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Szanowni Mieszkańcy Gminy Morawica,  
 
Strategia Rozwoju Gminy Morawica jest podstawowym dokumentem planistycznym wskazującym 
główne cele dalszego rozwoju gminy Morawica na lata 2011 – 2020 i określającym sposób osiągnięcia 
tych celów. W tym ujęciu nawiązuje bezpośrednio do strategii z lat 2000 – 2010. Dokument został 
opracowany przez ekspertów z firmy konsultingowej ResPublic sp. z o. o. w oparciu o materiały 
kompletowane przez pracowników Urzędu Gminy w Morawicy, spotkania i konsultacje, dane 
statystyczne oraz własne analizy.  

Pierwszym etapem tworzenia nowej strategii rozwoju Gminy Morawica, była dokładna analiza stanu 
obecnego w podstawowych sferach życia społecznego. Co ważne analiza została przeprowadzona 
w oparciu o spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności: sołtysami i radnymi, jak również 
reprezentantami przedsiębiorców, organizacji społecznych, twórcami, ludźmi związanymi ze sportem 
i kulturą. Wspólnie zastanawialiśmy się nad istniejącymi problemami oraz szukaliśmy sposobów ich 
rozwiązania. Zgromadzone wnioski stanowiły punkt wyjścia do określenia mocnych i słabych stron 
naszej gminy oraz zdefiniowania szans i zagrożeń. Na podstawie tej analizy udało się wyznaczyć 
obszary priorytetowe oraz określić dla nich cele strategiczne i zadania.  

Istotnym aspektem planowania strategicznego jest uspołecznienie procesu, konsultacje planowanych 
rozwiązań ze społecznością Gminy. Doświadczenie i znajomość problemów występujących na terenie 
Gminy stanowiło najcenniejsze źródło informacji o lokalnych potrzebach i dążeniach. Dzięki 
wspólnemu spojrzeniu na wiele spraw, możliwe było zaprojektowanie strategii dynamicznego 
rozwoju naszej Gminy. Z pomocą ekspertów udało nam się wskazać nowe potrzeby, do których 
zaspokojenia będziemy stale dążyć.  

Proces realizacji strategii będzie miał charakter ciągły, niezbędny będzie bieżący monitoring oraz 
ocena wdrażania planów strategicznych. Pozwoli to na wprowadzanie we właściwym czasie korekt 
i poprawek w programach realizacyjnych. Realizacja wyznaczonych celów pozwoli na osiągnięcie 
możliwie najlepszej efektywności wydatkowanych środków, stworzy odpowiednie warunki 
do zrównoważonego rozwoju Gminy Morawica oraz wpłynie na ogólną poprawę poziomu życia 
społeczności lokalnej. 

Głęboko wierzę w to, że Gmina Morawica roku 2020 będzie jeszcze lepszym miejscem do życia dla 
naszych mieszkańców. Wierzę, że ludzie znajdować będą tutaj pracę i swój dom, będą mieli bogatą 
ofertę sportową, kulturalną i rekreacyjną. Wiele kroków na drodze do realizacji tych celów zostało 
wykonane już w latach minionych, stworzona została solidna podstawa do dalszej pracy. Kolejnym 
krokiem jest właśnie niniejsza Strategia. Cele w niej określone są ambitne, ich realizacja nie będzie 
zatem sprawą łatwą, ale dzięki ich określeniu wiemy w jakim kierunku zmierzamy. 

Wójt Gminy Morawica,  
Marian Buras 

 
 
 



 

 

 

Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

3 
 

 

 

Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu Podniesienie jakości działania 

urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach 

i powiatach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Projekt był realizowany w partnerstwie przez: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

reprezentowany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (lidera) oraz partnerów: Związek 

Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich. Celem projektu było 

przygotowanie zaktualizowanej metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) oraz jej 

wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach i powiatach) biorących udział 

w projekcie. 
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Prace nad strategią były prowadzone w ramach Zespołów Roboczych, w pracach których udział brało 
ponad 40 osób, partnerów społeczno – gospodarczych Gminy. Prace zespołów były podzielone 
tematycznie:  

- Zespół 1: ds. zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców,  

- Zespół 2:  ds. gospodarczych, zasobów i potencjału Gminy.   
 
Dokument Strategii Rozwoju Gminy Morawica do 2020 roku został opracowany na podstawie 
wyników prac Zespołów Roboczych przez następujące osoby:  
 
Przedstawiciele Urzędu Gminy:  
 

- Marian Buras   - Wójt Gminy Morawica 

- Marcin Dziewięcki  - Zastępca Wójta Gminy Morawica,  

- Maria Adach   - Skarbnik Gminy Morawica, 

- Anna Kowalska   - Sekretarz Gminy Morawica,  

- Barbara Połeć 

- Barbara Grudzińska-Kopała 

- Edyta Włodarska   

- Paweł Marcjan 

- Krzysztof Kubicki 

- Małgorzata Garstka 

- Monika Malicka 

- Małgorzata Bielawska 
 

Konsultanci Wykonawcy:  

- Jacek Dębczyński  - Główny konsultant, ekspert w zakresie planowania strategicznego  
i operacyjnego, główny moderator, 

- Michał Kazem-Bek  - Koordynator prac, konsultant w zakresie planowaniu strategicznego 
i operacyjnego, moderator,  

- Agnieszka Esz   - Konsultant i moderator Zespołu ds. społecznych, moderator,  

- Paweł Mentelski  - Konsultant z zakresu planowania strategicznego i funduszy 
strukturalnych UE, 

- dr Jacek Sołtys   - Ekspert w zakresie planowania przestrzennego i planowania 
strategicznego, 

- Grzegorz Romańczuk  - Analityk  
   

Partnerzy społeczni Gminy Morawica:  

- Janusz Wojtyś    - Przewodniczący Rady Gminy, 
- Stanisław Pietrzykowski   - Radny Gminy Morawica, 

- Jacek Osman   - Radny Gminy Morawica, 

- Stanisław Jędrzejczyk  - Radny Gminy Morawica, 
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- Piotr Dudek    - Radny Gminy Morawica, 

- Zygmunt Domagała  - Radny Gminy Morawica, 

- Stanisław Kubicki  - Radny Gminy Morawica, 

- Waldemar Wójcik  - Radny Gminy Morawica, 

- Grzegorz Buras    - Sołtys wsi Brzeziny, 

- Stanisław Orliński   - Sołtys wsi Wola Morawicka, 

- Stanisław Śnioch  - Sołtys wsi Dębska Wola, 

- Joanna Ryk   - Sołtys wsi Obice, 

- Teresa Orlińska   - Sołtys wsi Bieleckie Młyny, NZOZ Morawica, 

- Bronisław Pajączkowski  - Sołtys wsi Drochów Górny, 

- Wojciech Hajdenrajch  - Sołtys wsi Lisów, 

- Władysław Rożkowicz   - Sołtys wsi Brudzów 

- Kazimierz Krzemiński  - Sołtys wsi Kawczyn, 

- Jerzy Marcjan    - sołtys  wsi Morawica, 

- Władysław Wiejas   - sołtys wsi  Piaseczna Górka, 

- Bogumiła Jagodzińska   - Szkoła Podstawowa w Nidzie, 

- Teresa Rozpara   - Szkoła Podstawowa w Radomicach, 

- Irena Bisaga   - Szkoła Podstawowa w Dębskiej Woli, 

- Katarzyna Stańko  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Morawickiej, 

- Jacek Kuzia    - Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy, 

- Urszula Wróblewska  - Zespół Szkół w Bilczy, 

- Jerzy Węgrzyn            - Zespół Szkół w Obicach, 

- Wojciech Ostrowski  - Kryta Pływalnia „Koral” sp. z o.o. 

- Teresa Pędzior-Ząbczyńska  - NZOZ Morawica, 

- Jadwiga Szałas     - GOPS Morawica, 

- Józef Dąbek    - Kopalnia Wapienna „Morawica” SA, stowarzyszenie 
Przedsiębiorców Gminy Morawica 

- Wanda Domagała   - KGW w Brzezinach, 

- Wójcik Regina    - KGW Łabędziów, 

- Agnieszka Olech  - miesięcznik Wiadomości Morawickie, 

- Zofia Soboń    - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej 

- Władysław Strójwąs   - Związek Gminny OSP RP w Morawicy 

-  Janusz Daszuta   -  Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza, 

- Marek Mazur    - ZGK Morawica, 

- Marzanna Węgrzyn   - Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, 

- Anna Sitek    - Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Zbrza”, 

- Monika Majkowska   - Mieszkanka  Bieleckich Młynów, 

- Edyta Majkowska  - Mieszkanka  Bieleckich Młynów, 

- Hanna Kuta    - Mieszkanka  Bieleckich Młynów, 

- Janina Jędrocha   - Mieszkanka  Brzezin ul. Chęcińskiej, 

- Zofia Strójwąs   - Mieszkanka  Brudzowa, 
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- Agnieszka Kuta   - Mieszkanka  Nidy, 

- Zygmunt Domczycki  - Mieszkanka  Bilczy, 

- Daniela Kowalska  - Mieszkanka  Nidy, 

- Wanda Piekarska  - Mieszkanka  Łabędziowa, 
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1. WPROWADZENIE  

Gmina, jako jednostka samorządowa jest organizmem, w którego naturalnym środowisku 
i przestrzeni krzyżują się złożone procesy społeczno – gospodarcze.  

Dążenie do zaspokajania potrzeb mieszkańców, rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, 
a także stymulowanie rozwoju gospodarczego Gminy jest uwarunkowane wieloma czynnikami 
egzogenicznymi i endogenicznymi.  

Podczas tworzenia celów strategicznych zostały uwzględnione występujące w Gminie 
uwarunkowania. Opracowane cele strategiczne dotyczą spraw, w odniesieniu do których Gmina i jej 
partnerzy społeczni mogą podejmować autonomiczne działania. Autonomiczność działań oznacza, że 
Gmina i jej partnerzy mają prawo do podejmowania działań i nie są uwarunkowani decyzjami 
zewnętrznymi podejmowanymi poza Gminą.   

Przedstawione w strategii cele strategiczne i operacyjne oraz strategie wdrażania, projekty i zadania 
służące ich realizacji obejmują wszystkie sfery życia i funkcjonowania Gminy Morawica. Podczas prac 
nad strategią zostały wyznaczone 4 główne obszary funkcjonowania Gminy, są to:  

1. Infrastruktura techniczna Gminy. 

2. Środowisko i ład przestrzenny w Gminie.  

3. Zaspokojenie potrzeb społecznych. 

4. Rozwój gospodarczy Gminy. 

Dlatego Strategia Rozwoju Gminy Morawica do 2020 roku jest dokumentem kierunkowym, mapą 
drogową, która jest podstawą do podejmowania skoordynowanych działań przez wszystkich 
partnerów społecznych Gminy.  

Taki stan rzeczy pozwala na kompleksowe ujęcie zrównoważonego rozwoju Gminy Morawica. Cechą 
planowania strategicznego jest podejście kompleksowe, powoduje to, że realizacja niniejszej strategii 
jest wspólnym zadaniem władz samorządowych i wszystkich partnerów Gminy.  

Istotnym elementem jest partycypacja społeczna podczas tworzenia i wdrażania strategii.  

Do realizacji strategii konieczne będzie podejmowanie następujących działań:  

- Samodzielnie realizowanych przez władze Gminy,  

- Samodzielnie realizowanych przez podmioty sektora prywatnego,  

- Samodzielnie realizowanych przez organizacje pozarządowe,  

- Indywidualnie realizowanych przez mieszkańców i ich nieformalne grupy oraz środowiska,  

- Realizowanych wspólnie z udziałem przedstawicieli różnych sektorów (publicznego, 
prywatnego, pozarządowego),    

Bardzo ważnym a zarazem trudnym zadaniem będzie jednoczesne zaangażowanie wszystkich 
kluczowych dla rozwoju Gminy partnerów. Sukces w tym zakresie jest uwarunkowany: zdolnościami 
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do wzajemnego porozumienia, radzeniem sobie z różnicami interesów poszczególnych grup, 
wspólnym i jednoznacznym definiowaniem problemów oraz celów, a następnie realizacją wspólnych 
przedsięwzięć.   

Podczas wdrażania strategii Władze Gminy mogą występować w różnych rolach, między innymi, jako:  

- Samodzielny i bezpośredni wykonawca działań,  

- Inicjator oraz animator działań, 

- Uczestnik działań podejmowanych wspólnie z innymi partnerami, 

- Wsparcie organizacyjne, techniczne i finansowe działań podejmowanych przez partnerów 
lokalnych.  

Wdrażanie przez władze Gminy strategii wymaga stosowania operacyjnych narzędzi planistycznych, 
które pozwolą na podjęcie ostatecznych decyzji co do wyboru działań i przeznaczonych na ich 
realizację wielkości środków. Takimi narzędziami mogą być:  

-  Wieloletni Plan Inwestycyjny,  

- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego,  

- Budżet Gminy,  

- Konkretne projekty i programy,  

- Aplikacje o zewnętrzne źródła finansowania,  

- Zadania wyznaczone gminnym urzędnikom oraz jednostkom podległym Gminie,  

- Szczegółowe polityki Gminy (stanową one zbiór zasad odnoszących się do określonej 
dziedziny funkcjonowania Gminy), które pozwolą na podjęcie powtarzalnych decyzji według 
tych samych kryteriów. 

Wyżej opisany sposób planowana i wdrażania strategii pozwoli świadomie oddziaływać 
na długookresowe procesy społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i przestrzenne. Dzięki temu 
możliwe będzie zarządzanie rozwojem w kolejnych kadencjach i ponad naturalnie występującymi w 
lokalnym środowisku konfliktami interesów różnych grup.  
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2. ZAŁOŻENIA STRATEGII  

Założenia stanowią warunki brzegowe niezbędne do prawidłowego sformułowania strategii rozwoju, 
zostały one określone na początku jej opracowywania.  
 
Założenia dotyczące dokumentu Strategii:  

1. Perspektywa planowania: 2020  
2. Decyzje zawarte w strategii rozwoju będą służyły mieszkańcom Gminy,  
3. Strategia będzie najogólniejszym dokumentem planistycznym Gminy i tym samym będzie 

nadrzędna w stosunku do pozostałych dokumentów przyjętych przez władze Gminy,  
4. Końcową akceptację strategii podejmuje Rada Gminy w drodze uchwały,  
5. Przygotowanie strategii i jej realizacja będzie uwzględniała zasady zrównoważonego rozwoju, 
6. Zadaniem strategii rozwoju jest ułatwienie władzom samorządowym utrzymania głównych 

długookresowych kierunków rozwoju Gminy, 
7. Strategia będzie wskazywała zadania wspólne partnerów społecznych,  
8. Realizacją strategii będą kierowały władze Gminy.  

 
Założenia dotyczące procesu pracy nad opracowaniem dokumentu Strategii:  

1. Strategia opracowana jest z udziałem przedstawicieli społeczności Gminy, 
2. Cele strategii rozwoju zostaną poddane konsultacji społecznej, 
3. Strategia będzie spójna z zamierzeniami zawartymi w zewnętrznych dokumentach 

planistycznych. 
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3. WIZJA I MISJA GMINY MORAWICA  

Wizja przedstawia pożądany obraz w danym okresie. Powinna być ona motywująca, określając 
pozytywny obraz uwzględniający lokalne uwarunkowania.    
 
Wizja Gminy Morawica do 2020 roku:  
Gmina Morawica to aktywny lokalny ośrodek gospodarczy i kulturalny oraz bezpieczne 
i ekologiczne miejsce do życia i rozwoju mieszkańców, traktujących gminę jak swój dom. 
 
Misja stanowi syntetyczną deklarację określającą najwyższego poziomu cel, najogólniejszą koncepcję 
działania.  
W strategii tworzonej z udziałem partnerów społecznych, misja określa też wspólne zobowiązania 
wobec przyszłości. 
 
Misja Gminy Morawica do 2020 roku: 
Dbanie o wysoką jakość warunków życia i wszechstronne możliwości rozwoju mieszkańców Gminy 
Morawica oraz wspieranie tworzenia aktywnego lokalnego ośrodka gospodarczego i kulturalnego.  
 

4. CELE GMINY MORAWICA  

Cele  strategiczne i  przypisane do nich cele  operacyjne Gminy Morawica określone są do roku 2020 
i służą osiąganiu misji Gminy.  

Cele strategiczne określają rezultaty o najważniejszym znaczeniu w długiej perspektywie. Przypisane 
im cele operacyjne wyznaczają kierunki działań, co do przedsięwzięć właściwych dla koncepcji 
rozwoju Gminy.  

Cele strategiczne i operacyjne związane są z decyzjami dotyczącymi utrzymania lub zmiany 
wykorzystania zasobów Gminy, w tym również zasobów będących w posiadaniu sektora prywatnego 
oraz pozarządowego.  

Cele strategiczne i operacyjne zawarte w niniejszym dokumencie powstały na podstawie oceny 
aktualnej sytuacji uwzględniającej zidentyfikowane w uspołecznionym procesie pracy problemy 
i czynniki wewnętrzne (słabe i mocne strony Gminy Morawica) oraz zewnętrzne (szanse i zagrożenia 
w otoczeniu) wpływające na perspektywę rozwoju Gminy.  
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4.1. Cele strategiczne  

Cele strategiczne zostały opracowane w 4 głównych wyznaczonych wcześniej obszarach 
funkcjonowania Gminy Morawica. Cele strategiczne w podziale na obszary prezentują się 
następująco: 

Obszar: Infrastruktura techniczna Gminy  

1. Wysoki stopień rozwoju infrastruktury technicznej.   

Obszar: Środowisko i ład przestrzenny w Gminie  

2. Wysoka jakość środowiska naturalnego. 

3. Harmonijny ład przestrzenny. 

Obszar: Zaspokojenie potrzeb społecznych  

4. Zwiększony poziom zaspokojenia potrzeb społecznych.   

Obszar: Rozwój gospodarczy Gminy  

5. Zwiększone znaczenie gospodarcze Gminy w skali regionalnej. 

4.2. Drzewo celów operacyjnych  
Misja:  
Dbanie o wysoką jakość warunków życia i wszechstronne możliwości rozwoju mieszkańców Gminy Morawica oraz 
wspieranie tworzenia aktywnego lokalnego ośrodka gospodarczego i kulturalnego.  

Cele strategiczne Cele operacyjne 
1. Wysoki stopień rozwoju infrastruktury 

technicznej 
1.1. Zwiększony stopień skanalizowania obszaru Gminy 
1.2. Poprawa stanu infrastruktury drogowej 
1.3. Poprawa stanu infrastruktury teleinformatycznej 
1.4. Zwiększona wewnętrzna i zewnętrzna dostępność komunikacyjna 
1.5. Zwiększony dostęp do sieci gazowej 

2. Wysoka jakość środowiska 
naturalnego 

2.1. Poprawienie efektywności systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi  

2.2. Poprawa zachowań proekologicznych mieszkańców Gminy 
3. Harmonijny ład przestrzenny 3.1. Udoskonalony ład przestrzenny Gminy 

3.2. Poprawiona estetyka przestrzeni na terenie Gminy 
4. Zwiększony poziom zaspokojenia 

potrzeb społecznych 
4.1. Zwiększona stabilność materialna mieszkańców Gminy 
4.2. Zwiększone bezpieczeństwo komunikacyjne na terenie Gminy 
4.3. Zmniejszone zagrożenie przestępczością 
4.4. Zwiększony poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 
4.5. Poprawiona jakość usług opieki zdrowotnej 
4.6. Wszechstronny rozwój (intelektualny, fizyczny, kulturalny) 

wszystkich mieszkańców Gminy 
4.7. Rozwinięte społeczeństwo obywatelskie w Gminie 

5. Zwiększone znaczenie gospodarcze 
Gminy w skali regionalnej 

5.1. Wysoki stopień wykorzystania terenów inwestycyjnych 
5.2. Zwiększona dostępność usług dla mieszkańców Gminy 
5.3. Rozwinięty sektor mikro i małych przedsiębiorstw 
5.4. Zwiększony udział turystyki w gospodarce Gminy  
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4.3. Strategie działania oraz zadania realizacyjne do poszczególnych celów 

Do każdego celu operacyjnego zostały opracowane sposoby ich osiągania w postaci zadań 
realizacyjnych. Natomiast do każdego obszaru Strategii zostały opracowane strategie działania.  

Strategia działania stanowi rozwinięcie treści zadania wskazujące, jakimi sposobami będzie 
najefektywniej i najlepiej osiągnąć cele operacyjne poprzez realizację tego zadania.   

Zadania to przedsięwzięcia, które nie wymagają rozbudowanej struktury i procedury przygotowania 
działań i mogą być przypisane do realizacji pojedynczej jednostce organizacyjnej lub osobie, której 
doświadczenie, wiedza i kompetencje powinny wystarczyć do wykonania tego zadania.  

W praktyce planowania strategicznego stosuje się różne rozwiązania w zakresie umiejscowienia 
w strukturze planu strategii działania. W przypadku gdy strategie działania mają charakter bardziej 
ogólny mogą być przypisane do całego obszaru Strategii, który służy realizacji co najmniej jednego 
celu strategicznego. W tej sytuacji jedna strategia działania może służyć osiąganiu więcej niż jednego 
celu strategicznego lub operacyjnego. W przypadku formułowania bardziej szczegółowych strategii 
działania mogą one być przypisywane bezpośrednio do poszczególnych celów operacyjnych danego 
obszaru.  

Obszar Strategii: Infrastruktura techniczna Gminy 
Strategie działania:  
1. Opracowanie planu zaopatrzenia Gminy Morawica w energię elektryczną i gaz 
2. Rozbudowa infrastruktury Gminy Morawica zapewniającej energię elektryczną, gaz, wodę, usługi 

telekomunikacyjne oraz odprowadzenie ścieków, 
3. Rozwijanie dostępu do Internetu w granicach Gminy  
4. Polepszanie istniejącej infrastruktury drogowej,  
5. Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań,  
6. Budowa systemu ścieżek rowerowych,  
7. Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów Gminy Morawica,  
Cel strategiczny:  

1. Wysoki stopień rozwoju infrastruktury technicznej   
Cele operacyjne Zadania realizacyjne  
1.1. Zwiększony stopień 

skanalizowania obszaru 
Gminy 

- Kontynuacja projektu skanalizowania 8 miejscowości Gminy 
finansowanego ze środków UE do 2012 włącznie,  

- Przygotowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji dla 
miejscowości Dyminy Granice we współpracy z Gminą Daleszyce, 

- Uzbrajanie nowych terenów mieszkaniowych w sieć kanalizacyjną, 
- Mobilizacja mieszkańców do podłączania się do sieci kanalizacyjnej 

(poprzez spotkania informacyjne i kontrole posesji). 
1.2. Poprawa stanu 

infrastruktury drogowej 
- Budowa infrastruktury dróg gminnych na nowo powstających 

osiedlach mieszkaniowych, 
- Modernizacja dróg powiatowych i budowa chodników we współpracy 

z Powiatowym Zarządem Dróg, 
- Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez: 

a) Budowę chodników i zatok autobusowych,  
b) Oznakowanie przejść dla pieszych,  
c) Oświetlenie skrzyżowań,  
d) Poszerzenie jezdni drogi nr 766. 



 

 

 

Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

14 
 

- Poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze krajowej poprzez: 
a) Budowę chodników i zatok autobusowych,  
b) Budowę azylów i oznakowanie przejść dla pieszych,  
c) Oświetlenie skrzyżowań,  
d) Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na głównych 

skrzyżowaniach. 
- Prowadzenie lobbingu na rzecz modernizacji drogi krajowej nr 73 

wraz z obwodnicą Morawicy, 
- Budowa południowej obwodnicy Morawicy łączącej drogi nr 766 i 73, 
- Poprawa bezpieczeństwa przy drogach gminnych i powiatowych 

poprzez:  
a) Budowę chodników,  
b) Budowę progów zwalniających,  
c) Poprawę świadomości wśród mieszkańców Gminy odnośnie 

bezpieczeństwa na drogach,  
d) Systematyczne wykaszanie poboczy, 
e) Wycinkę drzew i przycinanie nadmiernie wystających gałęzi. 

- Rozbudowa systemu odwodnienia dróg poprzez:  
a) Poprawę drożności istniejących rowów,  
b) Budowę nowych rowów,  
c) Budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej i 

zbiorników na wodę deszczową. 
1.3. Poprawa stanu 

infrastruktury 
teleinformatycznej  

- Realizacja programu budowy szkieletowej sieci światłowodowej na 
terenie Gminy we współpracy z samorządem województwa w 
ramach środków z UE, 

- Rozbudowa szkieletowej sieci światłowodowej do odbiorców 
końcowych na terenie Gminy poprzez zachęcanie inwestorów 
prywatnych, 

1.4. Zwiększona wewnętrzna i 
zewnętrzna dostępność 
komunikacyjna  

- Zwiększenie częstotliwości kursowania istniejących i tworzenie 
nowych linii komunikacji autobusowej, 

- Podjęcie starań na rzecz przywrócenia komunikacji kolejowej na linii 
Kielce – Busko Zdrój, 

- Nawiązanie stałej współpracy z koncesjonariuszem prywatnych 
przewozów pasażerskich dla koordynacji połączeń, poprawy 
bezpieczeństwa i jakości przewozów. 

1.5.  Zwiększony dostęp do sieci 
gazowej  

- Współpraca z Zakładami Gazowniczymi w zakresie rozbudowy 
istniejącej sieci, 

-  Stworzenie programu wspierania budowy przydomowych 
zbiorników gazowych na terenie Gminy (zachęcanie inwestorów, 
wsparcie finansowe), 

- Promowanie przyłączania się mieszkańców Gminy do istniejącej sieci 
gazowej. 

Obszar Strategii: Środowisko i ład przestrzenny w Gminie 
Strategie działania: 
1. Zwiększanie zdolności Gminy do utylizacji odpadów z zachowaniem bezpieczeństwa ekologicznego,  
2. Dalsza edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy, 
3. Aktualizacja zasad polityki przestrzennej,  
4. Wspieranie zagospodarowania prywatnych posesji na terenie Gminy, 
5. Aktualizacja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Morawica,  

Cel strategiczny:  
2. Wysoka jakość środowiska naturalnego  
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Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
2.1. Poprawienie efektywności 

systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi 

- Usprawnienie systemu segregacji i odbioru stałych odpadów 
komunalnych, 

- Likwidacja istniejących dzikich wysypisk śmieci, 
- Monitoring zagrożeń w zakresie dzikich wysypisk śmieci,  
- Stworzenie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych, 
- Prowadzenie lobbingu na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych 

umożliwiających Gminie decydowanie o sposobie 
zagospodarowywania odpadów na swoim terenie. 

2.2. Poprawa zachowań 
proekologicznych 
mieszkańców Gminy 

- Promowanie wśród mieszkańców nawyku segregacji śmieci,  
- Poprawa sposobów i skuteczności komunikacji z mieszkańcami 

Gminy. 

Cel strategiczny:  
3. Harmonijny ład przestrzenny  

3.1. Udoskonalony ład 
przestrzenny Gminy  

- Wprowadzenie zmian do obecnie obowiązującego MPZP, 
- Wyznaczenie nowych terenów zieleni parkowej na terenach 

mieszkaniowych,  
- Stworzenie programu wspierającego powstawanie nowych terenów 

leśnych we współpracy z nadleśnictwami, 
- Uregulowanie w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego kwestii eksploatacji złóż surowców mineralnych, 
- Prowadzenie lobbingu na rzecz zmiany regulacji prawnych 

dotyczących obowiązków deweloperów na nowotworzonych 
terenach budownictwa mieszkaniowego, 

- Prowadzenie lobbingu na rzecz zmiany regulacji prawnych 
dotyczących możliwości poszerzania pasa drogowego (pozyskiwanie 
gruntów od właścicieli prywatnych), 

- Tworzenie centralnych miejsc we wsiach o funkcjach publicznych. 
3.2. Poprawiona estetyka 

przestrzeni na terenie 
Gminy 

- Stworzenie Straży Gminnej, której zadaniem byłoby również 
egzekwowanie obowiązków w zakresie ochrony środowiska i estetyki 
przestrzeni na terenie Gminy, 

- Stworzenie i stosowanie systemu zachęt promujących ład i porządek 
na prywatnych posesjach. 

Obszar Strategii: Zaspokojenie potrzeb społecznych 
Strategie działania:  
1. Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy,  
2. Promowanie form zatrudnienia wspieranego,  
3. Tworzenie programów dla osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy,  
4. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu komunikacyjnego,  
5. Powszechny dostęp do informacji na temat potencjalnych zagrożeń i sposobów reagowania w sytuacjach 

ich wystąpienia, 
6. Zwiększanie dostępności do usług opieki zdrowotnej,  
7. Opracowanie polityki rozwoju kultury i sportu w Gminie Morawica,  
8. Wszechstronny rozwój sportowy od najmłodszego do seniora (np. fitness, aerobik, basen itp.), 
9. Zwiększanie dostępności obiektów sportowo-rekreacyjnych,  
10. Propagowanie zdrowego stylu życia,  
11. Nowoczesna baza dla potrzeb instytucji kultury,  
12. Rozwijanie programów edukacji kulturalno-artystycznej przez instytucje kultury, 
13. Zwiększanie zainteresowania mieszkańców aktywnym uczestnictwem w kulturze,  
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14. Wspieranie oraz promowanie aktywności mieszkańców i inicjatyw sąsiedzkich,  
15. Zwiększanie roli organizacji pozarządowych w realizacji celów i zadań Gminy,  

Cel strategiczny:  
4. Zwiększony poziom zaspokojenia potrzeb społecznych   

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
4.1. Zwiększona stabilność 

materialna mieszkańców 
Gminy 

- Prowadzenie polityki wspierania firm zatrudniających mieszkańców 
Gminy Morawica, 

- Zatrudnianie przez Urząd Gminy osób bezrobotnych z terenu Gminy 
do prac doraźnych w Gminie, 

- Stwarzanie warunków do aktywności zawodowej dla osób 
sprawujących opiekę nad osobami zależnymi (np. przedszkola, żłobki, 
opiekunka/-n osób starszych i małych dzieci), 

- Rozwijanie przedsiębiorczości społecznej (np. spółdzielnie socjalne). 
4.2. Zwiększone 

bezpieczeństwo 
komunikacyjne na terenie 
Gminy 

- Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej w ciągach komunikacyjnych 
(np. chodniki, sygnalizacja świetlna, oznakowanie itp.), 

- Prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców Gminy w każdym 
wieku, 

- Prowadzenie działań sprzyjających budowie obwodnicy. 
4.3. Zmniejszone zagrożenie 

przestępczością 
- Tworzenie warunków i oferty spędzania czasu wolnego dla młodzieży, 
- Zwiększenie egzekwowania istniejących przepisów w zakresie 

porządku publicznego, 
- Powszechna edukacja mieszkańców Gminy w zakresie dbałości o 

bezpieczeństwo, 
- Powołanie Straży Gminnej, 
- Utworzenie całodobowego Komisariatu Policji. 

4.4. Zwiększony poziom 
bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego 

- Powołanie Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
- Rozwój współpracy międzygminnej na rzecz zwiększenia 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

4.5. Poprawiona jakość usług 
opieki zdrowotnej 

- Rozwój powszechnej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w 
gminie, 

- Ułatwianie dostępu do specjalistów. 
4.6. Wszechstronny rozwój 

(intelektualny, fizyczny, 
kulturalny) wszystkich 
mieszkańców Gminy 

- Wprowadzenie Szkolnych Kół Sportowych w klasach I – III i w klasach 
starszych, 

- Edukacja w zakresie nowych technik informatycznych i 
komunikacyjnych, 

- Prowadzenie Gminnego Centrum Kultury dla różnych grup wiekowych, 
- Tworzenie świetlic środowiskowych w sołectwach, 
- Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych (np. wycieczki edukacyjne, 

koła zainteresowań itp.), 
- Zwiększanie dostępności do dóbr kulturalnych dla mieszkańców. 

4.7. Rozwinięte społeczeństwo 
obywatelskie w Gminie 

- Utworzenie Centrum Wolontariatu, 
- Wspieranie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych,  
- Rozwijanie działalności organizacji pozarządowych poprzez zlecanie 

zadań własnych, szkolenia, doradztwo, pisanie projektów, 
- Utworzenie inkubatora organizacji pozarządowych, 
Obszar Strategii: Rozwój gospodarczy 

Strategie działania:  
1. Opracowanie polityki gospodarczej (wspierania przedsiębiorców i pozyskiwania inwestorów),  
2. Wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarki innowacyjnej na terenie Gminy,   
3. Wspieranie inicjatyw i ułatwień związanych z rozwojem przedsiębiorczości,  
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4. Zacieśnianie współpracy Gminy z samorządami gospodarczymi, 
5. Wprowadzenie atrakcyjnych produktów turystycznych na miarę regionalną,  
6. Rozwój promocji i reklamy lokalnych walorów turystycznych, 
7. Rozwój infrastruktury i zaplecza do obsługi turystyki, 

Cel strategiczny:  
5. Zwiększone znaczenie gospodarcze Gminy w skali regionalnej  

Cele operacyjne Zadania realizacyjne 
5.1. Wysoki stopień 

wykorzystania terenów 
inwestycyjnych 

- Kontynuacja i rozwijanie systemu zachęt dla inwestorów 
zewnętrznych, 

- Udoskonalanie systemu promocji gospodarczej Gminy. 

5.2. Zwiększona dostępność 
usług dla mieszkańców 
Gminy 

- Zachęcanie młodzieży do rozwijania działalności gospodarczej w sferze 
usług w Gminie, 

- Wprowadzenie preferencji dla firm usługowych,  
- Monitorowanie jakości i dostępności usług publicznych, 
- Utworzenie placu targowego na terenie Gminy. 

5.3. Rozwinięty sektor mikro i 
małych przedsiębiorstw  

- Wprowadzenie preferencji dla firm MSP, 
- Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości poprzez zagospodarowanie 

pustostanów w Gminie,  
- Promowanie zrzeszania się przedsiębiorców oraz samorządu 

gospodarczego wśród lokalnych przedsiębiorców, 
- Wspieranie wykorzystania funduszy unijnych na rozwój 

przedsiębiorczości. 
5.4. Zwiększony udział turystyki 

w gospodarce Gminy   
- Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej, 
- Tworzenie i wspieranie lokalnych organizacji i firm turystycznych. 

 

5. LISTA DOKUMENTÓW GMINY MORAWICA O ZNACZENIU STRATEGICZNYM  

Poniżej przedstawione dokumenty determinują możliwość skutecznej realizacji Strategii Rozwoju 
Gminy  Morawica  do  2020  roku.  Dokumenty  te  są traktowane,  jako  plany  i  programy  realizacyjne  
Strategii, część z nich ustanawia warunki do działania oraz określa, jakie zachowania dla uczestników 
życia społecznego i gospodarczego są zgodne z celami Strategii.  

Programy są to obszerne plany operacyjne – podstawy organizowania działań w określonym czasie. 
Obejmują zbiory przedsięwzięć i zadań, połączone wspólnym celem lub dziedziną. W skład 
programów mogą też wchodzić polityki. Duże programy, składające się z wielu przedsięwzięć, dzieli 
się czasem na podprogramy, zaś przedsięwzięcia łączy w pakiety.  

Lista planów i programów 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Morawica - 
uchwała  Nr  IV/21/06  Rady  Gminy  Morawica  z  dnia  25  maja  2006  r.  (aktualna  zmiana  nr  2  -  
Uchwała Nr XXXII/305/09 Rady Gminy Morawica z dnia 30 sierpnia 2009 r.) 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr VII/38/06 Rady Gminy 
w Morawicy z dnia 13 lipca 2006 roku (z późniejszymi zmianami) 
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3. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Morawica – uchwała nr XXXVIII/335/10 Rady Gminy w 
Morawicy z dnia 29 stycznia 2010r. 

4. Wieloletni Plan Finansowy Gminy Morawica  
5. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w Gminie Morawica - uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Morawica z dnia 10 grudnia 
2010r. 

6. Plan gospodarki odpadami dla Gminy Morawica – uchwała nr III/33/04 Rady Gminy w Morawicy z 
dnia 14 czerwca 2004r. (aktualizacja - uchwała nr XXX/293/09 Rady Gminy w Morawicy z dnia 30 
maja 2009r.) 

7. Program  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Morawica  –  uchwała  nr  III/33/04  Rady  Gminy  w  
Morawicy z dnia 14 czerwca 2004r. (aktualizacja - uchwała nr XXX/293/09 Rady Gminy w 
Morawicy z dnia 30 maja 2009r.) 

8. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii, Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy - uchwała nr IV/23/10 
Rady Gminy Morawica z dnia 29 grudnia 2010r.  

9. Program usuwania azbestu w Gminie Morawica – uchwała nr XIII/55/06 Rady Gminy w Morawicy 
z dnia 9 października 2006r.  

10. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie - uchwała nr IV/23/10 Rady Gminy 
Morawica z dnia 29 grudnia 2010r. 

11. Projekty współfinansowane z funduszy unijnych  
12. Lokalna Strategia Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”: Chęciny, Morawica, 

Sitówka-Nowiny – uchwała nr 5/I/2009 walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia pod 
nazwą Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” z dnia 14 stycznia 2009r. 

Lista planów i programów, które powinny zostać opracowane w celu skutecznej realizacji Strategii 

1. Plan zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
2. Program Rozwoju Turystyki w Gminie Morawica 
3. Programy rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Morawica 

Lista polityk branżowych  

Polityki są to zestawy działań ciągłych lub powtarzalnych (zwłaszcza wobec innych podmiotów, 
niepodporządkowanych) ukierunkowane na osiąganie celu (wiązki celów).  

Wytyczne polityk zawierają ogólne wskazówki dla podejmowania decyzji, np. granice decyzji (pole 
decyzji dopuszczalnych, kryteria podejmowania decyzji, przede wszystkim wykaz instrumentów 
do stosowania (mogą to być instrumenty finansowe, np. dotacje, granty, nagrody, gwarancje kredytu, 
fiskalne, np. ulgi, zwolnienia, prawne, np. certyfikaty, zezwolenia, informacyjne i inne. Niektóre 
instrumenty wymagają określenia parametrów, np. stawek finansowych, mierników zawartych 
w przepisach regulacyjnych itp.). 

Opracowanie poniższych polityk przyczyni się do skutecznej realizacji celów Strategii Rozwoju Gminy 
Morawica do 2020 roku. 
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1. Polityka gospodarcza Gminy Morawica (wspierania przedsiębiorców i pozyskiwania inwestorów),  
2. Polityka rozwoju kultury i sportu w Gminie Morawica,  
3. Polityka wspierania aktywności mieszkańców.  
 

6. ANALIZA SPÓJNOŚCI STRATEGII Z DOKUMENTAMI ZEWNĘTRZNYMI  

Poniżej zostało zaprezentowane podsumowanie zawartego w odrębnym opracowaniu dokumentu: 
Analiza spójności Strategii Rozwoju Gminy Morawica do 2020 roku z dokumentami zewnętrznymi. 
Podsumowanie to pozwala ocenić zgodność opracowanej Strategii w odniesieniu do otoczenia.  

Dokument planistyczny 

Ocena 

Maksymalna 
możliwa liczba 

punktów 

Uzyskana 
liczba 

punktów 

Procent 
maksymalnej 

liczby 
punktów 

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 
do 2020 roku  

81 59 72,8% 

Strategia Rozwoju Powiatu Kieleckiego do 2020 
roku  

48 41 85,4% 

Razem 129 100 77,5% 
 

Strategia Rozwoju Gminy Morawica do 2020 roku w przeprowadzonej analizie spójności 
z dokumentami strategicznymi w otoczeniu uzyskała 100 na 129 możliwych punktów. Oznacza to 
zdecydowanie wysoki poziom zgodności z tymi dokumentami.  

Strategia Rozwoju Gminy Morawica do 2020 roku tym samym wpisuje się w podstawowe dokumenty 
strategiczne w województwie świętokrzyskim.  
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