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1. WPROWADZENIE 
Strategia Rozwoju Gminy Besko na lata 2014 - 2024 jest dokumentem kierunkowym, 
swoistą mapą drogową, stanowiącą podstawę do podejmowania skoordynowanych 
działań przez wszystkich partnerów społecznych Gminy. 

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

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

Dla realizacji Strategii niezbędne będzie podejmowanie działań: 

– samodzielnych przez władze Gminy, 

– samodzielnych przez podmioty sektora prywatnego, 

– samodzielnych przez organizacje pozarządowe, 

– indywidualnych przez mieszkańców i ich nieformalne grupy i środowiska, 

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

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

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

– bezpośredni samodzielny realizator działań, 

– inicjator i animator działań, 

– uczestnik działań podejmowanych wspólnie z innymi partnerami, 

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

– operator centrum lokalnej informacji i komunikacji w Gminie. 

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

– wieloletnia prognoza finansowa, 
– miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
– budżet Gminy, 
– konkretne projekty i programy,  
– aplikacje o zewnętrzne źródła dofinansowania, 
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– polityki szczegółowe Gminy (stanowiące zbiór spójnych zasad odnoszących się 
do określonej dziedziny życia/funkcjonowania Gminy), pozwalające 
podejmować powtarzalne decyzje według tych samych kryteriów, 

– zadania wyznaczane urzędnikom Gminy i jednostkom podległym Gminie. 
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2. ZASADY ZARZĄDZANIA STRATEGIĄ  

Skuteczna realizacja strategii opiera się na następujących zasadach: 

1. Kompleksowe (całościowe) podejście. 

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

3. Koncentracja środków na zadania o największych korzyściach społecznych. 

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

5. Rozwijanie współpracy partnerów społecznych. 

6. Otwarta komunikacja z mieszkańcami. 

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

8. Stały monitoring realizacji strategii. 

9. Konsekwencja w realizacji zadań dla długookresowych celów strategii. 

Zasady zrównoważonego rozwoju: 

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

2. Poszanowanie zasobów ze względu na ich ograniczoność. 

3. Harmonizowanie ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju. 

4. Długookresowe podejście do analizowania, planowania i urzeczywistniania 
celów rozwoju. 
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Dokumenty planistyczne 
zewnętrzne 

 

       Działania realizacyjne  

 

   Dokumenty planistyczne Gminy Besko 

Jednostki wdrażające 

programy operacyjne  

3. PROGRAMOWANIE ROZWOJU GMINY (ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA STRATEGIĄ) 

Schemat 1 Mapa programowania rozwoju Gminy 
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Opracowanie: Jacek Dębczyński, Agnieszka Esz 

Wieloletni 
Plan 

Inwestycyjny 

Lokalne 
Plany 

Odnowy 

Miejscowości 

 

Inne 

programy 

Polityki 

Gminy 

Budżet 

Gminy 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Besko 

Strategie 
branżowe i 

funkcjonalne 

Strategia Rozwoju Gminy Besko na lat 2014-2024 

Miejscowe plany 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Budżet 

zadaniowy 

System Monitorowania Rozwoju Gminy 

 

Obsługa wniosków i 

finansowania projektów 

Monitoring 

Projekty realizowane przez Gminy Projekty i zadania 
realizowane przez 

NGO 

Projekty 
realizowane 
przez sektor 

prywatny 

http://bip.ump.pl/?show_cat=POVMFlmI
http://bip.ump.pl/?show_cat=POVMFlmI
http://bip.ump.pl/?show_cat=POVMFlmI
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4. SYSTEM MONITOROWANIA 

Proces monitorowania obejmuje: 

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

– Określenie procedury monitorowania, 

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

– Koordynowanie procesu monitorowania i administrowania bazą danych. 

Schemat 2 Procedura monitorowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pozyskiwanie i dokumentowanie danych 

 

Zakres  

monitoringu 

7. Wprowadzanie korekt do planów i sposobów działania 

 

6. Udostępnianie wskaźników, wniosków i rekomendacji 

3. Edycja wskaźników i porównanie z planowanymi 

 

4. Wnioskowanie na podstawie wskaźników 

 

5. Formułowanie rekomendacji 

 

2. Weryfikacja danych 

 

Opracowanie: Jacek Dębczyński, Agnieszka Esz 

Wykorzystywanie 
wyników monitoringu do 
zarządzania rozwojem 
Gminy 
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5. WSKAŹNIKI DLA POSZCZEGÓLNYCH CELÓW OPERACYJNYCH i ZADAŃ 
REALIZACYJNYCH 

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

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



 

SSttrraatteeggiiaa  RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy    BBeesskkoo  nnaa  llaattaa  22001144--22002244  

TToomm  IIVV::  WWddrroożżeenniiee  SSttrraatteeggiiii  RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy  BBeesskkoo    

nnaa  llaattaa  22001144  --  22002244  rrookkuu  

 

  
9 

OBSZAR: POTRZEBY SPOŁECZNE Odpowiedzialne 
jednostki 

organizacyjne 

Gminy 

Cel strategiczny nr 1: Zasobna, zintegrowana społeczność Gminy 

Cele operacyjne Proponowane zadania realizacyjne Proponowane wskaźniki 

1
.1

. 
Z
w

ię
k
sz

e
n
ie

 l
ic

z
b
y
 m

ie
js

c
 p

ra
c
y
 n

a
 t

e
re

n
ie

 G
m

in
y
 

 wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości (zachęty 
podatkowe) 

 liczba przygotowanych Pakietów dla inwestorów 
uwzględniających zwolnienia z podatku od 
nieruchomości; 

 liczba inwestorów, którzy skorzystali z Pakietów dla 
inwestorów; 

 liczba programów/projektów wsparcia realizowanych w 
Gminie dla osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą. 

 liczba osób które skorzystały z programów/projektów 
wsparcia realizowanych w Gminie dla osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą; 

 liczba nowych podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w ewidencji działalności 
gospodarczej. 

Urząd Gminy  

 pomoc w pozyskiwaniu środków na 
tworzenie miejsc pracy 
(informowanie) 

 liczba przeprowadzonych akcji informujących o 
dostępnych formach pomocy w pozyskiwaniu środków 
na tworzenie miejsc pracy; 

 liczba programów/projektów wsparcia realizowanych w 
Gminie na tworzenie miejsc pracy; 

 liczba osób korzystających ze wsparcia w pozyskiwaniu 
środków na tworzenie miejsc pracy; 

 liczba utworzonych nowych miejsc pracy. 
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 pozyskiwanie i przygotowywanie 
terenów pod inwestycje 

 powierzchnia pozyskanych terenów pod inwestycje; 

 powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych; 

 długość wybudowanych/przebudowanych dróg  
wewnętrznych; 

 długość wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej; 

 długość wybudowanej/przebudowanej sieci 
wodociągowej; 

 długość wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacji 
deszczowej; 

 długość wybudowanej/przebudowanej sieci 
ciepłowniczej; 

 długość wybudowanej/przebudowanej sieci 
elektrycznej; 

 długość wybudowanej/przebudowanej sieci gazowej; 

 liczba wspartych terenów inwestycyjnych; 

 liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych 
terenach; 

 wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych 
terenach. 

 pozyskiwanie inwestorów 
zewnętrznych 

 liczba pozyskanych inwestorów zewnętrznych; 

 wartość inwestycji zrealizowanych przez inwestorów 
zewnętrznych;  

 powierzchnia zagospodarowanych przez inwestorów 
terenów inwestycyjnych;  

 liczba utworzonych nowych miejsc pracy przez 
inwestorów zewnętrznych. 

 wspieranie działalności spółdzielni 
socjalnych oraz Centrum Integracji 
Społecznej 

 wysokość wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom 
społecznym; 

 liczba wspartych przedsiębiorstw społecznych. 
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 aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych (prace społecznie 
użyteczne, roboty publiczne, 
szkolenia) 

 liczba osób bezrobotnych, które skorzystały  
z form aktywizacji zawodowej typu: staże, 
przygotowania zawodowe, prace interwencyjne, prace 
społecznie użyteczne itp.; 

 liczba osób bezrobotnych, które zostały skierowane na 
szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe; 

 liczba osób bezrobotnych, które podjęły pracę 
zawodową; 

 ilość środków przyznanych osobom bezrobotnym na 
podjęcie działalności gospodarczej. 
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 budowa i pozyskiwanie obiektów pod 
adaptację na mieszkania socjalne i 
chronione 

 liczba wybudowanych budynków mieszkalnych  
z przeznaczeniem na mieszkania socjalne  
i chronione; 

 powierzchnia użytkowa wybudowanych budynków 
mieszkalnych z przeznaczeniem na mieszkania socjalne 
i chronione; 

 liczba pozyskanych i zaadaptowanych budynków z 
przeznaczeniem na mieszkania socjalne i chronione; 

 powierzchnia użytkowa pozyskanych zaadaptowanych 
na cele mieszkalne  (mieszkania socjalne i chronione) 
budynków. 

Urząd Gminy 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

 tworzenie przejściowych 
(zastępczych) lokali socjalnych i 
chronionych 

 liczba utworzonych socjalnych i chronionych lokali 
zastępczych; 

 powierzchnia utworzonych socjalnych i chronionych 
lokali zastępczych. 

1.3. Poprawa 
bezpieczeństwa 
na terenie Gminy 

 poprawa bezpieczeństwa 
użytkowników drogi krajowej nr 28 – 
wspólne inwestycje z GDDKiA 
(bezkolizyjne przejścia dla pieszych, 
chodniki dla pieszych, drogi i ścieżki 
rowerowe) 

 powierzchnia wybudowanych chodników dla pieszych i 
utwardzonych poboczy;  

 długość wybudowanych dróg i ścieżek rowerowych; 

 liczba wybudowanych bezkolizyjnych przejść dla 
pieszych; 

 liczba wypadków i kolizji, zdarzeń drogowych. 

Urząd Gminy  

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Zespół Szkół 
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 uzupełnienie i unowocześnianie 
monitoringu wizyjnego 

 powierzchnia Gminy objęta systemem monitoringu 
wizyjnego; 

 liczba kamer zainstalowanych w systemie;  

 liczba interwencji służb, instytucji  
i organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w 
Gminie. 

Gminny Ośrodek 

Kultury 

 

 przygotowanie budowy dodatkowej 
przeprawy przez Wisłok 

 liczba przeprowadzonych działań umożliwiających 
budowę dodatkowej przeprawy przez Wisłok; 

 liczba przygotowanych dokumentacji dotyczących 
budowy dodatkowej przeprawy przez Wisłok; 

 liczba zdobytych decyzji administracyjnych 
zezwalających na rozpoczęcie budowy dodatkowej 
przeprawy przez Wisłok. 

 regulowanie i utrzymywanie w 
dobrym stanie urządzeń 
melioracyjnych 

 wysokość środków przeznaczonych na regulowanie i 
utrzymywanie w dobrym stanie urządzeń 
melioracyjnych; 

 liczba przeprowadzonych działań mających na celu 
utrzymanie w dobrym stanie urządzeń melioracyjnych; 

 długość urządzeń melioracyjnych objętych regulacją; 

 liczba urządzeń melioracyjnych utrzymanych  
w dobrym stanie technicznym. 

 edukowanie w zakresie skutków 
związanych z korzystaniem z używek 

 liczba przeprowadzonych akcji/szkoleń/ pogadanek 
służących edukacji w zakresie skutków związanych z 
korzystaniem z używek; 

 liczba szkół objętych działaniami służącymi edukacji w 
zakresie skutków związanych z korzystaniem z używek; 

 liczba dzieci i młodzieży uczestniczącej  
w przeprowadzonych działaniach służących edukacji w 
zakresie skutków związanych z korzystaniem z używek; 

 liczba dorosłych, w tym rodziców uczestniczących w 
przeprowadzonych działaniach służących edukacji w 
zakresie skutków związanych z korzystaniem z używek.  
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 diagnozowanie zagrożeń związanych 
z narkomanią i alkoholizmem 

 liczba przeprowadzonych działań edukacyjnych wśród 
młodzieży mających na celu zapobieganie 
zrachowaniom ryzykownym, rozwiązywanie problemów 
i diagnozowanie zagrożeń związanych z narkomanią  
i alkoholizmem; 

 liczba młodzieży objętej działaniami edukacyjnymi 
mającymi na celu zapobieganie zrachowaniom 
ryzykownym, rozwiązywanie problemów i 
diagnozowanie zagrożeń związanych z narkomanią i 
alkoholizmem; 

 liczba opracowanych raportów określających skalę 
problemów alkoholowych i narkotykowych w Gminie. 

 organizowanie wsparcia dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

 wysokość udzielonego wsparcia osobom  
z zaburzeniami psychicznymi; 

 liczba osób z zaburzeniami psychicznymi, którym 
udzielono wsparcia. 

 podejmowanie i wspieranie działań 
integrujących i aktywizujących 
mieszkańców 

 liczba przeprowadzonych działań integrujących i 
aktywizujących mieszkańców; 

 liczba wspartych działań integrujących  
i aktywizujących mieszkańców; 

 liczba przygotowanych ofert służących integracji i 
aktywizacji mieszkańców; 

 liczba osób czynnie korzystających z ofert integracji i 
aktywizacji mieszkańców; 

 liczba nowopowstałych organizacji pozarządowych. 

 zwiększanie dostępności pomocy 
prawnej, psychologicznej, poradni 
rodzinnej, terapii przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz narkomanii 

 liczba działających w Gminie placówek/punktów 
świadczących pomoc w zakresie: pomocy prawnej, 

psychologicznej, porad rodzinnych; 

 liczba udzielonych porad prawnych, psychologicznych i 
rodzinnych; 

 liczba osób skierowanych na terapię przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz narkomanii. 
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 podejmowanie działań w kierunku 
zwiększenia zasobów kadrowych 
posterunku Policji w Besku 

 liczba osób zatrudnionych na Posterunku Policji w 

Besku. 
1
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 zwiększenie dostępności 
specjalistycznej opieki medycznej 

 liczba zrealizowanych przedsięwzięć poprawiających 
dostępność do specjalistycznej opieki medycznej 

zrealizowanych na terenie Gminy; 

 liczba placówek specjalistycznej opieki medycznej 

działających na terenie Gminy. 

Urząd Gminy 

Samodzielny 
Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Zespół Szkół  

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

 

 unowocześnianie i usprawnienie 
działalności ośrodka zdrowia 

 liczba wybudowanych i/lub zmodernizowanych 
ośrodków zdrowia; 

 liczba doposażonych ośrodków zdrowia; 

 liczba przeprowadzonych działań służących 
usprawnieniu działalności ośrodka zdrowia. 

 zwiększenie dostępu do rehabilitacji 
 liczba placówek specjalistycznych świadczących usługi 

z zakresu rehabilitacji działających na terenie Gminy. 

 propagowanie aktywnego, zdrowego 
stylu życia (ośrodek zdrowia, szkoły, 
organizacje pozarządowe) 

 liczba zorganizowanych akcji propagujących aktywny 
styl życia; 

 ilość dostępnych form aktywności fizycznej. 

 organizowanie i propagowanie badań 
profilaktycznych 

 liczba przeprowadzonych akcji propagujących badania 
profilaktyczne; 

 liczba zorganizowanych badań profilaktycznych w 
Gminie; 

 liczba przedsięwzięć poprawiających dostępność do 
badań specjalistycznych zrealizowanych na terenie 

Gminy. 
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 budowa stołówki szkolnej i 
organizowanie dożywania dzieci i 
młodzieży 

 liczba wybudowanych stołówek szkolnych; 

 powierzchnia wybudowanych stołówek szkolnych; 

 liczba osób korzystających ze stołówek szkolnych; 

 liczba dzieci i młodzieży objętych dożywianiem. 

 identyfikacja przypadków przemocy 
w rodzinie i wspieranie ofiar 
przemocy w rodzinie 

 liczba stwierdzonych przypadków przemocy w rodzinie; 

 liczba ofiar przemocy w rodzinie objętych wsparciem. 

 przebudowa wodociągowej magistrali 
przesyłowej Sieniawa-Besko 

 długość przebudowanej wodociągowej magistrali 

przesyłowej Sieniawa-Besko. 
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 organizowanie dziennej opieki nad 
osobami starszymi oraz 
niepełnosprawnymi  

 liczba osób korzystających z opieki dziennej; 

 liczba osób korzystających z opieki całodobowej; 

 liczba ofert dziennej opieki i aktywizacji dla osób 
starszych i niepełnosprawnych. 

Urząd Gminy 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Gminny Ośrodek 

Kultury 

 współpraca z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie 
organizowania dziennej opieki nad 
osobami starszymi oraz 
niepełnosprawnymi 

 liczba przedsięwzięć zrealizowanych wspólnie  
z organizacjami pozarządowymi w zakresie 
organizowania dziennej opieki nad osobami starszymi 
oraz niepełnosprawnymi; 

 liczba osób starszych oraz niepełnosprawnych 
korzystających z efektów przeprowadzonych 
przedsięwzięć wspólnie z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie organizowania dziennej opieki. 

 organizowanie wolontariatu w 
obszarze pomocy społecznej (w tym 
opieki nad osobami starszymi) 

 liczba wolontariuszy pełniących opiekę nad osobami 
starszymi. 



 

SSttrraatteeggiiaa  RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy    BBeesskkoo  nnaa  llaattaa  22001144--22002244  

TToomm  IIVV::  WWddrroożżeenniiee  SSttrraatteeggiiii  RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy  BBeesskkoo    

nnaa  llaattaa  22001144  --  22002244  rrookkuu  

 

  
16 

 propagowanie i dostosowywanie 
oferty zajęć świetlicowych 

 liczba przygotowanych ofert zajęć świetlicowych; 

 liczba osób uczestniczących w zajęciach świetlicowych; 

 liczba przeprowadzonych akcji propagujących zajęcia 
świetlicowe. 

1.6. Poprawa 
dostępności 
opieki 
przedszkolnej,  
z uwzględnieniem 
opieki nad 
dziećmi poniżej 3 
roku życia  

 zwiększanie liczby miejsc w 
przedszkolach oraz tworzenie 
żłobków 

 liczba miejsc w przedszkolach;  

 liczba wybudowanych /zaadoptowanych budynków  
z przeznaczeniem na żłobki; 

 powierzchnia wybudowanych /zaadoptowanych 
budynków z przeznaczeniem na żłobki; 

 liczba miejsc w żłobkach. 

Urząd Gminy 
 organizacja alternatywnych form 

opieki nad dziećmi 

 liczba zorganizowanych alternatywnych form opieki nad 
dziećmi; 

 liczba dzieci objętych alternatywnymi formami opieki 
nad dziećmi. 

 wspieranie działalności 
niepublicznych placówek 
przedszkolnych 

 liczba wspartych niepublicznych placówek 
przedszkolnych; 

 liczba dzieci uczęszczających do niepublicznych 
placówek przedszkolnych. 

1.7. Utrzymanie 
wysokiej jakości 
kształcenia dzieci  
i młodzieży 

 systematyczne unowocześnianie i 
doposażenie bazy szkolnej 

 liczba rozbudowanych/zmodernizowanych budynków 
szkolnych; 

 liczba budynków szkolnych wyposażonych  
w nowoczesne hale/sale sportowe; 

 liczba wyposażonych budynków szkolnych.  
Urząd Gminy 

Zespół Szkół  
 wspieranie nauczycieli w procesie 

podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych 

 liczba nauczycieli uzyskujących awans zawodowy; 

 liczba nauczycieli uczestniczących w różnych formach 
doskonalenia zawodowego; 

 wysokość udzielonego wsparcia nauczycielom  
w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

 liczba form udzielonego wsparcia nauczycielom  
w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
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 systematyczny rozwój bazy 
sportowej i rekreacyjnej 

 powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele 
rekreacyjne/sportowe; 

 liczba wybudowanych obiektów infrastruktury 
rekreacyjnej/sportowej; 

 liczba przebudowanych/zmodernizowanych obiektów 
bazy sportowej i rekreacyjnej. 

 stałe wsparcie psychologiczne w 
szkole dla dzieci i młodzieży oraz 
rodziców i nauczycieli 

 liczba gabinetów psychologicznych w szkołach 
podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców  
i nauczycieli; 

 liczba udzielonych porad psychologicznych w szkołach 
podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców  
i nauczycieli. 

1.8. Rozwinięte życie 
kulturalne w 
Gminie 

 systematyczne unowocześnianie i 
doposażenie bazy GOK 

 liczba rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów 
tworzących bazę GOK; 

 powierzchnia zmodernizowanych obiektów tworzących 
bazę GOK; 

 liczba wyposażonych obiektów tworzących bazę GOK. 

Urząd Gminy 

Gminny Ośrodek 

Kultury 

Zespół Szkół 

 zatrudnianie instruktorów, 
animatorów kultury 

 liczba osób zatrudnionych na stanowiskach 
instruktorów i animatorów kultury. 

 dostosowywanie oferty GOK do 
potrzeb różnych grup wiekowych 
mieszkańców 

 liczba opracowanych ofert kulturalnych 
uwzgledniających potrzeby różnych grup wiekowych; 

 liczba osób w poszczególnych grupach wiekowych, 
które skorzystały z ofert kulturalnych do nich 
skierowanych. 

 współpraca GOK z innymi 
instytucjami i organizacjami w 
zakresie tworzenia oferty kulturalnej 

 liczba zrealizowanych projektów partnerskich przy 
współpracy organizacji i instytucji dotyczących 
tworzenia oferty kulturalnej Gminy’ 

 liczba osób, które skorzystały ze stworzonej w 
partnerstwie oferty kulturalnej Gminy.   

 propagowanie i dostosowywanie 
oferty zajęć świetlicowych 

 liczba przygotowanych ofert zajęć świetlicowych; 

 liczba osób uczestniczących w zajęciach świetlicowych; 

 liczba przeprowadzonych akcji propagujących zajęcia 
świetlicowe. 
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1.9. Podniesie 
aktywności 
fizycznej 
mieszkańców 

 systematyczny rozwój bazy 
sportowej i rekreacyjnej w całej 
gminie 

 powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele 
rekreacyjne/sportowe; 

 liczba nowych obiektów infrastruktury 
rekreacyjnej/sportowej; 

 liczba przebudowanych/zmodernizowanych obiektów 
bazy sportowej i rekreacyjnej. 

Urząd Gminy 

Zespół Szkół 

 organizacja imprez propagujących 
zdrowy styl życia 

 liczba zorganizowanych imprez propagujących zdrowy 
styl życia; 

 liczba uczestników imprez propagujących zdrowy styl 
życia. 

 organizowanie i wspieranie szkolnych 
sekcji sportowych dla dzieci i 
młodzieży 

 liczba zorganizowanych szkolnych sekcji sportowych dla 
dzieci i młodzieży; 

 liczba członków zrzeszonych w sekcjach sportowych; 

 wysokość udzielonego wsparcia sekcjom sportowym dla 
dzieci i młodzieży. 

 wspieranie działalności klubu 
sportowego w zakresie rozszerzania 
oferty sekcji sportowych o nowe 
dyscypliny 

 wysokość udzielonego wsparcia klubom sportowym na 
rozszerzanie oferty sekcji sportowych o nowe 
dyscypliny; 

 liczba nowych dyscyplin w ofercie sekcji sportowych; 

 liczba nowych członków zrzeszonych w sekcjach 
sportowych. 

 stworzenie oferty zorganizowanych 
zajęć sportowych dla mieszkańców 

 liczba nowych ofert zajęć sportowych skierowanych do 
mieszkańców Gminy; 

 liczba mieszkańców Gminy, którzy skorzystali  
z nowych ofert zajęć sportowych. 

1.10. Poprawa 
aktywności 
społecznej 
mieszkańców 

 popularyzowanie dobrych praktyk 
(przykładów, wzorców) 

 liczba przeprowadzonych akcji popularyzujących dobre 
praktyki (przykłady, wzorce); 

 liczba odbiorców przeprowadzonych akcji 
popularyzujących dobre praktyki (przykłady, wzorce). 

Urząd Gminy 

Samodzielny 
Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Zespół Szkół  
 angażowanie mieszkańców do 

różnych przedsięwzięć społecznych 

 liczba osób zaangażowanych do różnych przedsięwzięć 
społecznych; 

 liczba zorganizowanych przedsięwzięć społecznych. 



 

SSttrraatteeggiiaa  RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy    BBeesskkoo  nnaa  llaattaa  22001144--22002244  

TToomm  IIVV::  WWddrroożżeenniiee  SSttrraatteeggiiii  RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy  BBeesskkoo    

nnaa  llaattaa  22001144  --  22002244  rrookkuu  

 

  
19 

 gratyfikacja niematerialna dla dzieci 
i młodzieży występujących publicznie 
i działających na rzecz własnego 
środowiska 

 liczba dzieci i młodzieży wyróżnionych formą 
gratyfikacji niematerialnej, biorących udział w 
występach publicznych i działających na rzecz 
własnego środowiska. 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Gminny Ośrodek 

Kultury 

 organizowanie imprez integrujących 
mieszkańców 

 liczba zorganizowanych spotkań i imprez 
integracyjnych dla mieszkańców; 

 liczba osób biorących udział w imprezach 
integracyjnych dla mieszkańców; 

 liczba nowopowstałych organizacji pozarządowych. 

 angażowanie większej liczby 
mieszkańców w konsultowanie 
ważnych decyzji podejmowanych 
przez Władze Gminy 

 liczba osób uczestniczących w konsultacjach ważnych 
decyzji podejmowanych przez Władze gminy. 

1.11. Zmniejszanie 
zjawiska 
wykluczenia 
cyfrowego 

 systematyczne rozwijanie sieci 
dostępu Internetu szerokopasmowego 

 długość wybudowanych linii światłowodowych na 
terenie Gminy; 

 liczba wybudowanych punktów dostępowych; 

 liczba gospodarstw domowych z dostępem do Internetu 
szerokopasmowego. Urząd Gminy  

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
 realizacja projektów z zakresu 

społeczeństwa informacyjnego 

 liczba zrealizowanych projektów z zakresu 
społeczeństwa informacyjnego; 

 wartość zrealizowanych projektów z zakresu 
społeczeństwa informacyjnego. 

 propagowanie e-usług Urzędu Gminy i 
innych instytucji 

 liczba przeprowadzonych akcji propagujących e-usługi 
świadczone przez Urząd Gminy i inne instytucje; 

 liczba osób, które skorzystały e-usług. 
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OBSZAR:  ZASOBY I POTENCJAŁY GMINY Odpowiedzialne 
jednostki 

organizacyjne 

Gminy 

Cel strategiczny nr 2: Rozwinięta, nowoczesna infrastruktura techniczna Gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Wskaźniki 

2.1. Baza opieki przedszkolnej 
(wraz z oddziałem 
żłobkowym) dostępna na 
terenie Gminy 

 rozwijanie bazy przedszkolnej 

 liczba wybudowanych/przebudowanych/ 
zmodernizowanych przedszkoli; 

 powierzchnia  wybudowanych/ 
przebudowanych/zmodernizowanych 
przedszkoli; 

 liczba miejsc w przedszkolach; 

 liczba wychowanków w przedszkolach. 
Urząd Gminy 

 wspieranie inicjatyw w zakresie 
organizacji alternatywnej opieki 
przedszkolnej i żłobkowej 

 liczba wspartych inicjatyw w zakresie 
organizacji alternatywnej opieki przedszkolnej 
i żłobkowej; 

 liczba zorganizowanych alternatywnych form 
opieki nad dziećmi; 

 liczba dzieci objętych alternatywnymi 
formami opieki nad dziećmi. 

2.2. Nowoczesna baza szkolna 

 rozbudowa bazy szkolnej o 
stołówkę 

 liczba wybudowanych stołówek szkolnych; 

 powierzchnia wybudowanych stołówek 
szkolnych; 

 liczba osób korzystających ze stołówek 
szkolnych. 

Urząd Gminy 

 systematyczne unowocześnianie i 
uzupełnianie wyposażenia 
technicznego i dydaktycznego 
szkół 

 liczba zmodernizowanych szkół; 

 powierzchnia zmodernizowanych szkół; 

 liczba doposażonych szkół; 

 wartość zakupionego wyposażenia 
dydaktycznego i technicznego. 
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2.3. Zmodernizowane obiekty 
użyteczności publicznej 

 termomodernizacja obiektów 

 liczba obiektów poddanych 
termomodernizacji; 

 kubatura obiektów poddanych 
termomodernizacji; 

 ilość zmniejszonego zapotrzebowania na 
ciepło w wyniku przeprowadzonej 
termomodernizacji obiektów. 

Urząd Gminy 

 modernizacja i remonty 

 liczba zmodernizowanych obiektów 
użyteczności publicznej; 

 powierzchnia zmodernizowanych obiektów 
użyteczności publicznej; 

 liczba odremontowanych obiektów 
użyteczności publicznej; 

 powierzchnia odremontowanych obiektów 
użyteczności publicznej. 

 systematyczne unowocześnianie i 
uzupełnianie wyposażenia 
technicznego 

 liczba doposażonych obiektów użyteczności 
publicznej; 

 wartość zakupionego wyposażenia 
technicznego do obiektów użyteczności 
publicznej; 

 liczba unowocześnionych obiektów 
użyteczności publicznej; 

 powierzchnia unowocześnionych obiektów 
użyteczności publicznej. 

2.4. Zwiększona dostępności 
komunikacyjna Gminy 
(wewnętrzna i zewnętrzna) 

 przygotowanie budowy 
dodatkowej przeprawy przez 
Wisłok 

 liczba przeprowadzonych działań 
umożliwiających budowę dodatkowej 
przeprawy przez Wisłok; 

 liczba przygotowanych dokumentacji 
dotyczących budowy dodatkowej przeprawy 
przez Wisłok; 

 liczba zdobytych decyzji administracyjnych 
zezwalających na rozpoczęcie budowy 
dodatkowej przeprawy przez Wisłok. 

Urząd Gminy 
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 zwiększanie liczby miejsc 
parkingowych przy obiektach 
użyteczności publicznej (szkoła, 
hala sportowa, stadion i inne) 

 liczba wybudowanych miejsc parkingowych 
przy obiektach użyteczności publicznej; 

 powierzchnia wybudowanych parkingów przy 
obiektach użyteczności publicznej; 

 liczba miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych przy obiektach 
użyteczności publicznej. 

 budowa chodników na części dróg 
gminnych oraz dróg powiatowych, 
wojewódzkich i na części drogi 
krajowej (do Zapowiedzi i na Woli) 

 długość wybudowanych chodników na drogach 
gminnych; 

 długość wybudowanych chodników na drogach 
powiatowych; 

 długość wybudowanych chodników na drogach 
wojewódzkich; 

 długość wybudowanych chodników na drodze 
krajowej. 

 wyznaczanie i budowa 
ścieżek/dróg rowerowych oraz 
ścieżek spacerowych 

 liczba wybudowanych i oznakowanych tras 
rowerowych (dróg/ścieżek); 

 długość wybudowanych i oznakowanych tras 
rowerowych (dróg/ścieżek); 

 liczba wybudowanych i oznakowanych ścieżek 
spacerowych; 

 długość wybudowanych i oznakowanych 
ścieżek spacerowych. 

 remont i modernizacja dróg 
dojazdowych do pól 

 liczba odremontowanych/zmodernizowanych 
dróg dojazdowych do pól; 

 długość odremontowanych/zmodernizowanych 
dróg dojazdowych do pól. 
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 remont i modernizacja dróg 
gminnych i powiatowych 

 liczba odremontowanych/zmodernizowanych 
dróg gminnych; 

 długość odremontowanych/zmodernizowanych 
dróg gminnych; 

 liczba odremontowanych/zmodernizowanych 
dróg powiatowych; 

 długość odremontowanych/zmodernizowanych 
dróg powiatowych. 

 rozwijanie  kanalizacji deszczowej 
oraz doposażanie dróg gminnych w 
urządzenia odwadniające 

 długość wybudowanej/rozbudowanej 
kanalizacji deszczowej; 

 liczba dróg doposażonych w urządzenia 
odwadniające; 

 długość dróg wyposażonych w urządzenia 
odwadniające; 

 liczba/długość zamontowanych/ 
wybudowanych urządzeń odwadniających. 

 rozbudowa i unowocześnianie 
oświetlenia ulic na terenie gminy 

 długość wybudowanego oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy; 

 długość zmodernizowanego oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy. 

 poprawa organizacji ruchu i 
oznakowania drogowego na części 
dróg 

 długość dróg na których wykonano nowe 
oznakowanie; 

 liczba zainstalowanych/wykonanych 
oznakowań poziomych i pionowych dróg. 
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2.5. Skuteczna i efektywna 
gospodarka wodno-ściekowa 
oraz gospodarka odpadami 
komunalnymi 

 modernizowanie i rozbudowywanie 
sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej 

 długość zmodernizowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej; 

 liczba wykonanych przyłączy do  
zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej; 

 długość wybudowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej; 

 liczba wykonanych przyłączy do  wybudowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej; 

 długość zmodernizowanej sieci wodociągowej; 

 liczba wykonanych przyłączy do  
zmodernizowanej sieci wodociągowej; 

 długość wybudowanej sieci wodociągowej; 

 liczba wykonanych przyłączy do  wybudowanej 
sieci wodociągowej. 

Urząd Gminy  

 wdrożenie efektywnej technologii 
zagospodarowania osadów 
ściekowych 

 liczba wdrożonych nowych/innowacyjnych 
technologii zagospodarowania osadów 
ściekowych; 

 poziom oczyszczania ścieków. 

 uruchomienie alternatywnego 
źródła zasilania w wodę 

 liczba wybudowanych nowych ujęć zasilania  
w wodę. 

 uruchomienie Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
wraz z wyposażeniem technicznym 

 liczba uruchomionych Punktów Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz  
z wyposażeniem technicznym; 

 liczba zebranych odpadów w Punktach 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

2.6. Zwiększona dostępność 
nowoczesnych sieci 
internetowych 

 tworzenie punktów dostępu do 
Internetu sieciowego (bezpłatne 
WiFi) w obiektach użyteczności 
publicznej i przestrzeniach 
publicznych 

 liczba utworzonych punktów dostępu do 
Internetu sieciowego (bezpłatne WiFi) w 
obiektach użyteczności publicznej i 
przestrzeniach publicznych; 

 liczba budynków użyteczności publicznej z 
udostępnionymi bezpłatnymi punktami 
dostępu do Internetu. 

Urząd Gminy 



 

SSttrraatteeggiiaa  RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy    BBeesskkoo  nnaa  llaattaa  22001144--22002244  

TToomm  IIVV::  WWddrroożżeenniiee  SSttrraatteeggiiii  RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy  BBeesskkoo    

nnaa  llaattaa  22001144  --  22002244  rrookkuu  

 

  
25 

 systematyczne rozszerzanie 
pokrycia obszaru gminy siecią 
szerokopasmową 

 długość wybudowanych linii światłowodowych 
na terenie Gminy; 

 liczba wybudowanych punktów dostępowych; 

 liczba gospodarstw domowych z dostępem do 
Internetu szerokopasmowego. 

2.7. Zwiększenie wykorzystania 
OZE na terenie Gminy 

 instalacja OZE w budynkach 
użyteczności publicznej 

 liczba budynków użyteczności publicznej 
wyposażonych w instalację wykorzystującą 
odnawialne źródła energii; 

 liczba wykonanych instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii w budynkach 
użyteczności publicznej; 

 ilość energii wyprodukowanej przy 
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. 

Urząd Gminy 

 działania w kierunku 
wprowadzania OZE do gospodarstw 
domowych 

 liczba przeprowadzonych akcji propagujących 
wykorzystanie źródeł OZE w gospodarstwach 
domowych; 

 liczba wdrożonych programów wspierających 
montaż systemów OZE w gospodarstwach 
indywidualnych; 

 wysokość udzielonego wsparcia na montaż 
systemów OZE w gospodarstwach 
indywidualnych; 

 liczba gospodarstw domowych, w których 
zamontowano systemy wykorzystujące do 
produkcji energii OZE. 

2.8. Poprawa zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego i 
przeciwpożarowego Gminy 

 modernizacja urządzeń 
melioracyjnych 

 wysokość środków przeznaczonych na 
modernizację urządzeń melioracyjnych; 

 liczba przeprowadzonych działań mających na 
celu modernizację urządzeń melioracyjnych; 

 długość urządzeń melioracyjnych objętych 
modernizacją; 

 liczba urządzeń melioracyjnych objętych 
modernizacją. 

Urząd Gminy  
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 wykonanie odwodnienia dróg 

 długość wybudowanego odwodnienia; 

 liczba zainstalowanych urządzeń 
odwadniających; 

 liczba odwodnionych odcinków dróg; 

 długość odwodnionych odcinków dróg. 

 systematyczne doposażanie w 
sprzęt pożarniczy i ratowniczy 
jednostek OSP 

 liczba jednostek OSP doposażonych  w sprzęt 
pożarniczy i ratowniczy; 

 liczba/wartość sprzętu pożarniczego  
i ratowniczego zakupionego dla jednostek 
OSP. 

 upowszechnianie systemu 
powiadamiania „System Informacji 
SMS” 

 liczba jednostek/instytucji w których 
zainstalowano i wdrożono systemu 
powiadamiania „System Informacji SMS”; 

 liczba powiadomień wykonanych przy użyciu 
nowego systemu. 

2.9. Rozwinięta baza sportowo-
rekreacyjna 

 dostosowanie hali sportowej przy 
Zespole Szkół do organizacji 
masowych imprez sportowych i 
rekreacyjnych - budowa trybun, 
poprawa akustyki 

 powierzchnia obiektów sportowych 
dostosowana do organizacji masowych imprez 
sportowych i rekreacyjnych; 

 liczba obiektów sportowych wyposażonych w 
trybuny; 

 liczba miejsc na wybudowanych trybunach w 
obiektach sportowych; 

 powierzchnia obiektów sportowych o 
poprawionej wydajności akustycznej. 

Urząd Gminy 

 systematyczne wyposażenie 
obiektów sportowo-rekreacyjnych 
w nowoczesny sprzęt 

 liczba doposażonych w nowoczesny sprzęt 
obiektów bazy sportowo-rekreacyjnej; 

 liczba/wartość zakupionego nowoczesnego 
wyposażenia do obiektów bazy sportowo-
rekreacyjnej. 
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 rozwijanie infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej 

 powierzchnia terenów zagospodarowanych na 
cele rekreacyjne/sportowe; 

 liczba wybudowanych obiektów infrastruktury 
rekreacyjnej/sportowej; 

 liczba przebudowanych/zmodernizowanych 
obiektów bazy sportowej i rekreacyjnej. 

2.10. Zagospodarowane 
wszystkie obiekty komunalne 

 zagospodarowanie byłej części 
hotelowej przy stadionie w Besku 

 liczba obiektów nieużytkowanych/ 
niezagospodarowanych o zmienionym sposobie 
użytkowania; 

 powierzchnia budynków nieużytkowanych/ 
niezagospodarowanych objęta zmianą zakresu 
użytkowania; 

 wartość adaptacji budynków 
nieużytkowanych/ niezagospodarowanych do 
nowej funkcji. 

Urząd Gminy 
 pełne zagospodarowanie byłego 

budynku Urzędu Gminy 
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Cel strategiczny nr 3: Uporządkowana gospodarka przestrzenna Odpowiedzialne 
jednostki 

organizacyjne 

Gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Wskaźniki 

3.1. Poprawa 
funkcjonalności 
obszarów Gminy 

 Opracowanie PZP 

 liczba opracowanych planów zagospodarowania 
przestrzennego; 

 powierzchnia Gminy objęta Planem 
Zagospodarowania przestrzennego. 

Urząd Gminy 

 Pozyskiwanie i wyznaczanie terenów 
inwestycyjnych 

 powierzchnia pozyskanych terenów pod 
inwestycje; 

 powierzchnia wyznaczonych terenów 
inwestycyjnych; 

 liczba pozyskanych terenów inwestycyjnych; 

 liczba wyznaczonych terenów inwestycyjnych. 

3.2. Poprawa 
funkcjonalności 
obszarów 
atrakcyjnych 
turystycznie 

 Działania w kierunku umożliwiania 
rekreacyjnego wykorzystania terenów 
położonych nad Wisłokiem (szczególnie 
Przełom Wisłoka) 

 liczba przeprowadzonych działań w kierunku 
rekreacyjnego wykorzystania terenów położonych 
nad Wisłokiem; 

 powierzchnia terenów nad Wisłokiem z 
przeznaczeniem na cele rekreacyjne. 

Urząd Gminy 

3.3. Poprawa estetyki 
przestrzeni 
publicznych 

 Porządkowanie i utrzymywanie terenów 
zielonych 

 powierzchnia uporządkowanych i utrzymanych 
terenów zielonych. 

 Urząd Gminy 

 Budowa małej architektury 
 powierzchnia zagospodarowana małą architekturą; 

 liczba wybudowanych elementów malej 
architektury. 



 

SSttrraatteeggiiaa  RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy    BBeesskkoo  nnaa  llaattaa  22001144--22002244  

TToomm  IIVV::  WWddrroożżeenniiee  SSttrraatteeggiiii  RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy  BBeesskkoo    

nnaa  llaattaa  22001144  --  22002244  rrookkuu  

 

  
29 

 

Cel strategiczny nr 4: Zachowane i wyeksponowane dziedzictwo kulturowe 
Odpowiedzialne 

jednostki 
organizacyjne 

Gminy Cele operacyjne Zadania realizacyjne Wskaźniki 

4.1. Poprawa stanu 
technicznego 
zabytków 

 Prowadzenie remontów, renowacji i 
zabezpieczenia obiektów zabytkowych i 
cmentarzy historycznych. 

 liczba przeprowadzonych działań mających na celu 
remont, renowację i zabezpieczenie obiektów 
zabytkowych i cmentarzy zabytkowych; 

 liczba obiektów zabytkowych objętych remontem; 

 liczba obiektów zabytkowych objętych renowacją; 

 liczba zabezpieczonych obiektów zabytkowych; 

 liczba cmentarzy historycznych objętych remontem; 

 liczba cmentarzy historycznych objętych renowacją; 

 liczba zabezpieczonych cmentarzy historycznych. 

Urząd Gminy 

4.2.  Podtrzymane 
tradycje lokalne 

 Wspierania działalności instytucji i 
organizacji kultywujących tradycje lokalne 

 liczba wspartych instytucji i organizacji 
kultywujących tradycje lokalne; 

 wartość udzielonego wsparcia instytucjom  
i organizacjom kultywującym tradycje lokalne. 

 

Urząd Gminy 

GOK 

ZS 

 

 

 Wspierania działalności GOK i organizacji 
pozarządowych w kierunku rozwoju kultury 
na terenie Gminy 

 liczba wspartych działań GOK i organizacji 
pozarządowych zmierzających do rozwoju kultury 
na terenie Gminy; 

 wartość wsparcia udzielonego na działania GOK i 
organizacji pozarządowych zmierzających do 
rozwoju kultury na terenie Gminy. 

 Promowanie lokalnych tradycji i produktów 
(imprezy, konkursy, warsztaty itp.). 

 liczba przeprowadzonych akcji (imprez, konkursów i 
warsztatów) promujących lokalne tradycje i 
produkty. 

 Dokumentowanie dorobku kulturowego 
 liczba zjawisk w kulturze objęta dokumentacją; 

 liczba wykonanych dokumentacji aktualnych zjawisk 
w kulturze. 

4.3. Mieszkańcy 
zintegrowani 
poprzez kulturę i 

 Organizacja imprez integrujących i 
aktywizujących mieszkańców 

 liczba przeprowadzonych działań integrujących i 
aktywizujących mieszkańców; 

 liczba wspartych działań integrujących  

Urząd Gminy 

GOK 
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wspólne działania i aktywizujących mieszkańców; 

 liczba przygotowanych ofert służących integracji  
i aktywizacji mieszkańców; 

 liczba osób czynnie korzystających z ofert integracji 
i aktywizacji mieszkańców; 

 liczba nowopowstałych organizacji pozarządowych. 

ZS 

 Wspieranie działalności wydawniczej 
promującej gminę 

 liczba wydanych opracowań (albumów, folderów, 
itp.) promujących Gminę; 

 wysokość środków przeznaczonych na działalność 
wydawniczą promująca gminę. 
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Cel strategiczny nr 5: Poprawa stanu środowiska naturalnego 
Odpowiedzialne 

jednostki 
organizacyjne 

Gminy Cele operacyjne Zadania realizacyjne Wskaźniki 

5.1. Ograniczenie 
zanieczyszczenia 
wód i brzegów 
Wisłoka 

 Współpraca z właścicielami/zarządcami koryta i 
brzegów rzeki oraz organizacjami w działaniach na 
rzecz poprawy czystości wód i linii brzegowej 
Wisłoka 

 długość uporządkowanych brzegów Wisłoka; 

 klasa czystości wód Wisłoka; 

 liczba zawiązanych partnerstw z 
właścicielami/zarządcami koryta i brzegów 
rzeki oraz organizacjami w działaniach na 
rzecz poprawy czystości wód i linii 
brzegowej Wisłoka. 

Urząd Gminy 

5.2.  Zmniejszenie 
zanieczyszczenia 
powietrza 

 Edukacja ekologiczna mieszkańców (szkoła, zebrania 
wiejskie, imprezy gminne i inne) 

 liczba przeprowadzonych działań w 
szkołach, na zebraniach wiejskich, 
imprezach gminnych i innych służących 
edukacji ekologicznej mieszkańców; 

 liczba mieszkańców uczestniczących w 
edukacji ekologicznej. 

Urząd Gminy 

ZS 

GOK  Promowanie możliwości wykorzystywania OZE (wraz 
z możliwościami finansowania inwestycji) 

 liczba przeprowadzonych akcji 
propagujących wykorzystanie źródeł OZE w 
gospodarstwach domowych; 

 liczba wdrożonych programów 
wspierających montaż systemów OZE w 
gospodarstwach indywidualnych; 

 wysokość udzielonego wsparcia na montaż 
systemów OZE w gospodarstwach 
indywidualnych; 

 liczba gospodarstw domowych, w których 
zamontowano systemy wykorzystujące do 
produkcji energii OZE. 

 Wspieranie zalesień i nasadzeń drzew 
 powierzchnia gruntów zalesionych; 

 liczba działek na których dokonano 
nasadzeń. 



 

SSttrraatteeggiiaa  RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy    BBeesskkoo  nnaa  llaattaa  22001144--22002244  

TToomm  IIVV::  WWddrroożżeenniiee  SSttrraatteeggiiii  RRoozzwwoojjuu  GGmmiinnyy  BBeesskkoo    

nnaa  llaattaa  22001144  --  22002244  rrookkuu  

 

  
32 

5.3. Podwyższenie 
poziomu 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców 

 Edukacja ekologiczna mieszkańców (szkoła, zebrania 
wiejskie, imprezy gminne i inne) 

 liczba przeprowadzonych działań w 
szkołach, na zebraniach wiejskich, 
imprezach gminnych i innych służących 
edukacji ekologicznej mieszkańców; 

 liczba mieszkańców uczestniczących w 
edukacji ekologicznej. 

Urząd Gminy 

ZS 

GOK 
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Cel strategiczny nr 6: Poprawa jakości życia 
Odpowiedzialne 

jednostki 
organizacyjne 

Gminy Cele operacyjne Zadania realizacyjne Wskaźniki 

6.1. Lepsze możliwości 

dbania o zdrowie 

 zwiększenie dostępności specjalistycznej 
opieki medycznej 

 liczba zrealizowanych przedsięwzięć 
poprawiających dostępność do specjalistycznej 
opieki medycznej zrealizowanych na terenie 
Gminy; 

 liczba placówek specjalistycznej opieki medycznej 
działających na terenie Gminy. 

Urząd Gminy 

SPZOZ 

GOK 

ZS 

GOPS 

 unowocześnianie i usprawnienie 
działalności ośrodka zdrowia 

 liczba wybudowanych i/lub zmodernizowanych 
ośrodków zdrowia; 

 liczba doposażonych ośrodków zdrowia; 

 liczba przeprowadzonych działań służących 
usprawnieniu działalności ośrodka zdrowia. 

 zwiększenie dostępu do rehabilitacji  liczba placówek specjalistycznych świadczących 
usługi z zakresu rehabilitacji działających na 
terenie Gminy. 

 propagowanie aktywnego, zdrowego 
stylu życia (ośrodek zdrowia, szkoły, 
organizacje pozarządowe) 

 liczba zorganizowanych akcji propagujących 
aktywny styl życia; 

 ilość dostępnych form aktywności fizycznej. 

 organizowanie i propagowanie badań 
profilaktycznych 

 liczba przeprowadzonych akcji propagujących 
badania profilaktyczne; 

 liczba zorganizowanych badań profilaktycznych w 
Gminie; 

 liczba przedsięwzięć poprawiających dostępność 
do badań specjalistycznych zrealizowanych na 
terenie Gminy. 
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 diagnozowanie zagrożeń związanych z 
narkomanią i alkoholizmem 

 liczba przeprowadzonych działań edukacyjnych 
wśród młodzieży mających na celu zapobieganie 
zachowaniom ryzykownym, rozwiązywanie 
problemów i diagnozowanie zagrożeń związanych z 
narkomanią  
i alkoholizmem; 

 liczba młodzieży objętej działaniami edukacyjnymi 
mającymi na celu zapobieganie zachowaniom 
ryzykownym, rozwiązywanie problemów i 
diagnozowanie zagrożeń związanych z narkomanią 
i alkoholizmem; 

 liczba opracowanych raportów określających skalę 
problemów alkoholowych i narkotykowych w 
Gminie. 

 edukowanie w zakresie skutków 
związanych z korzystaniem z używek 

 liczba przeprowadzonych akcji/szkoleń/ 
pogadanek służących edukacji w zakresie skutków 
związanych z korzystaniem z używek; 

 liczba szkół objętych działaniami służącymi 
edukacji w zakresie skutków związanych z 
korzystaniem z używek; 

 liczba dzieci i młodzieży uczestniczącej  
w przeprowadzonych działaniach służących 
edukacji w zakresie skutków związanych z 
korzystaniem z używek; 

 liczba dorosłych, w tym rodziców uczestniczących 
w przeprowadzonych działaniach służących 
edukacji w zakresie skutków związanych z 
korzystaniem z używek. 

 zwiększanie dostępności pomocy 
prawnej, psychologicznej, poradni 
rodzinnej, terapii przeciwdziałania 
alkoholizmowi oraz narkomanii 

 liczba działających w Gminie placówek/punktów 
świadczących pomoc w zakresie: pomocy prawnej, 
psychologicznej, porad rodzinnych; 

 liczba udzielonych porad prawnych, 
psychologicznych i rodzinnych; 

 liczba osób skierowanych na terapię 
przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. 
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6.2. Ograniczenie 
niekorzystnych 
zjawisk 

demograficznych 

 zwiększanie dostępności opieki 
przedszkolnej i żłobkowej 

 liczba miejsc w przedszkolach;  

 liczba wybudowanych /zaadoptowanych budynków  
z przeznaczeniem na żłobki; 

 powierzchnia wybudowanych /zaadoptowanych 
budynków z przeznaczeniem na żłobki; 

 liczba miejsc w żłobkach. 

Urząd Gminy 

GOPS 

 wspieranie działań tworzących miejsca 
pracy na terenie gminy 

 liczba zorganizowanych alternatywnych form 
opieki nad dziećmi; 

 liczba dzieci objętych alternatywnymi formami 
opieki nad dziećmi. 

 promowanie przedsiębiorczości  liczba przeprowadzonych działań/akcji 
promujących przedsiębiorczość; 

 liczba nowopowstałych przedsiębiorstw; 

 liczba programów/projektów wsparcia 
realizowanych w Gminie dla podmiotów 
gospodarczych; 

 liczba podmiotów gospodarczych objętych 
programami wsparcia realizowanymi w Gminie. 
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OBSZAR: GOSPODARKA I PROMOCJA GMINY Odpowiedzialne 
jednostki 

organizacyjne 

Urzędu Gminy 

Cel strategiczny nr 7: Poprawa stanu sfery gospodarczej Gminy 

Cele operacyjne Zadania realizacyjne Wskaźniki 

7.1. Dostępne tereny 
inwestycyjne na 

terenie Gminy 

 pozyskiwanie, wyznaczanie  
i przygotowywanie terenów 
inwestycyjnych. 

 powierzchnia pozyskanych terenów pod 
inwestycje; 

 powierzchnia wyznaczonych terenów 
inwestycyjnych; 

 liczba pozyskanych terenów inwestycyjnych; 

 liczba wyznaczonych terenów inwestycyjnych. 

Urząd Gminy 

7.2. Wzrost 
konkurencyjności 
lokalnych 

przedsiębiorstw 

 wspieranie przez UG przedsiębiorców  
w kontaktach z PUP w zakresie 
uzyskiwania pomocy na rozwój firm 
(informowanie) 

 liczba przedsiębiorstw, które skorzystały ze 
wsparcia w formie informacji o możliwościach 
uzyskania pomocy na rozwój firm, dzięki 
współpracy UG z PUP i innymi podmiotami. 

 współpraca z instytucjami otoczenia 
biznesu w zakresie wspierania lokalnych 
przedsiębiorstw 

 liczba przeprowadzonych działań wspólnie  
z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie 
wspierania lokalnych przedsiębiorstw; 

 liczba wspartych przedsiębiorców w wyniku 
przeprowadzonych działań wspólnie z instytucjami 
otoczenia biznesu. 

 wykorzystywanie kontaktów 
elektronicznych do informowania  
i komunikowanie się z przedsiębiorcami 

 liczba korespondencji i informacji wysłanych drogą 
elektroniczną do przedsiębiorców. 

7.3. Wzrost 
atrakcyjności 
turystycznej 

Gminy 

 inwestycje w infrastrukturę turystyczną 

 wysokość środków zainwestowanych w 
infrastrukturę turystyczną; 

 liczba zrealizowanych inwestycji dotyczących 
infrastruktury turystycznej; 

 liczba turystów korzystających ze wspartej 
infrastruktury turystycznej. 

Urząd Gminy  

GOK 

 promowanie walorów i oferty turystycznej 
Gminy 

 liczba akcji promocyjnych na rzecz 
rozreklamowania walorów i oferty turystycznej 
Gminy. 
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 wspieranie rozwoju sektora usług 
gastronomicznych i noclegowych wraz  
z gospodarstwami agroturystycznymi 
(informacyjno-doradcze). 

 liczba przedsiębiorstw działających w sektorze 
usług gastronomicznych i noclegowych, które 
skorzystały ze wsparcia informacyjno-doradczego; 

 liczba gospodarstw agroturystycznych, które 
skorzystały ze wsparcia informacyjno-doradczego. 

7.4. Wzrost rozwoju 
lokalnego sektora 

usług i produkcji  

 wspieranie przez UG przedsiębiorców  
w kontaktach z PUP i innymi podmiotami 
w zakresie uzyskiwania pomocy na rozwój 
firm (informowanie) 

 liczba przedsiębiorstw, które skorzystały ze 
wsparcia w formie informacji o możliwościach 
uzyskania pomocy na rozwój firm, dzięki 
współpracy UG z PUP i innymi podmiotami. 

Urząd Gminy 
 współpraca z instytucjami otoczenia 

biznesu w zakresie wspierania lokalnych 
przedsiębiorstw 

 liczba przeprowadzonych działań wspólnie  
z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie 
wspierania lokalnych przedsiębiorstw; 

 liczba wspartych przedsiębiorców w wyniku 
przeprowadzonych działań wspólnie z instytucjami 
otoczenia biznesu. 

 wykorzystywanie kontaktów 
elektronicznych do informowania i 
komunikowanie się z przedsiębiorcami 

 liczba korespondencji i informacji wysłanych drogą 
elektroniczną do przedsiębiorców. 

7.5. Rozwinięte 
gospodarstwa 

rolne  

 Współpraca z WODR w zakresie wspierania 
producentów rolnych 

 liczba przeprowadzonych działań wspólnie z WODR 
w zakresie wspierania producentów rolnych; 

 liczba wspartych producentów rolnych w wyniku 
przeprowadzonych działań wspólnie z WODR. 

Urząd Gminy 
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7. WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI PRZY REALIZACJI STRATEGII 

Cele współpracy: 

1. Zwiększenie udziału społeczności w działaniach na rzecz realizacji celów 
Strategii Rozwoju Gminy Besko na lata 2014- 2024, w tym poprawy warunków 
życia mieszkańców. 

2. Zwiększenie poczucia tożsamości mieszkańców z Gminą. 

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

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

Zasady współpracy: 

– partnerstwo, 

– respektowanie odmiennych opinii na wspólne sprawy, 

– prawo do krytyki, 

– zaangażowanie we wspólne sprawy, 

– dobra wola, jasność intencji, 

– gotowość do współpracy, 

– respektowanie wspólnych uzgodnień. 

Formy współpracy z partnerami społecznymi: 

1. spotkania konsultacyjne, 

2. warsztaty projektowe, 

3. forum partnerów społecznych, 

4. spotkania władz z mieszkańcami, 

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

6. konferencje, 

7. seminaria, 

8. imprezy promocyjne, 

9. badania ankietowe, 

10. strona internetowa. 

Zadania Gminy w zakresie współpracy z partnerami społecznymi: 

1. Prowadzenie bazy danych o partnerach społecznych i realizowanych z ich 
udziałem działań. 
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2. Utrzymywanie kontaktu drogą internetową z partnerami społecznymi. 

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

4. Realizacja działań zgodnie z harmonogramem. 

5. Zapewnianie warunków technicznych i lokalowych do spotkań. 

6. Opracowywanie wyników spotkań i konsultacji. 

7. Przygotowywanie materiałów dla mediów. 

8. Przygotowywanie i udostępnianie prezentacji multimedialnych. 

9. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć pomiędzy sektorem publicznym, 
prywatnym i organizacjami pozarządowymi. 

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

 

 


