysoki poziom ładu przestrzennego dzięki 
pokryciu całości Gminy miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego, 

Szanse Zagrożenia 

− Prognozowany wzrost liczby mieszkańców 

− Możliwość pozyskania i wykorzystania środków 
unijnych w ramach nowej perspektywy 
finansowej UE 2021-2027, 

− Rozwój współpracy sektora publicznego, 
prywatnego oraz społecznego, w tym z 
organizacjami pozarządowymi, 

− Wykorzystanie nowych i innowacyjnych 
technologii, 

− Nawiązanie trwałej współpracy z innymi 
ośrodkami samorządowymi w Polsce oraz poza 
nią, 

− Rozwój świadomości i aktywności społecznej, 

− Prowadzenie aktywnej polityki proekologicznej, 

− Wykorzystywanie doświadczeń i dobrych praktyk 
wdrażanych przez inne samorządy zarówno w 
Polsce, jak i w Europie, 

− Aktywna promocja Gminy i zbudowanie jej silnej 
pozycji konkurencyjnej w regionie i poza nim. 

− Prognozowany trend dalszego starzenia się 
społeczeństwa, 

− Trwałe migracje mieszkańców Gminy poza jej 
obszar, 

− Zmniejszanie się opłacalności prowadzenia 
działalności rolniczej, 

− Wzrost poziomu bezrobocia, 

− Ograniczenie środków finansowych na realizację 
zadań publicznych, 

− Niekorzystne zmiany w polityce podatkowej kraju, 
zmniejszające się dochody Gminy lub 
zwiększające ponoszone koszty, 

− Brak zainteresowania przyszłych inwestorów 
spowodowana niskim poziomem atrakcyjności i 
skomunikowania Gminy, 

− Rozwijająca się epidemia koronawirusa COVID-19 
i jej wielopoziomowe konsekwencje dla 
społeczności lokalnej oraz gospodarki Gminy, 

− Ograniczenie dostępności do środków unijnych  
w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2021 
- 2027, 

− Postępujące zmiany klimatu oraz degradacja 
środowiska naturalnego i przyrodniczego przez 
działalność człowieka. 

− Obecność nielegalnych procederów związanych z 
wywozem odpadów i ścieków, prowadząc do 
pogarszania stanu środowiska i wód 

Źródło: Opracowanie własne 

2. Misja i wizja rozwoju 

Misja wyznacza ogólny kierunek działań wskazujący na sposób uzyskania stanu pożądanego, jaki 

określa wizja rozwoju. Misja przyczynia się do koncentracji działań planistycznych oraz wdrożeniowych 

Gminy Wielowieś w planowanej perspektywie czasowej.  

Uwzględniając powyższe założenia, jak również wyniki diagnozy społeczno – gospodarczej oraz opinie 

mieszkańców Gminy sformułowano następujące brzmienie misji Gminy Wielowieś: 

Gmina Wielowieś zapewnia stabilną i wysoką jakość życia oraz efektywnie zaspokaja potrzeby 

wspólnoty, zapewniając trwały i zrównoważony rozwój na wszystkich płaszczyznach życia 

społeczno – gospodarczego, obywatelskiego i środowiskowego. 
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Misja określa przesłanie, jakie będzie przyświecało władzom samorządowym oraz partnerom 

uczestniczącym w realizacji Strategii, jak również definiuje istotne wartości jakie będą brane pod 

uwagę przy podejmowaniu działań i inicjatyw realizujących założenia strategiczne.  

Wizja stanowi o pożądanym obrazie i stanie gminy uzyskanym w wyniku podjętych działań. Przyjmując 

powyższe założenie, wizji rozwoju Gminy Wielowieś nadano następujące brzmienie: 

Gmina Wielowieś to miejsce komfortowe i przyjazne do życia dla wszystkich, zapewniające 

zrównoważony rozwój gospodarki i rolnictwa w oparciu o posiadane zasoby, integrujące 

społeczeństwo i wspierające jego aktywność. Gmina Wielowieś łączy nowoczesność  

i poszanowanie tradycji, charakteryzując się bogatą ofertą spędzania czasu wolnego, rekreacji  

i turystyki oraz kultury, zapewniając wysoką jakość infrastruktury i wysoką dbałość o środowisko 

naturalne. 

3. Cele i kierunki Strategii  

Przeprowadzona diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczo - przestrzennej Gminy pozwoliła na 

określenie kluczowych przeszkód rozwojowych, jak również potencjałów, które można wykorzystać dla 

poprawy istniejącej sytuacji w Gminie. Problemy, jakie obecnie występują w Gminie oraz zmiany 

zachodzące poza nią wymuszają podjęcie działań, które pozwolą na skierowanie wysiłków w te obszary, 

które są najistotniejsze z punktu widzenia społeczności gminnej, jak również które będą w sposób 

efektywny odpowiadały na nadchodzące wyzwania. Takie podejście przyjęto w zakresie wyznaczonych 

celów i kierunków działań na lata 2022-2027.  

Wyznaczono obszary strategiczne, które nadają kontekst i znaczenie celom i kierunkom działań, 

podkreślając ogólny zamysł jaki ma być osiągnięty w danym obszarze. Wyznaczono pięć kluczowych 

obszarów, a w ramach każdego obszaru zdefiniowano cele strategiczne oraz cele operacyjne i kierunki 

działań. Cele strategiczne mają charakter długookresowy, zaś cele operacyjne są krótkookresowe oraz 

służą osiągnięciu celów strategicznych. Kierunki działań są założeniami strategicznymi o bardziej 

konkretnym zarysie. W poniższych tabelach zaprezentowano klarowny i usystematyzowany zestaw 

kluczowych obszarów, celów i kierunków działań. Wyznaczono również wskaźniki i rezultaty 

zaplanowanych do realizacji działań.
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Tabela 4. Cele i kierunki działań 

Obszar Cel strategiczny Cel operacyjny Kierunek 

Obszar I 
„Spójne i 

zintegrowane 
społeczeństwo” 

I. Aktywna polityka 
senioralna 

I.I. Rozwój infrastruktury dedykowanej 
osobom starszym 

I.I.1. Stworzenie dziennego domu pobytu dla seniorów 

I.I.2. Doposażenie/dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych 

I.II. Poprawa funkcjonowania i partycypacji 
osób starszych we wszystkich sferach życia 
społecznego 

I.II.1. Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej 

I.II.2. Realizacja programów o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym 

I.II.3. Podniesienie kompetencji osób wspierających seniorów 

II. Dostępność do 
wysokiej jakości 

kapitału 
społecznego 

II.I. Zabezpieczenie opieki nad dziećmi do lat 3 
i w wieku przedszkolnym 

II.I.1. Budowa i funkcjonowanie żłobka na terenie Gminy Wielowieś 

II.I.2. Rozwój systemu opieki przedszkolnej 

II.II. Kompleksowa i efektywna edukacja 

II.II.1. Doposażenie placówek szkolnych adekwatnie do potrzeb i trendów w edukacji 

II.II.2. Atrakcyjna oferta zajęć pozaszkolnych 

II.II.3. Edukacja ekologiczna  

II.III. Rozwój bibliotek i promowanie 
czytelnictwa 

II.III.1. Wzrost promocji działalności bibliotek i jej zasobów 

II.III.2. Utworzenie Klubu czytelnika oraz organizacja wspólnego czytania 

II.III.3. Rozwój zasobów bibliotecznych dopasowanych do potrzeb różnych grup wiekowych 

III. Włączenie 
społeczne osób 

zagrożonych 
wykluczeniem 

społecznym 

III.I. Eliminacja barier dostępowych osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
w tym osób z niepełnosprawnościami 

II.II.1. Zapewnienie dostępności do infrastruktury i usług publicznych osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym 

III.II. Skuteczna polityka społeczna 
przeciwdziałająca bierności mieszkańców 
i marginalizacji 

III.II.1. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i kompetencji służb społecznych 

III.II.2. Współpraca międzysektorowa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 

III.II.3. Realizacja programów aktywizacji społecznej i zawodowej 

IV. Zdrowe 
społeczeństwo 

IV.I. Wysoka jakość usług opieki zdrowotnej 
IV.I.1. Podniesienie jakości infrastruktury ochrony zdrowia 

IV.II.2.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia 

Obszar II 
„Różnorodna 

oferta 
rekreacyjna, 
kulturalna i 

turystyczna” 

I. Efektywne 
wykorzystanie 

potencjału 
endogenicznego 

gminy 

I.I. Rozwój infrastruktury służącej rekreacji 
i aktywnemu wypoczynkowi 

I.I.1. Budowa/rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

I.II. Zagospodarowanie i urządzenie 
przestrzeni publicznych 

I.II.1. Odnowa i uporządkowanie istniejących terenów zielonych 

I.II.2. Rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy 

I.III. Wykorzystanie walorów turystyczno-
kulturowych Gminy 

I.III.1. Urozmaicenie oferty turystyczno-rekreacyjnej Gminy 

I.III.2. Promocja walorów kulturowych w oparciu o lokalne zasoby 

I.III.3. Wspieranie rozwoju agroturystyki i ekoturystyki 

I.I. Rozwinięta gospodarka wodno-ściekowa I.I.1. Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków 
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Obszar Cel strategiczny Cel operacyjny Kierunek 

Obszar III 
„Dostępna 

infrastruktura i 
czyste 

środowisko” 

I. Zrównoważona 
infrastruktura 

techniczna i 
przyjazny ład 
przestrzenny 

I.I.2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

I.I.3. Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej 

I.II. Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa 

I.II.1. Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych 

I.II.2. Budowa ścieżek rowerowych 

I.II.3. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 

I.II.4. Zwiększenie ilości i jakości połączeń komunikacyjnych do potrzeb mieszkańców 

I.III. Wysoka jakość i estetyka zabudowy 
I.III.1. Poprawa wyglądu i stanu technicznego budynków na terenie Gminy 

I.III.2. Rewitalizacja budynków gminnych na cele publiczne 

II. Czyste 
środowisko dla 
wysokiej jakości 

życia 

II.I. Ochrona środowiska i bogactwa 
naturalnego Gminy 

II.I.1. Racjonalna gospodarka odpadami 

II.I.2. Budowa OZE oraz wspieranie transformacji energetycznej w sektorze publicznym i 
prywatnym 

II.I.3. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej 

II.II. Wzrost świadomości i odpowiedzialności 
ekologicznej w Gminie 

II.II.1. Podejmowanie inicjatyw propagujących ekologiczne postawy 

II.II.2. Współpraca międzysektorowa na rzecz kreowania zachowań proekologicznych 

 
Obszar IV 

„Efektywna 
gospodarka 

lokalna” 

I. Wzmocnienie 
potencjału 

gospodarczego 
gminy 

I.I. Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości 
lokalnej 

I.I.1. Szkolenia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

I.I.2. Doskonalenie systemu zachęt wspierających podmioty gospodarcze 

I.I.3. Promowanie i rozwój oferty inwestycyjnej gminy 

I.II. Wzrost konkurencyjności rolnictwa 

I.II.1. Wspieranie rozwoju gospodarstw ekologicznych 

I.II.2. Wsparcie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego na terenie Gminy w 
dostosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych 

Obszar V 
„Skuteczne i 

sprawne 
zarządzanie 

gminą” 

I. Nowoczesny i 
dostępny samorząd 

I.I. Profesjonalizacja świadczenia usług 
publicznych 

I.I.1. Rozwój e-usług 

I.I.2. Rozwój kompetencji i kwalifikacji kadry 

I.II. Kształtowanie wizerunku i wzrost 
rozpoznawalności gminy 

I.II.1. Promocja gminy 

I.II.2. Efektywna współpraca i nawiązywanie partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 5. Cele – rezultaty i wskaźniki 

Obszar I „Spójne i zintegrowane społeczeństwo” 

Cel strategiczny Aktywna polityka senioralna 

Cel operacyjny Kierunek działania Rezultaty Proponowane wskaźniki 

I.I. Rozwój infrastruktury 
dedykowanej osobom starszym 

I.I.1. Stworzenie dziennego domu pobytu 
dla seniorów 

− Zapewniony dostęp do różnorodnych 
form aktywności skierowanej do 
seniorów; 

− Zwiększona dostępność do dziennej opieki 
dla seniorów; 

− Zwiększony udział seniorów w życiu 
społecznym; 

− Wzrost solidarności i integracji 
międzypokoleniowej; 

− Zwiększone kompetencje i umiejętności 
osób realizujących działania na rzecz osób 
starszych 

− Liczba wybudowanych dziennych domów 
pobytu [szt.] 

− Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 
osób starszych [szt.] 

− Liczba zakupionego wyposażenia [szt.] 

− Liczba zrealizowanych projektów/inicjatyw na 
rzecz osób starszych [szt.] 

− Liczba zrealizowanych programów 
skierowanych do seniorów [szt.] 

− Liczba seniorów objętych wsparciem [osoby] 

I.I.2. Doposażenie/dostosowanie 
infrastruktury do potrzeb osób starszych 

I.II. Poprawa funkcjonowania i 
partycypacji osób starszych we 
wszystkich sferach życia społecznego 

I.II.1. Działania na rzecz integracji 
międzypokoleniowej 

I.II.2. Realizacja programów o zasięgu 
lokalnym i ponadlokalnym 

I.II.3. Podniesienie kompetencji osób 
wspierających seniorów 

Cel strategiczny Dostępność do wysokiej jakości kapitału społecznego 

Cel operacyjny Kierunek działania Rezultaty Proponowane wskaźniki 

II.I. Zabezpieczenie opieki nad 
dziećmi do lat 3 i w wieku 
przedszkolnym 

II.I.1. Budowa i funkcjonowanie żłobka na 
terenie Gminy Wielowieś 

− Zapewniony dostęp do żłobka; 

− Rozwinięta i dobrze wyposażona 
infrastruktura przedszkolna; 

− Zwiększenie poziomu edukacji oraz wzrost 
jakości warunków nauczania; 

− Urozmaicenie dzieciom i młodzieży zajęć 
pozaszkolnych; 

− Zwiększona świadomość oraz 
ukształtowane właściwe postawy w 
zakresie ochrony przyrody i środowiska; 

− Wzrost poziomu czytelnictwa, 

− Poprawa integracji społecznej; 

− Lepsze dopasowanie księgozbioru do 
wieku i oczekiwań czytelników; 

− liczba projektów inwestycyjnych 
realizowanych w obiektach edukacyjnych 
(szt.) 

− liczba zakupionego wyposażenia do szkół i 
przedszkoli [szt.] 

− liczba doposażonych placówek edukacyjnych 
[szt.] 

− liczba wybudowanych żłobków na terenie 
Gminy [szt.] 

− liczba nowych zajęć pozaszkolnych [szt.] 

− liczba zrealizowanych działań i inicjatyw w 
zakresie edukacji ekologicznej [szt.] 

− liczba działań promujących czytelnictwo [szt.] 

− liczba utworzonych Klubów Książki [szt.] 

− liczba osób uczestniczących w zebraniach 
Klubu Książki [os.] 

− liczebność księgozbiorów bibliotek [wol.] 

II.I.2. Rozwój systemu opieki przedszkolnej 

II.II. Kompleksowa i efektywna 
edukacja 

II.II.1. Doposażenie placówek szkolnych 
adekwatnie do potrzeb i trendów w 
edukacji 

II.II.2. Atrakcyjna oferta zajęć 
pozaszkolnych 

II.II.3. Edukacja ekologiczna 

II.III. Rozwój bibliotek i promowanie 
czytelnictwa 

II.III.1. Wzrost promocji działalności 
bibliotek i jej zasobów 

II.III.2. Utworzenie Klubu czytelnika oraz 
organizacja wspólnego czytania 
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II.III.3. Rozwój zasobów bibliotecznych 
dopasowanych do potrzeb różnych grup 
wiekowych 

Cel strategiczny: Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Cel operacyjny Kierunek działania Rezultaty Proponowane wskaźniki 

III.I. Eliminacja barier dostępowych 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym osób z 
niepełnosprawnościami 

II.II.1. Zapewnienie dostępności do 
infrastruktury i usług publicznych osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym 

− Zwiększenie dostępu do infrastruktury i 
usług publicznych oraz możliwości udziału 
w życiu społecznym i obywatelskim dla 
osób z różnymi potrzebami; 

− Zlikwidowanie barier architektonicznych 
w budynkach publicznych; 

− Zbudowanie partnerstw i wzmocnienie 
współpracy między władzami Gminy a 
przedstawicielami innych sektorów; 

− Poprawa jakości życia osób i aktywizacja 
społeczeństwa, w tym szczególnie osób z 
niepełnosprawnościami; 

− Zmniejszenie liczby osób zagrożonych 
marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym; 

− Wyposażenie kadry służb społecznych w 
kwalifikacje i umiejętności adekwatnie do 
wymagań i obowiązujących standardów; 

− Liczba zastosowanych rozwiązań na rzecz 
likwidacji barier w dostępie do infrastruktury 
i usług [szt.] 

− Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 
osób z różnymi potrzebami, w tym osób z 
niepełnosprawnościami [szt.] 

− Liczba projektów zrealizowanych na rzecz 
osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym [szt.] 

− Zmniejszenie liczby osób korzystających z 
pomocy społecznej [%] 

− Liczba programów i działań aktywizujących 
dla osób bezrobotnych [szt.] 

− Liczba osób wśród służb społecznych o 
zwiększonych kwalifikacjach i kompetencjach 
[osoby] 

− Zmniejszenie liczby osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym [%] 

III.II. Skuteczna polityka społeczna 
przeciwdziałająca bierności 
mieszkańców i marginalizacji 

III.II.1. Systematyczne podnoszenie 
kwalifikacji i kompetencji służb społecznych 

III.II.2. Współpraca międzysektorowa na 
rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 

III.II.3. Realizacja programów aktywizacji 
społecznej i zawodowej 

Cel strategiczny: Zdrowe społeczeństwo 

Cel operacyjny Kierunek działania Rezultaty Proponowane wskaźniki 

IV.I. Wysoka jakość usług opieki 
zdrowotnej 

IV.I.1. Podniesienie jakości infrastruktury 
ochrony zdrowia 

− Zapewniony dostęp do nowoczesnej 
infrastruktury zdrowotnej; 

− Zwiększenie świadomości konieczności 
prowadzenia zdrowego stylu życia; 

− Zmniejszenie zachorowalności 
społeczeństwa lokalnego dzięki skutecznej 
profilaktyce; 

− Liczba projektów zrealizowanych w obiektach 
zdrowia [szt.]; 

− liczba zrealizowanych programów 
profilaktycznych (szt.) 

− liczba mieszkańców uczestniczących  
w programach prozdrowotnych (osoby) 

IV.II.2. Profilaktyka i promocja zdrowego 
stylu życia 

Obszar II „Różnorodna oferta rekreacyjna, kulturalna i turystyczna” 

Cel strategiczny: Efektywne wykorzystanie potencjału endogenicznego gminy 

Cel operacyjny Kierunek działania Rezultaty Proponowane wskaźniki 
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I.I. Rozwój infrastruktury służącej 
rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi 

I.I.1. Budowa/rozbudowa infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej 

− zwiększenie dostępności do obiektów 
sportowych o różnym profilu; 

− zapewnienie różnorodnej infrastruktury 
rekreacyjnej; 

− poszerzenie oferty spędzania czasu 
wolnego; 

− wzrost aktywności mieszkańców i 
poziomu integracji społecznej; 

− zwiększenie świadomości zdrowego i 
aktywnego stylu życia; 

− poprawa atrakcyjności turystycznej, 

− rozwinięta funkcja turystyki aktywnej i 
kulturowej, 

− poprawa dostępności do gospodarstw 
agroturystycznych; 

− urozmaicona oferta turystyczno – 
rekreacyjno – kulturalna; 

− dostosowana oferta działań publicznych 
do trendów demograficznych; 

− wypromowanie walorów turystycznych i 
rekreacyjnych wśród mieszkańców i 
turystów odwiedzających Gminę 

− liczba nowych i modernizowanych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych (szt.)  

− powierzchnia zrewitalizowanych terenów 
zielonych [m2] 

− liczba nowych nasadzeń drzew i krzewów [szt.] 

− powierzchnia nowych terenów zielonych [m2] 

− liczba nowych współprac i kontaktów w 
zakresie działań sportowo – rekreacyjnych 
[szt.] 

− liczba nowych składników oferty rekreacyjno – 
kulturalno – turystycznej [szt.] 

− stopień wykorzystania walorów 
przyrodniczych gminy [%] 

− liczba działań promujących walory 
przyrodniczo – kulturalne Gminy [szt.] 

− liczba nowych gospodarstw agroturystycznych 
[szt.] 

− liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych 
[szt.] 

 

I.II. Zagospodarowanie i urządzenie 
przestrzeni publicznych 

I.II.1. Odnowa i uporządkowanie 
istniejących terenów zielonych 

I.II.2. Rozwój obszarów zieleni na terenie 
Gminy 

I.III. Wykorzystanie walorów 
turystyczno-kulturowych gminy 

I.III.1. Urozmaicenie oferty turystyczno - 
rekreacyjnej Gminy 

I.III.2. Promocja walorów kulturowych 
w oparciu o lokalne zasoby 

I.III.3. Wspieranie rozwoju agroturystyki i 
ekoturystyki 

Obszar III „Dostępna infrastruktura i czyste środowisko” 

Cel strategiczny: Zrównoważona infrastruktura techniczna i przyjazny ład przestrzenny 

Cel operacyjny Kierunek działania Rezultaty Proponowane wskaźniki 

I.I. Rozwinięta gospodarka wodno-
ściekowa 

I.I.1. Budowa i rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków 

− poprawa stanu środowiska poprzez 
rozwój gospodarki wodno – ściekowej; 

− zapewnienie efektywnego systemu 
kanalizacji deszczowej; 

− poprawa jakości dróg gminnych wraz  
z rozbudowaną infrastrukturą 
towarzyszącą; 

− rozwinięta sieć dróg rowerowych i ciągów 
pieszo - rowerowych; 

− wzrost atrakcyjności alternatywnych form 
transportu; 

− zwiększenie aktywności fizycznej 
mieszkańców; 

− liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków 
[szt.] 

− długość wybudowanej lub zmodernizowanej 
sieci kanalizacyjnej [km] 

− długość wybudowanej lub zmodernizowanej 
sieci kanalizacji deszczowej [km] 

− liczba wybudowanych przydomowych 
oczyszczalni ścieków [szt.] 

− długość wybudowanych, przebudowanych 
lub zmodernizowanych dróg [km] 

− długość wybudowanych ścieżek 
rowerowych/dróg dla rowerów [km] 

I.I.2. Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

I.I.3. Modernizacja i rozbudowa sieci 
kanalizacji deszczowej 

I.II. Dobrze rozwinięta infrastruktura 
drogowa 

I.II.1. Modernizacja i rozbudowa dróg 
gminnych 

I.II.2. Budowa ścieżek rowerowych 
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I.II.3. Modernizacja i rozbudowa 
oświetlenia ulicznego 

− poprawa bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym; 

− poprawa bezpieczeństwa pieszych 
poprzez rozbudowę oświetlenia;  

− zwiększenie estetyki zabudowy w Gminie; 

− przywrócenie atrakcyjności budynkom i 
nadanie im nowych funkcji publicznych; 

− długość wybudowanych ciągów pieszo – 
rowerowych [km] 

− liczba zrewitalizowanych budynków [szt.] 

− liczba budynków, którym nadano nowe 
funkcje publiczne [szt.] 

− liczba wybudowanego, przebudowanego lub 
zmodernizowanego oświetlenia ulicznego 
[szt.] 

− liczba miejsc wyposażonych w monitoring 
wizyjny [szt.] 

I.III. Wysoka jakość i estetyka 
zabudowy 

I.III.1. Poprawa wyglądu i stanu 
technicznego budynków na terenie Gminy 

I.III.2. Rewitalizacja budynków gminnych na 
cele publiczne 

Cel strategiczny: Czyste środowisko dla wysokiej jakości życia 

Cel operacyjny Kierunek działania Rezultaty Proponowane wskaźniki 

II.I. Ochrona środowiska i bogactwa 
naturalnego Gminy 

II.I.1. Racjonalna gospodarka odpadami 
− rozwinięty system gospodarki odpadami; 

− zwiększenie liczby instalacji OZE 

− ograniczenie liczby źródeł energii 
wykorzystujących paliwa kopalne; 

− poprawa jakości powietrza i innych 
elementów środowiska; 

− zapewniona ochrona krajobrazu i 
bioróżnorodność przyrody występującej w 
gminie; 

− zwiększenie świadomości mieszkańców w 
zakresie ochrony środowiska; 

− promocja odnawialnych źródeł energii 
wśród społeczności gminnej; 

− liczba wybudowanych instalacji OZE [szt.] 

− liczba budynków użyteczności publicznej, w 
których zainstalowano instalacje OZE [szt.] 

− liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie 
OZE (szt.)  

− liczba zlikwidowanych źródeł ciepła 
opalanych węglem [szt.] 

− liczba działań na rzecz ochrony przyrody i/lub 
bioróżnorodności [szt.] 

− wysokość wydatków przeznaczonych na 
działania ochrony powietrza i zmian klimatu 
[zł] 

− Liczba podjętych działań w zakresie edukacji 
ekologicznej [szt.] 

− Liczba nawiązanych współprac lub partnerstw 
na rzecz działań proekologicznych [szt.] 

II.I.2. Budowa OZE oraz wspieranie 
transformacji energetycznej w sektorze 
publicznym i prywatnym 

II.I.3. Ochrona przyrody i różnorodności 
biologicznej 

II.II. Wzrost świadomości i 
odpowiedzialności ekologicznej w 
Gminie 

II.II.1. Podejmowanie inicjatyw 
propagujących ekologiczne postawy 

II.II.2. Współpraca międzysektorowa na 
rzecz kreowania zachowań 
proekologicznych 

Obszar IV „Efektywna gospodarka lokalna” 

Cel strategiczny: Wzmocnienie potencjału gospodarczego gminy 

Cel operacyjny Kierunek działania Rezultaty Proponowane wskaźniki 

I.I. Stymulowanie rozwoju 
przedsiębiorczości lokalnej 

I.I.1. Szkolenia w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej 

− zwiększenie liczby przedsiębiorstw na 
terenie Gminy; 

− pozyskanie nowych inwestorów; 

− zwiększony dostęp do klarownego 
systemu ulg i zachęt dla przedsiębiorców; 

− zwiększenie atrakcyjności i 
konkurencyjności gminy jako miejsca 

− liczba przedsiębiorstw działających na terenie 
gminy [szt.] 

− liczba nowych ulg i zachęt dla 
przedsiębiorców [szt.] 

− liczba nowopowstałych terenów 
inwestycyjnych [szt.] 

I.I.2. Doskonalenie systemu zachęt 
wspierających podmioty gospodarcze 
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I.I.3. Promowanie i rozwój oferty 
inwestycyjnej Gminy 

dobrego do lokowania działalności 
gospodarczej; 

− zmniejszenie bezrobocia wśród 
mieszkańców; 

− zwiększenie liczby gospodarstw 
ekologicznych na terenie gminy; 

− liczba udostępnionych terenów 
inwestycyjnych pod nową działalność 
gospodarczą [szt.] 

− liczba przedsiębiorców korzystających z 
terenów inwestycyjnych [szt.] 

− liczba gospodarstw agroturystycznych [szt.] 

− liczba nowych gospodarstw ekologicznych 
[szt.] 

− liczba nowych miejsc pracy [szt.] 

− zmniejszenie liczby osób bezrobotnych [%] 

I.II. Wzrost konkurencyjności 
rolnictwa 

I.II.1. Wspieranie rozwoju gospodarstw 
ekologicznych 

I.II.2. Wsparcie rolnictwa i przetwórstwa 
rolno-spożywczego na terenie gminy w 
dostosowaniu się do zmieniających się 
warunków rynkowych 

Obszar V „Skuteczne i sprawne zarządzanie gminą” 

Cel strategiczny: Nowoczesny i dostępny samorząd 

Cel operacyjny Kierunek działania Rezultaty Proponowane wskaźniki 

I.I. Profesjonalizacja świadczenia 
usług publicznych 

I.I.1. Rozwój e-usług 

− Zwiększona cyfryzacja usług publicznych; 

− Podniesione kompetencje i kwalifikacje 
osób świadczących usługi publiczne; 

− Zapewnienie wysokich standardów oraz 
nowoczesnych technologii w zarządzaniu 
Gminą; 

− Zwiększenie rozpoznawalności Gminy w 
regionie; 

− Poprawa świadomości walorów i zasobów 
Gminy wśród mieszkańców i osób spoza 
gminy; 

− Nawiązana współpraca i partnerstwa 
wzmacniające rozwój i rozpoznawalność 
Gminy, 

− Wzmocnienie pozytywnego wizerunku 
gminy wśród mieszkańców, 
przedsiębiorców, turystów  oraz innych 
podmiotów 

− Liczba nowych e-usług [szt.]; 

− Liczba pracowników mających nowe 
kompetencje/kwalifikacje [osoby] 

− Liczba zorganizowanych wydarzeń 
promocyjnych [szt.] 

− Liczba działań o charakterze promocyjnym 
[szt.] 

− Liczba nawiązanych kontaktów  
w celach promocyjnych [szt.] 

I.I.2. Rozwój kompetencji i kwalifikacji 
kadry 

I.II. Kształtowanie wizerunku i wzrost 
rozpoznawalności gminy 

I.II.1. Promocja Gminy 

I.II.2. Efektywna współpraca i 
nawiązywanie partnerstw na rzecz rozwoju 
lokalnego 

Źródło: Opracowanie własne
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4. Model struktury funkcjonalno - przestrzennej  

4.1. OBECNA POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY WIELOWIEŚ – ANALIZA DOKUMENTÓW 

PLANISTYCZNYCH 

Rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej określono na podstawie 

opracowanego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz analizy uwarunkowań 

przestrzennych w Gminie, której dokonano na podstawie obowiązujących dokumentów wskazujących 

kierunki polityki rozwoju przestrzennego: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium stanowi 

podstawowy dokument kształtujący politykę przestrzenną gminy. Dokument został uchwalony przez 

Radę Gminy Wielowieś uchwałą Nr XXXVI/1-199/02 z dnia 8 października 2002 roku i podlegał 

zmianom w drodze uchwał Rady Gminy: 

− nr XXVIII/202/05 z dnia 29 listopada 2005 roku, 

− nr XXVII/210/10 z dnia 26 marca 2010 roku. 

Ostatnia zmiana studium miała na celu ustalenie nowych terenów inwestycyjnych, zmianę funkcji 

terenów, dostosowanie zagospodarowania terenów do wydanych decyzji, uwzględnienie aktualnych 

programów rządowych i samorządowych oraz ustaleń obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Poszerzeniu uległa lokalizacja terenów mieszkaniowo-usługowych, usługowo-produkcyjnych, 

eksploatacji powierzchniowej, wprowadzono rejon lokalizacji farm elektrowni wiatrowych w oparciu  

o istniejący układ drogowy (drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne) - jako elementów kontynuacji 

i wykorzystania istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej. Miało to również 

odzwierciedlenie w zmianach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W zakresie ochrony środowiska i wartości kulturowych dodano nowe ustalenia związane z ochroną 

środowiska, w tym proponowany obszar „NATURA 2000” (z rezerwatem „Hubert”), ochrony wód, 

ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, wibracją i polami elektroenergetycznymi, osuwaniem się 

mas ziemnych i w zakresie gospodarki odpadami. 

Tereny zielone – lasy, tereny dolesień, rezerwat przyrody Hubert, proponowany obszar Natura 2000 - 

występują głównie w północnej części gminy, natomiast tereny użytków rolnych obejmują pozostałą 

część Gminy. Zabudowa mieszkaniowo-usługowa znajduje się w centrach sołectw.  

Rejon lokalizacji farm elektrowni wiatrowych wyznaczony został w centralnej i północno-wschodniej 

części gminy: 2 obszary położone są pomiędzy miejscowościami Świbie, Radonia, Wielowieś i Wiśnicze, 

kolejna na północny zachód od miejscowości Radonia, ostatnia natomiast na południowy wschód  

od Wielowsi.  

Funkcje realizowane na danym obszarze określają miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego, którymi pokryta jest cała Gmina Wielowieś. 
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Tabela 6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie Gminy Wielowieś 

Miejscowość Uchwała 

Błażejowice 

Uchwała nr XXXVI-200/02 Rady Gminy Wielowieś z dnia 8 października 2002 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych wsi Błażejowice. 

Uchwała nr XXI/196/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013 r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych wsi Błażejowice uchwalonego uchwałą Rady Gminy 
Wielowieś Nr XXXVI/200/2002 z dnia 8 października 2002 r. 

Borowiany-
Raduń 

Uchwała Nr XXXVI-201/02 Rady Gminy Wielowieś z dnia 8 października 2002 r.  
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych sołectw Borowiany – Raduń. 

Uchwała Nr XVIII/116/04 Rady Gminy Wielowieś z dnia 27 sierpnia  2004 r.  
w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych sołectw: Borowiany – Raduń. 

Uchwała Nr XXI/197/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013 r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych sołectw Borowiany - Raduń uchwalonego uchwałą Rady 
Gminy Wielowieś Nr XXXVI/201/2002 z dnia 8 października 2002 r. zmienionego uchwałą 
Nr XVIII/116/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

Uchwała nr XXVIII/277/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych 
i rozwojowych sołectw Borowiany-Raduń uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr 
XXXVI/201/2002 z dnia 8 października 2002 r. z późn. zm. 

Sieroty - 
Chwoszcz 

Uchwała Nr XXXVI-207/02 Rady Gminy Wielowieś z dnia 8 października 2002 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych Sieroty – Chwoszcz. 

Uchwała Nr XXI/198/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013 r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Sieroty - Chwoszcz uchwalonego uchwałą Rady 
Gminy Wielowieś Nr XXXVI/207/2002 z dnia 8 października 2002 r. 

Czarków 

Uchwała Nr XXXVI-202/02 Rady Gminy Wielowieś z dnia 8 października 2002 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Czarków. 

Uchwała Nr VI/38/11 Rady Gminy Wielowieś z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i 
rozwojowych wsi Czarków. 

Dąbrówka 

Uchwała Nr XXXVI-203/02 Rady Gminy Wielowieś z dnia 8 października 2002 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Dąbrówka. 

Uchwała Nr XXI/199/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013 r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Dąbrówka uchwalonego uchwałą Rady Gminy 
Wielowieś Nr XXXVI/203/2002 z dnia 8 października 2002 r. 

Gajowice 

Uchwała Nr XXXVI-204/02 Rady Gminy Wielowieś z dnia 8 października 2002 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Gajowice. 

Uchwała Nr XXI/200/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013 r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Gajowice uchwalonego uchwałą Rady Gminy 
Wielowieś Nr XXXVI/204/2002 z dnia 8 października 2002 r. 
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Miejscowość Uchwała 

Kieleczka 

Uchwała Nr XXXVI-205/02 Rady Gminy Wielowieś z dnia 8 października 2002 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Kieleczka. 

Uchwała Nr XXI/201/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013 r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Kieleczka uchwalonego uchwałą Rady Gminy 
Wielowieś Nr XXXVI/205/2002 z dnia 8 października 2002 r. 

Wielowieś 

Uchwała Rady Gminy Wielowieś Nr XXV-134/2001 z dnia 6 lipca 2001 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych Wielowsi – Kotkowa. 

Uchwała Nr XXI/202/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013 r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych Wielowsi - Kotkowa uchwalonego uchwałą Rady Gminy 
Wielowieś Nr XXV/134/2001 z dnia 6 lipca 2001 r. 

Radonia 

Uchwała Nr XXXVI-206/02 Rady Gminy Wielowieś z dnia 8 października 2002 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych Radonia. 

Uchwała Nr XXIII/225/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych Radonia uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr 
XXXVI/206/2002 z dnia 8 października 2002r. 

Sieroty 

Uchwała Rady Gminy Wielowieś Nr III-24/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych wsi Sieroty. 

Uchwała Nr VI/39/11 Rady Gminy Wielowieś z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i 
rozwojowych wsi Sieroty. 

Wielowieś 

Uchwała Rady Gminy Wielowieś Nr XXV-133/2001 z dnia 6 lipca 2001 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych wsi Wielowieś. 

Uchwała Rady Gminy Wielowieś Nr IX-53/2003 z dnia 26 września 2003 r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych wsi Wielowieś. 

Uchwała Nr VI/40/11 Rady Gminy Wielowieś z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i 
rozwojowych wsi Wielowieś. 

Uchwała Nr XXI/206/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013 r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych wsi Wielowieś uchwalonego uchwałą Rady Gminy 
Wielowieś Nr XXV-133/2001 z dnia 6 lipca 2001 r. 

Uchwała nr XXVIII/279/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych 
i rozwojowych wsi Wielowieś uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXV-
133/2001 z dnia 6 lipca 2001 r. z późn. zm. 

Świbie 

Uchwała Nr XXXVI-208/02 Rady Gminy Wielowieś z dnia 8 października 2002 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Świbie. 

Uchwała Nr XXI/203/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013 r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Świbie uchwalonego uchwałą Rady Gminy 
Wielowieś Nr XXXVI/208/2002 z dnia 8 października 2002 r. 
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Miejscowość Uchwała 

Uchwała Nr XXVIII/278/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych 
i rozwojowych sołectwa Świbie uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr 
XXXVI/208/2002 z dnia 8 października 2002 r. z późn. zm. 

Wiśnicze 

Uchwała Nr XXXVI-209/02 Rady Gminy Wielowieś z dnia 8 października 2002 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Wiśnicze. 

Uchwała Nr XXI/204/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013 r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Wiśnicze uchwalonego uchwałą Rady Gminy 
Wielowieś Nr XXXVI/209/2002 z dnia 8 października 2002 r. 

Gmina 
Wielowieś 

Uchwała Nr VII-46/2003 Rady Gminy Wielowieś z dnia  26 czerwca 2003 r.  
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś. 

Uchwała Nr XV/109/2008 Rady Gminy Wielowieś z dnia 28.10.2008r. w sprawie: zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś. 

Uchwała Nr XII/101/2011 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 grudnia 2011 r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś 
uchwalonego uchwałą nr VII-46/2003 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 czerwca 2003 r. 

Uchwała NR XXI/195/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013 r.  
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś 
uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr VII-46/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. z 
późn. zm. 

Uchwała Nr XXVIII/280/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś 
uchwalonego uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr VII-46/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. z 
późn. zm. 

Źródło: Opracowanie własne 

Na obszarze Gminy Wielowieś dominują tereny mieszkaniowo-usługowe przeznaczone na zabudowę 

jednorodzinną i zagrodową oraz pola uprawne, łąki i pastwiska. Jedynie na terenie sołectw Wielowieś, 

Świbie i Wiśnicze wyznaczony jest teren zabudowy wielorodzinnej.  

W centralnej części sołectw znajdują się tereny usług, w tym usług sportu i rekreacji, kultu religijnego 

(Dąbrówka, Kieleczka, Sieroty, Świbie, Wielowieś, Wiśnicze, Zacharzowice), kultury i oświaty. 

W miejscowościach położonych w pobliżu lasów wyznaczono tereny przeznaczone pod zabudowę 

letniskową (Dąbrówka i Borowiany-Raduń). 

Ochroną konserwatorską w postaci stref zostały objęte obszary: 

a) strefa „A” 

⎯ Dąbrówka: zespół dworsko parkowy, 

⎯ Wielowieś: kościół wraz z dawnym cmentarzem przykościelnym w granicach ogrodzenia oraz 

kapliczką św. Jana Nepomucena, zespół pałacowo-folwarczny w granicach ogrodzenia, pałac, 

park, folwark, 

⎯ Zacharzowice: kościół p.w. św. Wawrzyńca w raz z cmentarzem przykościelnym w granicach 

istniejącego ogrodzenia wraz z tym ogrodzeniem, 
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⎯ tereny Gminy Wielowieś: cmentarz żydowski w granicach istniejącego ogrodzenia wraz z tym 

ogrodzeniem. 

b) Strefa „B”: 

⎯ Błażejowice: dawny folwark w granicach ogrodzenia, 

⎯ Dąbrówka: zespół folwarczny, 

⎯ Gajowice: obszar zachowanego układu urbanistycznego z tradycyjną zabudową oraz dawnego 

folwarku, 

⎯ Radonia: zespół pałacowo folwarczny wraz z parkiem w granicach istniejącego ogrodzenia, 

⎯ Wielowieś: zachowany czytelny układ ruralistyczny w typie wydłużonego wrzeciona 

z zabudową tradycyjną i kościołem na jednym z krańców, owalnica wraz z obustronną 

zabudową, 

⎯ Gmina Wielowieś: zespół folwarczny w Świbiu-Napłatkach wraz z ogrodzeniem. 

c) Strefa „E” – ochrony widoku sylwety wsi z jej dominantami i charakterystycznych miejsc 

i punktów widokowych oraz odcinków tras komunikacyjnych: 

⎯ Wielowieś, 

⎯ Wiśnicze. 

d) Strefa „OW” obserwacji archeologicznej: 

⎯ na terenie sołectwa Czarków (występują tu również stanowiska archeologiczne),  

⎯ na terenie sołectwa Sieroty, 

⎯ w rejonie miejscowości Czarków i Sieroty, Świbie i Wiśnicze.  

e) Strefa “W” obszar o domniemanej, na podstawie badań lub innych wskazówek, zawartości 

reliktów archeologicznych, które to obszary powinny być zastrzeżone jako tereny obserwacji 

archeologicznej.  

⎯ całość obszaru sołectwa Wiśnicze objętego planem, 

⎯ większość obszaru sołectwa Gajowice objętego planem. 

W sołectwach Sieroty, Radonia, Świbie, Wiśnicze, Wielowieś i na terenie objętym mpzp dla Gminy 

wyznaczone zostały tereny usługowo-produkcyjne i inżynierii. W zachodniej części sołectwa 

Błażejowice położony jest teren eksploatacji powierzchniowej kamienia wapiennego. Teren 

eksploatacji powierzchniowej znajduje się również na terenie objętym mpzp dla Gminy – jest to teren 

występowania złóż kopalin pospolitych. W samej Wielowsi wyznaczony został teren pól uprawnych,  

z dopuszczeniem eksploatacji kamienia. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczono również tereny wód 

otwartych i cieków wodnych, które znajdują się w sołectwach: Sieroty, Radonia, Świbie, Wielowieś, 

Zacharzowice. W miejscowościach Wielowieś, Świbie, Zacharzowice znajdują się tereny ujęć wody 

pitnej, a w Świbiu i Wielowsi oczyszczalnie ścieków. 
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Na terenie Gminy, jak wynika z przeprowadzonej diagnozy, występują znaczne połacie terenów 

leśnych. Występują również obszary porośnięte zielenią niską i wysoką, zielenią urządzoną oraz zielenią 

parkową. 

Na przestrzeni lat zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczyły głównie 

przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, co świadczy  

o zwiększającym się potencjale osiedleńczym obszarów wiejskich. 

4.2. KLUCZOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJOWE GMINY WIELOWIEŚ 

Gmina Wielowieś jest niewielką gminą wiejską o umiarkowanym charakterze rolniczym. Centralnym 

ośrodkiem, w którym zlokalizowane są co do zasady ważne punkty istotne ze względu na kształtowanie 

i prowadzenie życia społecznego (instytucje publiczne, zaplecze usługowe) jest sołectwo Wielowieś. 

Na obszarze Gminy dominują tereny mieszkaniowo-usługowe przeznaczone na zabudowę 

jednorodzinną i zagrodową oraz pola uprawne, łąki i pastwiska. Jedynie na terenie sołectw Wielowieś, 

Świbie i Wiśnicze wyznaczony jest teren zabudowy wielorodzinnej. Pod względem struktury gruntów 

znaczącą powierzchnię zajmują grunty orne oraz lasy i tereny leśne.  

Pod względem infrastruktury wodno – kanalizacyjnej występują braki w dostępie do sieci 

kanalizacyjnej, podczas gdy stopień zwodociągowania wynosi prawie 100%. Rozbieżność  

w dostępności do sieci wodno – kanalizacyjnej jest typowa dla obszarów wiejskich z funkcją rolniczą, 

gdzie przeważają grunty orne, a zabudowa bywa rozproszona.  

Lasy, tereny dolesień, rezerwat przyrody Hubert, obszar Natura 2000 zlokalizowane są głównie  

w północnej części gminy, natomiast tereny użytków rolnych obejmują pozostałą część gminy. Zatem 

część północna Gminy Wielowieś dysponuje większym potencjałem przyrodniczym w postaci obszarów 

chronionych, który można wykorzystać do rozwijania funkcji turystyczno – rekreacyjnych.  

W miejscowościach położonych w pobliżu lasów i terenów leśnych znajdują się tereny pod zabudowę 

letniskową. Ponadto na terenie Gminy znajdują się cenne dla dziedzictwa kulturowego zabytki, 

wpisane do rejestru zabytków. Gminę cechuje zatem atrakcyjność kulturowa i przyrodnicza. 

Gmina jest dobrze zlokalizowana w stosunku do dużych ośrodków miejskich takich jak Gliwice, 

Tarnowskie Góry, Bytom oraz Zabrze. Odległość do tych miast mieści się w granicach około 30 km. 

Układ komunikacyjny Gminy jest typowy dla obszarów o charakterze wiejskim – typowy układ dróg 

gminnych, zapewniających komunikację do poszczególnych miejscowości w gminie, jak również 

połączenia z obszarami poza nią. Sieć drogową Gminy tworzą drogi gminne, powiatowe oraz 2 drogi 

wojewódzkie. Uzupełnieniem są drogi dojazdowe gospodarcze. Miejscowość Wielowieś położona jest 

przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej relacji Gliwice – Pyskowice – Olesno z drogami wojewódzkimi 

relacji Tworóg – Wielowieś i Wielowieś – Toszek. Przez teren Gminy, przebiega również towarowa linia 

kolejowa (tzw. magistrala ROW – Porty). Sieć połączeń komunikacyjnych nie zapewnia pełnej 

dostępności do wielu miejsc na Śląsku, pomimo rozbudowanej sieci przystanków i połączeń.  

Poniżej przedstawiono wybrane uwarunkowania Gminy Wielowieś ważne z punktu widzenia modelu 

struktury funkcjonalno – przestrzennej Gminy. Poniższa mapa prezentuje liczbę ludności  

w poszczególnych miejscowościach Gminy wraz ze zmianami jakie zaszły w jej liczebności na 

przestrzeni lat 2015-2020. 
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Mapa 4. Demografia w Gminie Wielowieś na koniec 2020 r. wraz z dynamiką zmian [%] w latach 2015-2020  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędy Gminy Wielowieś 

Gmina posiada zabytki, będące dziedzictwem kulturowym, które przyczyniają się do podniesienia 

atrakcyjności kulturalno – turystycznej. Na poniższej mapie przedstawiono zasoby dziedzictwa na tle 

poszczególnych miejscowości w Gminie Wielowieś. 

Mapa 5. Zasoby dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Wielowieś – obiekty wpisane do rejestru 
zabytków  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://sip.gison.pl/wielowies oraz https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/ 
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4.3. MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ – ROZMIESZCZENIE INWESTYCJI I ZMIANY 

W PRZESTRZENI GMINY 

Zaplanowany rozwój strategiczny Gminy Wielowieś nie wpłynie na zmianę istniejącego modelu 

struktury funkcjonalno – przestrzennej Gminy. Zachowane zostaną dotychczasowe funkcje 

poszczególnych obszarów oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego. Gmina Wielowieś jest 

gminą, która rozwija się, również przestrzennie w sposób stabilny i zrównoważony. Rozwój 

przestrzenny jest uporządkowany dzięki obowiązującym miejscowym planom zagospodarowania 

przestrzennego. Planowane działania rozwojowe w Gminie Wielowieś, w perspektywie roku 2027 nie 

wywołają radykalnych zmian w strukturze funkcjonalno – przestrzennej. Zachowana zostanie funkcja 

Gminy jako ośrodka o charakterze lokalnym, w którym podstawowe jednostki tj. wsie zachowają swoje 

główne funkcje: 

− rolniczo – ekonomiczną. 

− mieszkaniowo – usługową, 

− rekreacyjno – wypoczynkową.  

Wśród innych wyróżniających się funkcji można wymienić tereny leśne/tereny zielone, które również  

są powiązane z funkcją rekreacyjno – wypoczynkową. 

Funkcje poszczególnych obszarów Gminy Wielowieś i jej docelowy model funkcjonalno – przestrzenny 

zostały zaprezentowane na poniższej mapie. 

Mapa 6. Model struktury funkcjonalno – przestrzennej Gminy Wielowieś  

  

Źródło: Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
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Na poniższej mapie przedstawiono potencjalne rozmieszczenie inwestycji na obszarze Gminy, które 

uznano za istotne z punktu widzenia rozwoju społeczno – gospodarczego i realizacji założonej wizji  

i celów w perspektywie 2027 r. 

Mapa 7. Potencjalne rozmieszczenie inwestycji 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie https://sip.gison.pl/wielowies oraz danych Gminy Wielowieś 

Przedstawione, planowane kierunki działań mają swoje uzasadnienie zarówno w diagnozie 

strategicznej, jak również opinii społecznej wyrażonej podczas badania ankietowego. 

https://sip.gison.pl/wielowies


Projekt Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022-2027 

39 

Lech Consulting Sp. z o.o. 
www.LC.net.pl 

4.4. USTALENIA I REKOMENDACJE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA I PROWADZENIA POLITYKI 

PRZESTRZENNEJ W GMINIE WIELOWIEŚ 

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy, w tym przeprowadzona diagnoza społeczno – gospodarcza oraz 

zidentyfikowane braki i problemy pozwoliły przyjąć założenie, że dotychczasowy model funkcjonalno 

– przestrzenny Gminy nie wymaga zmian. Cel i kierunki rozwoju jakie wyznaczono w perspektywie roku 

2027 nie wymuszają konieczności wprowadzenia modyfikacji w dotychczasowej strukturze 

przestrzennej. Jednocześnie przy takim założeniu jest również bardzo istotne zachowanie 

i uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju i zachowania ładu przestrzennego, w związku 

z planowanymi do realizacji inwestycjami. 

Przestrzenny rozwój Gminy prowadzony będzie w sposób zrównoważony oraz przemyślany. 

Realizowane będą obowiązujące standardy i normy zarówno w ujęciu technicznym oraz 

funkcjonalnym, przy jednoczesnym zachowaniu spójności i estetyki zabudowy i krajobrazu. Z punktu 

widzenia rozwoju funkcji mieszkalno – usługowej istotne będzie utrzymanie dotychczasowej zabudowy 

różnego przeznaczenia, jak również kontrolowany rozwój nowej infrastruktury, co będzie zapewnione 

przez dostosowywanie do potrzeb obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Rozwój funkcji rolniczo – ekonomicznej będzie realizowany poprzez aktualizowanie 

oferty terenów inwestycyjnych, jak również podejmowanie inicjatyw zachęcających do rozwoju 

działalności gospodarczej i rolniczej. Podobnie, dzięki budowie i modernizacji infrastruktury 

technicznej, w tym drogowej i ścieżek rowerowych możliwe będzie wzmocnienie i wykorzystanie 

turystyczno – rekreacyjno – wypoczynkowego charakteru Gminy. Zaplanowano dalszy rozwój 

infrastruktury technicznej dla istniejącej i planowanej zabudowy m.in. poprzez rozwijanie 

i unowocześnienie infrastruktury wodno–kanalizacyjnej. Ważnym aspektem będzie także 

podejmowanie inicjatyw i realizacja inwestycji skierowanych do osób starszych oraz rodzin. Takie 

podejście umożliwi zachowanie klarowności zagospodarowania przestrzennego i reagowania na 

potrzeby wspólnoty samorządowej. Dbanie o jakość zabudowy, estetykę obiektów, rozwój terenów 

zielonych, z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego i kulturowego pozwoli na zapewnienie 

spójnego systemu funkcjonalno – przestrzennego Gminy Wielowieś w perspektywie długoletniej. 

W związku z powyższym elementy struktury funkcjonalno  – przestrzennej Gminy Wielowieś nie ulegną 

zmianie w planowanym okresie strategicznym. Natomiast będą podejmowane inicjatywy rozwijające 

dotychczasowe funkcje i główne elementy przestrzeni gminnej m.in.: 

− zachowane zostaną dotychczasowe funkcje poszczególnych obszarów Gminy, 

− obszary cenne przyrodniczo będą podlegały dalszej ochronie, 

− będzie następował dalszy rozwój terenów zielonych, w tym nowe nasadzenia drzew i krzewów, 

− będzie dalej funkcjonował system ochrony cennych walorów kulturowych Gminy,  

− w sposób zrównoważony będzie prowadzony rozwój mieszkalnictwa oraz terenów usługowych 

i przeznaczonych pod działalność gospodarczą, 

− na istniejących terenach o charakterze rolniczym dalej rozwijane będzie rolnictwo, w tym będą 

podejmowane działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego, 

− będzie rozbudowywana sieć ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych, 

− będzie rozwijana infrastruktura techniczna, w tym drogowa, wodno - kanalizacyjna oraz 

energetyczna, 
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− będą podejmowane inne działania mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców  

i atrakcyjności Gminy. 

Tabela 7. Ustalenia i rekomendacje w zakresie polityki przestrzennej 

Obszar Rozwój i zmiany 

Układ 

komunikacyjny 

− układ komunikacyjny nie będzie ulegał zasadniczym zmianom, 

− zapewnienie dobrej dostępności komunikacyjnej, 

− planuje się jedynie wykonywanie koniecznych działań modernizacyjnych 

pozwalających na utrzymywanie dobrej jakości dróg i ulic, jak również w razie 

konieczności i zapotrzebowania możliwa będzie budowa nowych odcinków dróg i 

ulic; 

− zaplanowano rozwój istniejących ścieżek rowerowych i szlaków pieszo - jednych 

oraz budowę nowych odcinków, w przypadku stwierdzenia zapotrzebowania na 

tego typu infrastrukturę, szczególnie w pobliżu obszarów leśnych i cennych 

przyrodniczo, 

− w razie potrzeb będzie rozważane zagospodarowanie terenów przyległych do dróg 

i ulic, w tym budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury okołodrogowej 

m.in. miejsc parkingowych i innych elementów ułatwiających komunikację 

różnymi gałęziami transportu 

Infrastruktura 

techniczna 

− planuje się rozwój infrastruktury kanalizacyjnej, w tym rozbudowę sieci 

kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków lub przydomowych oczyszczalni ścieków, 

szczególnie na obszarach obecnie zwodociągowanych, ale bez wyposażenia w 

infrastrukturę ściekową oraz na obszarach rozwijających się pod względem 

mieszkalnictwa, 

− zaplanowano rozwój systemu kanalizacji deszczowej na terenach zabudowanych, 

− planuje się dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii i infrastruktury 

proekologicznej, z poszanowaniem zabudowy mieszkaniowej 

Układ osadniczy 

− zapewnienie przejrzystej i przyjaznej zabudowy i dopełnianie istniejących terenów 

zabudowanych, 

− planuje się dalszy rozwój mieszkalnictwa w ramach obecnej zabudowy 

mieszkaniowej oraz zagrodowej, zwłaszcza w otoczeniu istniejących miejscowości. 

W pierwszej kolejności zagospodarowywane będą tereny obecnie przeznaczone 

pod zabudowę, tak by intensyfikować obecne tereny mieszkaniowe oraz 

przeznaczone na działalność handlowo – usługową, a w dalszej kolejności 

wyznaczane będą nowe tereny, 

− zakłada się utrzymanie terenów przeznaczonych pod rozwój gospodarczy i 

wyznaczanie nowych terenów inwestycyjnych w miarę możliwości oraz 

zapotrzebowania, 

− rozwijanie terenów zielonych, obszarów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz 

turystycznych z udziałem potencjału przyrodniczego i kulturowego Gminy, 

− ukierunkowanie na poprawę dostępności do infrastruktury społecznej, w tym dla 

osób starszych, dzieci i młodzieży i rodzin oraz infrastruktury edukacyjnej oraz 

technicznej, 

− zapewnienie dostępności do terenów rekreacyjno – wypoczynkowych, 

− kształtowanie właściwych relacji pomiędzy terenami rolnymi, a terenami 

mieszkaniowymi, 

− zachowanie ochrony terenów cennych przyrodniczo i kulturowo, 
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Tereny użytkowane 

rolniczo 

− utrzymanie funkcji rolniczo – ekonomicznej, 

− zapewnienie zwartej przestrzeni rolniczej i kontynuacja rolniczego sposobu 

użytkowania gruntów ornych, pastwisk, łąk i sadów, 

− w miarę potrzeb i możliwością zachowania funkcji możliwe kontrolowane 

przekształcenie gruntów ornych w tereny o innym użytkowaniu 

 

5. Obszary strategicznej interwencji (OSI) 

OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM 

Zgodnie z zapisami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 

r.) kluczowymi obszarami problemowymi, z punktu widzenia rozwoju kraju są miasta średnie tracące 

funkcje społeczno-gospodarcze, obszary zagrożone trwałą marginalizacją, Śląsk i wschodnia Polska. 

Uszczegółowieniem SOR jest Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), która kładzie 

nacisk na zrównoważony rozwój całego kraju, czyli zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju 

społeczno-gospodarczego różnych obszarów – zarówno miejskich, jak i wiejskich. Wsparcie będzie 

ukierunkowane na obszary zmagające się z trudnościami adaptacyjnymi i restrukturyzacyjnymi, 

zarówno na poziomie regionalnym (wschodnia Polska, Śląsk), jak i ponadlokalnym (obszary zagrożone 

trwałą marginalizacją, miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze z otaczającymi obszarami 

wiejskimi). OSI wyznaczone w KSRR 2030 dla województwa śląskiego to:  

⎯ Śląsk,  

⎯ miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, (miasta powiększające dystans rozwojowy),  

⎯ obszary zagrożone trwałą marginalizacją. 

Na poniższej mapie zaprezentowano OSI ustanowione dla województwa śląskiego na szczeblu 

krajowym. Z punktu widzenia województwa ważne będzie wdrożenie „Programu dla Śląska”, którego 

celem jest zmiana profilu gospodarczego regionu, stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów 

gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej 

produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie. Według założeń po roku 2020 

program ten zostanie wdrożony w całości i będzie skorelowany z programami rządowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 8. Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (miasta powiększające dystans rozwojowy) 
oraz obszary zagrożone trwałą marginalizacją, na których występuje kumulacja problemów w województwie 

śląskim, zgodnie z KSRR 2030 
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Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” 

W województwie śląskim, OSI zostały wyznaczone w ujęciu funkcjonalnym oraz w ujęciu tematycznym. 

W ujęciu funkcjonalnym województwo zostało podzielone na subregiony: północny, południowy, 

centralny i zachodni. Na potrzeby nowego okresu programowania UE 2021-2027 subregiony będą 

odpowiadały miejskim obszarom funkcjonalnym (MOF). 

Największym subregionem województwa śląskiego jest subregion centralny, a jego centrum 

w wymiarze funkcjonalnym stanowi Metropolia Górnośląska (MG). Pod kątem administracyjnym 

obszar ten odpowiada Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii powołanej na podstawie 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku 

metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”. W otoczeniu Metropolii 

Górnośląskiej zidentyfikowano grupę gmin wykazujących silne powiązania funkcjonalne z ośrodkiem 

centralnym i w związku z tym tworzące Bezpośrednie Otoczenie Metropolii Górnośląskiej (BOMG). Inne 

subregiony w województwie to subregion południowy, którego centrum stanowi Aglomeracja Bielska, 

subregion zachodni, którego centrum stanowi Aglomeracja Rybnicka i subregion północny, którego 

centrum stanowi Aglomeracja Częstochowska. Strukturę funkcjonalną regionu i subregionów 

uzupełnia sieć lokalnych ośrodków rozwoju obejmująca grupę miast, w których zlokalizowane  

są kluczowe usługi publiczne o charakterze ponadlokalnym. 
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Drugi typ OSI w ujęciu funkcjonalnym tworzą podstawowe typy jednostek tj.: obszary wiejskie  

i miejskie. Gmina Wielowieś jest położona w obrębie Bezpośredniego Otoczenia Metropolii 

Górnośląskiej. 

Mapa 9. Subregiony województwa i ich ośrodki centralne 

 

Źródło: Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” 

Regionalne obszary strategicznej interwencji w ujęciu tematycznym, wyznaczone w województwie 

śląskim, to obszary szczególnie ważne z punktu widzenia zidentyfikowanych wyzwań rozwojowych 

województwa. Zidentyfikowano 5 OSI w ujęciu tematycznym, które następnie przyporządkowano do 

dwóch grup:  

− OSI konkurencyjne: 

o obszary cenne przyrodniczo,  

o ośrodki wzrostu.  

− OSI problemowe: 

o gminy tracące funkcje społeczno-gospodarcze,  

o gminy z problemami środowiskowymi w zakresie jakości powietrza,  

o gminy w transformacji górniczej. 

Na poniższych mapach przedstawiono Obszary Strategicznej Interwencji wyznaczone dla województwa 

śląskiego.
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Mapa 10. OSI - obszary cenne przyrodniczo                                                                                                                              Mapa 11. OSI – ośrodki wzrostu 

                                                     

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”



Projekt Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022-2027 

45 

Lech Consulting Sp. z o.o. 
www.LC.net.pl 

 

Mapa 12. OSI – gminy z problemami środowiskowymi    Mapa 13. OSI – gminy tracące funkcje społeczno – gospodarcze    Mapa 14. OSI – gminy w transformacji górniczej  

                       w zakresie jakości powietrza 

 

     

 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”
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Gmina Wielowieś w obszarze OSI konkurencyjnego, w ramach obszarów cennych przyrodniczo została 

sklasyfikowana jako gmina o przeciętnych walorach przyrodniczych. Natomiast w ramach OSI 

problemowych, Gminę sklasyfikowano w I obszarze problemowym tj. obszarze o najniższym poziomie 

problemu, w którym występowało przekroczenie jednego dowolnego wskaźnika jakości powietrza. 

Poziom jakości powietrza jest problemem całego województwa śląskiego, stąd nie jest to sytuacja 

dotykająca wyłącznie Gminę Wielowieś, ale dotyczy całego regionu.  

Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, w zakresie koncentracji wsparcia 

tematycznego dedykowanego dla poszczególnych OSI, zdefiniowano proponowane kierunki działań, 

które powinny być priorytetowo realizowane na wyznaczonych obszarach wsparcia. Wsparcie OSI 

w ujęciu funkcjonalnym będzie wdrażane w sposób horyzontalny, wykorzystując ustalenia dla OSI – 

ujęcie tematyczne w ramach wsparcia dla poszczególnych subregionów. Poniżej przedstawiono 

kierunki planowanych działań dla poszczególnych OSI. 

Tabela 8. Kierunki planowanych działań w ramach OSI 

OSI – Obszary cenne 
przyrodniczo 

Zakres kierunków działań 

Cel strategiczny A 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w obszarze turystyki oraz usług czasu wolnego 
wykorzystujących atrakcje i potencjały lokalne.  
Rozwój istniejących i tworzenie nowych produktów turystycznych oraz 
wzmacnianie marek terytorialnych, w tym poprzez rozwój infrastruktury 
turystycznej i okołoturystycznej. 

Cel strategiczny B 
Podniesienie jakości i poprawa dostępu do oferty i infrastruktury kultury, sportu, 
rekreacji i turystyki umożliwiającej wszechstronny rozwój mieszkańców. 

Cel strategiczny C 

Wspieranie wdrożenia i egzekwowania rozwiązań poprawiających jakość powietrza. 
Poprawa jakości wód i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, w tym 
wspieranie wdrażania rozwiązań w zakresie zintegrowanego i zrównoważonego 
zarządzania zasobami wodnymi w zlewni, ochrony przeciwpowodziowej 
i przeciwdziałania skutkom suszy.  
Wsparcie działań zmierzających do zachowania i odtwarzania bio- 
i georóżnorodności, w tym ochrony obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, 
leśnych i korytarzy ekologicznych. 
Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców i kształtowanie postaw 
proekologicznych.  
Wspieranie rozwiązań ograniczających niską emisję, w tym poprawa standardu 
energetycznego zabudowy mieszkaniowej i budynków użyteczności publicznej. 
Zapewnienie dostępu do sieci poprzez budowę i modernizację infrastruktury 
komunalnej.  
Wsparcie rozwoju zintegrowanego, zrównoważonego i niskoemisyjnego transportu 
w miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz obszarach wiejskich, 
w szczególności transportu zbiorowego. 

Cel strategiczny D 

Rozwijanie współpracy międzynarodowej, transgranicznej i międzyregionalnej,  
w tym w pasie Polski południowej oraz z miastami Ostrawą i Żyliną.  
Wsparcie działań podnoszących jakość systemu planowania i wdrażania na 
poziomie regionalnym i lokalnym.  
Wspieranie rozwoju zróżnicowanych i wysokiej jakości usług publicznych 
dostępnych dla wszystkich mieszkańców regionu.  
Ochrona, promocja oraz podnoszenie atrakcyjności miejsc i obiektów o wartości 
historycznej, symbolicznej, architektonicznej, przyrodniczej, stanowiących 
„wizytówki” regionu. 

OSI – gminy z 
problemami 

środowiskowymi w 
Zakres kierunków działań 
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zakresie jakości 
powietrza 

Cel strategiczny A 

Wsparcie zdolności firm do generowania i wdrażania innowacji oraz nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych, w tym tworzenie i implementacja usług i technologii 
medycznych.  
Wsparcie sektorów tradycyjnych w zakresie podnoszenia ich konkurencyjności 
m.in. poprzez unowocześnienie procesów technologicznych, poprawę 
bezpieczeństwa pracy, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz 
rozwój zasobów ludzkich. 

Cel strategiczny B 

Podniesienie jakości infrastruktury placówek ochrony zdrowia (w szczególności 
w obszarach deficytowych) oraz podniesienie jakości obsługi pacjentów, w tym 
wykorzystanie nowoczesnych technologii.  
Aktywna profilaktyka i zapewnienie kompleksowości usług medycznych, 
w szczególności w zakresie chorób cywilizacyjnych i wynikających ze zmian 
demograficznych. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia. 

Cel strategiczny C 

Wspieranie wdrożenia i egzekwowania rozwiązań poprawiających jakość powietrza. 
Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców i kształtowanie postaw 
proekologicznych.  
Rozwój proekologicznej infrastruktury wytwarzania, magazynowania i przesyłu 
energii elektrycznej i ciepła, w tym rozwój OZE.  
Wspieranie rozwiązań ograniczających niską emisję, w tym poprawa standardu 
energetycznego zabudowy mieszkaniowej i budynków użyteczności publicznej. 
Wsparcie rozwoju zintegrowanego, zrównoważonego i niskoemisyjnego transportu 
w miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz obszarach wiejskich, 
w szczególności transportu zbiorowego.  
Zapewnienie dostępu do sieci poprzez budowę i modernizację infrastruktury 
komunalnej. 

Cel strategiczny D Rozwój instrumentów oraz współpracy na rzecz monitorowania procesów rozwoju 

Źródło: Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” 

Tabela 9. Powiązanie zakresu kierunków działań dla OSI z założeniami strategicznymi wyznaczonymi  
w Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś 

Nazwa OSI w 
SRWŚ „Śląskie 

2030” 

Cele i kierunki działań wyznaczone w Strategii Rozwoju Gminy realizujące zakres 
kierunków działań dla OSI 

OSI – obszary 
cenne 

przyrodniczo 

Cel strategiczny: Efektywne wykorzystanie potencjału endogenicznego gminy, oraz 
przypisane mu cele operacyjne i kierunki działań 
Cel strategiczny: Zrównoważona infrastruktura techniczna i przyjazny ład przestrzenny, 
oraz przypisane mu cele operacyjne i kierunki działań 
Cel strategiczny: Czyste środowisko dla wysokiej jakości życia, oraz przypisane mu cele 
operacyjne i kierunki działań 
Cel strategiczny: Wzmocnienie potencjału gospodarczego gminy, oraz przypisane mu 
cele operacyjne i kierunki działań 
Cel strategiczny: Nowoczesny i dostępny samorząd, oraz przypisane mu cele operacyjne 
i kierunki działań  

OSI - gminy z 
problemami 

środowiskowymi 
w zakresie jakości 

powietrza 

Cel strategiczny: Zdrowe społeczeństwo, oraz przypisane mu cele operacyjne i kierunki 
działań 
Cel strategiczny: Czyste środowisko dla wysokiej jakości życia, oraz przypisane mu cele 
operacyjne i kierunki działań 
Cel strategiczny: Zrównoważona infrastruktura techniczna i przyjazny ład przestrzenny, 
oraz przypisane mu cele operacyjne i kierunki działań 

Źródło: Opracowanie własne 
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OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI (OSI) NA POZIOMIE GMINNYM 

Zgodnie z zapisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Obszary Strategicznej Interwencji 

(OSI) to takie obszary, które charakteryzują się szczególnymi warunkami społecznymi, gospodarczymi 

bądź przestrzennymi, w tym także istnieniem barier rozwoju lub potencjałów rozwojowych. W ramach 

diagnozy społeczno–gospodarczej przeprowadzonej dla Gminy Wielowieś nie zidentyfikowano 

obszarów o szczególnych problemach bądź barierach rozwojowych. Nie zidentyfikowano również 

obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym. Podobnie na szczeblu wojewódzkim – Gmina 

Wielowieś nie została wskazana jako obszar strategicznej interwencji – za wyjątkiem problemów  

z jakością powierza, co jest typowe dla całego województwa śląskiego. Gmina została zaliczona do 

I obszaru problemowego w ramach OSI - gminy z problemami środowiskowymi w zakresie jakości 

powietrza. Województwo zostało również podzielone na OSI - obszary cenne przyrodniczo, jednak 

Gmina została sklasyfikowana jako obszar o przeciętnych walorach przyrodniczych. 

W związku z powyższym w ramach Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś nie wyznaczono obszarów 

strategicznej interwencji. 

6. System realizacji Strategii oraz wytyczne do sporządzania 

dokumentów wykonawczych 

Powodzenie i skuteczność osiągnięcia wyznaczonych celów oraz realizacji zaplanowanych działań jest 

silnie powiązane z właściwym systemem zarządzania realizacją Strategii. Efektywny system realizacji 

strategii powinien wskazywać: 

− podmioty biorące udział we wdrażaniu przyjętych założeń strategicznych, 

− odpowiedzialność poszczególnych podmiotów za wdrażanie danych celów i działań, 

− reguły współpracy między zaangażowanymi podmiotami, 

− sposoby i mechanizmy wdrażania założeń strategii, 

− wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych, 

− sposób dokonywania monitoringu i ewaluacji realizacji strategii oraz jej aktualizacji. 

W tym rozdziale opisano poszczególne elementy składające się na zarządzanie realizacją założeń 

strategicznych przyjętych dla Gminy Wielowieś na lata 2022-2027.  

6.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ STRATEGII ROZWOJU 

Podmioty odpowiedzialne za realizację Strategii 

W celu zwiększenia szans procesu wdrożenia strategii, w jej realizacje powinny być zaangażowane 

podmioty mogące mieć realny wpływ na uzyskanie oczekiwanych rezultatów. Interesariuszami 

strategii ze strony realizacyjnej nie powinny być wyłącznie podmioty reprezentujące władze lokalne. 

W tym kontekście istotnym aspektem jest rozwój i/lub nawiązywanie współpracy trójstronnej, a więc 

reprezentującej sektor publiczny, sektor prywatny (biznesowy) oraz sektor społeczny (m.in. organizacje 

pozarządowe, mieszkańcy, osoby reprezentujące różne grupy społeczne itd.). 

Z punktu widzenia struktury instytucjonalnej wdrażania strategii, jej ewaluacji oraz aktualizacji 

zaangażowane podmioty to podmioty reprezentujące władze publiczne i podmioty oraz jednostki 
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wspomagające ich prace. Podmiotami odpowiedzialnymi i zaangażowanymi we wdrażanie Strategii,  

w tym monitoring, ewaluacje oraz aktualizacje będzie Wójt Gminy Wielowieś, Rada Gminy, referaty 

odpowiadające bezpośrednio za realizację przynależnych im zadań oraz inne komórki i jednostki 

organizacyjne Urzędu Gminy Wielowieś. 

Role podmiotów zaangażowanych w proces zarządzania wdrażaniem Strategii przedstawiają  

się następująco: 

− Wójt Gminy – jako organ wykonawczy, odpowiada za stymulowanie i koordynowanie działań 

podejmowanych przez podmioty uczestniczące w realizacji Strategii, jak również 

organizowanie zasobów niezbędnych do wdrażania poszczególnych działań  

i osiągania zakładanych celów; 

− Rada Gminy – organ uchwałodawczy, stanowiący wsparcie merytoryczne w zakresie 

podejmowanych decyzji mających przyczynić się do osiągnięcia przyjętych założeń oraz celów 

strategicznych; 

− Podmiot zarządzający procesem wdrażania Strategii umiejscowiony w strukturach Urzędu 

Gminy (np. osoba, komórka organizacyjna, zespół) - odpowiadający za koordynację wdrażania 

założeń Strategii, w tym za integrowanie i rozwijanie partnerstwa, poszukiwanie nowych źródeł 

finansowania Strategii, monitoring, ewaluację i aktualizowanie założeń Strategii, zapewnienie 

działań informacyjno – promocyjnych. Podmiotem tym będzie w znacznej mierze Referat 

Ekorozwoju, który podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta Gminy Wielowieś; 

− Komórki urzędu i jednostki organizacyjne – w realizację poszczególnych działań, w zależności 

od tematyki zaangażowane będą również inne komórki i jednostki Gminy, które będą stanowiły 

wsparcie merytoryczne i organizacyjne; 

− Partnerzy – podmioty reprezentujące różnorodne środowiska uczestniczące i wspierające 

wdrażanie poszczególnych działań. 

Na podstawie obecnie obowiązującej struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Wielowieś oraz powyżej 

przedstawionych aspektów zarządzania i wdrażania opracowanej Strategii, opracowano schemat 

instytucjonalny realizacji założeń niniejszego opracowania. 
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Schemat 1. Instytucjonalna struktura systemu wdrażania, monitorowania, ewaluacji oraz aktualizacji 
strategii 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Opisane powyżej założenia stanowią podstawę do określenia ram realizacyjno – organizacyjnych  

dla poszczególnych celów i przypisanych im kierunków działań tj. definiują podmioty odpowiedzialne 

za realizację zadań, podmioty uczestniczące w realizacji, jak również podmioty monitorujące realizację 

zadań oraz ewentualnych partnerów. 

Ponadto, w celu zapewnienia skutecznej realizacji oraz właściwego zrozumienia przez wszystkie 

podmioty uczestniczące w jej wdrażaniu, zdefiniowano pewne reguły i zasady. Realizacja Strategii 

będzie opierała się na zasadach: 

− partycypacji i dialogu ze społecznością lokalną i innymi interesariuszami Strategii - 

zapewnienie współpracy i partnerstwa, równe traktowanie wniosków i opinii reprezentantów 

różnorodnych środowisk z sektora publicznego, prywatnego oraz społecznego; 

− otwartości i transparentności prowadzenia działań – zapewnienie właściwych form 

komunikacji i informowania o podejmowanych działaniach, konsultowanie decyzji i planów; 

− kreatywności prowadzącej do uzyskania efektu synergii – zapewnienie różnorodnego 

spojrzenia na poszczególne działania, tworzenie zespołów zadaniowych zapewniających  

perspektywę wielopłaszczyznową na dane zagadnienie, aktywna współpraca różnych grup; 
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− zaangażowania i dążenia do osiągnięcia wspólnego celu tj. realizacji wizji rozwoju – 

zapewnienie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania oraz determinacji w ich 

zrealizowaniu, jak również wykazywanie postawy elastycznego podejścia do zmieniających się 

warunków wewnętrznych i zewnętrznych; 

− priorytetyzacji celów i kierunków działania przyjętych w strategii – podejmowanie decyzji 

dotyczących finansowania inwestycji zawsze w kontekście celów i działań opisanych  

w Strategii, w tym w planowaniu corocznego budżetu i długofalowych planów inwestycyjnych 

i finansowych. 

W poniższej tabeli przedstawiono ramy realizacyjno – organizacyjne dla wdrażania założeń 

strategicznych wyznaczonych na lata 2022-2027 dla Gminy Wielowieś.  

 



Projekt Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022-2027 

52 

Lech Consulting Sp. z o.o. 
www.LC.net.pl 

Tabela 10. Podmioty odpowiedzialne za wdrażanie Strategii 

Obszar I „Spójne i zintegrowane społeczeństwo” 

Cel strategiczny Aktywna polityka senioralna 

Cel operacyjny Kierunek działania Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

I.I. Rozwój infrastruktury 
dedykowanej osobom 
starszym 

I.I.1. Stworzenie dziennego domu 
pobytu dla seniorów 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielne 
stanowisko ds. ochrony środowiska i 

pozyskiwania środków unijnych 

m.in. Starostwo Powiatowe, pozostałe 
komórki Urzędu  

i jednostki Gminy właściwe merytorycznie 
Referat Ekorozwoju 

I.I.2. Doposażenie/dostosowanie 
infrastruktury do potrzeb osób 
starszych 

Samodzielne stanowisko ds. ochrony 
środowiska i pozyskiwania 

środków unijnych 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie 

Referat Ekorozwoju 

I.II. Poprawa 
funkcjonowania i 
partycypacji osób starszych 
we wszystkich sferach życia 
społecznego 

I.II.1. Działania na rzecz integracji 
międzypokoleniowej 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielne 
stanowisko ds. ochrony środowiska i 

pozyskiwania środków unijnych 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, 

liderzy społeczni, inne 

Referat Ekorozwoju 

I.II.2. Realizacja programów o 
zasięgu lokalnym i 
ponadlokalnym 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielne 
stanowisko ds. ochrony środowiska i 

pozyskiwania środków unijnych 

m.in, pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 

inne 
Referat Ekorozwoju 

I.II.3. Podniesienie kompetencji 
osób wspierających seniorów 

Ośrodek Pomocy Społecznej Samodzielne 
stanowisko ds. ochrony środowiska i 

pozyskiwania środków unijnych 

m.in, pozostałe komórki Urzędu Gminy 
właściwe merytorycznie, inne 

Referat Ekorozwoju 

Cel strategiczny Dostępność do wysokiej jakości kapitału społecznego 

Cel operacyjny Kierunek działania Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

II.I. Zabezpieczenie opieki 
nad dziećmi do lat 3 i w 
wieku przedszkolnym 

II.I.1. Budowa i funkcjonowanie 
żłobka na terenie Gminy 
Wielowieś 

Zespół Obsługi Placówek, Dyrektorzy 
placówek szkolno - przedszkolnych, 

Samodzielne stanowisko ds. ochrony 
środowiska i pozyskiwania 

środków unijnych 

m.in. Referat Ekorozwoju, Starostwo 
Powiatowe, pozostałe komórki Urzędu  

i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
inne 

Referat Ekorozwoju, 
Dyrektorzy placówek 

szkolno – przedszkolnych 

II.I.2. Rozwój systemu opieki 
przedszkolnej 

Zespół Obsługi Placówek, Dyrektorzy 
placówek szkolno - przedszkolnych, 

Samodzielne stanowisko ds. ochrony 
środowiska i pozyskiwania 

środków unijnych 

m.in, Referat Ekorozwoju, pozostałe 
komórki Urzędu i jednostki Gminy właściwe 

merytorycznie, inne 

Dyrektorzy placówek 
szkolno – przedszkolnych 

II.II. Kompleksowa i 
efektywna edukacja 

II.II.1. Doposażenie placówek 
szkolnych adekwatnie do potrzeb 
i trendów w edukacji 

Zespół Obsługi Placówek, Dyrektorzy 
placówek szkolno - przedszkolnych, 

Samodzielne stanowisko ds. ochrony 
środowiska i pozyskiwania 

środków unijnych 

m.in. pozostałe komórki Urzędu i jednostki 
Gminy właściwe merytorycznie, inne 

Referat Ekorozwoju, 
Dyrektorzy placówek 

szkolno – przedszkolnych 
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II.II.2. Atrakcyjna oferta zajęć 
pozaszkolnych 

Zespół Obsługi Placówek, Dyrektorzy 
placówek szkolno - przedszkolnych, 

Samodzielne stanowisko ds. ochrony 
środowiska i pozyskiwania 

środków unijnych 

m.in. Dyrektorzy placówek szkolno - 
przedszkolnych, pozostałe komórki Urzędu 
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 

liderzy lokalni, inne 

Dyrektorzy placówek 
szkolno – przedszkolnych 

II.II.3. Edukacja ekologiczna dzieci 
i młodzieży 

Zespół Obsługi Placówek, Dyrektorzy 
placówek szkolno - przedszkolnych, 

Samodzielne stanowisko ds. ochrony 
środowiska i pozyskiwania 

środków unijnych 

m.in., pozostałe komórki Urzędu i jednostki 
Gminy właściwe merytorycznie, 

organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 
inne 

Dyrektorzy placówek 
szkolno – przedszkolnych 

II.III. Rozwój bibliotek i 
promowanie czytelnictwa 

II.III.1. Wzrost promocji 
działalności bibliotek i jej 
zasobów Gminna Biblioteka Publiczna wraz z jej filią, 

Prowadzący biblioteki oraz jej pracownicy, 
Samodzielne stanowisko ds. ochrony 

środowiska i pozyskiwania 
środków unijnych 

komórki Urzędu i jednostki Gminy właściwe 
merytorycznie, organizacje pozarządowe, 

stowarzyszenia, inne 

Gminna Biblioteka 
Publiczna wraz z jej filią, 

Prowadzący biblioteki 
oraz jej pracownicy 

II.III.2. Utworzenie Klubu 
czytelnika oraz organizacja 
wspólnego czytania 

II.III.3. Rozwój zasobów 
bibliotecznych dopasowanych do 
potrzeb różnych grup wiekowych 

Cel strategiczny: Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Cel operacyjny Kierunek działania Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

III.I. Eliminacja barier 
dostępowych osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym osób z 
niepełnosprawnościami 

II.II.1. Zapewnienie dostępności 
do infrastruktury i usług 
publicznych osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym 

Sekretarz Gminy 
m.in. pozostałe komórki Urzędu  

i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

Referat Ekorozwoju 

III.II. Skuteczna polityka 
społeczna 
przeciwdziałająca bierności 
mieszkańców i 
marginalizacji 

III.II.1. Systematyczne 
podnoszenie kwalifikacji i 
kompetencji służb społecznych 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
m.in. pozostałe komórki Urzędu  

i jednostki Gminy właściwe merytorycznie 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

III.II.2. Współpraca 
międzysektorowa na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu 

Referat Ekorozwoju, Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Sekretarz Gminy 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 

inne 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

III.II.3. Realizacja programów 
aktywizacji społecznej i 
zawodowej 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 

Powiatowy Urząd Pracy, organizacje 
pozarządowe, stowarzyszenia, inne 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Cel strategiczny: Zdrowe społeczeństwo 

Cel operacyjny Kierunek działania Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 
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IV.I. Wysoka jakość usług 
opieki zdrowotnej 

IV.I.1. Podniesienie jakości 
infrastruktury ochrony zdrowia 

Referat Ekorozwoju 
m.in. pozostałe komórki Urzędu  

i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
inne 

Referat Ekorozwoju 

IV.II.2. Profilaktyka i promocja 
zdrowego stylu życia 

Referat Ekorozwoju, Z-ca Kierownika USC 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 

inne 

Referat Ekorozwoju 

Obszar II „Różnorodna oferta rekreacyjna, kulturalna i turystyczna” 

Cel strategiczny: Efektywne wykorzystanie potencjału endogenicznego gminy 

Cel operacyjny Kierunek działania Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

I.I. Rozwój infrastruktury 
służącej rekreacji i 
aktywnemu wypoczynkowi 

I.I.1. Budowa/rozbudowa 
infrastruktury sportowej i 
rekreacyjnej 

Referat Ekorozwoju, Gminny Ośrodek Kultury 
m.in. Starostwo Powiatowe, pozostałe 

komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie 

Referat Ekorozwoju 

I.II. Zagospodarowanie i 
urządzenie przestrzeni 
publicznych 

I.II.1. Odnowa i uporządkowanie 
istniejących terenów zielonych 

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś 

m.in. Starostwo Powiatowe, pozostałe 
komórki Urzędu  

i jednostki Gminy właściwe merytorycznie 
Referat Ekorozwoju 

I.II.2. Rozwój obszarów zieleni na 
terenie Gminy 

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś 

m.in. Starostwo Powiatowe, pozostałe 
komórki Urzędu  

i jednostki Gminy właściwe merytorycznie 
Referat Ekorozwoju 

I.III. Wykorzystanie 
walorów turystyczno-
kulturowych gminy 

I.III.1. Urozmaicenie oferty 
turystyczno - rekreacyjnej Gminy 

Referat Ekorozwoju, Gminny Ośrodek Kultury 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 

liderzy lokalni, inne 

Referat Ekorozwoju 

I.III.2. Promocja walorów 
kulturowych w oparciu o lokalne 
zasoby 

Referat Ekorozwoju, Sekretarz Gminy, 
Gminny Ośrodek Kultury 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
Gminna Biblioteka Publiczna, organizacje 

pozarządowe, stowarzyszenia, liderzy 
lokalni, inne 

Referat Ekorozwoju 

I.III.3. Wspieranie rozwoju 
agroturystyki i ekoturystyki 

Referat Ekorozwoju 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 

liderzy lokalni, inne 

Referat Ekorozwoju 

Obszar III „Dostępna infrastruktura i czyste środowisko” 

Cel strategiczny: Zrównoważona infrastruktura techniczna i przyjazny ład przestrzenny 

Cel operacyjny Kierunek działania Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

I.I. Rozwinięta gospodarka 
wodno-ściekowa 

I.I.1. Budowa i rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej oraz 
oczyszczalni ścieków 

Referat Ekorozwoju - stanowisko ds. 
rolnictwa i środowiska, ZBGKiM 

m.in. Starostwo Powiatowe, pozostałe 
komórki Urzędu  

ZBGKiM 
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i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
właściciele nieruchomości, mieszkańcy 

I.I.2. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Referat Ekorozwoju - stanowisko ds. 
rolnictwa i środowiska, ZBGKiM 

m.in. Starostwo Powiatowe, pozostałe 
komórki Urzędu  

i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
właściciele nieruchomości, mieszkańcy 

ZBGKiM 

I.I.3. Modernizacja i rozbudowa 
sieci kanalizacji deszczowej 

Referat Ekorozwoju - stanowisko ds. 
rolnictwa i środowiska,  ZBGKiM 

m.in. Starostwo Powiatowe, pozostałe 
komórki Urzędu  

i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
właściciele nieruchomości 

ZBGKiM 

I.II. Dobrze rozwinięta 
infrastruktura drogowa 

I.II.1. Modernizacja i rozbudowa 
dróg gminnych 

Referat Ekorozwoju - Stanowisko ds. 
budownictwa i dróg  

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 

właściciele nieruchomości  
Referat Ekorozwoju 

I.II.2. Budowa ścieżek 
rowerowych 

Referat Ekorozwoju - Stanowisko ds. 
budownictwa i dróg  

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś  
z siedzibą w Sierotach, właściciele 

nieruchomości 

Referat Ekorozwoju 

I.II.3. Modernizacja i rozbudowa 
oświetlenia ulicznego 

Referat Ekorozwoju - Stanowisko ds. 
budownictwa i dróg  

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś  
z siedzibą w Sierotach, właściciele 

nieruchomości 

Referat Ekorozwoju 

I.III. Wysoka jakość i 
estetyka zabudowy 

I.III.1. Poprawa wyglądu i stanu 
technicznego budynków na 
terenie gminy 

Referat Ekorozwoju - Stanowisko ds. 
budownictwa i dróg 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś  
z siedzibą w Sierotach, właściciele 

nieruchomości 

Referat Ekorozwoju 

I.III.2. Rewitalizacja budynków 
gminnych na cele publiczne 

Referat Ekorozwoju - Stanowisko ds. 
budownictwa i dróg 

m.in. Starostwo Powiatowe, pozostałe 
komórki Urzędu  

i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś  
z siedzibą w Sierotach, właściciele 

nieruchomości 

Referat Ekorozwoju 

Cel strategiczny: Czyste środowisko dla wysokiej jakości życia 
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Cel operacyjny Kierunek działania Podmiot odpowiedzialny za realizację 
Podmioty uczestniczące  

w realizacji 
Podmiot monitorujący 

II.I. Ochrona środowiska i 
bogactwa naturalnego 
gminy 

II.I.1. Racjonalna gospodarka 
odpadami 

Referat Ekorozwoju - stanowisko ds. 
rolnictwa i środowiska, Referat Finansów -  

stanowisko ds. ewidencji należności za 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś  
z siedzibą w Sierotach, mieszkańcy 

Referat Ekorozwoju 

II.I.2. Budowa OZE oraz 
wspieranie transformacji 
energetycznej w sektorze 
publicznym i prywatnym 

Referat Ekorozwoju - stanowisko ds. 
rolnictwa i środowiska, Samodzielne 
stanowisko ds. ochrony środowiska i 

pozyskiwania środków unijnych 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś  
z siedzibą w Sierotach, mieszkańcy 

Referat Ekorozwoju 

II.I.3. Ochrona przyrody i 
różnorodności biologicznej 

Referat Ekorozwoju - stanowisko ds. 
rolnictwa i środowiska, Samodzielne 
stanowisko ds. ochrony środowiska i 

pozyskiwania środków unijnych 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś  
z siedzibą w Sierotach, mieszkańcy 

Referat Ekorozwoju 

II.II. Wzrost świadomości i 
odpowiedzialności 
ekologicznej w Gminie 

II.II.1. Podejmowanie inicjatyw 
propagujących ekologiczne 
postawy 

Samodzielne stanowisko ds. ochrony 
środowiska i pozyskiwania środków unijnych 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 

mieszkańcy 
Referat Ekorozwoju 

II.II.2. Współpraca 
międzysektorowa na rzecz 
kreowania zachowań 
proekologicznych 

Referat Ekorozwoju, Samodzielne stanowisko 
ds. ochrony środowiska i pozyskiwania 

środków unijnych, Sekretarz Gminy 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 

mieszkańcy 
Referat Ekorozwoju 

Obszar IV „Efektywna gospodarka lokalna” 

Cel strategiczny: Wzmocnienie potencjału gospodarczego gminy 

Cel operacyjny Kierunek działania Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

I.I. Stymulowanie rozwoju 
przedsiębiorczości lokalnej 

I.I.1. Szkolenia w zakresie 
podejmowania działalności 
gospodarczej 

Referat Ekorozwoju - stanowisko ds. 
rolnictwa i środowiska, Sekretarz Gminy 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy, organizacje 
pozarządowe i stowarzyszenia 

Referat Ekorozwoju 

I.I.2. Doskonalenie systemu 
zachęt wspierających podmioty 
gospodarcze 

Referat Ekorozwoju - stanowisko ds. 
rolnictwa i środowiska, Sekretarz Gminy 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy, organizacje 
pozarządowe i stowarzyszenia 

Referat Ekorozwoju 

I.I.3. Promowanie i rozwój oferty 
inwestycyjnej Gminy 

Referat Ekorozwoju, Sekretarz Gminy 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 

przedsiębiorcy, mieszkańcy, organizacje 
pozarządowe i stowarzyszenia 

Referat Ekorozwoju 
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I.II. Wzrost 
konkurencyjności rolnictwa 

I.II.1. Wspieranie rozwoju 
gospodarstw ekologicznych 

Referat Ekorozwoju - stanowisko ds. 
rolnictwa i środowiska 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 

rolnicy, mieszkańcy, instytucje i organy 
szczebla ponadlokalnego 

Referat Ekorozwoju 

I.II.2. Wsparcie rolnictwa i 
przetwórstwa rolno-spożywczego 
na terenie gminy w dostosowaniu 
się do zmieniających się 
warunków rynkowych 

Referat Ekorozwoju - stanowisko ds. 
rolnictwa i środowiska 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 

rolnicy, mieszkańcy, instytucje i organy 
szczebla ponadlokalnego 

Referat Ekorozwoju 

Obszar V „Skuteczne i sprawne zarządzanie gminą” 

Cel strategiczny: Nowoczesny i dostępny samorząd 

Cel operacyjny Kierunek działania Podmiot odpowiedzialny za realizację Podmioty uczestniczące w realizacji Podmiot monitorujący 

I.I. Profesjonalizacja 
świadczenia usług 
publicznych 

I.I.1. Rozwój e-usług Referat Ekorozwoju, Informatyk 
m.in. pozostałe komórki Urzędu  

i jednostki Gminy właściwe merytorycznie 
Referat Ekorozwoju 

I.I.2. Rozwój kompetencji i 
kwalifikacji kadry 

Wójt Gminy, Sekretarz Gminy 
m.in. pozostałe komórki Urzędu  

i jednostki Gminy właściwe merytorycznie 
Referat Ekorozwoju 

I.II. Kształtowanie 
wizerunku i wzrost 
rozpoznawalności Gminy 

I.II.1. Promocja Gminy Sekretarz Gminy, Informatyk 
m.in. pozostałe komórki Urzędu  

i jednostki Gminy właściwe merytorycznie 
Referat Ekorozwoju 

I.II.2. Efektywna współpraca i 
nawiązywanie partnerstw na 
rzecz rozwoju lokalnego 

Referat Ekorozwoju, Sekretarz Gminy 

m.in. pozostałe komórki Urzędu  
i jednostki Gminy właściwe merytorycznie, 

inne samorządy, instytucje i organy, 
organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 

inne podmioty 

Referat Ekorozwoju 

Źródło: Opracowanie własne
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Instrumenty Strategii Rozwoju  

Strategia rozwoju nie stanowi konkretnego planu pracy, ale wyraża intencje, niezbędne jest więc 

określenie instrumentów, za pomocą których możliwa będzie zmiana intencji w realne działania 

urzeczywistniające przyjęte założenia, uwzględniając cele i założenia modelu struktury funkcjonalno – 

przestrzennej. 

W związku z tym, że instrumenty realizacji mogą mieć różną formę, jak również mogą być 

wykorzystywane wewnątrz struktury instytucjonalno – organizacyjnej Urzędu Gminy, bądź mieć 

charakter partycypacyjny, poniżej określono katalog możliwych form, ale nie jest to katalog zamknięty. 

Instrumenty realizacji mogą mieć formę m.in.: 

− gminnych strategii sektorowych/branżowych, planów, procedur czy projektów, 

uszczegóławiających priorytety oraz strategie postępowania w ramach konkretnych obszarów 

rozwojowych itp., 

− regulaminów wydziałów, referatów i jednostek, itp., 

− uchwał budżetowych, a także innych dokumentów finansowych, określających krótko-  

i długookresowe kierunki koncentracji środków finansowych, budżetów zadaniowych, 

projektów społecznych realizowanych w ramach funduszy europejskich, ofert dla organizacji 

pozarządowych, systemu małych grantów dla organizacji pozarządowych, budżetu 

obywatelskiego, itp., 

− uchwał Rady Gminy Wielowieś, decyzji administracyjnych itp., 

− miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, procedur zapewniających udział 

mieszkańców w planowaniu przestrzennym itp., 

− inicjatyw społecznych z zakresu edukacji, promocji, konsultacji wewnętrznych, konsultacji 

społecznych, stron internetowych, profili w mediach społecznościowych, itp., 

− inicjatyw kadrowych, w tym, zespołów zadaniowych, kadry kierowniczej, koordynatorów 

programów i projektów, liderów lokalnych dobrych praktyk, itd. 

− instrumentów koordynacyjnych np. partnerstw lokalnych, regionalnych, krajowych, 

międzynarodowych, współpracy międzysektorowej (samorządowym, prywatnym 

i społecznym), uwzględniając również partnerstwo publiczno-prywatne, zespoły zadaniowe 

i wdrożeniowe itp. 

− instrumentów kontrolnych,  

System monitoringu, ewaluacji oraz aktualizacji Strategii Rozwoju 

Monitoring i ewaluacja 

Monitoring Strategii będzie prowadzony w celu sprawdzenia skuteczności podejmowanych działań 

zdefiniowanych w ramach poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych. Monitorowanie 

postępów wdrażania pozwoli zweryfikować czy Strategia jest wdrażana zgodnie z przyjętymi 

założeniami. 

Monitoring będzie zatem prowadzony poprzez weryfikację osiąganych rezultatów i odpowiadających 

im wskaźników, o których informacja będzie pochodziła z poszczególnych zadań. Za prowadzenie 

monitoringu realizacji strategii, w tym osiąganych rezultatów oraz uzyskiwanych wskaźników 
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odpowiedzialny będzie wyznaczony pracownik Urzędu Gminy w Wielowsi oraz jego struktur 

organizacyjnych, zaś nadzór nad działaniami monitoringu będzie sprawował Zastępca Wójta Gminy 

Wielowieś. 

Sprawozdawczość w ramach monitoringu będzie prowadzona m.in. w formie analizy wskaźnikowej, 

której wyniki oraz wnioski z niej płynące będą opracowane w formie raportu z monitoringu Strategii, 

który będzie przedstawiany Wójtowi Gminy oraz Radzie Gminy. 

Źródłami danych do monitorowania będą własne dane i informacje, statystyka publiczna (pochodząca 

m.in. z danych GUS oraz danych gminy i jej jednostek), jak również dane innych podmiotów 

uczestniczących w realizacji Strategii, w tym realizatorów i partnerów. Ponadto, dane do monitoringu 

będą pochodziły również z raportów z realizacji poszczególnych działań, który będzie przygotowywany 

przez osobę nadzorującą dane działanie. W tym celu jednostki organizacyjne gminy oraz komórki 

urzędu odpowiedzialne za realizację danego zadania, przekazują osobie odpowiedzialnej  

za przygotowanie raportu informację, m.in. o stanie realizacji projektów, uzyskanych wskaźnikach, 

aktualnych wartościach wskaźników oraz trudnościach i problemach w realizacji zadań, w terminie do 

końca września. 

Monitoring Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś, w tym zrealizowanych wskaźników odbywał się będzie 

raz na dwa lata i będzie realizowany do końca października. 

Oprócz monitoringu zaplanowano również ewaluację, która dostarcza praktycznych wniosków  

i rekomendacji, które służą udoskonaleniu bieżącej lub przyszłej interwencji. Przewiduje się 

przeprowadzenie ewaluacji ex-ante, on-going oraz ex-post „Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 

2022-2027”, by zapewnić wysoką jakość działań dzięki zwiększeniu ich adekwatności, skuteczności, 

użyteczności, efektywności i trwałości. 

Po opracowaniu Strategii, a przed jej wdrażaniem przeprowadzona zostanie tzw. ewaluacja uprzednia 

(ex-ante), w zakresie następujących kryteriów:  

⎯ Trafności – analizie poddane zostaną adekwatność postawionych celów i wybranych  

do realizacji zadań względem zdefiniowanych problemów,  

⎯  Przewidywanej skuteczności – sprawdzenie czy cele wyznaczone w Strategii są możliwe do 

osiągnięcia poprzez zaproponowane działania, metody ich wdrożenia i zabezpieczone zasoby,  

⎯  Efektywności – określenie czy suma przeznaczonych zasobów i nakładów finansowych pozwoli  

na osiągnięcie wyznaczonych celów, 

⎯ Spójności wewnętrznej i zewnętrznej dokumentu – zdefiniowanie czy cele, priorytety 

i działania są spójne oraz czy wykazują spójność również z dokumentami wyższego rzędu lub 

równorzędnymi.  

Na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji ex-ante stosuje się metodę desk research – analizie poddano 

raporty o stanie gminy, dane ogólnodostępne - dane statystyczne dotyczące jednostki udostępniane 

przez Główny Urząd Statystyczny oraz dane zbierane przez poszczególne jednostki gminne.  

Ewaluacja on-going przeprowadzona zostanie w okresie obowiązywania strategii (w połowie okresu 

obowiązywania), natomiast ewaluacja ex-post na koniec 2027 roku. W wyniku przeprowadzenia 

ewaluacji on-going możliwa będzie ocena poziomu realizacji celów strategicznych oraz kierunków 

działań. Celem ewaluacji bieżącej jest weryfikacja w jaki sposób założenia i zdefiniowane w strategii 

cele są realizowane przez przyjęte działania, czy występują zagrożenia dla osiągnięcia celów oraz czy 

wymagana będzie aktualizacja (korekta/uzupełnienie) dokumentu, ponieważ wymagana jest 
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modyfikacja działań lub podmiotów realizujących dane działanie. Jednym ze źródeł danych do 

ewaluacji on-going będą raporty o stanie gminy – stanowią one podsumowanie działalności władz 

samorządowych w roku poprzednim, w realizacji polityk, strategii, programów i uchwał rady gminy. 

Wykorzystywane będą również dane zbierane przez Urząd Gminy, instytucje gminne, GUS (BDL). 

Po zakończeniu okresu obowiązywania Strategii przeprowadzona zostanie ewaluacja ex-post w formie 

raportu końcowego zawierającego analizę podjętych działań, efektywności wydatkowania środków 

finansowych. Raport końcowy ma na celu odpowiedź w jakim stopniu osiągnięte zostały założone cele, 

do czego służyć będzie m.in. analiza osiągnięcia wskaźników założonych dla działań. 

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji ex - ante 

Po opracowaniu „Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś na lata 2022-2027” oraz przed jej przyjęciem 

przeprowadzono ewaluacje ex – ante w celu weryfikacji jej trafności, przewidywanej skuteczności  

i efektywności Strategii. Przeprowadzona ewaluacja weryfikuje, czy przyjęte założenia pozwolą uzyskać 

zakładane efekty przy dostępnych zasobach i instrumentach. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji 

Strategii wskazują, że na moment jej przyjęcia: 

− strategia jest spójna pod względem wyznaczonych celów strategicznych, operacyjnych 

i przypisanych im kierunków działań; 

− zaplanowane założenia strategiczne zostały sformułowane na podstawie przeprowadzonej 

diagnozy społeczno – gospodarczej i wynikającej z niej wniosków (zidentyfikowanych 

problemów i niedoborów, jak również zidentyfikowanych potencjałów), 

− Gmina Wielowieś dysponuje odpowiednimi zasobami organizacyjno – instytucjonalnymi do 

wdrożenia działań i podejmowania współpracy wzmacniającej te działania i zapewniające ich 

skuteczność. Świadczą o tym także dotychczas zrealizowane działania wynikające z obecnej 

Strategii Rozwoju i planów i programów strategicznych obowiązujących w Gminie, 

− zaplanowane ramy realizacyjno – organizacyjne pozwolą na wdrożenie zaplanowanych działań, 

w tym w ujęciu finansowym – Gmina dysponuje potencjałem finansowym do realizacji działań 

strategicznych, 

− założenia strategiczne, w tym cele i kierunki działań wyznaczone w Strategii są spójne 

z założeniami dokumentów strategicznych wyższego rzędu, w tym ze Strategią Rozwoju 

Województwa oraz obowiązującym „Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Śląskiego 2020+”, 

− w procesie opracowania Strategii uwzględniono udział i opinie społeczeństwa oraz innych 

interesariuszy, w celu zweryfikowania trafności przyjętych założeń oraz realności ich 

wdrożenia. 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Wielowieś 

W związku z tym, że Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem obejmującym okres kilkuletni, 

niezbędne jest wzięcie pod uwagę, że zmianie będą ulegały zarówno uwarunkowania wewnętrzne 

i zewnętrzne, zmieniały będą się oczekiwania społeczności lokalnej itd. Ponadto w perspektywie 

kilkuletniej trudno jest przewidzieć z całkowitą pewnością jak będzie kształtował się budżet Gminy 

i dostępność środków zewnętrznych, wspierających realizację przedsięwzięć strategicznych.  
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Uwzględniając ww. przesłanki, jak również inne okoliczności trudne obecnie do przewidzenia, ale które 

mogą pojawić się w przyszłości, oraz wyniki prowadzonego monitoringu i ewaluacji Strategii, możliwe 

będzie podjęcie decyzji o aktualizacji Strategii.  

Strategia będzie mogła podlegać aktualizacji w każdym czasie, gdy będzie to uzasadnione. Koordynacja 

aktualizacji Strategii będzie należała do Referatu Ekorozwoju lub innej komórki i jednostki Urzędu bądź 

konkretnego pracownika Urzędu Gminy wyznaczonego przez Wójta Gminy. Wprowadzenie aktualizacji 

będzie wymagało określenia zakresu aktualizacji i uzasadnienia konieczności jej wprowadzenia. 

6.2. WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW WYKONAWCZYCH 

Strategia wyznacza cele oraz kierunki rozwoju Gminy Wielowieś. Założenia Strategii będą wdrażane 

z wykorzystaniem różnych instrumentów realizacji m.in. poprzez realizację planów, programów itd. 

funkcjonujących w Gminie ze względu na ustawowe obowiązki ich opracowania bądź inicjatywy własne 

władz samorządowych. Poniżej przedstawiono dokumenty wykonawcze i inne obowiązujące w Gminie 

Wielowieś wraz z informacją o ich aktualności i wytycznymi do ich opracowania. 

Tabela 11. Weryfikacja i wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych 

Nazwa dokumentu 
Okres 

obowiązywania 
Uwagi i wytyczne 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami 
Gminy Wielowieś na lata 2020-2023 

2020 - 2023 
Obowiązujący, zgodny z założeniami 
strategicznymi opisanymi w Strategii 

Rozwoju. Wymaga aktualizacji po 2023 r. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
Wielowieś na lata 2020-2023 
z perspektywą do roku 2027 

2020 - 2023, z 
perspektywą do 

2027 

Obowiązujący, zgodny z założeniami 
strategicznymi opisanymi w Strategii 

Rozwoju. Wymaga aktualizacji po 2023 r. 

Gminny Plan Usuwania Azbestu z terenu 
Gminy Wielowieś 

obowiązujący 
Obowiązujący, zgodny z założeniami 
strategicznymi opisanymi w Strategii 

Rozwoju. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Wielowieś 

2020 Wymaga aktualizacji. 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla 
Gminy Wielowieś na lata 2018-2022 

2018-2022 
Obowiązujący, zgodny z założeniami 
strategicznymi opisanymi w Strategii 

Rozwoju. Wymaga aktualizacji po 2022 r. 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Wielowieś na lata 

2012-2027 

2012-2027 
Obowiązujący, zgodny z założeniami 
strategicznymi opisanymi w Strategii 

Rozwoju. Wymaga aktualizacji po 2027 r. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 

obowiązujące 

Studium zgodne z modelem struktury 
funkcjonalno-przestrzennej gminy, 

określonym w strategii.  
 Zgodne z założeniami strategicznymi 

opisanymi w Strategii Rozwoju. Wymaga 
bieżącej weryfikacji i aktualizacji w razie 
pojawienia się nowych i uzasadnionych 

okoliczności. 
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Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego 

obowiązujące 

Zgodne z założeniami strategicznymi 
opisanymi w Strategii Rozwoju. Wymaga 
bieżącej weryfikacji i aktualizacji w razie 
pojawienia się nowych i uzasadnionych 

okoliczności. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 
2021-2031 

2021-2031 

Zgodne z założeniami strategicznymi 
opisanymi w Strategii Rozwoju. Wymaga 

bieżącej weryfikacji i aktualizacji - zgodnie z 
potrzebami, z zachowaniem spójności ze 

strategią. 

Uchwała budżetowa obowiązująca 

Budżet Gminy przyjmowany jest na dany rok, 
stąd w trakcie opracowania uchwały 

budżetowej należy (w miarę możliwości 
finansowych) uwzględniać planowane 

działania inwestycyjne i nieinwestycyjnie 
służące wdrożeniu Strategii.  

Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Wielowieś na lata 

2018-2026 
2018-2026 

Obowiązujący, ale wymaga systematycznej 
weryfikacji i aktualizacji, uwzględniając 

założenia Strategii. 

Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii Gminy Wielowieś na 2021 

rok 

2021 
Program uchwalany jest na dany rok, wymaga 

corocznego opracowania. 

Program Współpracy Gminy Wielowieś 
z Organizacjami Pozarządowymi w roku 

2021 
2021 

Program uchwalany jest na dany rok, wymaga 
corocznego opracowania. 

Źródło: Opracowanie własne 

6.3. RAMY FINANSOWE ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STRATEGII ROZWOJU 

Osiągnięcie założonych celów wymaga podjęcia działań inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych, na 

które niezbędne jest posiadanie środków finansowych. Określając działania strategiczne wzięto pod 

uwagę możliwości finansowe Gminy Wielowieś, jak również obecne i planowane możliwości 

pozyskania środków zewnętrznych, w tym bezzwrotnych form wsparcia.  

Ramy finansowe realizacji strategii zostały określone ogólnie na dany cel strategiczny. Wskazane 

wartości mają charakter szacunkowy, gdyż ceny podlegają ciągłej aktualizacji rynkowej i nie ma 

możliwości dokładnego oszacowania tych wartości, jak również ze względu na długofalowe 

obowiązywanie Strategii ulegną one dezaktualizacji. Niemniej jednak, ze względu na konieczność 

oszacowania możliwości wykonania poszczególnych działań konieczne było dokonanie szacunków. 

Koszty zostały oszacowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń samorządu w realizacji zadań 

inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, jak również informacji na temat potencjalnych źródeł 

finansowania zewnętrznego. 

W poniższej tabeli przedstawiono ramy finansowe oraz źródła finansowania działań w ramach 

poszczególnych celów. 
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Tabela 12. Ramy finansowe i źródła finansowania działań w ramach Strategii Rozowju Gminy Wielowieś 

Obszar I „Spójne i zintegrowane społeczeństwo” 

Cel strategiczny Aktywna polityka senioralna 

Cel operacyjny Kierunek działania Budżet Lata realizacji Źródła finansowania 

I.I. Rozwój infrastruktury 
dedykowanej osobom starszym 

I.I.1. Stworzenie dziennego domu pobytu dla seniorów 

2,79 mln zł 2022-2027 

Budżet Gminy Wielowieś, 
Budżet Państwa, środki UE  

w ramach RPO oraz krajowych 
Programów Operacyjnych, 

inne środki zewnętrzne 

I.I.2.Doposażenie/dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób 
starszych 

I.II. Poprawa funkcjonowania i 
partycypacji osób starszych we 
wszystkich sferach życia społecznego 

I.II.1.Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej 

I.II.2.Realizacja programów o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym 

I.II.3.Podniesienie kompetencji osób wspierających seniorów 

Cel strategiczny Dostępność do wysokiej jakości kapitału społecznego 

Cel operacyjny Kierunek działania Budżet Lata realizacji Źródła finansowania 

II.I. Zabezpieczenie opieki nad dziećmi 
do lat 3 i w wieku przedszkolnym 

II.I.1.Budowa i funkcjonowanie żłobka na terenie Gminy Wielowieś 

4,3 mln zł 2022-2027 

Budżet Gminy Wielowieś, 
Budżet Państwa, środki UE  

w ramach RPO oraz krajowych 
Programów Operacyjnych, 

inne środki zewnętrzne 

II.I.2.Rozwój systemu opieki przedszkolnej 

II.II. Kompleksowa i efektywna 
edukacja 

II.II.1. Doposażenie placówek szkolnych adekwatnie do potrzeb i 
trendów w edukacji 

II.II.2. Atrakcyjna oferta zajęć pozaszkolnych 

II.II.3. Edukacja ekologiczna 

II.III. Rozwój bibliotek i promowanie 
czytelnictwa 

II.III.1. Wzrost promocji działalności bibliotek i jej zasobów 

II.III.2. Utworzenie Klubu czytelnika oraz organizacja wspólnego czytania 

II.III.3. Rozwój zasobów bibliotecznych dopasowanych do potrzeb 
różnych grup wiekowych 

Cel strategiczny: Włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Cel operacyjny Kierunek działania Budżet Lata realizacji Źródła finansowania 

III.I. Eliminacja barier dostępowych 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym osób z 
niepełnosprawnościami 

III.I.1. Zapewnienie dostępności do infrastruktury i usług publicznych 
osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym 

1,02 mln zł 2022-2027 

Budżet Gminy Wielowieś, 
Budżet Państwa, środki UE  

w ramach RPO oraz krajowych 
Programów Operacyjnych, 

inne środki zewnętrzne 
III.II. Skuteczna polityka społeczna 
przeciwdziałająca bierności 
mieszkańców i marginalizacji 

III.II.1. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i kompetencji służb 
społecznych 

III.II.2. Współpraca międzysektorowa na rzecz przeciwdziałania 
wykluczeniu 

III.II.3. Realizacja programów aktywizacji społecznej i zawodowej 

Cel strategiczny: Zdrowe społeczeństwo 

Cel operacyjny Kierunek działania Budżet Lata realizacji Źródła finansowania 

IV.I.1. Podniesienie jakości infrastruktury ochrony zdrowia 0,9 mln zł 2022-2027 
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IV.I. Wysoka jakość usług opieki 
zdrowotnej 

IV.II.2.Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia 

Budżet Gminy Wielowieś, 
Budżet Państwa, środki UE  

w ramach RPO oraz krajowych 
Programów Operacyjnych, 

inne środki zewnętrzne 

Obszar II „Różnorodna oferta rekreacyjna, kulturalna i turystyczna” 

Cel strategiczny: Efektywne wykorzystanie potencjału endogenicznego gminy 

Cel operacyjny Kierunek działania Budżet Lata realizacji Źródła finansowania 

I.I. Rozwój infrastruktury służącej 
rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi 

I.I.1. Budowa/rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

2,53 mln zł 2022-2027 

Budżet Gminy Wielowieś, 
Budżet Państwa, środki UE  

w ramach RPO oraz krajowych 
Programów Operacyjnych, 

inne środki zewnętrzne 

I.II. Zagospodarowanie i urządzenie 
przestrzeni publicznych 

I.II.1. Odnowa i uporządkowanie istniejących terenów zielonych 

I.II.2.Rozwój obszarów zieleni na terenie gminy 

I.III. Wykorzystanie walorów 
turystyczno-kulturowych gminy 

I.III.1.Urozmaicenie oferty turystyczno - rekreacyjnej gminy 

I.III.2.Promocja walorów kulturowych w oparciu o lokalne zasoby 

I.III.3. Wspieranie rozwoju agroturystyki i ekoturystyki 

Obszar III „Dostępna infrastruktura i czyste środowisko” 

Cel strategiczny: Zrównoważona infrastruktura techniczna i przyjazny ład przestrzenny 

Cel operacyjny Kierunek działania Budżet Lata realizacji Źródła finansowania 

I.I. Rozwinięta gospodarka wodno-
ściekowa 

I.I.1. Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni 
ścieków 

26,02 mln zł 2022-2027 

Budżet Gminy Wielowieś, 
Budżet Państwa, środki UE  

w ramach RPO oraz krajowych 
Programów Operacyjnych, 

inne środki zewnętrzne 

I.I.2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

I.I.3. Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej 

I.II. Dobrze rozwinięta infrastruktura 
drogowa 

I.II.1. Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych 

I.II.2. Budowa ścieżek rowerowych 

I.II.3. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 

I.III. Wysoka jakość i estetyka 
zabudowy 

I.III.1. Poprawa wyglądu i stanu technicznego budynków na terenie 
gminy 

I.III.2.Rewitalizacja budynków gminnych na cele publiczne 

Cel strategiczny: Czyste środowisko dla wysokiej jakości życia  

Cel operacyjny Kierunek działania Budżet Lata realizacji Źródła finansowania 

II.I. Ochrona środowiska i bogactwa 
naturalnego gminy 

II.I.1. Racjonalna gospodarka odpadami 

4,68 mln zł 2022-2027 

Budżet Gminy Wielowieś, 
Budżet Państwa, środki UE  

w ramach RPO oraz krajowych 
Programów Operacyjnych, 

inne środki zewnętrzne 

II.I.2. Budowa OZE oraz wspieranie transformacji energetycznej w 
sektorze publicznym i prywatnym 

II.I.3. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej 

II.II.1. Podejmowanie inicjatyw propagujących ekologiczne postawy 
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II.II. Wzrost świadomości i 
odpowiedzialności ekologicznej w 
Gminie 

II.II.2. Współpraca międzysektorowa na rzecz kreowania zachowań 
proekologicznych 

Obszar IV „Efektywna gospodarka lokalna” 

Cel strategiczny: Wzmocnienie potencjału gospodarczego gminy 

Cel operacyjny Kierunek działania Budżet Lata realizacji Źródła finansowania 

I.I. Stymulowanie rozwoju 
przedsiębiorczości lokalnej 

I.I.1. Szkolenia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

0,3  mln zł 2022-2027 

Budżet Gminy Wielowieś, 
Budżet Państwa, środki UE  

w ramach RPO oraz krajowych 
Programów Operacyjnych, 

inne środki zewnętrzne 

I.I.2. Doskonalenie systemu zachęt wspierających podmioty 
gospodarcze 

I.I.3. Promowanie i rozwój oferty inwestycyjnej gminy 

I.II. Wzrost konkurencyjności 
rolnictwa 

I.II.1. Wspieranie rozwoju gospodarstw ekologicznych 

I.II.2. Wsparcie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego na terenie 
gminy w dostosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych 

Obszar V „Skuteczne i sprawne zarządzanie gminą” 

Cel strategiczny: Nowoczesny i dostępny samorząd 

Cel operacyjny Kierunek działania Budżet Lata realizacji Źródła finansowania 

I.I. Profesjonalizacja świadczenia 
usług publicznych 

I.I.1. Rozwój e-usług 

2,19 mln zł 2022-2027 

Budżet Gminy Wielowieś, 
Budżet Państwa, środki UE  

w ramach RPO oraz krajowych 
Programów Operacyjnych, 

inne środki zewnętrzne 

I.I.2. Rozwój kompetencji i kwalifikacji kadry 

I.II. Kształtowanie wizerunku i wzrost 
rozpoznawalności gminy 

I.II.1. Promocja gminy 

I.II.2. Efektywna współpraca i nawiązywanie partnerstw na rzecz 
rozwoju lokalnego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Wielowieś 
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Gmina Wielowieś zapewni środki na realizację różnych przedsięwzięć w ramach swoich możliwości 

finansowych, ale będzie starała się również pozyskiwać fundusze z innych źródeł. Dużych możliwości 

finansowania działań upatruje się w środkach planowanych do rozdysponowania z programów 

regionalnych oraz krajowych czy też międzynarodowych, w ramach nowej perspektywy finansowej UE 

na lata 2021-2027. Dodatkowo Gmina Wielowieś będzie poszukiwała innych możliwości finansowania 

działań, także ze środków krajowych znajdujących się w dyspozycji różnych instytucji i podmiotów. 

Potencjalnymi źródłami finansowania ww. działań będą zatem: budżet Gminy Wielowieś, budżet 

Państwa, środki UE w ramach RPO oraz krajowe Programy Operacyjne, inne środki zewnętrzne. 

Uszczegóławiając finansowanie Strategii będzie odbywało się z wykorzystaniem:  

− środków budżetowych Gminy Wielowieś, jak również innych jednostek samorządowych  

tj. regionalnych oraz powiatowych, 

− środków z budżetu Państwa w dyspozycji poszczególnych ministerstw, z dedykowanych 

programów i funduszy, 

− środków z funduszy celowych będących w dyspozycji różnych instytucji m.in. Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Funduszu Pracy, 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej, i innych, 

− środków pochodzących z UE w ramach różnych funduszy, inicjatyw ze środków europejskich, 

− środków pochodzących z innych niż europejskie funduszy finansowych, 

− środków pochodzących z sektora prywatnego, 

− finansowania przez banki i inne instytucje finansujące, 

− innych dostępnych źródeł finansowania. 

Wskazane potencjalne źródła finansowania realizacji Strategii nie stanowią katalogu zamkniętego, 

Gmina będzie starała się wykorzystywać wszystkie możliwości współfinansowania przedsięwzięć.  

W tym celu konieczne będzie bieżące monitorowanie w możliwości pozyskiwania środków 

finansowych. 
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