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Strategia rozwoju gminy Brody

4. PODSTAWOWE ZALOZENIA STRATEGII
Uwarunkowania zewn~trzne wskazuj~jednoznacznie, ze bez zdynamizowania procesow
gospodarczych i spolecznych nie b~dzie mozliwy awans cywilizacyjny gminy w zakreslonym 20
letnim horyzoncie czasowym strategii.
Przy opracowywaniu strategii rozwoju gminy

przyj~to nast~puj~ce

• rozwoju gminy b~d~ decydowaly zarowno warunki zewn~trzne jak i wewn~trzne,
posiadane zasoby gminy i dotychczasowy charakter jej rozwoju wymagaj~ zainwestowania kapitalu,
wdrozenia marketingu oraz nowych rozwi~zan technologicznych,
• rozwoj gminy upatruje sict przede wszystkim w rozwoju gospodarki poprzez sci<tgni~cie
inwestorow krajowych i zagranicznych, lokuj~cych swe przedsi~wzi~cia inwestycyjne na
terenie gminy; chodzi przede wszystkim 0 pozyskanie inwestorow wykorzystuj~cych mleJscowe
zasoby i pomagaj~cych w przezwyci~zeniu ujawnionych barier oraz slabych stron i przez to two
r~cych nie tylko nowe miejsca pracy dla mieszkaiic6w, lecz zwittkszaj~cych dochody budietu
gminy,
• wskazane jest preferowanie inwestorow, ktorzy optymalnie wykorzystaj~ istniej~ce zasoby
i uruchomi~ procesy integracyjne w obr~bie gospodarki rolnej a rownoczesnie b~d~ kreowac
post~p technologiczny i innowacyjnosc calej gospodarki gminy,
• realizacja zadan umoiliwiaj~cych wdrozenie strategii wymaga kontynuacji podj~tych jUi
roinorodnych dziatan ze strony wladzy lokalnej zmierzaj'lcych do tego by lokalne warunki
rozwoju przeksztalcic w czynniki rozwoju oraz uzupetnic warunki brakuj'lce lub wyeliminowac
niekorzystne a tym samym usun'l.C istniej1lce i potencjalne bariery rozwoju,
• szeroko zakrojona akcja ksztaltowania atrakcyjnosci terenu gminy dla potencjalnych
inwestorow i ich pozyskiwania musi wi~zac si~ z podejmowaniem dzialaii na rzecz rozwoju
lokalnej przedsi~biorczosci,
• mozliwosci stworzenia nowoczesnej bazy turystyczno-sportowej sprawi'l., ze tereny gminy stan'l. si~
atrakcyjnym rejonem dla turystow zarowno krajowych jak i zagranicznych
• gmina posiada nieruchomosci przeznaczone do zagospodarowania oraz obiekty, dotychczas
nieczynne lub niedostatecznie wykorzystane, ktore naleiy efektywnie zagospodarowac;
• szczegolnym obszarem przewidzianym do zagospodarowaniajest obszar bylej fabryki materialow
wybuchowych polozony w rejonie Zasiek - Brozka oraz obszar cz~sci przedwojennego miasta
Forst (Barsc) potozony po obecnie polskiej stronie Nysy LUiyckiej, na ktorym przewidziano
odtworzenie miasta (Euromiasta),
• gmina Brody jako gmina wiejskajest szczegolnie zainteresowana rozwojem dzialalnosci
pozarolniczej na terenach wiejskich okresJanym jako wielofunkcyjny rozw6j obszarow wiejskich.
W trakcie opracowania zalozen strategii zwrocono szczeg6ln'l. uwag~ na wymogi i moiliwosci
zwi'l.zane z perspektyw'l. wejscia Polski do Unii Europejskiej oraz na dotychczasow'l. wspotprac~
transgraniczn~.

Strategia rozwoju gminy przewiduje wykorzystanie potencjalu gospodarczego przy zachowaniu
rownowagi pomi~dzy koniecznosci'l. zachowan proefektywnosciowych a celami spolecznymi.
Zaiozono, ze rozwoj gminy b~dzie "zasobooszcz~dny" i "ekoprzyjazny" i b~dzie si~ opieral na
zasadach "zr6wnowazonego rozwoju" rozumianego jako sytuacja, w kt6rej nast~puje poprawajakosci
iycia mieszkancow gminy przy respektowaniu ograniczeii wynikajllcych z mozliwosci
ekosystemow
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Przy opracowywaniu projektow i programow realizacyjnych, z ktorych ez~sc naleZy do
przedsi~wzi~c inwestycyjnych, wziftto pod uwagt;::
• moi;\iwosci realizacji przedsit;:wzit;:c ze wzglt;:du na dostt;:pnosc srodkow finansowych,
• koniecznosc wariantowego sposobu ieh realizacji (jedna duza inwestycja ezy kilka mniejszyeh
projektow, realizowanych w okreSlonych przedzialaeh czasu),
• mozliwosc roznych sposobow finansowania (zrodel pozyskania srodkow).
Zalozono, ze rownoczeSnie naleZy zmierzac do realizaeji celow strategieznych poprzez reaJizacjt;:
szeregu przedsi~wzi~c pozainwestycyjnych.
W formulowaniu zadan i kierunkow rozwoju gminy zostaly uwzglt;:dnione uwarunkowania i kierunki
rozwoju przestrzennego gminy.
W gminnym programie inwestycyjnym na plan pierwszy wysuni~te zostaly inwestycje zwi¥8ne
infrastruktur.ll techniczn~ i komunikacj~. Wynika to m.in. z faktu, ze zapewnienie mozliwosci
dostt;:pu do podstawowych urzqdzen infrastrukturalnych wchodzi w zakres zadan administraeji
samol'Zl\.dowej.
Ponadto urzqdzenia infrastrukturalne S!l. zrodtem tzw. korzysci zewn~trznych, ktore S!l. brane pod
uwag/t przez potencjalnych inwestorow. Potenejalny inwestor uwzglt;:dnia nie tylko status quo tj.
istniej!l.cy zasob i stan urzqdzen infrastrukturalnyeh oraz poziom (standard) swiadczonych ustug leez
rowniez sytuacj~, ktora zaistnieje w zwi!l.zku z rozwojem infrastruktury.
Stan infrastruktury determinuje rowniei: w najwit;:kszym stopniu mozliwosci zaspokojenia potrzeb
bytowych i niematerialnyeh mieszkancow.
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5. KIERUNKI STRATEGICZNEGO ROZWOJU GMINY
5.1

Wizja rozwoju gminy

Wizja rozwoju gminy w okresie 20 lat wictze si~ z rozwojem gospodarczym i ksztahowaniem nowej
jakosci Zycia i pracy w gminie, co powinno doprowadzic do uksztahowania gminy jako

obszaru atrakcyjnego dla mieszkancow gminy, dla osob odwiedzajllcych gmin~, dla firm
dzialaj1\cych na jej terenie oraz dla przyszlych inwestorow poprzez budow~ silnej,
konkurencyjnej gospodarki przyjaznej srodowisku opartej na roinorodnosci brani: oraz
aktywnosci malych i srednich firm.
W tworzeniu wizji rozwoju gminy przyj~to jedynie scenariusz "prorozwojowy" odrzucajctc
scenariusz "zachowawczy" ,gdyzjedynie scenariusz "prorozwojowy" okreslany inaczej jako
"prospektywny" umozliwia stopniowe wyrownywanie poziomu zycia po obu stronach granicy.
Scenariusz "prorozwojowy" opiera si~ na calkowitej przebudowie struktury gospodarczej gminy
polegajctcej na dynamicznym rozwoju wszelkich rodzajow dzialalnosci 0 ograniczonej, mozliwej do
zredukowania uci<l.zliwosci dla srodowiska i wykorzystujctcych wszelkie mozliwosci rozwoju.
Wariant "prorozwojowy" wi<l.ze si~ z nast~pujctc<l. wizj1\ gminy:
Podstawct rozwoju dzialalnosci gospodarczej b~d<l. male i srednie firmy (MSP), kt6re stworzct
nowe miejsca pracy; mozliwy b~dzie rozw6j wszelkiej dzialalnosci produkcyjno-uslugowej nie
naruszaj<l.cej rownowagi srodowiska naturalnego
Rolnictwo gminy zostanie poddane restrukturyzacji, rozwini~ta zostanie sfera gospodarki
Zywnosciowej, w tym przetworstwo rolno-sp0Zywcze. Podstawct rozwoju przetw6rstwa b~d<l.
surowce pochodzenia rolniczego, gl6wnie warzywa i owoce oraz rune lesne
Rozw6j rolnictwa b~dzie odbywal si~ w dUZych obszarowo gospodarstwach nastawionych na
produkcj~ roslinn<l. i zwierz~c<l. oraz mniejszych gospodarstwach, gl6wnie rodzinnych
nastawionych na upraw~ pracochlonnych warzyw, owocow Oraz roslin ozdobnych
Wazn<l. dziedzinct przetw6rstwa b~dzie obr6bka drewna, wyr6b elementow drewnianych;
gotowych domow i mebli oraz produkcja materialow budowlanych.
Poziom Zycia mieszkaiicow i standard srodowiska zamieszkiwania b~dzie porownywalny
z poziomem i:ycia mieszkanc6w po drugiej stronie Nysy LUZyckiej
Rozwoj spoleczny b~dzie si~ przejawial w podniesieniu jakosci Zycia w gminie, w zmniejszeniu
bezrobocia, w podniesieniu ogolnego i zawodowego poziomu wyksztalcenia
oraz kwalifikacji mieszkancow, w zmianie postaw mieszkanc6w i wzroscie ich aktywnosci, we
wzroscie integracj i spolecznosci lokalnej
Gmina b~dzie wspomagac rozw6j edukacji pozaszkolnej dzieci i mlodzieZy. Podstawowym
kryterium jakosci i:ycia w gminie b~dzie sklonnosc mlodzieZy do trwalego wictzania si~ ze swoim
miejscem urodzenia - powstawanie lokalnej ojczyzny.
Gmin~ b~dzie

cechowac stabilizacja demograficzna zas przyrost Iiczby ludnosci b~dzie wynikiem
naptywu ludnosci z kraju i z zagranicy, gl6wnie do budowanego miasta w Zasiekach
(Euromiasta)
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Sp6jnosc wewn~trzn/t gminy zapewni/t dobrej jakosci drogi gminne wraz z obiektami
towarzysZ/tcymi; silniejsze powi'lzania z s'lsiednimi gminami, terenem wojew6dztwa oraz
terenami po drugiej stronie Nysy LUZyckiej i Euroregionu
Wainym elementem dynamizuj/tcym gospodark~ gminy b~dzie droga przygraniczna,
a szczegolnie jej projektowany odcinek Olszyna-Broiek, kt6ra pol/tczy teren obiektow
pomilitarnych z przejsciem granicznym w Olszynie oraz terminalem odpraw celnych
Dost~pnosc komunikacyjn/t poprawi takze planowane osobowo-towarowe przejscie graniczne
w Zasiekach i droga dojazdowa Zasieki nowe przejscie graniczne.

Rozwinie sift: wspolpraca transgraniczna z miastem i powiatem Forst, zwi/tzana szczeg61nie
z rozbudow'l infrastruktury (komunalnej, komunikacyjnej, turystycznej, instytucjonalnej),
rozwojem centrow uslugowych, wspolnym rozwojem dotychczas podzielonych miejscowosci
(Forst-Zasieki),
Gmina nadrobi zaleglosci w dziedzinie gospodarki wodno-sciekowej (budowa sieci
kanalizacyjnej, oczyszczalni sciekow) i gospodarki odpadami (segregacja, utylizacja,
skladowanie, zagospodarowanie surowcow wtornych)
Uklad osadniczy b~dzie ksztahowany przez dalszy rozw6j Brodow jako osrodka uslugowo 
wytworczo - turystycznego, rozwoj centrow uslugowych w zakresie uSfug administracyjnych,
szkolnictwa, opieki lekarskiej, gastronomii i hotelarstwa
Wyznacznikiem rozwoju obszarow wiejskich b<rd'l duze, \\'ysoko towarowe gospodarstwa rolne,
mniejsze, rodzinne gospodarstwa rolne nastawione na produkcj<r towarow'l warzyw i owoc6w
oraz baza przechowalnicza (chlodnie) i rozwini<rte przetw6rstwo rolno-spozywcze, a takie
agroturystyka, turystyka i rekreacja
Rozwoj nowej dzialalnosci uSfugowo-handlowo-wytworczej nast'l,Pi g16wnie w strefie
przygranicznej: na terenie bylej fabryki materialow wybuchowych, gdzie zostanie utworzony park
gospodarczy, na terenie planowanego miasta Zasieki, w rejonie istniej'lcych tub budowanych
przejsc granicznych oraz wzdluz planowanych do budowy lub modernizacji przygranicznych dr6g
komunikacyjnych
Dzialalnosc ustugowo-wytw6rcza b<rdzie takze lokalizowana w rejonie dotychczas typowo
rolniczym (Datyn, Grodziszcze, Kumialtowice, Kolo, Biecz, Jasienica) Dzialalnosc uslugowo
turystyczna b<rdzie zlokalizowana w rejonie Brod6w i okolic (Suchod61, Nabtoto) oraz na terenie
bylej fabryki material6w wybuchowych
Gmina b~dzie obszarem oferuj/tcym atrakcyjne tereny inwestycyjne, gl6wnie na terenie bytej
fabryki materialow wybuchowych (bunkry), w rejonie projektowanego miasta Zasieki (na terenie
bytego miasta Forst, po dzisiejszej polskiej stronie) oraz w rejonie istniej'lcych wsi, glownie w
p6lnocnej, rolniczej cz~sci gminy, na kt6rych bt(dzie rozwijala si~ takze dzialalnosc pozarolnicza
Promocja prowadzona b<rdzie poprzez wykorzystanie wszelkich dost~pnych srodkow: poprzez
wyspecjalizowane instytucje, Internet, media, r6inorodne wydawnictwa informacyjno
promocyjne.
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5.2

Strategia rozwoju gminy Brody

Moene i slabe strony gminy, szanse i zagroienia

Podstaw~ koncepcj i rozwoju gminy i polityki strukturalnej dla gminy jest bilans mocnych i slabych
stron gminy oraz szans i zagrozen w jej blizszym i dalszym otoczeniu. Ocena mocnych i slabych
stron gminy - podstawowych elementow analizy SWOT zostala opracowana na podstawie wynikow
prowadzonych konsultacji spolecznych prowadzonych w formie warsztatow dyskusyjnych.

Podstawowymi atutami gminy s~jej korzystne polozenie w rejonie nadgranicznym w tzw.
"korytarzu" europejskim na osi wschod - zachod, atrakcyjne srodowisko przyrodnicze, niskie
zaludnienie, wysokajakosc gleb, atrakcyjnosc lasow, posiadane nieruchomosci.
Mocne strony gminy odr6Zniaj~ce j~ od s~siednich gmin przygranicznych dotycz~ glownie duzej
determinacji samorz~du w poszukiwaniu mozliwosci rozwoju. Swiadcz~ 0 tym:
dlugoletnie starania gminy 0 przejt;:cie terenow bylej fabryki materialow wybuchowych i terenow
na obszarze bylego miasta Forst- Berge (zakonczone sukcesem),
dlugoletnia walka 0 budowt;: przejscia w Zasiekach (dotychczas nie zakonczona - na etapie
koncowych uzgodnien mit;:dzyrz~dowych)
poszukiwania mozliwosci zagospodarowania palacu w Brodach (zakonczone sukcesem),
poszukiwania mozliwosci sfinansowania opracowania programu strategicznego rozwoju gminy
wraz z programem zagospodarowania unikalnych obiektow pomilitarnych (zakonczone
sukcesem).
Brody, gmina dotychczas rolniczo-Iesna, posiada sprzyjaj~ce rolnictwu warunki, w tym dobr~jakosc
rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz atrakcyjne gospodarczo lasy. Brak natomiast rozwinit;:tego
przetworstwa sprawia, ze wit;:kszosc surowcow rolnych i lesnych oraz drewna opuszcza gmint;: bez
przetworzenia.

Gmina dysponuje nastt;:puj~cymi zasobami:
duz~ ilosci~ surowcow pochodzenia rolniczego i leSnego,
wysokiej jakosci glebami,
bogactwami roslinnymi z lasami, l~kami srodlesnymi, jeziorami i stawami rybnymi oraz
obszarem krajobrazu chronionego (51 % obszaru gminy),
dobrymi warunkami dla rozwoju turystyki,
dobr~ siec drog glownych,
dUZymi zasobami wod czwartorzt;:dowych (GPZ)
stosunkowo czystym srodowiskiem.
Barier~ rozwoju gminy jest dominacja niskotowarowego rolnictwa przy rownoczesnej biernosci
znacznej czt;:sci spoleczenstwa gminy (dezintegracja spoleczno - gospodarcza)
Barier~ rozwoju jest tez slabe powi~zanie rolnikow z rynkiem, brak tradycj i marketingowych, brak
odpowiedniej wiedzy, umiejt;:tnosci i niezbt;:dnych informacji oraz ograniczone mozliwosci finansowe.

Do istotnych barier rozwoju gminy naleZy zaliczyc:
brak kompleksowego uporz~dkowania gospodarki wodno- sciekowej na terenie gminy
brak systemu wspomagania rozwoju przedsit;:biorczosci, w tym instytucji koordynuj~cej i
kreuj~cej dzialania prorozwojowe w gminie,
brak uzbrojonych terenow inwestycyjnych i przygotowanych profesjonalnie ofert dla inwestorow,
braki infrastrukturze spolecznej (szkolnictwo, sluzba zdrowia)
brak mozliwosci zatrudnienia osob dotychczas pracuj~cych w rolnictwie,
brak bazy przechowalniczej i przetworczej surowcow pochodzenia rolniczego i lesnego,
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nie zagospodarowany dotychczas maj~tek gminy obejmuj~cy gl6wnie nieruchomosci w rejonie
Zasiek, w miejscu przedwojennego Forst-Berge (199 ha) oraz tereny b. fabryki materialow
wybuchowych w rejonie Brozka (418 ha),
mal}' wlasny potencjal rynkowy.
Najwi~kszymi

szansami wnikaj'lcymi z otoczenia gminy S'l niew'ltpliwie:
bliska perspektywa wejScia Polski do Unii Europejskiej i zwi'lzane z tym:
./ przewidywane znaczne zwi~kszenie srodkow pomocowych UE dla Polski
./ spodziewany wzrost zainteresowania przedsi~biorcow i turystow z UE, zwlaszcza
niemieckich, Polsk'l.
bliskosc (ok. l30 km ) wielkiego i rosn'lcego rynku zbytu jakim jest metropolia berlinska, dla
produktow rolnych i pozarolniczych wytwarzanych w gminie,
dobra dost~pnosc komunikacyjna i stosunkowo nieduza odleglosc chlonnych rynkow zbytu
jakimi S'l Dolny Sl'lsk i Gorny SI'lsk
systematyczne zmniejszanie inflacji sprzyjaj'lce wzrostowi aktywnosci gospodarczej
rozszerzenie strefy wplywow samorz'ldu terytorialnego i postf;(puj'lca decentralizacja panstwa
zmniejszaj'lce si~ ryzyko inwestowania w Polsce - w ocenie specjalistycznych opiniotworczych
instytucji swiatowych.

Otoczenie gminy stwarza obok szans r6wniez pewne zagrozenia. Do najistotniejszych mozna
zaliczyc:
brakjasnej koncepcji polityki rolnej i spolecznej w odniesieniu do wsi,
brak wzorcow, mechanizm6w i srodk6w modernizacji wsi i rolnictwa w Polsce,
niedorozw6j przetworstwa, przechowalnictwa, pakowania i konfekcjonowania plodow rolnych w
otoczeniu gminy,
pogorszenie kondycji polskiej gospodarki (schladzanie koniunktury)
brak decyzji urz~dowej dotycz'lcej przejscia granicznego osobowo- towarowego Zasieki Forst
Zarowno szanse i zagroienia, maj'l w zasadzie charakter uniwersalny, to znaczy, ze nalezqc do tak
zwanego" makrootoczenia" w zblizonym stopniu mog'loddzialywac na wszystkie gminy w Polsce.
lednak sukcesy jednych gmin a porazki innych zalei'l w pewnej mierze od umiej~tnoSci i
wykorzystania lub lekcewaienia zmian zachodzqcych w otoczeniu, a zatem od wlasciwej oceny i
reakcji na pojawiaj'lce si~ zagroienia.
Konstruuj'lc strategi~ rozwoju gminy zmierzano do wykorzystania istniej'lcych szans i posiadanych
mocnych stron oraz niwelacji zagrozen i ujawnionych barier rozwoju w postaci zidentyfikowanych
slabych stron.
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5.3

Strategia rozwoju gminy Brody

Cele strategiczne gminy i priorytety

Za eel nadrz~dny w strategij rozwoju gminy przyj~to taki typ rozwoju, ktory zapewni najszybszy a
zarazem tnvaly wzrost jakosci Zycia mieszkancow gminy i wysoki poziom cywilizacyjny,
zbli.iony do standardow wysoko rozwini~tyeh krajow, przy uwzgl~dnieniu ograniczen wynikaj<tcyeh
z istniej<teyeh zasobow i wymog6w srodowiska.
Nadrz~dny

eel strategiczny zostal sformulowany nast~puj<tco:

WYSOKA JAKOSC ZYCIA MIESZKANCOW GMINY
Poziom zycia zblizony do standardow wysoko rozwini~tych krajow Unii Europejskiej
Realizaeja eelu strategieznego wymaga dokonania zasadniezych zmian strukturalnych, co oznacza, ze
tylko gospodarka oparta na rozwoju przedsi~biorezosei lokalnej, promoeji gminy i ksztaltowaniu
atrakcyjnego wizerunku gminy, aktywnosei i inicjatywie mieszkaneow gminy oraz inwestorow z
zewn<ttrz moze bye podstaw<t rozwoju pozostalyeh dziedzin Zycia mieszkaIlcow gminy skladaj<tcych
si~ na wysok<tjakosc Zycia.
Glowny eel strategiezny sformulowano zatem jako:
Zbudowanie silnej, konkurencyjnej, przyjaznej srodowisku gospodarki opartej na
roznorodnosci branz oraz dynamicznej aktywnosci malych i srednich firm
Z gt6wnym eelem strategicznym wi<tz<t si~ takie cele jak:
nowoczesna infrastruktura
edukacja i zdrowie spoleczenstwa
atrakcyjne srodowisko i lad przestrzenny
efektywnie zarz<tdzana gmina.
Przyj~to,

.ie realizacja cel6w strategicznych wymaga realizacji cel6w glownych w obszarach
stanowi<tcych priorytety, do kt6ryeh zaJiczono gospodark~ gminy, infrastruktur~ technicznll i
komunikacj~, edukacj~ i zdrowie spoleczenstwa, srodowisko i lad przestrzenny, zarzlldzanie
gminll.

Priorytet 1- "Gospodarka gminy" obejmuje poprawf strukturalnyelt i przestrzennych warunkow
do rozwoju firm uslugowo-produkcyjnych, umocnienie rodzinnyell gospodarstw
rolnych oraz stworzenie warunkow do tworzenia i rozwoju malyell i srednielt firm
Kontekst
Do konca lat osiemdziesi<ttych gospodarka gminy opierala si~ na gl6wnie panstwowym
sp6ldzielczym i prywatnym rolnictwie, na leSnietwie i na rybactwie.
Dotychczasowy maly potencjal gospodarczy gminy i slabosc struktury wynika z dotychczasowej
dominacji leSnictwa i rolnictwa.
W gminie brakjest tradycji wytworczych - w latach 80-tyeh dzialaly jedynie dwie masarnie. Brakjest
bazy przetworczej i rynkow zbytu dla produktow rolniczych.
Istniej~ce firmy prywatne s~ najcz~sciej firmami jedno-dwuosobowymi (mikroprzedsi~biorstwa) i
dzialaj~ g16wnie w dziedzinie handlu. Nieliczne firmy produkcyjno-uslugowe nale.i~ do
tradycyjnych branz obejmuj~eych przetworstwo mi~sa Gedna firma) piekarnietwo (dwie firmy) a
tak.ie wlokiennictwo Gedna firma) i wydobycie kruszyw Gedna firma).
Oferowane produkty s~ zbywane gl6wnie na terenie gminy i w gminach s<tsiednieh (Lubsko, Gubin).
Wyj~tkiem jest Fabryka Wyrobow Obiciowych s.c. z Biecza, Przedsi~biorstwo Wielobranzowe
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DART sp. z o. o. zarejestrowana w Zielonej Gorze, DART sp. z o. o. z Zielonej Gory oraz firma
RADAN 1 sp. z o. o. z Trzebiela.
Gospodarstwa rodzinne prowadzlt produkcj~ glownie na wlasne potrzeby. Istniej4ce duze rezerwy
produkcyjne nie S4 wykorzystywane z powodu braku marketingu produktow rolnych oraz braku
tradycji powi4zan producentow. Bliskie pOfozenie granicy sprzyja rozwojowi szarej strefy.

Sytuacja nie do zaakceptowania
utrzymanie dotychczasowej struktury gospodarczej, gdzie jedynie 52 % ogolu pracujltcych
pracowalo w sektorze prywatnym, skupiaj4cym 91 % ogolnej liczby jednostek w gminie.
utrzymanie dotychczasowego stanu w dzialalnosci produkcyjnej, w kt6rej firmy prywatne
stanowiltce 71 % zatrudniajlt zaledwie 17 % og6lu pracujltcych (bez osob prowadzltcych
dzialalnosc gospodarcz4 na podstawie wpisu do ewidencji w gminie) oraz uslugach, gdzie firmy
prywatne stanowi4ce az 74 % ogolnej liczby firm w gminie zatrudniaj4 zaledwie 17 % ogolu
pracuj4cych
niewykorzystanie turystyki jako dodatkowego ir6dla dochodow mieszkancow gminy
niewykorzystanie wysokiej jakosci gleb i bogactwa lasow dla potrzeb zwi~kszenia produkcji
surowcow dla przetworstwa rolno-sp0Zywczego oraz przetworstwa drewna
niewykorzystanie bliskosci chlonnego rynku niemieckiego, szczegolnie bliskiego Berlina
brak systemu wspomagania tworzenia i rozwoju malych i srednich firm (MSP)
niepelne wykorzystanie majlttku komunalnego w postaci nieruchomosci gruntowych
zabudowanych i niezabudowanych
brak instytucji rozwoju lokalnego niezaleinej od administracji samorzltdowej
brak uzbrojonych terenow pod dzialalnosc gospodarczlt
utrudniony dost~p przedsi~biorcow do informacji i kapitalu
slabo rozwini~te wi~zi kooperacyjne, niedostateczna wiedza 0 konsekwencjach przyszlej
integracji z Uni4 Europejsk4
Odpowiedi strategiczna
Rozwoj kompleksu Zywnosciowego, w tym bazy przechowalniczej i przetworczej, rozw6j
budownictwa i produkcji material6w budowlanych, rozwoj uslug finansowych, doradczych,
szkoleniowych, wzrost liczby malych prywatnych firm produkcyjnych i uslugowych a takie
dostosowanie struktury upraw i hodowli do warunk6w glebowych i klimatycznych i wykorzystanie
moiliwosci rozwoju bazy dla przetworstwa stanowi wyzwanie dla gospodarki gminy w okresie co
najmniej 10 lat.
Wzrost Iiczby nowych firm tworzonych przez lokalnych przedsi~biorcow oraz przez inwestorow z
zewn4trz powinien nast4Pic w preferowanych wchodzltcych w sklad tzw. kompleksu Zywnosciowego.
Chodzi tu 0 wszystkie branie sp0Zywcze, produkcj~ wszelkich opakowan, handel oraz uslugi
towarzysZ4ce (uslugi zwiltzane z obsluglt biznesu, uslugi doradcze m.in. w zakresie rolnictwa uslugi
finansowe i marketingowe, uslugi edukacyjne, uslugi w dziedzinie hotelarstwa, gastronomii, turystyki
i rekreacj i, uSfugi zorientowane na obslug~ rolnictwa, uslugi w dziedzinie transportu a nawet uslugi
zwiltzane z ochron4 zdrowia).
NaJei:y zwrocic uwag~, ze branze spoZywcze lokujlt si~ w czol6wce pod wzgl~dem konkurencyjnosci 4
(wg stanu w I polroczu 1998) i obejmujlt:
_ branze konkurencyjne produkcj~ czekolady i wyrob6w cukierniczych, produkcj~ przetwor6w i
konserw z mi~sa drobiowego i in., produkcj~ w6d mineralnych i gazowanych napojow
bezalkoholowych, produkcjft sok6w z owocow i warzyw, produkcj~ lodow, produkcj~ Zywnosci
dietetycznej, produkcj~ przypraw, przetworstwo ziemniak6w
_ branie 0 neutralnej konkurencyjnosci: pozostale przetworstwo owocow i warzyw, produkcj~
herbatnikow
Na podstawie "Mapa ryzyka inwestycyjnego w brantach polskiej gospodarki" Instytut Badan Nad Gospodarkll rynkowq,
Warszawa grudzien 1998

4
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_ branze potencjalnie konkurencyjne obejmuj~ce m.in. produkcj~ chleba i swieZych 'lryrob6w
piekarniczych, produkcj~ olej6w i tluszcz6w, przetw6rstwo herbaty i ka'lry.
Pozostale preferowane branze obejmuj~ przetw6rstwo drewna: produkcj~ tarcicy, desek, sklejki, plyt,
'lryr6b mebli, 'lryrob elementow drewnianych tzw. program ogrodo'lry, wyr6b goto'lrych drewnianych
dom6w jak rowniez 'lrydobycie zwiru i piasku, produkcjf( materiat6w i budowlanych i element6w z
betonu, produkcj~ 'lryrob6w z gipsu, wikliny itp.
Rozwoj dzialalnosci uslugowo-wytworczej wymaga realizacji nastlljJujqcych celow czqstkowych:
1. Zmiany struktury gospodarczej gospodarki gminy poprzez rozw6j dzialalnosci produkcyjno
uslugowej, szczeg61nie w obszarze gospodarki Zywnosciowej w istniej~cych obiektach
ewentualnie nowo wybudowanych.
W pierwszej kolejnosci przewiduje sif( zagospodarowanie obiekt6w pomilitarnych i
ewentualnie budow~ nowych obiekt6w na obszarze dawnej fabryki material6w 'lrybucho'lrych
oraz zagospodarowanie obiekt6w stanowi'l.cych byl'l. bazf( PGR-6w i wolnych obiekt6w w
gospodarstwach indywidualnych.
Podstaw~zagospodarowania nieruchomosci gminy oraz wolnych obiekt6w mozli'lrych do
zagospodarowania w gminie b~dzie ewidencja nieruchomosci. Mozliwajest takze budowa
nO\\iych obiekt6w w miejscach wybranych przez inwestor6w obejmuj~cych tereny w Brodach
potolone wzdtUl drogi do Lubska oraz w rejonach przewidzianych w planie miejsco'lrym Zasiek
ewentualnie w rejonie nowo planowanego przejscia w Zasiekach
2. Dostosowanie rolnictwa do gospodarki rynkowej 'lrymaga gt6wnie zainicjowania opracowania
programu restrukturyzacji rolnictwa. Obejmuje ponadto:
_ uzyskanie wictkszej produktywnosci gospodarstw wiejskich poprzez ograniczenie zatrudnienia
w rolnictwie, poprawf( struktury agramej i wzrost 'lrydajnosci pracy
- rozpropagowanie i pomoc w utworzeniu grup producenckich rolnik6w
_ podj~cie dziafan informacyjno-promocyjnych oraz szkolenio'lrych zwi'l.zanych z popraw(\.
marketingu produkt6w rolnych
_ wsp61udzial w stworzeniu silnego lokalnego osrodka doradztwa rolniczego
_ rozw6j produkcji owoc6w, warzyw, roslin ozdobnych oraz produkcji specjalistycznej
- rozw6j przechowalnictwa i przetw6rstwa owoc6w i warzyw
_ opracowanie ekspertyz i materiaf6w informacyjnych dla potrzeb przygotowania program6w
umozliwiaj~cych zdobycie srodk6w zewncttrznych
3. Wspieranie rozwoju uslug turystycznych jako uzupelniajllcego zr6dla dochodow ludnosci
poprzez:
_ zwictkszenie Iiczby obiekt6w zwi(\.zanych z obsfug(\. turyst6w
- rozw6j liczby gospodarstw agroturystycznych
_ opracowanie tras turystycznych i 'lrytyczenie sciezek rowerowych
- opracowanie przewodnika po gminie
4. Powolanie centrum rozwoju lokalnego wspomagaj~cego funkcjonowanie i tworzenie malych
firm poprzez:
_ dzialania organizacyjne obejmuj(\.ce utworzenie grupy inicjatywnej, 'lryb6r formy prawnej,
przygotowanie dokument6w do rejestracji, poszukiwanie ir6de! finansowania
zainicjowanie utworzenia Gminnego Funduszu Inwestycyjnego
_ zainicjowanie utworzenia lokalnego funduszu porltczen kredyto\\iYch
_ zainicjowanie utworzenia Grupy Ubezpieczen Wzajemnych
_ utworzenie osrodka (inkubatora) przedsif(biorczosci
5. Wdrozenie systemu wspomagania rozwoju malych i srednich firm poprzez:
stworzenie systemu preferencji podatko'lrych dla inwestorow i przedsif(biorc6w
_ wdrozenie systemu obslugi potencjalnych inwestor6w i przedsif(biorc6w
_ poszukiwanie mozliwosci kojarzenia partnerow
wspomaganie tworzenia sieci powil'lzan malych firm
_ zapewnienie prowadz(\.cym dzialalnosc gospodarcz~ mozliwosci korzystania z ustug
doradczych
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Priorytet 2 - "lnfrastruktura techniczna i komunikacja" obejmuje nadrobienie zapoinienia w
budowie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej gminy tak, by dostrtpnosc drog,
uporzqdkowana gospodarka wodno-sciekowa i odpadami oraz nowoczesnosc polqczen
telekomunikacyjnycll wzmacniala konkurencyjnoic gminy
Kontekst
Gmina posiada nieuporz'ldkowan'l gospodark~ wodno-sciekowej i gospodark~ odpadami. Brak
kompleksowych rozwi'lzan w gospodarce wodno-sciekowej wply\va bezposrednio na jakose wod
jezior, rzek oraz wad podziemnych, stwarzaj'l.c jednoczesnie zagrozenie dla srodowiska
przyrodniczego i samych mieszkancow.
Istnieje koniecznosc szybkiego rozwi'l.zania problemu sktadowania odpadaw z uwagi na niemalze
calkowite wykorzystanie istniej'l.cych 'poUegalnych" wysypisk w leziorach Wysokich i w Bieczu.
Mozliwajest budowa gminnego wysypiska zlokalizowanego na terenie gminy lub wspoJudziaJ w
budowie wysypiska w gminie Brody lub w s'lsiedniej gminie.
Mimo, ze w ostatnich latach nast'l.Pila znaczna poprawa zaopatrzenia gminy w wod~ oraz wzrost ilosci
telefonaw, braki w infrastrukturze komunalnej wplywaj'l. na niekorzystny wizerunek gminy i
ograniczaj'l mozliwosci aktywizacji gospodarczej, w tym mozliwosci rozwoju turystyki.
Gmina jest cz~sciowo dost~pna komunikacyjnie, z powodu braku bezposredniego pol'lczenia z
drogowym przejsciem granicznym w Olszynie, nieodbudowania cz~sciowo zburzonego w czasie
wojny mostu Lange Brucke i kJadki dla pieszych f'l.cz'l.cych obie czcrsci miasta, przedwojenny Forst z
jego prawobrzezn'l cz~sci'l Fost-Barse (Berge) oraz niewybudowania dotychczas now ego przejscia w
rejonie Zasieki/Forst.

Sytuacja nie do zaakceptowania
_ brak zaopatrzenia w dobr'ljakosciowo wod~ kazdej wsi
- brak kanalizacji i oczyszczalni w Brodach
_ wysokie st~zenie zanieczyszczen Jeziora Brodzkiego (III klasa czystosci)
- funkcjonowanie "dzikich wysypisk"
_ posiadane niewielkie rezerwy dzialaj'lcych "pallegalnych" wysypisk
brak stalego nadzoru nad eksploatacj'l "dziataj'lcych" wysypisk
_ nie wykonywanie na biez'lcO rekultywacji wyeksploatowanych cz~sci wysypiska
_ wyst~powanie nielegalnych "wylewisk"
- brak systemu gromadzenia i segregacji odpadow
niska swiadomose ekologiczna mieszkancow
_ brak dobrej J'lcznosci telefonicznej na terenie calej gminy
- brak nawierzchni ulic i brak chodnik6w we wsiach
_ mozliwose bezposredniego przejazdu z Olszyny do Zasiek (jedynie drog'l gruntow'l,
nieprzejezdn'l w okresie jesieni i wiosny)
_ zly stan nawierzchni znacznej cz~sci gminnych drag dojazdowych
- brak opracowanego planu modernizacji drag gminnych
 brak uzbrojonych terenow pod mieszkalnictwo
- brak koncepcji prywatyzacji ZGKiM
Odpowiedi strategiczna
Poprawa jakosci iycia mieszkancow oraz poprawa wizerunku gminy zwi'lzana z popraw'l.
zaopatrzenia w wod~, stworzeniem mozliwosci odprowadzania i oczyszczania sciek6w oraz
uporz'ldkowaniem gospodarki odpadami nie S'l mozliwe w kratkim horyzoncie czasowym. Podobnie
nie jest mozliwa szybka poprawa dostftpnosci komunikacyjnej gminy.
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Rozw6j infrastruktury technicznej i komunikacyjnej wymaga zrealizowania cel6w czqstkowych takich
jak:
1. Kompleksowe uporz~dkowanie gospodarki wodno-sciekowej
Opracowana koncepcja zaopatrzenia wszystkich miejscowosci w wod~ przewiduje:
_ w pierwszej kolejnosci kontynuacj~ budowy wodocitmu grupowego w Bieczu poprzez
budow~ stacji uzdatniania wody oraz systemu sieci obejmujl\.cej wsie: Biecz, Grodziszcze,
Jalowice, Jasienic~, Kolo i Wierzchno
_ modernizacj~ wodociltgu zbiorowego w Brodach z budowl\. stacji uzdatniania wody oraz
budowl\. nowego wodociltgu dla miejscowoSci Jeziory Wysokie, Jeziory Dolne, Nabloto,
Datyn, Suchod61
_ w dalszej kolejnosci budow~ wodociltgu w Zasiekach obejmujl\.cego uj~cie wody, stacj~
uzdatniania i siec wodociltgowl\., kt6ry zaopatrzy w wod~ Zasieki, Janiszowice, Brozek
ewentualnie cz~sc obszaru bunkr6w.
Konieczne jest opracowanie programu budowy kanaiizacji i oczyszczalni dla Brod6w oraz
okolicznych wsi i poszukiwanie mozliwosci finansowania inwestycji ze zr6del zewn~trznych. Dla
pozostalych wsi nalety poszukiwac mozliwosci budowy malych, przydomowych oczyszczalni.

2. KompJeksowe uporz~dkowanie gospodarki odpadami
Calkowite wykorzystanie istniejl\.cych wysypisk wymaga podj~cia decyzji 0 budowie skladowiska
odpad6w lub wsp6tudzial w budowie, bye moie w sl\.siedniej gminie. Koniecznajest takie likwidacja
"dzikich wysypisk" i rekultywacja terenu oraz rekultywacja istniejl\.cych wysypisk po ich Iikwidacji.
W najblizszej przyszlosci konieczne b~dzie opracowanie przez gmin~ programu sktadowania,
segregacji i zagospodarowania odpadow oraz surowc6w wt6rnych.
3. Popraw~ dost~pnosci komunikacyjnej
Konieczne jest poszukiwanie mozliwosci wybudowania drogi powiatowej Brozek-Olszyna (6,2 km)
stanowil\.cej cz~sc drogi nadgranicznej Gubin-Olszyna, zmiana ktasyfikacji drogi (zamiast drogi
powiatowej - wojewodzka) oraz poszukiwanie dost~pu do srodkow pomocowych.
Budowa drogi b~dzie wymagac dodatkowego wyfl\.czenia z utytkowania lesnego ok. 14 ha grunt6w
Skarbu Panstwa znajdujl\.cych silt w zarZl\.dzie Las6w Panstwowych.
Dla gminy wazna jest realizowana obecnie budowa terminalu odpraw celnych oraz rozbudowa wltzta
komunikacyjnego w Olszynie (w ramach zadan wojewody). Ponadto w przyszlosci przewiduje si~
realizacjlt przedsiltwziltc stanowil\.cych zadania ponadgminne:
_ utworzenie i budow~ przejscia granicznego w Zasiekach
_ modernizacj~ drogi nr 49125
_ budowft drogi dojazdowej z rondem dla potrzeb przejscia w Zasiekach
obudowlt kladki dla piesZ)\ch Zasieki -Forst (centrum miasta)
Konieczne b~dzie opracowanie programu poprawy (remonty, modernizacja) stanu drog
gminnych
4.

Popraw~

konkurencyjnosci swiadczenia uslug komunalnych obejmujl\.cl\.:
_ wspieranie podmiot6w swiadczl\.cych uslugi komunalne
_ przeksztalcenie wlasnosciowe Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
_ udzielenie koncesji na biezl\.ce utrzymanie dr6g.

S. Poprawf zaopatrzenia w media zwi~zan~
- z dalszym rozwojem sieci telekomunikacyjnej
_ poprawl\.jakosci poll\.czen telefonicznych
_ poprawl\. dost~pnosci poll\.czen w sieciach bezprzewodowych
_ rozw6j sieci energetycznej zgodnie z zapotrzebowaniem i poprawa niezawodnosci zasilania
_ poszukiwaniem mozliwosci gazyfikacji gminy.
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6. Przygotowanie i uzbrojenie terenow pod mieszkalnictwo mieszkaniowe
przej~cie terenow A WRSP zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Brodow oraz
wylonienie inwestora (-ow), dewelopera (-ow) dla potrzeb budowy osiedla domkow
jednorodzinnych w Brodach
znalezienie potencjalnych inwestorow/deweloperow zainteresowanych budowq domow
mieszkalnych w Zasiekachjako partnerow w odbudowie miasta
- opracowanie Feasibility Study i planow realizacyjnych budowy miasta w Zasiekach
ewentualnie ogloszenie takze konkursu architektonicznego.

_

Priorytet 3 -" Zdrowie i edukacja" obejmuje wzrost potencjalu intelektualnego mieszkancow
gminy, szczegolnie mlodziezy, poprawf jakosci i dostf!pnosci uslug zdrowotnych i
edukacyjnych
Kontekst
Poziomu ogolnego wyksztalcenia mieszkancow mozliwy b~dzie poprzez rozw6j kursow
i szkolen, rozwini~cie szczegolnie wsrod mlodzieZy znajomosci j~zykow obcych. Gmina b~dzie
wspomagac rozwoj edukacji pozaszkolnej dzieci i mlodzieZy. Dost~pnosc i jakosc uslug zdrowotnych
i edukacyjnych b~dzie systematycznie wzrastala, czego dowodem jest w ostatnich latach wzrost liczby
firm (osob) swiadczqcych uslugi medyczne i szkoleniowe.

Sytuacja nie do zaakceptowania
-

brak zaplecza do rekreacji i uprawiania sportu (poza Brodami)
braki w wyposazeniu placowek szkolnych
braki w wyposazeniu placowek sfuzby zdrowia
brak mozliwosci doksztalcania w gminie
brak mozliwosci nauki j~zykow obcych
brak mozliwosci podnoszenia kwalifikacji biznesowych w gminie
zamkni~ta droga do edukacji dla cz~sci mlodzieZy z powodu warunkow materialnych
ujemna migracja ludnosci, szczegolnie mtodzieZy

Odpowiedi strategiczna
Podstawq rozwoju gminy Sq tzw. mi~kkie czynniki rozwoju, do kt6rych naleZy w pierwszej kolejnosci
wzrost potencjalu intelektualnego, stan zdrowotnosci mieszkanc6w i ich kwalifikacje.

Wymagajq one realizacji cel6w czqstkowych takichjak:

1. Wzrost potencjalu intelektualnego gminy
-

polepszenie warunkow nauczania
liczby pracujqcych nauczycieli 0 odpowiednich kwalifikacjach
poprawa wyposazenia szkoly (komputery, dost~p do Internetu)
rozwini~cie metod wspierania finansowego mlodzieZy kontynuuj'l.cej nauk~
otoczenie specjaln'l. opiek'l. zdolnych dzieci
ksztalcenie j~zykowe dzieci i doroslych
utworzenie osrodka edukacji biznesowej
utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego (bilioteka, szkota)
systemy ksztakenia niestacjonarnego dla doroslych
realizacja edukacji historycznej i ekologicznej
sci'l.Sni~cie mtodych, wyksztakonych ludzi do gminy
zwi~kszenie
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2. Poprawa stanu zdrowotnego mieszkancow gminy
_ poprawa wyposazenia placowek zdrowia
utworzenie centrum zdrowia i rehabilitacji
podnoszenie swiadomosci prozdrowotnej mieszkanc6w
3. Rozwoj sportu w gminie
- kontynuacja budowy kompleksu sportowego przy szkole (sali gimnastycznej z zapleczem,
boiska, basen)
stworzenie warunkow do uprawiania sportu w kazdej wsi
upowszechnienie "zdrowego" trybu Zycia.

Priorytet 4 - "Srodowisko i lad przestrzenny" obejmuje: ksztaltowanie atrakcyjnego przyrodniczego
i spolecznego srodowiska zycia czlowieka, wprowadzenie ladu przestrzennego oraz
tworzenie "klimatu" sprzyjajqcego rozwojowi przedsiflbiorczosci mieszkancow gminy
Kontekst
Dzialania na rzecz ochrony przyrody a w szczegolnosci wdrozenie systemu segregacji i wykorzystania
odpadow komunalnych i surowc6w wtornych, ochrona wod jezior i wod podziemnych oraz
podnoszenie swiadomosci ekologicznej mieszkanc6w gminy powinny wptyn~c na uksztaltowanie
atrakcyjnego srodowiska przyrodniczego gminy.
Dzialania maj~ce na celu stworzenie odpowiedniego "klimatu" sprzyjaj~cego rozwojowi wszelkiej
aktywnosci mieszkancow, zmianie ich postaw, zaradnosci i przedsi~biorczosci umozliwiaj~ takie
ksztaltowanie atrakcyjnego srodowiska Zycia. Stwarza to mozliwosc podniesienia jakosci zycia w
gminie, zmniejszenia bezrobocia, wzrost integracji spotecznosci lokalnej.
Podstawowym kryterium oceny atrakcyjnosci srodowiska i jakosci Zycia w gminie bctdzie sklonnosc
mlodzieZy do trwatego wi~zania sict ze swoim miejscem urodzenia. Spolecznosc gminy b~dzie
wzmacniala swoj~ tozsamosc poprzez rozwoj ruchu kulturalnego, powstawanie grup zainteresowan
np. historycznych, przyrodniczych .

Sytuacja nie do zaakceptowania
biernosc i pesymizm znacznej cz~sci spoleczenstwa
_ brak umiejcttnosci dzialania w konkurencyjnym srodowisku
niewykorzystanie bliskosci chlonnego rynku niemieckiego
brak dbalosci 0 srodowisko, pomniki przyrody, uZytki ekologiczne
brak dbalosci 0 swoje estetykct i lad najblizszego otoczenia
Odpowiedi strategiczna
1. Wzrost przedsi~biorczosci mieszkancow
_ ksztatcenie umiejcttnosci dzialania w warunkach konkurencji, umiejcttnosci poszukiwania
nowych obszarow dzialania i nisz rynkowych
_ zapewnienie tatwego dost~pu do ustug doradczych
2. Tworzenie warunkow i rozwoj pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej na obszarach
wiejskich
_ zainicjowanie zmiany profilu dotychczasowej tradycyjnej dzialalnosci rolnik6w oraz
poszukiwanie mozliwosci finansowego i doradczego wsparcia
_ stworzenie mozliwosci doksztakania i zdobywania nowych kwalifikacji przez rolnikow
_ wspieranie rozwoju zr6de! dochodow uzyskiwanych ze irodet nie zwi~zanych z podstawow~
produkcj~ roln~ obejmuj~cych rzemioslo, uslugi, handel, agroturystykct i rekreacj~
_ rozwoj specjalistycznej produkcji obejmuj~cej uprawy roslin specjalnych (roslin zielarskich,
przyprawowych, warzyw smakowych, tytoniu, roslin do przetworstwa na cele energetyczne
31
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np. spirytus techniczny, olej opalowy
_ wykorzystanie w malych, rodzinnych gospodarstwach rolnych mozliwosci rozwoju produkcji
towarowej warzyw i owocow
_ wzrost liczby firm przechowujf\.cych i przetwarzajf\.cych surowce rolne a w szczegolnosci
warzywa i owoce glownie poprzez wykorzystanie istniejf\.cych obiektow

Ochrona zasobOw przyrody:
-

opracowanie programu ochrony przyrody w gminie
zagospodarowanie park6w (Brody, lasienica, Wierzchno)
dbalosc 0 istniejf\.ce pomniki przyrody
podj~cie uchwaly przez Rad~ Gminy 0 nowych pomnikach przyrody i uZytkach
ekologicznych
obj~cie ochronf\. zasob6w wod podziemnych
opracowanie i wdrozenie systemu ochrony w6d jezior
podnoszenie swiadomosci ekologicznej mieszkancow gminy a szczegolnie dzieci i mtodzieZy
odzyskiwanie i wtorne wykorzystanie surowc6w oraz odpad6w komunalnych

4. Dbalosc 0


istniej~ce

zabytki kultury

rewaloryzacja zabytkowego centrum Brodow
zagospodarowanie park6w podworskich
_ znalezienie wlascicielalopiekuna kosciola protestanckiego w leziorach Dolnych

5. Wprowadzenie ladu przestrzennego:
_ uporzf\.dkowanie struktur przestrzennych poszczeg61nych wsi
- podniesienie estetyki domostw i wprowadzenie tad u w ich otoczeniu
_ podniesienie swiadomosci mieszkanc6w w zakresie dbalosci 0 estetyk~ i lad swojego
otoczenia

Pr;orytet 5 - HZarzqdzan;e gminq" obejmuje usprawn;enie zarzqdzan;a gminq, prowadzenie
aktywnej promocji poprzez ksztaltowanie wizerunku atrakcyjnej gminy oraz
wzmocnienie pozycji gminy na zewnqtrz.
Kontekst
I. Wdrozenie strategii rozwoju gminy wymaga dostosowania systemu zarzf\.dzania gminf\.. Sprawne
zarzf\.dzanie odgrywa ponadto kluczowf\. rol~ w realizacji celow i zadan z zakresu ochrony srodowiska,
infrastruktury komunalnej i spolecznej oraz gospodarki. Podstawowymi zagadnieniami w sferze
zarzf\.dzania gminf\. Sf\.:
finanse gminy oraz ograniczone mozliwosci finansowe
zrodla dochod6w budzetowych
struktura organizacyjna urz~du gminy
zarzf\.dzanie majf\.tkiem (nieruchomosciami) gminy
_ spos6b obslugi przedsi~biorc6w i inwestor6w
_ system podatk6w i oplat lokalnych
2. W dzialaniach gminy coraz wi~ksze znaczenie b~dzie mia} marketing, w tym promocja roznych
produktow lokalnych w szerokim znaczeniu, tj. nie tylko dla sciEtgni~cia do gminy potencjalnych,
krajowych i zagranicznych odbiorcow dobr i usrug (inwestorow, turystow marketing zewn~trzny)
ale takZe dla optymalnego zaspokojenia potrzeb spo}ecznosci lokalnej (marketing wewn~trzny).

~
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3. Gmina wykorzystuje dotychczas nastl(puj<lce formy promocji:
_ dzialalnose wydawnicz<l z elementami public relations; do takich dzialan mozna zaliczye
wydawanie wlasnej gazetki lokalnej "Brodzki informator samorz<ldowy " jako formy
komunikowania si~ ze spolecznosci<llokaln<l (miesi~cznik wydawca - Urz<ld Gminy),
folderu 0 gminie oraz kartek pocztowych
kontakty wladz gminy z mediami 0 zasi~gu lokalnym i ponadlokalnym oraz osobami
ksztaltuj<lcymi opinil( publiczn<l (politykami, urzl(dnikami wojewodzkimi i ministerialnymi,
urz~dnikami samorz<ldowymi, urz~dnikami watnych instytucji publicznych, pracownikami
nauki)
wspolpraca Z s<lsiednimi gminami, powiatem i miastem Forst (w ograniczonym zakresie)
wspolpraca gminy z Euroregionem "Sprewa, Nysa, Bobr"
udzial gminy w imprezach zewn~trznych (targach, seminariach) jako formy promocji
uzupelniaj<lcej.
Stosowane dotychczas przez gmin~ dzialania promocyjne a szerzej marketingowe nie tworz<l
jeszcze systemu i ograniczaj<lsi~ do promocji zewnl(trznej.
4. Dzialania promocyjne gminy powinny obejmowae przygotowanie i przekazywanie odpowiednio
przygotowanych informacji 0 gminie wybranym odbiorcom (marketingowy element komunikacji z
rynkiem). Podstawowym celem promocji powinno bye wykreowanie i upowszechnienie obrazu gminy
Brody jako atrakcyjnego miejsca dla inwestor6w, potencjalnych mieszkancow oraz turyst6w.

Sytuacja nie do zaakceptowania
dalsze administrowanie finansami gminy a nie zarz<ldzanie
niepodejmowanie dzialan w poszukiwaniu zewn~trznych ir6del finansowania przedsi~wzi~6
nieproduktywnose cz~sci maj<ltku gminy
koniecznose uzyskiwania informacji niezb~dnych dla inwestora w r6i:nych kom6rkach
organizacyjnych
dzialania promocyjne nie tworz<lce sp6jnego systemu
brak ofert gospodarczych dla inwestor6w
brak ofert wsp6tpracy przedsi~biorc6w
brak systemu ulg i preferencji w gminie (uznaniowose)
brak ewidencji nieruchomosci i obiektow do zagospodarowania w gminie

Odpowiedi strategiczna
1. Wdrozenie efektywnego systemu zarz~dzania finansami gminy obejmuj~cego:
_ opracowanie i wdrozenie dtugofalowego systemu podatkow i opiat lokalnych oraz uchwalenie
systemu preferencji podatkowych
_ stworzenie sytemu aktywnego pozyskiwania srodk6w pozabudzetowych, w tym pomocowych
_ wprowadzenie budzetu zadaniowego gminy

2. Opracowanie i wdrozenie systemu

zarz~dzania maj~tkiem

gminy:

_ inwentaryzacja maj<ltku gminy

3. Poprawa sprawnosci dzialania i zmiany w strukturze

urz~du:

_
_
_
-

utworzenie stanowiska ds. ewidencji gospodarczej, promocji gminy oraz obstugi inwestorow
stworzenie system6w kompleksowej obstugi inwestor6w oraz przedsil(biorcow
opracowanie systemu ewidencji maj<ltku gminy ijego aktualizacji
opracowanie systemu gromadzenia informacji 0 gminie oraz prowadzenie banku informacji 0
gminie oraz 0 terenie
- wdrozenie systemu aktualizacji programu strategicznego rozwoju

[
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opracowanie systemu monitoringu gminy
wdrozenie nowoczesnych narz~dzi wspomagaj<\.cych zarZ<tdzanie gmin<\..

4. Zagospodarowanie maj~tku gminy poprzez sprzedaildzierzawf:
_ sprzedaz grunt6w pod budownictwo mieszkaniowe i dzialalnosc uslugowo-produkcyjn<\. w
Zasiekach
sprzedaZldzierzawa nieruchomosci na terenie b. fabryki material6w wybuchowych
_ sprzedai: mieszkan i budynk6w mieszkalnych
_ sprzedaz lokali uZytkowych

5. Opracowanie programu promocji gminy oraz prowadzenie aktywnej promocji gminy:
_ poszukiwanie niestandardowych metod promocji, rMni<\.cych si~ od metod stosowanych przez
inne gminy
- opracowanie oferty gospodarczej gminy skierowanej do oraz wykorzystanie wszystkich
mozliwych kanal6w dystrybucji oferty
- opracowanie oferty gospodarczej do INTERNETU oraz jej systematyczna aktualizacja
_ uzyskanie dost~pu do system6w kojarzenia inwestor6w
_ kontakty wtadz gminy z mediami 0 zasi~gu lokalnym i ponadlokalnym oraz osobami
ksztaltuj<\.cymi opini~ publiczn<\.
_ dzialalnosc wydawnicza obejmuj<\.ca cykliczne wydawnictwa dotycz<\.ce gospodarki gminy:
opracowanie katalogu firm, opracowanie raportu 0 gospodarce gminy
_ dzialalnosc wydawnicza obejmuj<\.ca sporadyczne wydawnictwa i publikacje 0 gminie
- udzial gminy w imprezach zewn~trznych: wystawach, targach, seminariach i innych
imprezach jako promocj i uzupelniaj<\.cej
_ rozw6j wsp61pracy z s<\.siednimi gminami, powiatem i miastem Forst oraz z Euroregionem
"Sprewa, Nysa, B6br".
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Rama logiczna strategii

Gl6wne cele strategiczne, zalozenia oraz wskainiki reaJizacji przedstawiono w ponizszym
zestawieniu'
Lp.
Cele stratel!iczne
1. SHoa, kookurencyjna i
przyjazna srodowisku
gospodarka:
./ poprawa strukturalnych i
przestrzennych warunkow do
rozwoju firm produkcyjno
ustugowych,
./ umocnienie rodzinnych
gospodarstw rolnych
./ stworzenie warunkow do
tworzenia i rozwoju malych
i srednich firm

2.

Nowoczesna infrastruktura:
./ nadrobienie zapMnienia
w budowie infrastruktury
technicznej
./ nadrobienie zap6inienia
w budowie infrastruktury
komunikacyjnej

Wskazoiki
./ powierzchnia wykorzystanych,
dotychczas nieczynnych
obiektow
./ powierzchnia nowo
wybudowanych obiektow
./ powierzchnia sprzedanych
nieruchomosci gminnych
gospodarcz~
./
struktura
utytkowania gruntow
./ stworzenie korzystnych warunkow
do rozwoju i powstawania MSP
./ Iiczba nowo utworzonych
podmiot6w gospodarczych
./ aktywizacja turystyczna gminy
./ pelniejsze wykorzystanie walor6w ./ wzrost Iiczby podmiot6w
swiadcz<l,cych uslugi
przyrodniczych do rozwoju
wszelkich form dzialalnosci
w poszczegolnych dziedzinach
./ wzrost Jiczby firm
rolniczej, przetw6rczej i
produkcyj nych
turystycznej
./ poprawa warunk6w
./ stopa bezrobocia
./ naklady inwestycyjne
funkcjonowania i wzrost
produktywnosci gospodarstw
w rolnictwie i przetworstwie
rolno-spozywczym
wiejskich
./ uzyskanie zroznicowanej
./ Iiczba samodzielnych,
oraz
struktury gospodarczej wsi
samowystarczalnych
zatrudnienia
gospodarstw produkcyjnych
./ wprowadzenie nowych form
./ odsetek gruntow uprawianych
w stosunku do calego areatu
produkcji rolnej z
uwzgh.dnieniem standardow UE
./ Iiczba i wielkosc teren6w 0
./ uwzgl~dnienie zasady
jednoznacznym statusie
zrownowazonego rozwoju w
prawnym
modyfikacji istniej~cej struktury
./ wielkosc nakladow na rozwoj
turystyki w budzecie gminy
funkcjonalno-przestrzennej
./ stopien dost~pnosci gminy do
./ uzyskanie kompJeksowego
transeuropejskiego ukladu
powi'lzania teren6w gminy
autostrad oraz przejsc
z podstawowym ukladem
granicznych
komunikacji krajowej
./ dtugosc sieci wodoci~owej
i mi~dzynarodowej
./ uzyskanie sprawnosci system6w
i kanalizacyjnej
./ stopien oczyszczania sciek6w
komunikacji, telekomunikacji
./ udzial naklad6w
i energetyki
inwestycyjnych w budzecie
./ zapewnienie zaopatrzenia
w wodet, odprowadzania
gminy oraz dotacji i subwencji
i oczyszczania sciek6w na terenie
na inwestycje
calej gminy
./ dane dotycz~ce wyposazenia
mieszkancow w media
./ zapewnienie segregacji
./
powierzchnia teren6w w pelni
i gromadzenia odpadow
./ uzyskanie uzbrojonych teren6w
uzbrojonych
./ uzyskanie zr6Znicowanej
inwestycyjnych
struktury wladania i
zarzlldzania sfer'l ustug
komunalnych i jej prywatyzacji
Zalozeoia
./ zmiana struktury gospodarki
gminy
./ pelniejsze wykorzystanie
nieruchomosci gminy
./ koniecznosc przygotowania
terenow pod dzialalnosc

[
[
35

[

I
I
E
I
I

3.

w gminie

v'

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
[

I
Atrakcyjne srodowisko i lad
przestrzenny:
v' ksztaltowanie atrakcyjnego
przyrodniczego i
spolecznego srodowiska
iycia czlowieka,
v' wprowadzenie ladu
przestrzennego
v' tworzenie "klimatu"
sprzyjajqcego rozwojowi
przedsi~biorczoSc i
mieszkanc6w gminy

v'

v'

v'
v'

v'
v'

Efektywnie zarzl4dzana
gmina:
v' usprawnienie zarz'ldzania
gminq
v' prowadzenie aktywnej
promocji poprzez
ksztahowanie wizerunku
atrakcyjnej gminy
v' wzmocnienie pozycji gminy
na zewnqtrz

5.

v'

v'

v'

v'
v'

i

I

v'

v' uzyskanie pelnej dosttilpnosci

v'

4.

v' ilose zorganizowanych kurs6w

v' wzrost poziomu wyksztalcenia
v' poprawa moiliwosci ksztalcenia

Edukacja i zdrowie
spoleczenstwa:
v' wzrost potencjalu
intelektualnego
mieszkaflc6w gminy,
v' poprawa jakosci
i dost~pnosci uslug
zdrowotnych i edukacyjnych

v'

E
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dla poszczeg61nych grup
uczestnik6w
ilose uczni6w w szkole oraz
absolwent6w
ilosc uczni6w uczestniczqcych
w zaj~ciach pozalekcyjnych
ilose stypendi6w dla dzieci
uzdolnionych
stopien zaawansowania
budowy kompleksu sportowego
przy szkole w Brodach
Iiczba nowo powsta!ych boisk

uslug zdrowotnych
v'
i edukacyjnych
stworzenie warunk6w do
v'
uprawiania sportu w kaidej wsi
stworzenie warunk6w do
v'
podniesienia swiadomosci
prozdrowotnej mieszkanc6w
stworzenie aktywnych form
v'
poprawy zdrowotnosci
i rehabilitacji mieszkancow i os6b
przyjezdnych
v' udzial powierzchni teren6w
integracja wladz gminy,
zainteresowanych srodowisk
chronionych w powierzchni
i mieszkaflc6w gminy wok61
ogolnej
v' Iiczba obiektow i terenow
stworzenia i realizacji lokalnego
systemu ochrony przyrody
chronionych
v' wskainiki zanieczyszczenia
i krajobrazu oraz zabytkow
w6d, powietrza, gleb w relacji
kultury
do norm krajowych i UE
uzyskanie sp6jnej struktury
v' wielkose naklad6w na
terenow chronionych w
powiqzaniu z ukladem
inwestycje w zakresie ochrony
srodowiska
regionalnym po obu stronach
v' ilosci pozyskiwanych
granicy
szerokie uswiadomienie potrzeby
surowc6w wt6mych
ladu i porzqdku
v' Iiczba imprez
proekologicznych
powstrzymanie procesu
degradacji i destrukcji zabudowy v' stopa bezrobocia
wsi
wyksztalcenie aktywnego sektora
instytucji pozarzqdowych
integracja spolecznosci po obu
stronach gran icy
v' zwi~kszenie dochodow budietu
poprawa sprawnosci dzialania
urz~du gminy i obslugi
gminy
v' stopien sprywatyzowania uslug
mieszkanc6w oraz
przedsi~biorc6w
komunalnych
poprawa efektywnosci
v' zwi~kszenie naplywu
gospodarowania maji\.tkiem gminy
inwestor6w do gminy
i zarzi\.dzania finansami gminy
v' zwi~kszenie sprawnosci obslugi
przedsi~biorc6w
stworzenie proinwestycyjnego
v' obsluga inwestora w jednym
lobby oraz agresywna promocja
atrakcyjnosci inwestycyjnej gminy
miejscu
v' wielkose naklad6w na
prowadzenie aktywnej promocji
wewn~trznej i zewn~trznej
promocj~ w budzecie gminy
rozw6j wsp6lpracy przygranicznej v' ilose wydawnictw 0 gminie
ilosc kontakt6w z mediami
v' Hose ofert gospodarczych
. v' ilose ofert wsp6lpracy

Iv'
!

przedsi~biorc6w
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6. MECHANIZM WDRAZANIA STRATEGII
6.1

Plan operacyjny strategii

Cele strategiczne obejmuj'l trzy horyzonty czasowe: krotkoterminowy, srednioterminowy
i dlugoterminowy, st'ld w planie operacyjnym przyj~to podzial na cele gl6wne, cele
szczeg6lowe/zadania kr6tkookresowe (1-2 lata), sredniookresowe (5-10 lat) i dlugookresowe (ponad
to lat).
I Lp.

I·
I
I
I
I
I
I
I
I
..

I
I

Cele/zadania

A.

Silna, konkurencyjna i przyjazna
srodowisku gospodarka

1.

Stworzenie warunk6w do rozw~ju
przedsifbiorczosci lokalnej (MSP)

1.1

Harmonogram realizacji
I ponad
1-2 lata 5-10Iat. 10lat

I

Stvv'orzenie warunk6w prawno
organizacyjnych:
./

powolanie Rady Rozwoju Gminy

./

powoianie Agencji Rozwoju
Gminy(ARG)
utworzenie osrodkalinkubatora

./

wdrozenie systemu preferencji
podatkowyeh
./ wdrozenie systemu obslugi
inwestor6w w gminie oraz sytemu
ObSfUgi przedsi~biorc6w
./ opraeowanie i wdrozenie systemu
gromadzenia informaeji dla
potrzeb monitoringu gminy Lokalna Baza Danych 0 Gminie
Stworzenie warunk6w ekonomiczno
finansowyeh:
./ podejmowanie iniejatyw
zwiltzanyeh z rozwojem uslug
finansowyeh w gminie
./ uruehomienie Gminnego
Funduszu Inwestyeyjnego
./ zainicjowanie utworzenia
lokalnego funduszu por~ezen
kredytowyeh
./ podejmowanie dzialan
umozliwiaj'leyeh dost~p do
wszelkieh tiMet pomoeowyeh
./ ezasowe zagospodarowywanie
wolnyeh srodk6w finansowyeh
gminy
Stworzenie warunk6w przestrzenno
teehnieznyeh dla dzialalnosei
gospodarezej:
./

1.3.

radni, liderzy, przedsi~biorcy,
rolniey
radni, przedsi~biorcy, rolniey,
inwestorzy, ARR S.A.

+
+
+

przedsi~biorczosci

1.2.

I

Realizatorzy

gminal firma doradeza

+
+

ARGI firma doradcza

+

gminal firma doradeza

gminal ARG/ firma doradczal
UrZ<l.d Statystyczny

+

+

gminal instytucje finansowe

+

gminal instytucje finansowel
mieszkancy gminy

+

gminal instytueje finansowe

+

gminalinstytueje pomoeowe

+

gminal instytueje finansowe

E
[
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104.

2.

systematyczna prywatyzacjal
udost~pnianie mienia
komunalnego (dzierzawa,
sprzedaz)
./ stworzenie systemu ewidencji i
aktualizacji nieczynnych obiekt6w
i nieruchomosci do
zagospodarowania
./ przej~cie i przygotowanie teren6w
pod budownictwo dom6w
jednorodzinnych w Brodach
./ wyb6r koncepcji
zagospodarowania teren6w w
Zasiekach oraz b. fabryki
materiat6w wybuchowych
./ realizacja przedsil;wzil;C
zwi'lzanych z zagospodarowaniem
terenow w Zasiekach oraz b.
fabryki materialow wybuchowych
./ wspieranie dziatan zmierzaj'lcych
do utworzenia i wybudowania
nowego przejscia w Zasiekach
Tworzenie warunkow spoleczno
kulturalnych
./ wspieranie inicjatyw rozwoju
edukacji biznesowej
./ wspieranie powstawania i rozwoju
instytucji i firm prowadz'lcych
dzialalnosc szkoleniow'l.,
wydawnicl'l., doradcZ<l dla MSP

+

+

gminal firma doradcza

gminalARG

gminal deweloperl inwestorzy

+

gminal firmy doradczel
inwestorzy

+

+

gminal sp6tka zarz~dzaj~ca

+

gminal Starostwol LUrzM

+

gminal instytucje i firmy
szkoleniowe
gmina

+

Tworzenie warunkow do
konkurencyjnosci i
zdolnosci przetrwania MSP

zwi~kszenia

2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

Uiatwienie dost~pu lokalnym
przedsi~biorcom do systemow
kojarzenia partnerow
Ulatwienie dostl;pu Jokalnym
przedsi~biorcom do informacji w
zakresie post~pu techniczno
ekonomicznego oraz integracji
europejskiej
Stworzenie systemu promocji
gospodarki gminy
Opracowanie i systematyczna
aktualizacja oferty gospodarczej
gminy
Opracowanie i aktualizacja oferty do
INTERNET-u
Opracowanie materia16w
promocyjnych

+

gminalARGI instytucje,
fundacje

+

gminaiEuroregionl ARRI
instytucje rZ'ldowe

+

ARG

+

gminal ARG

+

firma doradcza

3.4.

Dzialalnosc wydawnicza

+

3.5.

Opracowanie i systematyczna
aktualizacja ofert wsp6tpracy

+

+

gminal firmy doradczel agencje
reklamowe
gminal ARG

przedsi~biorc6w
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3.6.

Udzial gminy w imprezach
zewnf(trznych

+

3.7.

Kontakty wladz gminy z
mieszkancami

+

gmina

+
+

gmina

3.8.

!

Kontakty wladz gminy z mediami

3.9.

Rozw6j wsp6lpracy

4.

Opracowanie i wdrozenie gminnego
programu restrukturyzacji
rolnictwa

4.1.

Opracowanie programu aktywizacji
wybranych form produkcji rolnej
(warzywnictwo, sadownictwo, ro~i1iny
ozdobne, produkcja specjalistyczna,
produkcja Zywnosci ekologicznej)

4.2.

[

s(lsiadami

Wspieranie nowych form produkcji i
uslug na terenach wiejskich m.in.
~

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Z

~

~

przechowalnictwa i przetw6rstwa
owoc6w i warzyw
opracowanie programu
przetworstwa rolno-sp0Zywczego

Stworzenie mozliwosci doksztalcania i
zdobywania nowych kwalifikacji przez
rolnikow

4.4.

Rozw6j grup producenckich

4.5.

Wsp6ludzial w stworzeniu silnego
lokalnego centrum doradztwa
rolniczego

4.6.

Dzialania majl'tce na celu poprawf(
marketingu produkt6w rolnych

.4.7.

Opracowanie ekspertyz j material6w
informacyjnych dla potrzeb
przygotowania program6w
umozliwiajll.cych zdobycie srodkow

+

gminalARG

. gmina

+

gminalODRI Stowarzyszenie
Producent6w Warzywl LUrzM

+

gminalODRI Stowarzyszenie
Producent6w Warzywl LUrzM

+

budowa chlodni i mrozni
sktadowej

4.3.

+

+

+

gminalODRI Stowarzyszenie
Producent6w Warzywl LUrzM
Stowarzyszenie Producentow
Warzywl producenci rolni!
instytucje finansowel srodki
pomocowe
gmina, LUrzM, ODR
gminalODRI Stowarzyszenie
Producent6w Warzyw

+
+

GminalODRI Stowarzyszenie
Producent6w Warzywl LUrzM
producenci rolni/ firmy
doradcze, agencje
marketningowe

+

gminal firma doradcza

+

zewn~trznych

5.

5.1.

Wspieranie rozwoju turystyki,
rekreacji i rehabilitacji w gminie
Opracowanie programu rozwoju
wybranych form turystyki, rekreacji i
rehabilitacji - oferty dla dUZych
aglomeracji m.in. aglomeracji
ber! iiiskiej
~
zwi~kszenie liczby obiektow 0
odpowiednim standardzie
zwill.zanych z obslugl't turystow,
szczeg61nie mysJiwych
~
stworzenie osrodk6w sportu i
rekreacji w gminie (rejon Brod6w,
Zasieki)

Gmina, LUrzM, LUrzW,
Krajowa Izba Turystyki,
inwestorzy, Lasy Paiistwowe,
instytucje finansowe

+

inwestorzy, Lasy Panstwowe,
instytucje finansowe

+

inwestorzy, Lasy Panstwowe,
instytucje finansowe
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Rozw6j liczby gospodarstw
agroturystycznych

5.4.

Zagospodarowanie teren6w gminy dla
masowej turystyki pieszej, rowerowej i
samochodowej
,/ opracowanie tras turystycznych i
wytyczenie sciezek rowerowych
,/ opracowanie przewodnika
turystycznego po gminie
Budowa parking6w sr6dlesnych i
przydroznych

B.

Nowoczesna infrastruktura

5.3.

6.
6.1.

,/

[
[

+

+

+

+

kontynuacja budowy wodoci<tgu
grupowego w Bieczu i
okolicznych wsiach:
opracowanie projektu,
modemizacja i rozbudowa
wodoci~u zbiorowego w
Brodach

gminaJ mieszkancy wsil
stowarzyszenie agroturystyczne

gminaJ Lasy Panstwowe
gminaJARG

+

gminaJ Lasy Panstwowe, zarZ<\d
drag

gmina
gminaJ mieszkancy

+

budowa wodoci~u w Zasiekach

+

gminaJ mieszkancy

+

gminaJ inwestorzyl
deweloperzyl instytucje
finansowe

+

gminaJ inwestorzyl instytucje
finansowe

+

gminaJ inwestorzyl
deweloperzy/ instytucje
finansowe

+

gminaJ inwestorzyl
mieszkancyl instytucje
finansowe

Odprowadzanie i oczyszczanie
sciekaw
,/

,/

,/

7.

+

wwod~
,/

6.2.

+

Kompleksowe uPorzlldkowanie
gospodarki wodno-sciekowej
Zaopatrzenie wszystkich miejscowosci

,/

I
I
I
I
I
I
I
I
E
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opracowanie projektu i budowa
kanalizacji i oczyszczalni dla
Brod6w
opracowanie projektu i budowa
kanalizacji i oczyszczalni dla
Zasiek
opracowanie programu i
wspomaganie realizacji budowy
malych oczyszczalni w
pozostalych miejscowosciach

Kompleksowe uPorzlldkowanie
gospodarki odpadami
,/

budowa 'W)'sypiska
gminnego/wsp6ludzial w budowie

,/

likwidacja "dzikich" wysypisk

,/

rekultywacja zamkni~tych
wysypisk
podniesienie swiadomosci
ekologicznej mieszkanc6w
wdrozenie systemu segregacji
odpad6w i zagospodarowania
odpad6w

,/

,/

+

gminaJ s~siednie gminyl
inwestorzyl instytucje
finansowel NFOSiGWI
Ekofunduszl srodki pomocowe
gmina, NFOSiGW/
Ekofunduszl srodki pomocowe
gmina, NFOSiGWI
Ekofunduszl srodki pomocowe

+

gmina

+

gmina

+
+
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8.

8.1.

8.2.
8.3.
8A.

8.5.

8.6.
9.

9.1
9.2
9.3.
9.4

Poprawa dost~pnosci
komunikacyjnej

Budowa drogi Brozek-Olszyna
v' wprowadzenie inwestycji do
budzetu powiatu
v' poszukiwanie dost~pu do srodkow
pomocowych
v' uzyskanie zmiany przeznaczenia
gruntow
v' stworzenie konsorcjum do
budowy drogi
v' zmiana klasyfikacji drogi 
zamiast drogi powiatowej 
wojewodzka
Wspieranie dzialan zmierzaj<tcych do
utworzenia i wybudowania nowego
przejscia w Zasiekach
Modemizacja drogi Brozek-Olszyna
Wspieranie dzialan zmierzaj'l.cych do
budowy drogi nadgranicznej
(rokadowej) Olszyna-Gubin
Modemizacja drog gminnych
v' opracowanie programu poprawy
stanu dreg gminnych
v' systematyczne przeprowadzanie
remontow dr6g gminnych
v' udzielenie koncesji na biez'l.ce
utrzymanie drog gminnych
, Wspieranie dzialan zmierzaj<tcych do
! obudowy kladki dla pieszych Zasieki Forst budowy mostu w centrum Zasiek

gminal UrZ4d Powiatowy w
Zarach

+

gminal ARGI firma doradcza

+

gminal ministerstwol lasy
Panstwowe

+

Gminal ARG

+

LUrzM, zarZ4d drog

Gminal L.UrzMI L.UrzW

+
+

UrZ<td Powiatowy w Zarach

+

Gminal Urzl\.d Powiatowy w
Zarach/ L.UrzMI L.UrzW
gmina

+

gmina

+

gmina

+

gmina

+

Gmina, miasto Forst, Urz<td
Powiatowy w Zarach/ L.UrzMI
L.UrzW

Poprawa zaopatrzenia w media

Rozw6j sieci telekomunikacyjnej i
poprawa jakosci poJl\.czen
Poprawa dost~pnosci pol'l.czen w
sieciach bezprzewodowych
Rozwoj sieci energetycznej zgodnie z
zapotrzebowaniem i poprawa
niezawodnosci zasilania
Poszukiwanie mozliwosci gazyfikacji
gminy

10.

Przygotowanie i uzbrojenie terenow
pod budownictwo mieszkaniowe

10.1

Budowa osiedla domk6w
jednorodzinnych w Brodach
v'

przej~cie

przez gmin~ teren6w

AWRSP
v'

10.2.

+

wylonienie inwestor6wl
deweloper6w

Odbudowa miasta w Zasiekach

!

+

gminal operatorzyl
Telekomunikacja Polska S.A.

+

gminal operatorzy

+

gminalZaklady Energetyczne

+

gminal Zaklad Gazowniczy
w Zgorzelcu

+
+

gminal AWRSP - Oddz.
w Gorzowie Wlkp. - filia w
Zielonej Gorze

+

gminal ARG

+

gminal deweloperzy,
inwestorzy, mieszkancy/mieszk

r.,

[
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./

./

C.

opracowanie Feasibility Study i
plan6w realizacyjnych
ewentualnie ogtoszenie konkursu
architektonicznego
znalezienie potencjalnych
inwestor6wl deweloper6w

I
i

+

gminal L.UrzMI L.UrzW

+

gminal ARG

+
+

gmina
gmina

+

gmina

Edukacja i zdrowie spoleczenstwa
Wzrost potencjalu intelektualnego
gminy
Wzrost poziomu nauczania
./ poprawa wyposazenia szkoty
./ zwi~kszenie liczby pracuj<\cych
nauczycieli 0 odpowiednich
kwalifikacjach
./ ksztalcenie j~zykowe dzieci,
mtodzieZy i dorostych
./ otoczenie specjaln'l opiek'l
zdolnych dzieci
Poszukiwanie mozliwosci wspierania
finansowego mtodzieZy
Wzbogacenie program6w nauczania
o zagadnienia turystyczne, rolnicze i
ochrony srodowiska

+

gminal osoby prywatnel firmy
edukacyjne

+

gminal sponsorzy

+

gminalgimnazjum

llo4.

Utworzenie osrodka edukacji
biznesowej

+

ARGI firmy edukacyjne

11.5.

Utworzenie centrum edukacyjno
kulturalnego (biblioteka, szkota)

11.6.

Wspieranie wszelkich inicjatyw
edukacyjnych, propagowanie
system6w ksztakenia niestacjonamego
dla dorostych

11.
11.1

11.2.
11.3.

Realizacja edukacji historycznej i
ekologicznej
Sci<tgni~cie mtodych, wyksztalconych
11.8.
. ludzi do gminy

11.7.

12.

12.1.
12.2.
12.3.
1204.

+

+

gminal firmy edukacyjne

+

gminal szkola

+

gminal ARG

gminal sponsorzy
gminal inwestorzy
gminal ZOZI stowarzyszenia i
fundacje

Rozw6j sportu w gminie
./ kontynuacja budowy kompleksu
sportowego przy szkole (sa Ii
gimnastycznej, boiska, zaplecze,
bas en)
,/ stworzenie warunk6w do
uprawiania sportu w kaZrlej wsi
upowszechnienie "zdrowego"
trybu Zycia

gmina

+

Poprawa stanu zdrowotnego
mieszkanc6w gminy
Poprawa wyposazenia plac6wek
zdrowia
Utworzenie centrum zdrowia i
rehabilitacji
Podnoszenie swiadomosci
prozdrowotnej mieszkanc6w

./

ARGI sponsorzy/
stowarzyszenia i fundacje

+

+

gmina/ Kuratoriuml sponsorzy

+

gmina
gminal stowarzyszenia i
fundacje/ osoby prywatnel
firmy
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Atrakcyjne srodowisko i lad
przestrzenny

13.

Ochrona zasobOw przyrody

[

,
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13.1.
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13.2.

13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.S.

14.
14.1.

14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

Opracowanie programu ochrony
przyrody w gminie
./ podj~cie uchwaly przez Rad~
Gminy 0 nowych pomnikach
przyrody
i uZytkach ekologicznych
./ obj~cie ochron<t zasob6w w6d
podziemnych
./ opracowanie i wdrozenie systemu
oehrony w6d i jezior
Nadz6r nad prowadzeniem
sukcesywnej rekultywacji wyrobisk po
wydobyciu zwiru przez ieh
uZytkownik6w
Podnoszenie swiadomosci
ekologicznej mieszkanc6w gminy a
szczeg61nie dzieci i mlodziei:y
UporZ<tdkowanie park6w podworskich
w lasienicy i w Wierzchnie
Zagospodarowanie "starych" wyrobisk
na terenie gminy
Likwidacja skladowisk pestycydow w
Zasiekach
Dbalosc 0 istniej<tce pomniki
przyrody
Odzyskiwanie i wtorne wykorzystanie
surowc6w oraz odpad6w komunalnych
RewaJoryzacja zabytkowego centrum
Brod6w
./ opracowanie planu rewaloryzacji
./ poszukiwanie mozliwosci
sfinansowania prac
Zalezienie wlascicielalopiekuna
kosciola w leziorach Do1nych
Zagospodarowanie parku w Brodach
Otoczenie opiek<t przedwojennych
cmentarzy
Zachowanie historycznego ukladu
poszczeg61nych miejscowosci
Popularyzacja wykopalisk
archeologicznych

15.

Wprowadzenie ladu przestrzennego

15.2.

gmina

+

gmina

+

gmina

+

gmina

+

gminal wla:kiciele kopalni

+

gmina, szkola, ARG

+

+

gmina, ARG! Lasy Panstwowe

+

gmina

+

gmina
grninal szkora

!

+

gmina

+

gmina

+

gmina

i

Dbalosc 0 istniejllce zabytki kultury

14.6.

15.1.

+

Uporz'ldkowanie struktur
przestrzennych poszczeg61nych wsi
Podniesienie estetyki domostw i
wprowadzenie ladu w ich otoczeniu

+

gmina

+

gmina

+

gminal szkola

+

gmina

+

szkola, Muzeum
Archeologiczne

+
+

gmina
mieszkancy gminy
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[
[

1 Podniesienie swiadomosci
15.3. • mieszkanc6w w zakresie dbalosci 0
i estetyki\: i lad swojego otoczenia

E.

[

16.

16.1.

16.2.

E
I

16.3.
16.4.
16.5.
17.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.
17.5.
18.

+

I

gmina,ARG

i

Efektywnie zarz~dzana gmina
Wdrozenie efektywnego systemu
zarz~dzania finansami gminy
Opracowanie i wdrozenie
dtugofalowego systemu podatk6w i
opiat lokalnych wraz systemem
preferencji podatkowych
Stworzenie sytemu aktywnego
pozyskiwania srodk6w
pozabudzetowych, w tym
pomocowych
Wprowadzenie budzetu zadaniowego
gminy
Wdrozenie efektywnego systemu
zarzl:\dzania maji\tkiem gminy
Wdrozenie efektywnego systemu
zarzl:\dzania finansami gminy

+

gminal firma doradcza

+

gminal firmy doradcze

+

gmina

+

gminal firma doradcza

+

gminal firma doradcza

Poprawa sprawnosci dzialania i
zmiany w strukturze urzfdu
Stworzenie systemu kompleksowej
obslugi inwestor6w/przedsii\:biorc6w
./ opracowanie standardow obslugi
./ utworzenie stanowiska ds.
ewidencji gospodarczej, obslugi
przedsii\:biorc6w i promocji
./ utworzenie stanowiska ds. obslugi
inwestorow
Usprawnienie zarzi\dzania majqtkiem
gminy
./ inwentaryzacja maji\tku gminy
./ wdrozenie systemu ewidencji
nieruchomosci gminy
./ opracowanie programu
prywatyzacji nieruchomosci
./ poszukiwanie efektywnych metod
zagospodarowania nieruchomosci
gminy
Wdrozenie systemu monitoringu
gospodarki gminy
./ stworzenie Bazy Danych 0
Gminie
./ stworzenie Bazy Danych 0
Terenie
Wdrozenie corocznego systemu
aktualizacji programu strategicznego
rozwoju gminy
Wdrozenie nowoczesnych narz~dzi
wspomagajll.cych zarzll.dzanie gminll.
Zmiana sposobu realizacji uslug
komunalnych

+
gminal firma doradcza

+
+

gmina

+

gmina

+
+

gmina

+

gminal firma doradcza

+

gminal firma doradcza

+

gminal firma doradcza

+
+

gminalARG
gminalARG

+

gminalARG

+
+

I

gmina

I
44

[
Strategia rozwoju gminy Brody

TEKON s. c. Biuro Doradztwa j Ekspertyz

[
[
[

18.1.

Opracowanie programu prywatyzacj i
ustug

+

18.2.

Przeksztalcenie wlasnosciowe ZGKiM

+

19.

19.1.

E

19.2.

19.3.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
E
I

19.4.

6.2

Racjonalne zagospodarowanie
przestrzeni
Wytyczenie stref dzialalnosci
gospodarczej
Stworzenie mozliwosci prowadzenia
dziaialnosci gospodarczej na terenach
poszczegolnych wsi
Aktualizacja planu miejscowego
Zasiek w cZf(sci dotyczll.cej obszaru
przewidzianego do zagospodarowania
w pierwszej kolejnosci
Respektowanie ograniczen w
prowadzeniu dzialalnosci
gospodarczej na terenach krajobrazu
chronionego

Nadz6r nad

realizacj~

I

I

gminal firma doradcza
gmina! firma doradcza I
ZGKiM

+

gminal urbanista

+

gminal urbanista

+

+

gminal urbanista

gmina

strategii

1. Nadzor nad realizacj'l. strategii b~dzie petnie Rada Rozwoju Gminy zlozona z radnych, liderow
lokalnych oraz zaproszonych reprezentantow IicZ'tcych si~ srodowisk gminy.
2. Wskazane jest utworzenie, dla potrzeb koordynacji i realizacji zadan uj~tych w planie
operacyjnym, odpowiedniej komorki w Urz~dzie Gminy, ktorej zadania, po utworzeniu,
mogla podj'l.c Agencja Rozwoju Gminy.

b~dzie

3. Radzie Gminy co roku powinno byc skladane sprawozdanie z post~pow w realizacji strategii w
konfrontacji z przyj~tymi wskainikami.
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7. PROGRAM DZIALANIA
7.1

Ogolne uwarunkowania wsparcia realizacji programu

Gl6wnym realizatorem strategii rozwoju gminy b~dzie Zarzqd Gminy i Rada Gminy. Zasadniczymi
narz~dziami lokalnej polityki b~dq:
planowanie spoleczno-gospodarcze,
polityka oplat i podatk6w
inwestycje infrastrukturalne
polityka informacyjna
polityka promocji gminy
emisja obligacji
przedsi~wzi~cia organizacyjne, cz~sto podejmowane z kapitalem prywatnym (os6b fizycznych,
instytucji finansowych).
Organy gminy powinny bye animatorami Zycia gospodarczego, spotecznego oraz kulturalnego.
Podstawowym celem wszelkich dziatan podejmowanych powinno bye zach~cenie potencjalnych
inwestor6w do inwestowania na terenie gminy a nie na terenie gmin sqsiednich.

7.2
Lp.
1.

2.
3.
4.

5.

Program priorytetowych

Zestawienie priorytetowych

przedsi~wzi~c

Termin realizacji
1999
1999

Utworzenie A2encji Rozwoju Gminv
Opracowanie i wdrozenie programu promocji gminy
Opracowanie i wdrozenie systemu zarz'ldzania nieruchomosciami gminy

2000- 2010

Zmiana systemu zarZ(ldzania gminq

1999 - 2000

Uporz'ldkowanie gospodarki odpadami:
_ budowa wysypiska smieci na terenie gminy lub wsp6tudziat w budowie
mi~dzygminnego

6.

przedsi\:wzi~c

1999-2005

wysypiska smieci

- likwidacja dzikich wysypisk
Uporzqdkowanie gospodarki wodno-sciekowej:

2000 -2010

kontynuacja budowy wodociqgu w Bieczu i w s'lsiednich wsiach
_ budowa wodociqg6w w pozostalych miejscowosciach
_ budowal modemizacja oczyszczalni sciek6w w Brodach

7.

- budowa kanalizacii w Brodach
Opracowanie programu remont6w swietlic

8.

Utworzenie Parku Gospodarczego na terenie bunkr6w

9.

Opracowanie programu remont6w i modemizacji drog gminnych

10.

Rozw6j bazy sportowo-rekreacyjnej i rehabilitacyjnej:
- budowa boiska sportowego przy szkole (w Brodach)
_ utworzenie boisk w kazdej wh,kszej wsi

!

11.
12.

- uruchomienie centrum zdrowia i rehabilitacii
Rozwoj pozaszkolnych form edukacji dzieci, mtodziezy i dorostych
Opracowanie programu restrukturyzacji rolnictwa i rozwoju przetworstwa roIno
spoZywczego:
_ opracowanie programu restrukturyzacji rolnictwa i przetw6rstwa rolno-spoz.

2000
2000
2000
1999-2005
!

1999-2005
1999-2010

- rozw6j grup producenckich
_ budowa chlodni i mroini skladowej.
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15.
16.

Rozw6j przetw6rstwa rolno- spozywczego

2000-2005

Opracowanie programu wspomagania rozwoju turystyki
- rozw6j agroturystyki
_ rozw6j ustug turystycznych
_ wydanie informatora 0 gminie i b. fabryce material6w wybuchowych
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i

19.

7.3

2000-2005

Budowa drogi Olszyna-Brozek

Plan dzialania gminy w latach 1999 - 2003

Krotkoterminowy plan dzialania gminy na lata 1999-2003 zosta1 opracowany przez Zarz~d Gminy, co
przedstawia ponizsze zestawienie:
Rodzaj przedsifwzifcia

Lata

Opracowanie koncepcji budowy wysypiska smieci lub wsp6ludzialu

1999

w budowie mi~dzygminnego wysypiska smieci
2.

Wybudowanie stacji transformatorowej 1510,4 kV w Brodach

3.

Budowa stacji Era GSM w Zasiekach

4.
5.
6.

Remonty elewacji budynk6w w Brodach
Przeprowadzenie zmian prawno-organizacyjnych w Zakladzie Gospodarki
Komunalne' i Mieszkaniowe'
Utworzenie stowarzyszenia wspomagaj&.cego realizacj~ strategii

7.

Opracowanie projektu technicznego wysypiska smieci

8.

Opracowanie dokumentacji geodezyjnej oraz projekt6w technicznych przyt&.czy
wodoci&.gow w Grodziszczu, Jalowicach i Jasienicy oraz budowy sieci w
Grodziszczu
Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudow~ oczyszczalni sciek6w w
Brodach (ul. KiliIlskiego, Kosciuszki) oraz projekty techniczne kanalizacji dla
obszar6w podt'lczonych do oczyszczalni w Brodach

9

10.

Remont swietlicy

11.
12.

Opracowanie projektu technicznego boiska sportowego przy szkole w Brodach

I 13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

Poszukiwanie mozliwosci pozyskania srodk6w na
Ekofunduszu
Budowa wysypiska smieci

budow~

wysypiska z

Modemizacja oczyszczalni przy ul. Kilillskiego lub budowa nowej
Remont swietlicy
Opracowanie projekt6w technicznych dla stacji uzdatniania i wodoci&.gu w
Brodach (Jeziory Dolne, Nabloto, Suchod6J, Jeziory Wysokie, cz~sciowo Brody)
Remonty dr6g gminnych (dojazdowych)
Budowa sieci wodoci&.gowej i przyt&.czy w Grodziszczu i lalowicach i Jasienicy
Budowa (modemizacja) oczyszczalni w Brodach
Opracowanie dokumentacji technicznej wodoci&.gu w Kole i Wierzchnie
Budowa wodoci&.gu Wierzchno-Kolo
Rozpocz~cie

budowy wodoci&.gu w Brodach

Remont swietlicy

1999
1999
1999
1999
1999
2000
2000

2000

2000
2000
2000
2001
2001
2001
2002

!

2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003

I

"

I
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7.4

Strategia rozwoju gminy Brody

Instytucja wspieraj=lca i koordynuj=lca realizacjf strategii

Utworzenie w gminie specjalnej instytucji koordynuj'lcej wdrazanie strategii, kt6rej celem bftdzie
wspieranie i monitorowanie dzialan w zakresie realizacji strategii rozwoju gminy, a w szczeg61nosci
inspirowanie i wspieranie rozwoju przedsi{!biorczosci lokalnej jest projektem szczegolnym,
najwazniejszym dla strategii. B~dzie to instytucja odpowiedzialna za wspieranie i koordynowanie
dzialan zwi'lzanych z realizacj'l strategii rozwoju gminy.
Za formft dzialania mozliw'l do realizacji w bardzo kr6tkim czasie uznano stowarzyszenie. Wskazane
byloby jednak powolanie stowarzyszenia (fundacji lub sp6lki prawa handlowego)jako instytucji non
profit, kt6ra dzialalaby w oparciu 0 statut uwzglftdniaj'lcy cele, dla kt6rych instytucja zostala
powolana.
Bardzo wazne jest by do stowarzyszenia (fundacji/sp61ki) przystqpita gmina po przyjftciu przez Radt(
Gminy odpowiedniej uchwaly. Bardzo wskazane byloby by gmina wniosla aport w postaci
pomieszczen, w kt6rych Agencja mogtaby funkcjonowac i w kt6rych mogtaby rozwijac dzialalnosc
tworZ'lc np. inkubator przedsi~biorczosci.
Opracowano propozycj~ statutu oraz przewiduje sift podjftcie dziatan zwi'lzanych z zarejestrowaniem
stowarzyszen ia.
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8.

8.1

8.1.1

Strategia rozwoju gminy Brody

OPIS WYBRANYCH PROJEKTOW PRIORYTETOWYCH

Projekty realizuj~ee eel: "SILNA, KONKURENCYJNA I PRZYJAZNA
SRODOWISKU GOSPODARKA"

UTWORZENIE STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMINY BRODY

1. eel i zadania stowarzyszenia:
Celem powolania instytucji w formie stowarzyszenia p.n. Agencja Rozwoju Gminy jest koordynacja,
wspieranie i monitorowanie dzialan w zakresie realizacji strategii rozwoju gminy a w szczegolnoSci:
inspirowanie i wspieranie rozwoju przedsi~biorczosci,
sprawowanie merytorycznej opieki nad realizacjl\. proponowanych i podejmowanych projektow
przedsi~wzi~c, zapewniajl\.c ich zgodnosc z celami strategii rozwoju gminy,
pomoc w pozyskiwaniu pomocy eksperckiej,
poszukiwanie zr6del finansowania przedsi~wzi~c,
monitorowanie zmian zachodzl\.cych w gminie,
koordynacja prac zwi~nych z wdrazaniem strategii.

Dotychczas brakjest w gminie instytucji wspierajl\.cych lokalne inicjatywy rozwoju gospodarczego
gminy, w tym:
wspomaganie rozwoju MSP;
rozw6j infrastruktury spoleczno-ekonomicznej;
tworzenie lokalnych funduszy;
kreowanie wsp61nych przedsie::wzie::c gospodarczych;
wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych;
swiadczenie uslug na rzecz biznesu.

2. Forma organizacyjno-prawna
Na obecnym etapie dzialania za najbardziej odpowiedni<t form<! przyj~to stowarzyszenie. Cele,
zadania i zasady dzialania przedstawiono w projekcie statutu (zal. 1 ). Istnieje takze uruchomienie
agencji w formie sp6Jki z ograniczon<t odpowiedzialnosci<tiub sp6lki akcyjnej.
3. Zakres dzialalnosci
Podstawowymi zadaniami Agencji be::d<t m.in.:
gromadzenie i udoste::pnianie informacji 0 charakterze gospodarczym wszystkim zainteresowanym
osobom fizycznym i prawnym (prowadzenie banku informacji),
swiadczenie uslug doradczych, m.in. prawno-ekonomicznych, marketingowych,
prowadzenie rejestru nieruchomosci do zagospodarowania
prowadzenie rejestru niewykorzystywanych lub zbe::dnych srodk6w produkcji,
kojarzenie partner6w zainteresowanych podejmowaniem wsp61nych dzialan,
organizowanie kurs6w i szkolen,
pozyskiwanie srodk6w na realizacje:: projekt6w strategii rozwoju gminy,
inicjowanie i organizowanie wszelkich form promocji gminy,
swiadczenie uslug administracyjno-biurowych,
wspieranie dziaJan na rzecz rozwoju ducha przedsie::biorczosci wsr6d dzieci i mlodziezy
wspieranie powstawania i rozwoju MSP,
kreowanie wsp61nych przedsi<!wzi~c gospodarczych,
wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych,
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obsluga Lokalnego Funduszu Por~czen,
prowadzenie bank6w informacji,
promocja eksportu produkt6w,
kapitalowe uczestnictwo w przedsi~wzi~ciach gospodarczych,
poszukiwanie .tr6del finansowania przedsi~wzi~c,
pomoc w organizowaniu grup producenckich.
Agencja powinna wsp6lpracowac z organizacjami w regionie, w kraju i za granic(l oferuj(lcymi pomoc
w zakresie informacji i promocji oraz wsparcie dla malych i srednich przedsi~biorstw. Przewidywana
jest tez pomoc organizacyjna dla prowadZ(lcych dzialalnosc gospodarcz(loraz szeroka akcja
szkoleniowa dla r6i.nych grup uczestnikow.
Przewiduje si~, ze w dalszej perspektywie Agencja Rozwoju Gminy b~dzie angazowac si\! w nowe
formy wspierania finansowego inicjatyw gospodarczych podejmowanych na terenie gminy. Zaklada
sii( bowiem utworzenie:
• Funduszu Gwarancyjnego dla malych przedsi\!biorstw, kt6ry moze pori(czyc do 70% zaci(lgnii(tego
kredytu,
• Funduszu POZyczkowego (na preferencyjnych zasadach) dla os6b podejmuj(lcych male
przedsii(wzii(cia gospodarcze.
Wazne jest dokonanie wlasciwego podzialu r61 mii(dzy Agencji( Rozwoju Gminy a dzialaniami
prowadzonymi przez Urz(ld Gminy.
Wskazane jest wi~c okreslenie takiego zakresu jego dzialania, aby bylo mozliwe zastosowanie
instrumentow rozwoju lokalnego wykorzystywanych przez organizacje pozarZ(ldowe dziaiaj(lce na
5 P
..
innych terenach. roponuJe Sl~ zatem:
stworzenie grupy inicjatywnej i powoianie przez pelnomocnika dIs organizacji stowarzyszenia,
wyb6r formy i zakresu dzialania,
przygotowanie niezb~dnej bazy materialnej do uruchomienia dzialalnosci,
podji(cie decyzji 0 oplaceniu w pierwszym okresie funkcjonowania etatu pelnomocnika
okreslenie sposobow wsp6lpracy i drogi komunikacji oraz przeplywu informacji z innymi
instytucjami typu Rejonowy Urz(ld Pracy, inne instytucje i osrodki wspierania malej
przedsi~biorczosci.

4. Zrodla finansowania
Podstawowym ir6dlem finansowania b~d(l srodki finansowe wplacone przez czlonk6w
stowarzyszenia. Ponadto, na zasoby finansowe stowarzyszenia bi(d(l skladac si~ mog(l:
dotacje celowe: samorz(ldowe, instytucji wspomagaj(lcych rozw6j przedsii(biorczosci i
infrastruktury w gminie,
subwencje, darowizny,
dochody z prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, odsetki od lokat bankowych,
srodki pochodz(lce z innych ir6del przewidzianych prawem.

5. Warunki organizacji stowarzyszenia:
Warunkiem utworzenia stowarzyszeniajest:
powolanie Pelnomocnika dIs organizacji Agencji Rozwoju Gminy
utworzenie komitetu zaloZycielskiego
okreSlenie zakresu dzialania
opracowanie projektu statutu
przygotowanie wniosku podpisanego przez wszystkich cztonk6w komitetu zaloZycielskiego
zawieraj'lcy nazwfC stowarzyszenia oraz informacje 0 tymczasowej siedzibie (dokJadny adres
5 M.in. doswiadczen jednostek uczestniczqcych w latach 1993· I 997 w projekcie Ministerstwa Pracy i Polityki
SpoJecznej oraz Banku Swiatowego 0 nazwie "Projekt promocji przedsi~biorczosci i rozwoju sluib zatrudnienia"
TOR 10, kt6re traktowac momajako wst~p do dyskusji 0 dalszych kierunkach dzialalnosci i rozwoju Centrum.z
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oraz w miar~ moiliwosci numer telefonu),
_ sporutdzenie Iisty zaloZycieli - minimum 15 os6b (imiona i nazwiska czlonk6w, data i miejsce
urodzenia, miejsce zamieszkania oraz wlasnorl(czny podpis),
_ protok61 z wyboru komitetu zaloZycielskiego oraz przyj~cia uchwaly dotycz'lcej statutu.

6. Sposob funkcjonowania stowarzyszenia:
Zalozono, ie przy agencji b~dct funkcjonowaly:
1. Centrum Informacj; i Promocji obsluguj'lce lokaln'l bazl( danych, prowadz'lce monitoring
gospodarki gminy oraz promocj~, w tym opracowuj'lcej informacje i analizy w r6Znych
przekrojach oraz oferty dla potencjalnych inwestor6w.
2. Osrodek wspierania malej przedsil;biorczosci , w kt6rego ramach mog'l funkcjonowae dwa-trzy
zespoly zadaniowe (w sumie docelowo okolo 5- 6 os6b); celem dzialalnosci Osrodka b~dzie:
popularyzowanie idei przedsi~biorczosci,
aktywne wspieranie inicjatyw lokalnej spolecznosci w zakresie tworzenia i rozwijania firm,
rozwi'lzywanie problem6w zwi'lzanych z ich powstawaniem.
wsp6lpraca z innymi organizacjami w celu tworzenia wsp61nej plaszczyzny do dzialalnosci na
rzecz rozwoju gospodarczego i spolecznego gminy.
3. Centrum Szkoleniowe - organizuj'lce i prowadz'lce dzialalnose szkoleniowlt,
Klub Pracy - gromadzctcy i propagujctcy wsr6d bezrobotnych i poszukuj'lcych pracy oferty
zebrane na lokalnym rynku pracy (aktywna wsp6lpraca w rejono\\ym Urzl(dem PracY)6
Zesp6t Doradc6w - zapewniaj'lcy biez'lce wsparcie merytoryczne osobom prowadz'lcym i
podejmuj'lcym dzialalnose gospodarczlt, poprzez prowadzenie uproszczonych funkcji
konsultingowych lub pomoc w pozyskaniu wtasciwych profesjonalnych doradc6w w wymaganym
zakresie.

4. Fundusz rozwoju przedsifbiorczosci
Celem dzialania funduszu bl(dzie wspieranie wszelkich inicjatyw gospodarczych ze szczegolnym
nastawieniem na finansowanie ich realizacji.
Mozliwe jest takze prowadzenie:
Funduszu Wspierania Przedsi~biorczosci oferuj'lcego poczcttkuj'lcym przedsi~biorcom wsparcie
kapitalowe w formie poiyczek i gwarancj i
Inkubatora Przedsi~biorczosci (wyll(gamia firm) oferujctcego powstajctcym jednostkom przede
wszystkim powierzchni~ 0 okreSlonych parametrach (pr'ld, gaz, woda) niezbl(dnct do prowadzenia
dzialalnosci gospodarczej na warunkach preferencyjnych w por6wnaniu do stawek rynkowych;
inkubator moze w przyszlosci dzialae na terenie Parku Gospodarczego.
Nazwy instytucji oraz podzial r61 mi~dzy utworzonymi jednostkami moze bye zupelnie inny.
Powyzsze propozycje wymagajct skonkretyzowania poprzez przeprowadzenie dyskusji nad
oczekiwanym ksztaltem Stowarzyszenia, zgodnym z preferencjami wladz i spolecznosci, a nast~pnie
przygotowanie szczeg6lowego planu dzialania, kt6ry - po zatwierdzeniu - bylby podstaw'ljego
dzialania w okreslonym horyzoncie czasowym okolo 2-5 lat.

7. Siedziba stowarzyszenia
Zalozono, ze siedzib'lAgencji Rozwoju Gminy bl(dzie budynek b. sali gimnastycznej, w kt6rym
miesci sil( obecnie restauracja (parter). Budynekjest wlasnosci'l komunaln'l. Inwentaryzacjl( budynku
po dawnej sali gimnastycznej w Brodach w przedstawionct w aneksie 2.

8. Termin reaUzacji / termin

6

rozpocz~cia

dzialalnosci

Ze srodkow Programu Unii Europejskiej PHARE, w cz~sci Osrodkow Wspierania Malej Przedsi~biorczoSci wprowadzane

SI\. projekty tzw. JOB BUTIQUE - "sklepiki z ofertami pracy krotkoterminowej".
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Wst~pne

dzialania organizacyjne zwiltzane z rejestracj(l stowarzyszenia zostaty jUi: podj~te.
Przewiduje si~ zreaJizowanie prac wst~pnych w okresie do konca IV kwartalu 1999, zorganizowanie
agencji - w okresie 6 miesi~cy.
9. Uczestnicy projektu:
gmina ew. s(lsiednie gminy, kt6re wyrazlt ch~c przyst<ijJienia do stowarzyszenia
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
banki
podmioty gospodarcze
gospodarstwa rolne
osoby fizyczne
10. Spodziewane efekty realizacji projektu:
wspomag~nie realizacji strategii rozwoju gminy
rozw6j MSP
rozw6j powi(lzan zewn~trznych firm
dost~p do informacji
kreowanie przychylnego klimatu dla biznesu
11.

Wst~pna

kalkulacja kosztow projektu:
kapital ~ min. 10 tys. zl,
koszty opracowania i uruchomienia projektu - TEKON s.c.

12. ZrOdla finansowania projektu:
rolnicy
przedsi~biorcy

inwestorzy
budzet gminy
firmy prywatne
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Towarzystwo i Fundacja Inicjatyw Spoleczno-Ekonomicznych
FAPA
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

[
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[

8.1. 2

I
I

1. Cel projektu:
Lokalny fundusz por~czeft kredytowych umozliwi likwidacj~ trudnosci natury kapitatowej
i barier rozwoju inicjatyw bardziej aktywnych mieszkaftc6w gminy.
Fundusz stawia sobie za cele:
aktywizacj~ gospodarcz'l. gminy;
stymulacj~ rozwoju istniej'l.cych firm;
- wdrozenie i rozw6j swiadomosci rynkowych regut gry;
rozw6j przedsi~biorczosci i aktywizacj~ ekonomiczn'l. mieszkaftc6w gmin)';
stymulacj~ przemian struktury gospodarki w p0i:'l.danym kierunku.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

LOKALNY FUNDUSZ PORF;CZEN KREDYTOWYCH

Moze stanowic w przyszlosci cz~sc Gminnego Funduszu Inwestycyjnego (Funduszu Rozwoju
Przedsi~biorczosci) umozliwiaj'l.cego finansowanie przedsi~wzi~c inwestycyjnych. w tym 0
podwyzszonym ryzyku.
2. Uzasadoienie projektu:
Powolanie funduszu por~czeft kredytowych pozwoli na pokonanie bariery kapitatowej,
a w szczeg6lnosci:
braku wystarczaj'l.cych wlasnych srodk6w na uruchomienie samodzielnej dzialalnosci;
- utrudnionego dost~pu i stosunkowo wysokiego oprocentowania kredyt6w bankowych;
braku wyczerpuj'l.cych informacji 0 mozliwosciach dost~pu do srodk6w finansowych;
 koniecznosci zabezpieczenia uzyskiwanych kredyt6w i poddawania si~ calej procedurze
formalno-technicznej, wymaganej przez banki;
- wzajemna nieufnosc wsp6luczestnik6w potencjalnej gry finansowej wynikaj'lcej z ryzyka
podejmowania dzialalnosci gospodarczej oraz negatywnej atmosfery wok61 bank6w.
3. Spos6b realizacji projektu:
stworzenie w gminie struktur Lokalnego Funduszu Por~czeft Kredytowych oraz zgromadzenie
odpowiedniego kapitalu
- poszukiwanie zr6det dofinansowania funduszu
gwarantowanie h'l.di por~czanie kredyt6w zaci!lgni~tych w bankach, z kt6rymi fundusz nawi4ze
wsp6lprac~

monitoring inwestycji finansowych i kontrola splat
opiniowanie przedsi~wzi~c gospodarczych podejmowanych przez mieszkanc6w gminy
wspieranie dzialaft szkoleniowych i doradczych podejmowanych przez w gminie rozwijanie
wsp6lpracy z wladzami gminy w zakresie priorytet6w i kierunk6w rozwoju gospodarki.
4. Czas realizacji letapy realizacji projektu: do koftca 2000 r.
5. Uczestnicy projektu:

przedsi~biorcy,

gmina

6. Spodziewane efekty realizacji projektu:
- wzrost zaangazowania kapitalowego w gminie
 wzrost realizowanych przez przedsi~biorc6w inwestycji
- wzrost dochod6w budietu gminy
7. ZrOdla finansowania projektu: osoby prywatne, instytucje finansowe, instytucje \\spomagaj'l.ce
rozw6j MSP, fundusze pomocowe, sponsorzy

[
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Strategia rozwoju gminy Brody

PROGRAM ROZWOJU ROLNICTWA ORAZ PRZETWORSTWA ROLNO
SPOZYWCZEGO

1. Cel projektu:
Celem projektu jest opraeowanie strategieznego programu rolnictwa i rozwoju przetworstwa rolno
spoZywezego w gminie. Planowane przedsi~wzi~eie obejmuje:
• opraeowanie strategieznego programu restrukturyzaeji i rozwoju rolnictwa;
• opraeowanie projektu budowy ehtodni i mroini skladowej oraz poszukiwanie mozliwosei
sfinansowania przedsittwzi~eia
• opraeowanie strntegicznego programu rozwoju drobnego przemyslu przetworstwa rolno
spoZywezego i dziedzin towarzysz~cych (produkcja opakowan);
• opraeowanie strategii marketingowej produktow gminy;
• opracowanie programu zagospodarowania gruntow i obiektow znajduj~eych sitt w gestii ARWSP;
• opracowanie programu szkolenia producentow i przedsi~biorcow.
2. Uzasadnienie projektu:
Gmina Brody posiada tradyeje rolnieze i dysponuj~c dobrymi warunkami glebowymi i
klimatyeznymi oraz ezystym srodowiskiem moglyby uezynic z rolnictwa i przetworstwa rolno
spoZywezego jedn~ z wiod~eyeh dziedzin pod warunkiem poprawy efektywnosci gospodarowania
w rolnictwie i stworzenia bazy przechowalniczej i rozwoju przetworstwa rolno-sp0Zywczego.
Realizacja tego celu wymaga podjttcia dzialan interwencyjnych przy wydatnej pomocy zewn~trznej.

3. Sposob realizacji projektu:
• okreslenie sposobu sfinansowania projektu
• okreslenie sposobu kierowania projektem
• opracowanie projektu przy wspoludziale pozostalych uczestnikow projektu
4. Czas realizacji /etapy realizacji projektu:
• opracowanie raportu nt. rolnictwa oraz oeeny perspektyw rozwoju wraz z utworzeniem bazy
przetworstwa
• powolanie fundacji rozwoju rolnictwa
• dzialania na rzeez rozwoju przemyslu rolno-sp0Zywczego oraz dzialalnoSci pozarolniczej na wsi
5. Uczestnicy projektu: gmina, Lubuski Urz~d Wojewodzki, Urz~d Marszalkowski Wojewodztwa
Lubuskiego w Zielonej Gorze, ODR, Agencja Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa, grupy producentow
rolnych, , Agencja Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnietwa
6. Spodziewane efekty realizacji projektu:
- poprawa efektywnosei gospodarowania w rolnietwie, m.in. poprawa struktury indywidualnych
gospodarstw rolnych
- rozwoj przetworstwa rolno-sp0Zywczego, gastronomii oraz branz zwi~zanych z rolnictwem i
przemyslem rolno· spozywczym (opakowania)
 rozwoj otoczenia, m.in. firm transportowych, handlowych oraz uslugowych, w tym
swiadcz~cych uslugi finansowe, doradcze, marketingowe.
7. Zr6dla finansowania projektu: gmina, Agencja Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa, grupy
producentow rolnych, FAPA, Agencja Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa, srodki pomocowe.
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Strategia rozwoju gminy Brody

BUDOWA BAZY PRZECHOWALNICZEJZYWNOSCI- CHLODN1 I MROZNI
SKLADOWEJ

1. Cel: budowa chlodni i mrozni sldadowej a w szczegolnosci:
swiadczenie uslug zwi1\.zanych z przechowywaniem swieiych produktow pochodzenia
rolniczego (owoce, warzywa ew. mif(so) odpowiednio przygotowanych (oczyszczonych,
posegregowanych, zapakowanych), pochodz1\.cych z gospodarstw rolnych z terenu gminy jak
rowniez z s1\.siednich obszar6w, maj1\.cych charakter rolniczy,
stworzenie bazy magazynowej z jednoczesn1\. mozliwosci1\. zaopatrywania mieszkanc6w
duiych aglomeracji, szczegolnie Berlina
stworzenie warunkow do wzrostu oplacalnosci produkcji rolnej oraz procesow integracyjnych
w obr~bie rolnictwa i jego otoczenia, (poprzez podj'tcie dziatan integruj1\.cych rolnikow z
terenu gminy w kierunku specjalizacji zwi1\.zanej z asortymentem chiodni),
przygotowanie bazy surowcowej do ewentualnych zakladow przetw6rstwa (warzyw, owoc6w
innych artyku16w spoZywczych),
budowa zaplecza do przechowywania mi~sa zakupywanego w ramach skupu interwencyjnego
przez Agencj't Rynku Rolnego.
2. Uzasadnienie:
W obliczu bliskiej perspektywy czlonkostwa w Unii Europejskiej i stosowanych tam rozwi1\.zan w
zakresie dofinansowania produkcj i iywnosciowej realizacja tego przedsif(wzif(cia jest zasadna.
Ze wzgl~du na lokalizacj't gminy takie przedsif(wzi'tcie rokuje szanse przewagi w stosunku do
konkurencyjnych obiektow. w regionie.
3. Charakterystyka
Przedsi~wzi~cie inwestycyjne zwi1\.zane z bud ow1\. kompleksu chlodni i mroini skladowych do
przechowywania produktow swieiych, jak i mrozonych, naleiy realizowac etapowo.
4. Propozycje:
etap I
dzialania skoncentrowane na rozpropagowaniu wsrod gospodarstw rolno-ogrodniczych
korzysci, jakie mag1\. przyniesc tego rodzaju inwestycje oraz tworzeniu grup (zespoJow)
zajmuj1\.cych sif( odpowiednim przygotowaniem (czyszczeniem, sortowaniem, pakawaniem)
wyprodukowanych pfodow rolnych.
- rozpoznanie rynku zaopatrzenia i zbytu.
etap II
budowa chiodni sktadowej lub magazynow chlodz1\.cych w celu przygotowania bazy do
przechowywania warzyw i owocow .
W zaleznosci od mozliwosci finansowych w okresie wdrazania projektu, mozna dokonac zakupu
obiektow chlodniczych roznych modui6w. W dalszym etapie nalei:aloby rozwaiyc mozliwosc
wydzierzawienia obiektow, oddania ich w leasing, ewentualn~ sprzedai:; w sytuacji gdy zostanie
wyloniony podmiot zarz1\.dzaj1\.cy stref1\. usfugowo-przemyslow1\. na terenie pomilitarnym, oddanie w
zarzlld.
5. Miara wynik6w:
Realizacja opisanego wyzej przedsi'twzi~cia powinna przyczynic si(( do:
wzrostu skali, jakosci jednorodnej produkcji roinej,
zwi'tkszenia oplacalnosci produkcji, poprzez obnizk't kosztow produkcji: poprzez specjalizacj((
oraz podj'tcie wsp61nych dziatan marketingowych,
zastosowania nowoczesnych metod produkcji,
wzrostu konkurencyjnosci sprzedawanych produkt6w,

[
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wzrostu zatrudnienia na terenie gminy (nowe miejsca pracy).
.
Dzialalnosc chlodni b~dzie opierae si~ 0 lokalne produkty rolne (gmina Brody, Lubsko, Gubin, Zary).

6. Zrodla finansowania:
Przedsi~wzi~cie inwestycyjne moze bye sfinansowane ze srodkow wlasnych zainteresowanych
producentow rolnych, inwestorow i cz~sciowo obcych (preferencyjne kredyty zwi'lzane z obsrug,!
rolnictwa).
Inwestycja moze ona bye realizowana etapowo, w zaleznosci od potrzeb i zainteresowania klientow.
Wazne jest aby powstal efektywny program maksymalnego zagospodarowania w ciqgu roku
wszystkich obiektow i komor, gdyz ze wzgl~du na sezonowose produkcji i zr6Znicowane cykle
produkcyjne, cz~se produktow przechowywanajest w okreslonych porach roku (np. truskawki od
czerwca do jesieni, poiniej te same komory mog'! bye zastqpione innymi produktami m.in.
warzywami, ziemniakami na frytki itp.).

7. Koszty:
Koszty przedsi~wzi~cia S,! zroznicowane w zaleznosci od zakresu i skali inwestycji.
Ze wzgl~du na mozliwose budowy i instalowania r6Znych modulow chlodni i mroini, koszty
zwi¥llne z realizacj,! tego przedsi~wzittcia moget bye rozlozone w czasie w zaleznosci od skali
inwestycji. Istnieje wiele wariantowych rozwietzan spelniajetcych wymagania standard owe oraz
specjalne (zgodne z Zyczeniem odbiorcy).

8. Szacunek przykladowych kosztow:
_ koszt obudowy komory chlodniczej do przecho\\ywania towarow wymagaj,!cych temperatur w
zakresie -SoC do +50C 0 wymiarach 20x20x4 m wynosi aktualnie ok. 77.000 PLN
_ koszty obudowy komory mroiniczej do przechowywania przetworow w temperaturze do -22oC
o identycznych wymiarach wynoszet (w zaleznosci od wariantu wykonczenia) od 207.000 do
3 000 000 PLN,
_ urntdzenie chlodnicze do komor chlodniczych i mroiniczych 0 gabarytach opisanych wyzej,
wynosz'! odpowiednio: 165.000 i 400.000 PLN,
Warto zaznaczye, ze komory chlodnicze (mroinicze) 0 parametrach 20x20x4m pozwalajetna
przechowywanie 160 ton produktow.

9. Okres realizacji
Wykonanie obiektu 0 parametrach zgodnych z oczekiwaniami odbiorcy (wymagania standardowe lub
specjalne) oraz montaz na miejscu u odbiorcy, mozliwe jest w stosunkowo krotkim czasie (od 3-5
miesittcy).

10. Uczestnicy przedsi~wzi~cia
Najwazniejszymi uczestnikami przedsittwzittcia bttdet rolnicy gminy oraz gmin okolicznych (Lubsko,
Gubin ), inwestorzy z zewnettrz, instytucje finansowe.
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8.1.5 GRUPY PRODUCENCKIE ROLNIKOW
1. Cel projektu:
Utworzenie grup producentow majll.cych na celu zacht;!cenie producentow rolnych do podejmowania
inicjatyw w poszukiwaniu najlepszych warunkow wytwarzania produktow wysokiej jakosci i
uzyskania wyzszej ceny nit przecitttna, wsp61ne uZytkowanie maszyn
i urzll.dzen, wspolne poszukiwanie rynk6w zbytu, zaciesnianie powill.zan pomi~dzy producentami a
odbiorcami (przemysl rolno-spoZywczy).
2. Uzasadnienie projektu:
Trudnosci producentow rolnych w dostosowaniu swojej dzialalnosci do regut gospodarki rynkowej.
3. Sposob realizacji projektu:
_ organizacja zespo16w;
_ prowadzenie szkolen specjali stycznych.
4. Czas realizacji: sukcesywnie
5. Uczestnicy projektu:
gmina
producenci rolni specjalizujll.cy sitt w okreslonych kierunkach produkcji
Osrodek Doradztwa Rolniczego
UfZIl.d Marszalkowski Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej G6rze
6. Spodziewane efekty realizacji projektu:
Rozw6j indywidualnych gospodarstw rolnych oraz podniesienie ich rentownosci
7. ZrOdla finansowania projektu:
- gmina
producenci rolni specjalizujll.cy sitt w okreslonych kierunkach produkcji
 fundusze pomocowe
_ wlasne srodki uczestnik6w szkolen
Urzll.d Marszalkowski Wojew6dztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze
 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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8.1.6 ROZWOJ PRZETWORSTWA ROLNO-SpoirwCZEGO
1. Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie a nast~pnie wdrozenie do realizacji operacyjnego programu
rozwoju drobnego przetworstwa rolno-sp0Zywczego w gminie w oparciu 0 lokalnq baz~ suroWCOWq
Planowane przedsi~wzi~cie obejmuje:
_ zaopatrzenie w srodki do produkcji rolnej oraz organizacj~ skupu
budow~ nowych zaktadow, w tym produkujqcych na rzecz przetworstwa;
- marketing produktow.
2. Uzasadnienie projektu:
Gmina 0 charakterze rolniczym nie posiada dotychczas w ogole mozliwosci przetwarzania
surowcow, ktorych jest producentem. Utrudnia to zbyt produkcj i rolnej i ogrodniczej, czyni go
nieoplacalnym i hamuje rozwoj produkcji rolnej.
3. Sposob reaJizacji projektu:
_ opracowanie gminnego operacyjnego programu rozwoju przetworstwa rolno - spoZywczego
inwentaryzacja niezagospodarowanych obiektow nadaj'lcych sif( do produkcji spoZywczej
nieczynnych maszyn i urzqdzen;
wyznaczenie ew. uzbrojenie terenow pod obiekty przetworstwa;
_ wyznaczenie lokalizacji chIodni i mroini skladowej
_ prowadzenie polityki wspierania rozwoju zakladow przetworstwa i punktow skupu , w tym
opracowanie systemu preferencji podatkowych ze szczegolnym uwzglf(dnieniem terenow
wiejskich.
4. Czas realizacji letapy realizacji projektu:

1999 - 2004

5. Uczestnicy projektu: gmina, grupy producentow , prywatni , instytucje finansowe, FAPA, Urzqd
Marszalkowski Wojewodztwa Lubuskiego w Zielonej Gorze, Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
6. Spodziewane efekty realizacji projektu:
_ poprawa oplacalnosci produkcji roinej;
_ wykorzystanie istniejqcych obiektow;
_ oZywienie inwestycyjne oraz utworzenie nowych miejsc pracy.
7.

Wst~pna

_
_

kalkulacja kosztow projektu:
prace przygotowawcze - inwestorzy/Agencja Rozwoju Gminy
prace studialne szacuje si~ na ok. 25 tys·. PLN
uzbrojenie terenow - bId
oczekiwana wielkosc inwestycji prywatnych - ok. 10 min PLN

8. Zrodla finansowania projektu:
_ srodki budzetowe gmin kapital wlasny inwestorow
- kredyty
_ srodki Agencji Modemizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
_ srodki Wojewodzkiego Funduszu Pracy
_ srodki pomocowe
9. Powhlzania z innymi projektami:
- Program restrukturyzacji i rozwoju rolnictwa
- Fundacja Rozwoju Rolnictwa
- FAPA
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8.1. 7 ROZWDJ USLUG TURYSTYCZNYCH
1. Cel projektu:
Celem projektu jest wspieranie rozwoju uslug turystycznych jako uzupeJniajllcego irodla dochodow
ludnosci poprzez:
_ zwi~kszenie liczby obiektow zwillzanych z obslugll turystow
- rozwoj liczby gospodarstw agroturystycznych
- zainicjowanie budowy nowych obiektow
_ opracowanie tras turystycznych i wytyczenie sciezek rowerowych
marketing usiug turystycznych
- opracowanie przewodnika po gminie

2. Uzasadnienie projektu:
Turystyka stanowi podstawowe irodlo dochodu zaledwie kilku osob w gminie. Istniej'l.ca baza
turystyczna obejmuje Hotel Ambassador w Palacu w Brodach, prywatny pensjonat oraz
Gospodarstwo Agroturystyczne w Suchodole (baza noclegowa i gastronomiczna).
Istnieje potrzeba budowy nowych obiektow (rejon przejscia w Olszynie, rejon planowanego nowego
przejscia granicznego w Zasiekch).

3. Spos6b realizacji projektu:
_ opracowanie mi~dzygminnego operacyjnego programu rozwoju nadgranicznej bazy
turystycznej
- wyznaczenie i uzbrojenie terenow pod obiekty turystyczne
- prowadzenie polityki wspierania rozwoju sieci bazy noclegowej 0 odpowiednim standardzie
podnoszenia ich standardu obiektow gastronomicznych,
opracowanie systemu preferencji podatkowych

4. Czas realizacji letapy realizacji projektu:

1999 - 2004

5. Uczestnicy projektu:
- prywatni inwestorzy
- gmina
_ wlasciciele obiektow turystycznych i gastronomicznych
instytucje finansowe
_ instytucje rZlldowe i wojewodzkie

6. Spodziewane efekty realizacji projektu:
_
_
-

powstanie nowych obiektow
zagospodarowanie istniejllcych obiektow
oZywienie inwestycyjne
utworzenie nowych miejsc pracy.

7. Zr6dla finansowania projektu:
_ kapital wlasny inwestorow
_ srodki agend rZlldowych
_ srodki pomocowe
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8.1.8

Strategia rozwoju gminy Brody

ROZWOJ AGROTURYSTYKI

1. eel projektu:
wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych,
utworzenie bazy informacyjnej oraz pomoc w utworzeniu gospodarstwa,
modernizacja obiektow .
2. Uzasadnienie projektu:
Rolnicy posiadaj'l. mozliwosci wykorzystania wlasnej bazy noc\egowej oraz wlasnych produktow
zjednej strony, zas z drugiej strony posiadaj/t rezerwy ludzkie CZ«sto nie w pelni wykorzystywane
w gospodarstwie.
3. Spos6b realizacji projektu:
popularyzacja idei agroturystyki wsrod rolnikow
tworzenie wfasciwych dla agroturystyki form wypoczynku Gazda konna, w«dkowanie,
zbieractwo runa lesnego)
zainicjowanie stworzenia nowych gospodarstw agroturystycznych,
utworzenie bazy informacyjnej oraz pomoc w tworzeniu gospodarstw,
modernizacja i rozbudowa obiektow.
4. Etapy realizacji projektu:
podj«cie inicjatywy i rozpropagowanie przez gmint;!
dzialania ci~le zainteresowanych
5. Uczestnicy projektu:
rolnicy - wlasciciele obiektow
inwestorzy
instytucje finansowe
Osrodek Doradztwa Rolniczego
instytucje rZ'l.dowe i wojewodzkie
instytucje rozwoju agroturystyki
gmina
6. Spodziewane efekty realizacji projektu:
wzrost dochodow rolnikow
zwi«kszenie Iiczby turystow
pelniejsze wykorzystanie istniej/tcych obiektow
oZywienie inwestycyjne
7. Zr6dla finansowania projektu:
srodki budzetowe gminy
kapital wlasny rolniko w I inwestorow
kredyty
srodki pomocowe.
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8.2

Strategia rozwoju gminy Brody

HIERARCHIA WAZNOSCI I TERMINY REALIZACJI PROJEKTOW
DOTYCZ.\CYCH GOSPODARKI I ROZWOJU PRZEDSIFtBIORCZOSCI

W grupie projekt6w zwil.\zanych z gospodarkl.\ zaproponowano nast~pujl.\CI.\ hierarchi~ waznosci i
zwil.\zanl.\ z tym ko\ejnosc realizacji:
1. Agencj~ Rozwoju Gminy uznano za najpilniejszy do reaJizacji i W ogolnej hierarchii
strategii przyznano jej priorytet.
2. Grupy producenckie rolnik6w
3. Program rozwoju rolnictwa oraz przetw6rstwa rolno-spozywczego
4. Budowa bazy przechowalniczej zywnosci - chlodni i mroini skladowej
5. Rozw6j przetw6rstwa rolno-sp0Zywczego
6. Lokalny fundusz por~czen kredytowych
7. Rozw6j ustug turystycznych
8. Rozw6j agroturystyki
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8.3. J

Strategia rozwoju gminy Brody

Projekty realizujllce cel: "NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA"

UPORZ4DKOWANJE GOSPODARKJ ODPADAMI

1. eel projektu:
1. Organizacja i budowa komunalnego ( mi~dzygminnego) skladowiska:
- stworzenie systemu kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy i
gmin sll.siednich, przyst~pujll.cych do realizacji wysypiska odpad6w komunatnych
_ zapewnienie odpowiedniej czystosci i porzll.dku
_ zagospodarowanie powstalych odpad6w, ich selekcja
- organizacja zagospodarowania odpad6w
2. Likwidacja "dzikich wysypisk"
3. Rekultywacja dziatajll.cych obecnie wysypisk po zamkni~ciu.

Skladowisko odpad6w moze stanowic zr6dlo dochod6w gminy, swiadczll.c usrugi dla nawet odleglych
teren6w i tworzll.c nowe miejsca pracy dla mieszkanc6w gminy.

2. Uzasadnienie:
Na potrzeb~ budowy wysypiska odpad6w wskazywali przedstawiciele wtadz gminy, mieszkanc6w (w
trakcie spotkan konsultacyjnych), podmiot6w gospodarczych funkcjonujll.cych na terenie gminy.
Przyj~to jednak form~ skladowiska a nie wysypiska, z uwagi na koniecznosc uwzgl~dniania
wymog6w kraj6w UE.
Przedsi~wzi~cie uzasadniajll. mozliwosci lokalizacyjne w gminie.

3. Opis przedsi~wzi~cia:
Przy budowie skladowiska nalei:y m. in. uwzgl~dnic:
_ obszar obslugi, ktory determinuje przyblizonll. wielkosc odpad6w w skali roku (ilosc i rodzaj,
(frakcje) odpad6w komunalnych zdeterminowany jest wietoma czynnikami: obszarem obj~tym
wsp61nym systemem gospodarowania odpadami, liczbll.ludnosci i wskainikiem nagromadzenia
odpad6w na 1 mieszkanca)
przepisy w zakresie ochrony srodowiska (nie stwarzac zagrozenia dla podstawowych zasob6w
srodowiska)
przepisy zwill.zane z ochronll. srodowiska a wynikajll.ce z naszego stowarzyszenia z Un ill. oraz z
niedalekim, tak nalei:y zakladac, czlonkostwem
system selektywnego gromadzenia odpadow.
Przy tworzeniu systemu zagospodarowania odpad6w komunalnych konieczne jest podj~cie
r6znorodnych dziafan zmierzajll.cych do stopniowego (etapowego) wdrazania idei selektywnej zbiorki
wsr6d spolecznosci gmin.
_ W pierwszej kolejnosci nalei:y podjll.c dziafania - poza opracowaniem programu gospodarki
odpadami - zmierzajll.ce do rozbudzenia lub ugruntowania swiadomosci ekologicznej
mieszkanc6w. Nalei:y wskazac na korzysci jakie z reatizacji programu gospodarki odpadami
moze miec gmina i kazdy z nich oddzielnie.
Ponadto w gminie musi zostac opracowany zestaw dzialan operacyjnych, kt6ry pozwolBby
premiowac (zach~cac) tych, kt6rzy wdraZajll. ideft selektywnego skladowania odpadow a
obcill.zac te gospodarstwa, kt6re takich zasad nie wdrazajll..
_ Najskuteczniejsze Sll. systemy oparte na selektywnej zbiorce odpadow komunalnych u zrOdla.
Konieczne jest zatem zorganizowanie odpowiedniej obsrugi oraz bazy materialno-technicznej.
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Segregacja odpadow powinna obejmowac nast~puj~ee frakeje (asortymenty): odpady organiczne,
papier i tektur~, szklo, tworzywa sztuczne, zlom stalowy, zlom metali kolorowyeh, tekstylia, artykuly
gumowe, opony, odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany, inne odpady.
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Strategia rozwoju gminy Brody

Dla rozdzielnego gromadzenia odpadow naleZy zapewnie odpowiednit'\. ilose pojemnik6w b~di
work6w foliowyeh. Pojemniki te oraz worki powinny bye opr6Zniane i wywozone wig
harmonogramow, w seisle okreslonyeh (znanych wszystkim podmiotom) terminaeh. Odbior np.
bioodpad6w musi dokonywae si~ terminowo. Posegregowane odpady i wszystkie surowce wtorne
mog~ bye przetwarzane zas bioodpady - kompostowane. Przy kompostowaniu odpad6w moina
wykorzystae, przynajmniej wI etapie wdraZania, program kompleksowej gospodarki odpadami. Ze
wzgl~du na poziom kosztow, metody kompostowania w warunkach naturalnych s~ znacznie bardziej
ekonomiczne niz kompostowanie w tzw. systemie polowym 7.
Rozwijanie segregaej i i zagospodarowywania odpadow powinno
_ skuteeznosci ekologicznej,
_ efektywnosci ekonomicznej,
_ akceptacji spolecznej,
_ wykonalnosci administracyjnej.

nast~powae

w opareiu 0 kryteria:

Racjonalna i kompleksowa gospodarka odpadami z petnym zabezpieczeniem srodowiska przed
zanieczyszczeniami wymaga aktywnego uczestnictwa organow gminy zarowno w procesie
inicjowania przedsi~wzi~cia,jego organizacji, a nast~pnie nadzorowania funkcjonowania systemu.
Samorzt'\.djako gospodarz terenu, posiada odpowiednie uprawnienia oraz obowit'\.zki w zakresie
utrzymania czystosci i porz~dku na terenie gminy oraz troski 0 jej stan ekologiczny i moze wymusic
oraz skoordynowac dzialania zapewniajt'\.ce sprawne funkcjonowanie systemu i efektywnose prac
podejmowanyeh przez r6Zne podmioty gospodarcze oraz organizacje spoleczne.
Przedsi~wzi~cie traktowac naleZy jako wainy skladnik lokalnego systemu gospodarki opadami.
NaieZy pami~tae 0 tym, ie:
_ skladowisko stanowi tylko jeden z elementow systemu gospodarki odpadami,
_ powinno bye one przede wszystkim bezpieczne ale takie w miar~ mosci nowoczesne i
dochodowe
ewentualne bl~dy popetnione w procesie programowania, projektowania, wykonywania prac
budowlanych na skfadowisku oraz p6iniejszej eksploatacji ze wzgl~d6w technicznych s~
bardzo trudne do naprawienia, a koszty mog~ przewyiszac poniesione naklady inwestycyjne,
_ wi~kszosc prac wykonywanych przy budowie i eksploatacji skladowiska ma charakter
zanikajt'\.cy i po wykonaniu kolejnych robot trudno jest juz stwierdzic i ocenic jakosc prac
wykonanych uprzednio,
_ skutki popelnionych bl~d6w pojawiajt'\. si~ cz~sto dopiero po wielu miesi~cach i latach.
4. Miara wynik6w:
_ zmniejszenie (obnizenie) ilosci nie zagospodarowanych odpadow,
- odzysk surowcow wtomych i ich zagospodarowanie,
- dochody dla gminy,
ilose nowych miejsc pracy.
5. Koszty: zale~ od i10sci odpadow w citlgu roku, koniecznosci zapewnienia odpowiedniej
chtonnosci, technologii przetwarzania; Generalnie koszt przygotowania wysypiska smieci 0 pow. I ha
ksztaltuje silt srednio w granicach 4 500 tys.~ 5 000 tys. zlotych.

7 Szerzej na ten temat: A. Bunikowska, W. Dutka, P. Szarlik, 0 koniecznosci racjonalnej gospodarki odpadarni,
"Przegl'ld Komunalny" 1997, nr 2,5.9-11.
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Strategia rozwoju gminy Brody

6. Zrodla finansowania:
_ srodki wlasne gminy ew. pochodz'l.ce z s'l.siednich gmin,
srodki z NFOSiGW,
- Ekofundusz,
_ dotacje, srodki pomocowe.
lIosc tych srodk6w w kolejnych latach zdeterminuje zakres prowadzonych inwestycji.
7. Lokalizacja:
Poprawny wyb6r lokalizacji skladowiska odpad6w jest bardzo waznym zagadnieniem. Powinien on
uwzglt,dniac aspekty topograficzne, geologiczne, geotechniczne, klimatyczne, zagospodarowania
przestrzennego (zabytki, parki krajobrazowe itp.) i demograficzne.

8. Wymagania jakie stawia sif warunkom lokalizacyjnym skladowiska odpadow:
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_
_
_
_
-

akceptacja spoleczna,
dogodna odleglosc od miejsc "powstawania" odpad6w,
dogodne pol'l.czenie transportowe (komunikacyjne),
nosne i najlepiej szczelne podioze gruntowe,
dogodne warunki hydrogeologiczne,

Gl6wn'l. bariera lokalizacji skladowiska odpad6w spelniaj'l.cej juz wymagania techniczne jest "bariera
spoleczna" decyduj'l.ca 0 mozliwosci lokalizacji. Stanowisko lokalnych spolecznosci okreslane na
zachodzie skr6tem efektu NIMBy8, przekresla bardzo cz~sto optymalne z punktu widzenia
gospodarki przestrzennej i ochrony srodowiska lokalizacj~, podnosz'l.c koszty zwi'l.zane z realizacj'l.
skladowiska w mniej optymalnych miejscach.
9. Okres realizacji:
ze wzgl~du na brak kompleksowego systemu gospodarki odpadami, nalei:y przyst<\pic
niezwlocznie, tym bardziej, ze przepisy obowi~zuj~ce w Unii Europejskiej nie zezwalaj~
na wywoz odpadow na wysypiska smieci bez ich wstfpnej selekcji (selektywnego
gromadzenia) i nie moze powstac zadne wysypisko nie spelniaj:tce wymogow okreslonych
w odpowiednich przepisach.
w Polsce okres karencji dotycz'l.cy tych rozwi'l.zan zostal wyznaczony do roku 2002.

10. Wymagane dzialania:
porozumienie gmin chc'l.cych pojqC wsp61n'l. inwestycj~ dotycz'l.cq budowy wysypiska
ewentualnie zaklad6w przetwarzajqcych surowce wt6rne,
powotanie komitetu koordynacyjnego dzialania,
wyznaczenie lokalizacj i wysypiska,
stworzenie warunk6w dla powstania i wyboru konkurencyjnych przedsi~biorstw, zajmuj'l.cych
sift selektywnym gromadzeniem, wywozeniem i utylizacj'l odpad6w,
podj~cie dzialan maj'l.cych doprowadzic do przekonania spolecznosci 0 koniecznosci
selektywnego skladania odpad6w oraz 0 korzysciach dla gminy z takiego przedsi~wziftcia
wl'l.cznie z wprowadzeniem program6w edukacji ekologicznej do szk61,
ocena mozliwosci realizacji i partycypacji gmin w finansowaniu inwestycji,
podj~cie stosownych dzialan zmierzaj'l.cych do uzupelnienia srodk6w na realizacjft,
wyb6r wykonawcy.

8

"Not in my back yard", czyli: "byle nie na moirn podworku".
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11. Instytucje wdrazajqce dzialania:
inicjatorem i g16wnym realizatorem przedsi~wzi~cia b~dzie Urz<\d Gminy we wsp61pracy z
Agencjl:\. Rozwoju Gminy.
wskazany wsp6ludzial gmin sl:\.siedniach
mozna uwzgl~dnic udzial ZwillZku Komunalnego Gmin.
12. Pomoc ekspertow:
Na etapie wyboru projektu inwestycyjnego, wyboru technologii przetwarzania i utylizacji.
Opracowanie i wdrozenie projektu.
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