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8.3.2

Strategia rozwoju gminy Brody

POPRAWA ZAOPATRZENIA GMINY W WODlf

1. eel projektu:
DoceJowo: zaopatrzenie w gminie wszystkich lub prawie wszystkich miejscowosci w wod~ w
odpowiedniej ilosci (dla potrzeb bytowych i przeciwpozarowych) i 0 odpowiedniej jakosci.

2. Uzasadnienie:
Na potrzeb~ budowy wodoci.:tg;6w wskazywali przedstawiciele wladz gminy, mieszkanc6w (w trakcie
spotkan warsztatowych ), podmiot6w gospodarczych funkcjonuj<lcych na terenie gminy.

3. Opis przedsi~wzi~cia:
Program poprawy zaopatrzenia gminy w wod~ obejmuje:
_ kontynuowanie w latach 1999-2003 budowy wodoci<tgu grupowego, bazuj<lcego na zasobach
w6d podziemnych w ilosci 103,0 m3/godz. w Bieczu: po oddaniu w 1999 r. do uZytkowania
stacji uzdatniania wody kontynuowana b~dzie budowa systemu sieci wodoci<tgowej
obejmuj<lcej wsie: Biecz, Grodziszcze, Jalowice, Jasienica, Kolo i Wierzchno;
J<lczne maksymalne potrzeby 6 wsi okreslone S<l obecnie na ok. 37,8 m3/godz., przewidywana
dtugosc sieci wodoci<tgowej tranzytowej 0 srednicach 0160 mm i 0100 mm wynosi ok. 8,0
km.
istniej<lce uj~cia i stacje uzdatniania w Grodziszczu, Kole i w Wierzchnie b~d<l zachowane
stanowi<lc rezerw~ nowego wodoci<tgu zbiorowego;
wl<lczenie do grupowego wodoci<tgu w Brodach wsi Suchod61 poprzez budow~ okoto 2,5 km
SleCI;
oraz w po 2002 r. planowana jest wymiana wodoci<tgu zbiorowego w Brodach z
budow<l nowej stacji uzdatniania wody oraz nowego wodoci<tgu dla miejscowoSci Jeziory
Wysokie, Jeziory Dolne, Nabtoto, Datyn, Suchod61; przewidywanajest likwidacja hydroforni i
dotychczasowej sieci wodoci<tgowej w Datyniu;
budow~ wodoci<tgu w Zasiekach tj. uj~cia wody, stacji uzdatniania i sieci wodoci<tgowej, dla
dostawy wody dla Zasiek, Brozka i laniszowic; docelowa planowana wydajnose wodoci<tgu
okoto 140,0 m3/godz; proponowana lokalizacja uj~cia i stacji uzdatniania - w poJudniowo
wschodniej cz~sci Zasiek (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego); termin
realizacji - po 2003 r.
budow~ lokalnych wodoci<tgow w miejscowosciach Marianka, Prosz6w i Lasek, bazuj<lcych na
nowych uj~ciach wody podziemnej (Lasek) b<ldi z wykorzystaniem (po modernizacji i
rozbudowie) studni wierconych istniej<lcych (w Mariance i Proszowie) z terminem realizacji 
po 2003 r.

4. Koszty:
Koszty realizacji inwestycji b~d<l okreslane w corocznych budzetach gminy. Koszty zalez<lod
zakresu rzeczowego wykonanych prac: dJugosci wykonanych wodoci<tgow, ilosci przyl<lczy,
wydajnosci stacji uzdatniania.

5. Zrodla finansowania:
_ srodki wlasne gminy,
srodki z NFOSiGW,
- Ekofundusz,
_ srodki wlasne inwestor6w
_ dotacje, srodki pomocowe.
Ilose srodk6w w kolejnych latach zdeterminuje zakres prowadzonych inwestycji.
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8.3.3

Strategia rozwoju gminy Brody

UPORZ1DKOWANIE GOSPODARKI SCIEKOWEJ

1. Cel projektu:
Uporz!tdkowanie gospodarki sciekowej jest czctsci!t skladow!t og61nego celu jakim powinna bye
sanitacja gminy tj. kompleksowe rozwi!tzanie gospodarki wodno-sciekowej i usuwania odpad6w w
spos6b nie zagrazaj!tcy srodowisku.
Docelowo przewiduje sict odprowadzanie i oczyszczanie sciek6w w Brodach i w okolicznych wsiach.
w przysztosci takze w Zasiekach. W pozostalych miejscowosciach przewiduje sict uruchamianie
malych. przydomowych oczyszczalni.
Czynnikiem sprzyjajllcym jest swiadomosc nieuchronnosci realizacji przedsictwzicte zwi!tzanych z
odprowadzaniem i oczyszczaniem sciek6w.
Czynnikiem utrudniajllcym jest brak koncepcji odprowadzania i oczyszczania sciek6w ze
wszystkich jednostek osadniczych gminy oraz wysokie koszty budowy. nie przekonanie czctsci
mieszkanc6w.

2. Uzasadnienie:
Na potrzebct budowy kanalizacji i oczyszczalni wskazywali przedstawiciele wladz gminy,
mieszkanc6w (w trakcie spotkan warsztatowych ), podmiot6w gospodarczych funkcjonuj!tcych na
terenie gminy. Zwracano uwag!i;. ze Zaden inwestor nie przyjdzie do gminy, kt6ra nie posiada
niemalze sieci kanalizacyjnej i scieki spuszcza do jeziora.
3. Opis przedsi~wzi~cia:
Program odprowadzania i oczyszczania sciek6w przewiduje:
1. Rozbudowct/modernizacjct oczyszczalni sciek6w w Brodach (ul. Kilinskiego)
I. Budow~ grupowej oczyszczalni sciek6w w Jeziorach Dolnych
2. Budow~ oczyszczalni sciek6w w Zasiekach
3. Budow~ malych oczyszczalni przydomowych w pozostalych miejscowosciach
4. Koszty:
Koszty realizacji inwestycji bctd!t okreSlane w corocznych budzetach gminy. Koszty zalez!tod
zakresu rzeczowego wykonanych prac: dlugosci wykonanych sieci kanalizacyjnej. ilosci przyt!tczy
5. Zrodla finansowania:
_ srodki wtasne gminy,
_ srodki z NFOSiGW,
- Ekofundusz,
_ srodki wtasne inwestor6w
_ dotacje, srodki pomocowe.
lIose srodk6w w kolejnych latach zdeterminuje zakres prowadzonych inwestycji.
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Strategia rozwoju gminy Brody

8.3.4 PRZEPROWADZENIE ZMIAN W ZAKLADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ
1. Cel ogolny projektu:
Poprawa efektywnosci dzialania Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonujqcego
w formie zakladu budzetowego oraz poprawajakosci i niezawodnosci swiadczonych uslug.

2. Cel szczegolowy:
_ wyodrttbnienie osoby prawnej realizuj'lcej funkcj~ zaopatrzenia w wod~ i odprowadzania
sciekow, utrzymania gminy w czystosci oraz administrujqcej zasobami mieszkaniowymi'
_ stworzenie warunkow do prowadzenia pelnego i rzetelnego rachunku kosztow z
uwzglttdnieniem odpisow amortyzacyjnych
_ stworzenie organizacyjnych i prawnych podstaw, zachttcajqcych do dzialan prowadzqcych do
zmniejszenia strat wody, likwidacji awarii,
_ stworzenie warunkow do pozyskiwania srodkow na rozwoj z innych zrodef nii gmina

3. Opis przedsi~wzi~cia:
Przygotowanie prawno-organizacyjne, w tym uregulowanie stosunkow wlasnosciowych maj'ltku.
Przygotowanie analiz porownawczych umozliwiaj'lcych wybor najlepszej formy organizayjno
prawnej.
Przeprowadzenie procesu przeksztaken, l'lcznie z wycenq maj'ltku.

4. Koszty:
Przy zleceniu przeprowadzenia przeksztakenia ZGKiM wyspecjalizowanej firmie konsultingowej,
szacunkowy koszt wyniesie ok. 15 000 Zf. Mozliwe jest zmniejszenie tej kwoty, jeSli czttse prac
zostanie wykonana przez pracownikow gminy.
Naleiy zakladac, ze reorganizacja b~dzie powiqzana z reorganizacj'l komorek zajmuj'lcych siC( w
urzttdzie gminy gospodarkq komunaln'l.
Najprawdopodobniej, co powinno bye wykazane w ramach przeprowadzonej analizy, bttdzie to
oznaczalo powolanie przedsi~biorstwa wielobraniowego w formie spolki prawa handlowego, na
pocz'ltku zjednoosobowym udzialem gminy.

5. Etapy realizacji projektu :
etap I - przeprowadzenie analiz prawno-organizacyjnych i finansowych (6-8 miesittcy)
etap II - przeprowadzenie wlasciwego przeksztakenia (ok. 3- 6 miesi~cy)

6. Zrodla finansowania:
srodki wlasne gminy,
_ srodki wJasne inwestorow,
_ dotacje, srodki pomocowe.
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8.3.5

Strategia rozwoju gminy Brody

BUDOWA DROGl L4:CZ4CEJTEREN B. FABRYKl MATERIALOW
WYBUCHOWYCH Z PRZEJSClEM GRANICZNYM W OLSZYNlE

1. eel projektu:
Wybudowanie drogi powiatowej Olszyna -Brozek poprawi dost~pnose kornunikacyjn<t calej grniny a
w szczegolnosci terenu b. fabryki rnaterialow wybuchowych i uzyskanie dogodnego polqczenia z
przejsciern granicznyrn w Olszynie i terrninalern odpraw celnych.
Droga Olszyna -Brozek urnozliwi takze polqczenie z nowyrn przejsciern w Zasiekach.

2. Uzasaduienie:
Na potrzeb~ budowy drogi Olszyna-Brozek oraz budowy nowego przejscia granicznego w Zasiekach
zwracali uwag~ uczestnicy warsztatow strategicznych. Podkreslano, ze zaden inwestor nie przyjdzie
do grniny, ktora nie posiada dogodnego polqczenia z przejsciern granicznyrn.

3. Opis

przedsi~wzi~cia:

Projekt budowlany drogi przewiduje wybudowanie odcinka drogi 0 dlugosci 6,2 krn (IV klasa
techniczna) 0 planowanej pff~dkosc projektowej 70 km/h. Realizacja drogi wymaga wyburzenia 4
obiektow pomilitamych oraz dodatkowego WYf<tczenia z uZytkowania lesnego ok. 14 ha.

4. Koszty:
Koszty realizacji inwestycji zostaly oszacowane na 8500 tys. zl. plus koszty jui: wykonanej
dokurnentacji (projekt bud owl any) - 95000 zt Koszty projektu budowlanego pokryla grnina oraz
ewentualne pokryje koszty wykupu zierni od Lasow Panstwowych (14 ha). Koszty budowy drogi
powinny bye pokryte ze srodkow Starostwa Powiatowego w Zarach. Istnieje w przyszlosci mozliwosc
przekwalifikowania drogi z powiatowej na krajowq, co daloby szanse sfinansowania budowy drogi
przez Okrctgowll. Dyrekcjct Drog Publicznych, przy wspoludziale srodkow pomocowych ..

5. Zrodla finansowania:
_
_
_
_
_

srodki wlasne gminy,
srodki Starostwa Powiatowego
srodki Lasow Panstwowych
srodki wlasne inwestorow
dotacje, srodki pomocowe.
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8.4

Strategia rozwoju gminy Brody

HIERARCHIA WAZNOSCI I TERMINY REALIZACJI PROJEKTOW
DOTYCZJ\CYCH ROZWOJU INFRASTRUKTURY

W grupie projektaw zwi~zanych z gospodark~ zaproponowano nast~puj~c~ hierarchi~ waznosci i
tym kolejnosc realizacji:

zwi~zan~ z

1.
2.
3.
4.
5.

Uporz~dkowanie

gospodarki odpadami - budow~ wysypiska (skJadowiska) odpad6w
uznano za przedsi~wzi~cie priorytetowe.
Poprawa zaopatrzenia gminy w wod~
Uporz~dkowanie gospodarki sciekowej
Przeprowadzenie zmian w zakladzie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Budowa drogi Olszyna - Brozek

Na terenia gminy nie rna obecnie uporz~dkowanego wysypiska (skladowiska) smieci a istniej~ce
obecnie wysypiska zagra:iaj~ srodowisku naturalnemu poprzez mozliwosc zanieczyszczenia
w6d podziemnych.

8.5

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: harmonogram realizacji i wielkosc
naklad6w inwestycyjnych

NakJadyw zl
Nazwa projektu i zakres prac
Rok realizacji
Budowa wodoci~gu grupowego w Bieczu
1999-2003
4200000
siec z przyl~czami w Bieczu
1999
ruroci~ Biecz-Grodziszcze
2003
siec z przyl~czami w Grodziszczu
2000
ruroci~ Grodziszcze- lasienica
2003
siec z przyl~czami w lasienicy
2002
ruroci~ lasienica-Kol0
2002
siec z przyt~czami w Kole
2003
zwi~kszenie wydajnosci stacji uzdatniania w Bieczu
2003
ruroci~ Kolo-Wierzchno
2003
siec z przyl~czami w Wierzchnie
2003
ruroci~ lasienica-lalowice
2003
siec z przyl~czami w latowicach
2002
2. Budowa wodoci~gu grupowego w Brodach
2002-2003
1 700000
modemizacja uj((cia wody w Brodach
2002
wymiana ruroci~u w Brodach
2002
wymiana ruroci~u Brody-leziory Dofne
2003
budowa ruroci~u leziory Dolne-Suchodal
2003
siec z przyl~czami w Suchodole
2003
3. Rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni w Brodach
2000 - 2002
700000
Uporz~dkowanie
gospodarki
odpadami
dokumentacja
i
4.
1999-2001
1 500000
prace przygotowawcze
i
2005
5. Budowa wodoci~u w Zasiekach
9300ill
2005
6. Budowa oczyszczalni w Zasiekach
20800
2005
7. Budowa drogi Olszyna-Brozek (dokumentacja)
90000
2002-2005
8. Remonty drag gminflych
250000
Og61em
38540000
..
Uwaga: w tabeh uwzgl((dmono Jedyme koszt dokumentacJI ; koszt budowy drogl wymesle 8 200 tys .
Lp.

1.
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8.6

8.6.1

Strategia rozwoju gminy Brody

Projekty realizuj~ee eel: EDUKACJA I ZDROWIE SPOLECZNSTW A
WZROST POTENCJALU /NTELEKTUALNEOO OM/NY

1. Cel projektu :
Wzrost potencjalu intelektualnego gminy nast'lPi poprzez stworzenie:
_ systemu szkolen biznesowych i innych podnosntcych kwalifikacje (kursy j((zyk6w obcych);
_ systemu edukacji pozaszkolnej dzieci i mlodzieZy;
_ systemu sci~ania wyksztalconych kadr do gminy i zatrzymania odplywu.
2. Uzasadnienie projektu:
- wspomaganie rozwoju lokalnego
_ rozwoj przedsi((biorczosci i innowacyjnosci w gminie
3. Sposob realizacji projektu:
_ uruchomienie sieci reorientacji zawodowej, szkolen i przekwalifikowan
_ zatrzymanie /przyci~ni((cie mlodych i wyksztakonych ludzi do gminy
_ zatrzymanie odplywu ludzi wyksztalconych w gminie
4. Czas realizacji /etapy realizacji projektu: systematycznie
5. Uczestnicy projektu:
- podmioty gospodarcze
- osoby prywatne
- gmina
_ gimnazjum, szkola
_ Lubuski Urntd Wojewodzki
_ Kuratorium Oswiaty i Wychowania
_ Rejonowy Urz~d Pracy
6. Spodziewane efekty reaIizacji projektu:
_ wzrost jakosci potencjalu ludzkiego
zwi~kszenie wplywu czynnika ludzkiego na rozw6j gospodarki gminy
_ aktywizacja i integracja spolecznosci
wzrost zaradnosci i przedsi((biorczosci mieszkanc6w
_ zahamowanie migracji ludnosci.
7. Zrodla finansowania projektu: podmioty gospodarcze , osoby prywatne, gmina, szkola i
gimnazjum
_ Rejonowy Urz~d Pracy
 banki
- fundusze pomocowe
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8.6.2

Strategia rozwoju gminy Brody

KSZTALCENIE J4ZYKOWE DOROSLYCH I DZIECI

1. eel: pogl~bienie znajomosci j~zyk6w obcych wsr6d mieszkanc6w gminy i zwi~kszenie
mozliwosci porozumiewania si~ z obcokrajowcami a szczeg61nie Z sllsiadami z drugiej strony
granicy (Niemcy) w kontaktach osobistych i w interesach

2. Uzasadnienie: bezposrednie kontakty Z obcokrajowacami a szczeg61nie Z sllsiadami zza Nysy
Luz. hamuje brak znajomoscij~zyk6w obcych i ogranicza korzysci wynikajllce Z tych kontakt6w;
zainteresowanie os6b pragnllcych podjllc prac~ (w Niemczech, w innych krajach )
3. Koncepcja organizacyjna: wprowadzenie odplatnego nauczania j~zykowego (iltzyk niemiecki,
jltzyk angielski ) jako nadobowillzkowego w szkole podstawowej w Brodach, organizacja
odplatnych kurs6w dla doroslych
4. Uczestnicy projektu: uczniowie, rodzice, szkola, gmina, osoby prywatne, przedsiltbiorcy
5. Zrodlo finansowania : srodki wlasne rodzic6w przy poszukiwaniu mozliwosci sfinansowania
nauki j~zyka dla naj lepszych uczni6w
6. Ograniczenia: brak wykwalifikowanych nauczycieli, brak chlttnych do nauki, brak srodk6w
finansowych.
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Strategia rozwoju gminy Brody

8.6.3 POPRAWA WYPOSAZENIA SZKOLY W SPRZF;T KOMPUTEROWY
1. eel: szerokie rozwijanie zainteresowan uczni6w, mozliwosci uzyskania dodatkowyeh zarobk6w
dla nauczyeieli

2. Uzasadnienie: istnieje duze zapotrzebowanie wsr6d dzieci i mlodzieZy na kontakt z Internetem
3. Koncepcja organizacyjna: wyposazenie nowej praeowni komputerowej: sprz<rt, oprogramowanie
( 10 stanowisk)
4. Uczestnicy projektu: uczniowie, rodziee, szkola, osoby prywatne, przedsit(biorcy
5. Zr6dlo finansowania : szkola, gmina, srodki pomoeowe, sponsorzy
6. Ograniczenia: brak wykwalifikowanyeh nauezyeielj, brak srodk6w finansowyeh.

8.6.4 OPRACOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU REMONTOW SWIETLIC
WIElSKICH
1. eel: zagospodarowanie nieezynnyeh obiekt6w dla potrzeb spoleeznosei poszezeg61nyeh wsi,
zalozeniem zrealizowania eoroeznie remontu jednej swietliey:
inwentaryzaeja swietlie wiejskich,
oeena stanu prawnego,
- oeena stanu teehnieznego
- oeena potrzeb remontowo-modernizaeyjnych
_ opracowanie wst~pnych plan6w remontowyeh
_ opraeowanie hierarehii przedsi~wzi~c remontowych
- opracowanie planu prac remontowyeh (sukcesywnie, dla wybranych obiekt6w)
2. Uzasadnienie: brak mozliwosci realizaeji spotkan wiejskich i imprez organizowanyeh przez
spoleeznosc wiejsklt.
3. Koncepcja organizacyjna: przyj~to, ze prace blCdlt realizowane we wtasnym zakresie przez
mieszkancow poszczeg61nyeh wsi przy wsp61udziale gminy (zakup materialow dla potrzeb remont6w)
4. Uczestnicy projektu: mieszkaney poszezeg6lnyeh wsi, uezniowie, rodzice, gmina
5. Zr6dlo finansowania : srodki wlasne gminy, srodki mieszkane6w poszezeg61nyeh wsi

[
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8.6.5

OPRACOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU URUCHOMIENIA BOISK
WIEJSKICH

1. Cel: opracowanie i realizacja programu budowy i uruchomienia boisk w poszczegolnych wsiach,
przy zalozeniu uruchomienia corocznie co najmniej dwoch boisk:
inwentaryzacja nieruchomosci gruntowych w poszczegolnych wsiach, przydatnyeh dla potrzeb
utworzenia boisk,
_ oeena stanu prawn ego poszezegolnyeh nieruchomosei,
_ opracowanie zapotrzebowania na prace porz<tdkowo-budowlane
opracowanie hierarehii przedsi~wzi~c
opracowanie planu prac budowy boisk (sukcesywnie, dla wybranych wsi)
przekazanie boisk soltysom.
2. Uzasadnienie: uruchomienie boisk w kazdej wsi umozliwi dzieciom i miodziery aktywne
sp~dzanie wolnego czasu i organizacj« imprez sportowych.
3. Koncepcja organizacyjna: przyj~to, ze prace b~dll. realizowane we wiasnym zakresie przez
mieszkancow poszezegolnyeh wsi przy wspoludziale gminy (zakup materialow).
4. Uczestnicy projektu: mieszkancy poszczegolnych wsi, uczniowie, rodziee, gmina
5. Zrodlo finansowania : srodki wiasne gminy, srodki mieszkaneow poszezegolnych wsi

8.6.6 BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE W BRODACH
1. Cel: opracowanie projektu i realizacja budowy boiska przy szkole w Brodach
_ poszukiwanie mozliwosci sfinansowania projektu budowy boiska
- opracowanie dokumentacji budowy boiska
wytyczenie dzialki
_ poszukiwanie mozliwoSci sfinansowania budowy boiska
Przedsi«wzi«cie w postaci budowy boiska przy szkole stanowi kontynuacj~ przedsi~wzi~cia jakim
bylo wybudowanie i oddanie do urytku we wrzesniu 1998 r. sali gimnastycznej przy szkole
podstawowej w Brodach.
2. Uzasadnienie: uruchomienie boiska przy szkole umozliwi dzieciom i mlodziery aktywne sp~dzanie
wolnego czasu i organizacj~ imprez sportowych.
3. Koncepcja organizacyjna: przyj~to, ze prace
przy wspoiudziale mieszkancow gminy ..

b~dll.

realizowane we wlasnym zakresie przez gmin~

4. Uczestnicy projektu: mieszkancy poszczeg61nych wsi, uczniowie, rodzice, gmina
5. Zrodlo finansowania : srodki wiasne gminy, sponsorzy, wklad mieszkancow gminy, szkola.
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8.6.7 CENTRUM ZDROWIA I REHABILITACJI
1. Cele i charakterystyka:
Zorganizowanie kompleksowych usrug rehabilitacyjnych dla mieszkanc6w gminy oraz uruehomienie
bazy komereyjnego swiadezenia uslug tego typu dla subregionu oraz dla przyjezdzajitcych gosei.
Szeroki zakres profesjonalnych uslug pozwoli najlepiej realizowae eel strategiczny jakimjest
poprawa stanu zdrowotnego mieszkancow a rownoczesnie wzmocni nowit funkejtt gminy jaklt bylby
rozw6j sektora uslug najbardziej perspektywicznych i rokujiteych nie tylko szanse tworzenia nowych
miejsc praey, lecz w przyszlosci wzmocnienia dochodow budzetowych gminy. Umiejtttne
zorganizowanie takiego przedsi~wzi~cia umozliwia uruchomienie tak niezb~dnego mechanizmu
mnoznikowego (miejsca pracy, dochody, popyt na inne uslugi np. hotelarsko-gastronomiezne itp.).

2. Uzasadnienie:
Rozwojem infrastruktury spolecznej moglt bye zainteresowani obecni i potencjalni inwestorzy zas
powstanie centrum na terenie gminy stanowie moze znaczltClt sil~ przetargowlt w procesie
przyci<tgania inwestorow zewn~trznych, rowniez zagranieznych.
W perspektywie nalezaloby pomyslee 0 wzbogacenie oferty 0 stosowanie wlasciwego systemu diet
opartych 0 zdrowlt i:ywnose produkowanit przez miejscowych rolnikow.
Rozwoj kompleksowego centrum rehabilitacji w polltczeniu z tworzeniem oferty rekreaeyjnej w
zakresie odnowy biologicznej daje szansl\: prowadzenia badan naukowych a przy tym kontaktow
miejscowej ludnosci i personelu medyeznego z specjalistami z tego zakresu (mozna im bowiem
oferowae zapleeze edukacyjno-rehabilitacyjne i hotelowe za cenl\: wykorzystania ich potenejatu
naukowego dla dalszego doskonalenia mozliwoSci zaspokajania potrzeb w tym zakresie).

3. Organizacja prac:
powolanie grupy iniejatywnej
oeena istniejltcego zapotrzebowania
opracowanie oferty komercyjnych uslug rekreacyjno-rehabilitaeyjnych,
opracowanie projektu zorganizowania kompleksowego centrum zdrowia, rekreacji i
rehabilitacji (Iokalizacja, rozwiltzania teehniczne, czas reaJizaeji),
opraeowanie systemu prefereneji dla inwestorow z sektora gospodarki i:ywnosciowej
wspierajltcych odnowl\: rolnictwa, zwlaszcza produkej~ i przetworstwo zdrowej i:ywnosci,
mozliwosc polltczenia wdrazanej koncepcji z projektem budowy na terenie gminy kompleksu
rekreacyjno-sportowego przy szkole
konsultacje z doswiadczonymi fachowcami w zakresie nowych rozwiitzan oraz mozliwosci
wyposazenia takich obiektow i petnionych przez nie funkcji,(przy wykorzystaniu najnowszych
standard ow)
opracowanie oferty swiadczonych ustug i promocja. poszukiwanie mozliwosci sfinansowania
projektu budowy boiska
4. Uczestnicy projektu: Centrum Rozwoju Gminy, inwestorzy, osoby prywatne, instytucje
finansowe
5. Spodziewane efekty realizacji projektu:
poprawa zdrowotnosci mieszkancow gminy
poprawa atrakcyjnosci gminy
naptyw klientow z zewnittrz
wzrost zaangazowania kapitaJowego w gminie
wzrost dochodow budzetu gminy
6. ZrOdla finansowania projektu: osoby prywatne, instytucje finansowe, fundusze pomocowe,
sponsorzy
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8.6.8 SC14GNIF;,CIE MLODYCH I WYKSZTALCONYCH LUDZI DO GMINY
1. Cel projektu:
Wzrost potencjalu intelektualnego gminy nast~i poprzez przycilmnittcie mlodych i wyksztalconych
ludzi i pozwoli na zaspokojenie potrzeb kadrowych gminy zwi<tZanych z rozwojem lokalnym.
Umozliwi tez powstrzymanie odplywu mfodych i wyksztalconych ludzi oraz stworzy mozliwosc
doplywu wykwalifikowanych kadr do Iokalnych firm.
2. Uzasadnienie projektu:
wspomaganie rozwoju lokalnego
rozwoj przedsh;:biorczosci i innowacyjnosci w gminie
3. Sposob realizacji projektu:
opracowanie planu zapotrzebowania na absolwentow
stworzenie banku ofert pracy
stworzenie systemu gwarancji kredytow mieszkaniowych i moz\iwosci otrzymania mieszkania
na wieloletni kredyt
promocja projektu
4. Czas realizacji projektu: systematycznie
5.Uczestnicy projektu:
wszystkie zainteresowane podmioty gospodarcze gminy
gmina
gimnazjum, szkob
6.Spodziewane efekty realizacji projektu:
wzrost poziomu wyksztalcenia mieszkancow gminy
wzrost potencjalu ludzkiego
zwittkszenie wplywu czynnika ludzkiego w rozwoju gospodarki
zahamowanie migracji ludnosci
7.Wst~pna

kalkulacja kosztow projektu: 15 tys. zll absolwenta

8.Zrodla finansowania projektu:
budzet gminy
- banki
- fundusze pomocowe

77

I
E
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
E
[

TEKON s.c. Biuro Doradztwa i Ekspertyz

8.7

Strategia rozwoju gminy Brody

HIERARCHIA WAZNOSCI I TERMINY REALIZACJI PROJEKTOW
DOTYCZ.t\CYCH EDUKACJI I ZDROWIA SPOLECZENSTWA

W grupie projektow zwi<\zanych z edukacj<\ i zdrowiem mieszkaitcow zaproponowano
hierarchi~ waznosci i zwi<\zan<\ z tym kolejnosc realizacji:
1.
2.
3
4.
5
6.
7.
8.

nast~puj<\c<\

Budowa boiska sportowego przy szkole w Brodach
Wzrost potencjalu intelektualnego mieszkaitcow
Centrum zdrowia i rehabilitacji
Ksztalcenie j~zykowe doroslych i dzieci
Poprawa wyposazenia szkoly w sprz~t komputerowy
Opracowanie i realizacja programu remontow swietlic wiejskich
9pracowanie i realizacja programu uruchomienia boisk wiejskich
Sci<\gni~cie mlodych i wyksztakonych ludzi do gminy.
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8.8
8.8.1

Projekty realizuj~ee eel: ATRAKCYJNE SRODOWISKO I LAD
PRZESTRZENNY
ROZWOJ DZIALALNOSCI POZAROLNICZEJ NA WSI

1. Cel projektu:
Rozwoj produkcji nierolniczej i uslug na wsi ma na celu:
uzyskanie wzrostu dochodow ludnosci wiejskiej;
_ wytworzenie sprawnych ekonomicznie struktur gospodarczych tworz(lcych nowe miejsca pracy;
_ wzrost znaczenia wsi w rozwoju gmin i rozwoj jej wielofunkcyjnosci.
Cele te b~d(l realizowane poprzez:
_ wspieranie tworzenia firm uslugowych i produkcyjnych na wsi;
prowadzenie dzialalnosci doradczej dla os6b podejmuj(lcych dzialalnosc pozarolnicz(l na wsi;
_ poszukiwanie zrodef finansowania;
- rozwoj infrastruktury.
2. Uzasadnienie projektu:
Transformacja gospodarki i dostosowywanie jej do warunk6w rynkowych spowodowaty duze
zmiany w rolnictwie zwi(lzane gfownie ograniczeniem zatrudnienia w dUZych, panstwowych
gospodarstwach rolnych oraz w gospodarstwach indywidualnych, zjawnym i z ukrytym
bezrobociem oraz ze spadkiem zapotrzebowania na uslugi bytowe.
3. Spos6b realizacji projektu:
Zadania zwi(lzane z realizacj(l projektu obejm~:
_ inwentaryzacj~ stanu istniej~cego w poszczegolnych (wybranych) wsiach;
okreslenie zapotrzebowania na poszczegolne rodzaje dziafalnosci;
_ racjonalne wykorzystanie lokali uZytkowych;
- stosowanie preferencji podatkowych;
- szkolenia.
Zostanie nawi~zana wspolpraca z funduszami pomocowymi, Funduszem Rehabilitacji Inwalid6w,
Rejonowym Biurem Pracy.
4. Czas realizacji letapy realizacji projektu:
I etap - Opis stanu istniej~cego oraz opracowanie planu rozwoju poszczegolnych rodzajow
dzialalnosci
II etap - Stworzenie specjalnego systemu preferencji podatkowych
III etap - Promocja typow dzialalnosci.
5. Uczestnicy projektu: gmina, inwestorzy, mieszkancy wsi, Fundusz Restrukturyzacji
Modernizacji Rolnictwa i in.
6. Spodziewane efekty realizacji projektu:
spadek bezrobocia na wsi, w tym ukrytego;
_ stworzenie mo.zliwosci zatrudnienia osobom, ktore
- wzrost Iiczby podmiotow gospodarczych;
_ wzrost zamoznosci i standardu Zycia na wsi.

odejd~

z rolnictwa;

7. Zr6dla finansowania projektu:
_ budiet gminy
Fundusz Restrukturyzacji i .Modernizacji Rolnictwa
srodki pomocowe
srodki Rejonowego Biura Pracy
inwestorzy prywatni
kredyty bankowe.
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OCHRONA ZASOBOW PRZYRODY

1. Cel projektu:
Ochrona zasobow przyrody obejmuje:
- opracowanie programu ochrony przyrody w gminie
_ podnoszenie swiadomosci ekologicznej mieszkancow gminy a w szczegolnosci dzieci i
mlodziezy
Cele te b~d~ realizowane poprzez:
dbalosc 0 istniej~ce pomniki przyrody
_ podj~cie uchwaly przez Rad~ Gminy 0 nowych pomnikach przyrody i utytkach ekologicznych
- zagospodarowanie parkow (Brody, Jasienica, Wierzchno)
_ opracowanie i wdrozenie ochrony wodjezior
odzyskiwanie i wtorne wykorzystywanie surowcow oraz odpadow komunalnych ..
2. Czas realizacji letapy realizacji projektu: systematycznie
3. Uczestnicy projektu: gmina, mieszkal1cY wsi.
4. Zrodla finansowania projektu:
budzet gminy
- Fundusz Restrukturyzacji i .Modernizacji Rolnictwa
_ srodki pomocowe
- inwestorzy prywatni
- kredyty bankowe.

8.8.3

DBALOSC 0 ISTNIEJ4,CE ZABYTKI KULTURY

1. Cel projektu:
Ochrona istniejq.cych zabytk6w kultury obejmuje:
- inwentaryzacja obiekt6w
_ podnoszenie swiadomosci historycznej mieszkanc6w gminy a w szczeg61nosci mlodziety

I
I
I
[

Cele te b~d~ realizowane poprzez:
_ rewaloryzacj<t zabytkowego centrum Brod6w (w tym remonty elewacji ).
_ dbalosc 0 istniejll.ce zabytki kultury
- zagospodarowanie park6w podworskich (Brody, Jasienica, Wierzchno)
_ znalezienie wlascicielal opiekuna kosciola protestanckiego w leziorach Dolnych
2. Czas realizacji letapy realizacji projektu: systematycznie
3. Uczestnicy projektu: gmina, mieszkancy wsi.
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HIERARCHIA WAZNOSCI I TERMINY REALIZACJI PROJEKTOW
DOTYCZf\CYCH PROJEKTU ATRAKCYJNE SRODOWISKO I LAD
PRZESTRZENNY
zwi~zanych

z atrakcyjnym srodowiskiem i ladem przestrzennym, zaproponowano
nast~puj~c~ hierarchi~ waznosci i zwi~zan~ z tym kolejnosc realizacji:

W grupie projekt6w

1. Rozwoj dzialalnosci pozarolniczej.
2. Ochrona zasob6w przyrody
3. Dbalosc 0

istniej~ce

zabytki kultury

Projekt "Rozw6j dzialalnosci pozro Iniczej " jest projektem szczeg61nym i obejmuje:
_ zainicjowanie zmiany profilu dotychczasowej tradycyjnej dziafalnosci rolnik6w oraz poszukuje
mozliwosci finansowego j doradczego wsparcia
stworzenie mozliwosci doksztalcania i zdobywania nowych kwalifikacji przez rolnik6w
wspieranie rozwoju zr6del doc hodow uzyskiwanych ze ir6del nie zwi~zanych z podstawow~
produkcj~ roln~ obejmuj~cych rzemioslo, uslugi, handel, agroturystyki( i rekreacji(
rozw6j specjalistycznej produkcji obejmuj~cej uprawy roslin specjalnych (roslin zielarskich,
przyprawowych, warzyw smakowych, tytoniu, roslin do przetworstwa na cele energetyczne np.
spirytus techniczny, olej opalowy
wykorzystanie w matych, rodzinnych gospodarstwach rolnych mozliwosci rozwoju produkcji
towarowej warzyw i owocow .
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8.10 Projekty realizujllce cel: EFEKTYWNE ZARZ1\DZANIE GMIN1\
8.10.1 ZMIANA SYSTEMU ZARZJ1DZANIA GMINJ1
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1. Cel projektu:
Dostosowanie organizacji i struktury Urz~du Gminy do zadan wynikaj4cych ze strategii rozwoju
gminy, zwi~kszenie sprawnosci dziaiania, szczegolnie w zakresie obslugi osob podejmuj4cych
dzialalnosc gospodarcz4 oraz unowoczesnienie zarz4dzania.
1. Utworzenie Stanowiska dIs Promocji i Rozwoju w Urz~dzie Gminy spelniaj4cego takie funkcje
jak:
prowadzenie monitoringu i nadzorowanie realizacji strategii, obstuga przedsi~biorcow zakresie
podejmowania i prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, obsluga inwestorow oraz
prowadzenie dzialan promocyjnych gminy. Do zada6 stanowiska nalezec b~dzie:
ewidencja dzialalnosci gospodarczej oraz udzielanie niezb~dnych dodatkowych
informacji;
gromadzenie i aktualizacja informacji 0 prowadzonej (zaniechanej) dzialalnoki
gospodarczej;
inicjowanie i organizowanie szkolen, kursow doskonal4cych dla przedsi~biorcow oraz
kandydatow;
koordynacja prac zwi4zanych z tworzeniem, przyst~powaniem i czlonkostwem gminy
w zwi4zkach gmin, subregionach, spotkach prawa handlowego;
koordynacja dziatan zwi4zanych z obnizaniem liczby bezrobotnych;
nawi4zywanie kontaktow z instytucjami zewn~trznymi (fundacje, stowarzyszenia,
agencje rozwoju regionalnego);
analiza preferencji dla inwestorow i przygotowywanie propozycji zmian;
zbieranie ofert gospodarczych i prowadzenie banku danych 0 przedsi~biorcach i firmach.

2.0pracowanie i wdrozenie systemu obslugi przedsi~biorcow oraz inwestorow.
3. Opracowanie i wdrozenie systemu gromadzenia informacji 0 gminie.
4. Opracowanie i wdrozenie systemu monitoringu i controllingu.
5. Unowoczesnienie systemu zarz4dzania gmin4 poprzez racjonalizacj~ struktury organizacyjnej,
wykorzystanie nowoczesnych metod i odpowiednich narz~dzi zarz4dzania.

2. Uzasadnienie projektu:
Stworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych i systemow oraz zastosowanie odpowiednich
narz~dzi w UG umozliwi kompleksow4 obstug~ lokalnych przedsi~biorcow, inwestorow oraz
systematyczn4 aktualizacj~ materiatow promocyjnych gminy
3. Sposob realizacji projektu:
1. Utworzenie stanowiska dIs Promocji i Rozwoju w Urz~dzie Gminy
2. Stworzenie narz~dzi realizacji zadan biez4cych i strategicznych
3. Unowoczesnienie systemu funkcjonowania gminy.
4. Czas realizacji letapy realizacji projektu:
Utworzenie stanowiska - do konca wrzesnia ; pozostate zadania - do konca 1999 r.
5. Uczestnik projektu:
Urz4d Gminy

E
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6. Spodziewane efekty realizacji projektu:
Wzrost liczby zarejestrowanych firm i zmniejszenie i10sci wyrejestrowanych, zmniejszenie ryzyka
niepowodzen przedsi~biorc6w, naplyw inwestor6w do gminy
7. Wsttpna kalkulacja kosztow projektu: 2500 zllmies. (
pracy w gminie )

przeci~tny

kosztjednego stanowiska

8. Zrodla finansowania projektu: srodki wlasne gminy, srodki pomocowe .
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8.10.2 OPRACOWANlE I WDROZENlE SYSTEMU GROMADZENlA lNFORMACJl DLA
POTRZEB MONlTORlNGU GMlNY
1. Cel projektu:
Utworzenie lokalnej bazy danych gminie dla potrzeb sprawozdawczych gminy, informacji dla
inwestorow, monitoringu, planowania strategicznego, innych podmiotow i instytucj i.

°
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2. Uzasadnienie projektu:
W obecnym stanie organizacyjnym niemozliwe jest uzyskanie pefnych informacji gospodarce
gminy i samej gminie. Informacje te cechuje:
rozproszenie w poszczegolnych komorkach gminy;
r6:inorodnosc okresow, ktorych dotyczl:\ i rozny stopien ich agregacji;
brak informacji 0 fakcie gromadzenia i brak osob odpowiedzialnych za ich gromadzenie;
kompletnosc informacji, wycinkowosc w niektorych obszarach;
zupetny brak informacji w niektorych obszarach;
najcz~sciej r~czne zbieranie i opracowywanie.

°

3. Spos6b realizacji projektu:
inwentaryzacja dotychczas gromadzonych informacji spoleczno-gospodarczych;
analiza systematycznie sporzl:\dzanych sprawozdan;
okreslenie zapotrzebowania na informacje w r6znych przekrojach i obszarach;
opracowanie koncepcji poszczegolnych zbiorow informacji;
opracowanie koncepcji gromadzenia i aktualizacji poszczeg61nych zbiorow informacji;
rozpoznanie mozliwosci pozyskiwania informacji z instytucji nimi dysponujl:\cych;
okreslenie obszarow informacji wymagajl:\cych systematycznych, cyklicznych badan i
studiow;
utworzenie poszczegolnych zbiorow inforrnacji;
aktualizacja poszczeg61nych zbiorow inforrnacji.
4. Czas realizacji/etapy realizacji projektu:
etap wst~pny - opracowanie koncepcji, poszukiwanie zr6del sfinansowania
etap I - opracowanie projektu
etap II - realizacja projektu:
JazaI
1. utworzenie zbioru informacji 0 gospodarce gminy, w tym 0 podmiotach gospodarczych
i ich produktach, rynku pracy i kadrach, zasobach naturalnych, informacji obiektach do
zagospodarowania i wolnych mocach produkcyjnych;
2. utworzenie zbioru informacji 0 zasobach ludzkich, tym 0 kwalifikacjach mieszkancow;
3. utworzenie zbioru informacj i 0 infrastrukturze technicznej
4. utworzenie zbioru informacji 0 stanie srodowiska;
5. utworzenie zbioru informacji 0 gospodarce terenami;
6. utworzenie zbioru informacji 0 przedsi~biorstwach poszukujl:\cych partnerow;
Jaza II
aktualizacja zbiorow
S. Uczestnicy projektu: Urzl:\d Gminy, US w Zielonej G6rze, Wojewodzki Urzl:\d Pracy w Zielonej
G6rze, Urzl:\d Marszalkowski Wojew6dztwa Lubuskiego w Zieionej Gorze
6. Spodziewane efekty realizacji projektu: zaspokojenie potrzeb inforrnacyjnych gminy, US oraz
instytucji gminnych , wojewodzkich oraz pozostalych instytucji
7. Zr6dla finansowania projektu: gmina, Euroregion, instytucje pomocowe, instytucje finansowe
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8.10.3 ZMIANA SYSTEMU ZARZ4DZANIA FINANSAMI GMINY
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1. Cel projektu:
Projekt obejmuje konstrukcj~ systemu realizacji i rozliczen inwestycji gminy stwarzaj'l.cego
moiliwosci przegl'l.du inwestycji realizowanych przez gmin~ oraz umozliwiaj'l.cego efektywne
zarzltdzanie finansami.
2. Uzasadnienie projektu:
Realizacja projektu umozliwi gminie uzyskanie dodatkowych korzysci finansowych oraz efektywne
zarzltdzanie wolnymi srodkami finansowymi.

3. Spos6b realizacji projektu:
synchronizacja wptywow i wyptywow gotowki
analiza przychodow i wydatkow budietu
zmiana banku prowadZ'l.cego obslug~ kasowlt
stosowanie efektywnych form lokowania nadwyiek pieni'l.dza
kontrola platnosci dla wykonawcow inwestycji.

4. Czas realizacji projektu: systematycznie
5. Uczestnicy projektu: banki, wykonawcy rob6t, Urzltd Gminy
6. Spodziewane efekty realizacji projektu: wzrost dochodow budzetu
7.

Wst~pna

kalkulacja koszt6w projektu: bez wydatkowania srodk6w

8.10.4 SYSTEM EWIDENCJI OBIEKTOW I POMIESZCZEN DO ZAGOSPODAROWANfA
1. Cel projektu:
W okresie transformacji gospodarki pojawilo si~ duzo obiekt6w i pomieszczen do
zagospodarowania b~d'l.cych wtasnoscilt i os6b prywatnych.
2. Uzasadnienie projektu:
Realizacja projektu umozliwi zgromadzenie i udost~pnienie przedsi~biorcom i potencjalnym
inwestorom informacji 0 obiektach i pomieszczeniach do zagospodarowania.

3. Spos6b realizacji projektu:
etap I - sporzltdzenie ewidencji obiekt6w komunalnych oraz sposobu jej aktualizacji;
etap II - sporzltdzenie ewidencji pozostalych obiekt6w;
ew. okreslenie zasad udost~pniania informacji.
4. Czas realizacji letapy realizacji projektu: 6 - 10 miesi~cy (do konca IV kw. 2000 r.)

5. Uczestnicy projektu:
gmina
podmioty gospodarcze
AWRSP
osoby prywatne
6. Spodziewane efekty realizacji projektu:
7. Wstfpna kalkulacja koszt6w projektu:
koszty opracowania ewidencji - 10 000 zl
koszty funkcjonowania - w ramach stanowiska ds. Promocji i Rozwoju
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8.10.5 OPRACOWANIE 1 UCHWALENIE SYSTEMU PREFERENCJI PODATKOWYCH
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1. eel projektu :
Opracowanie i uchwalenie preferencji podatkowych oraz preferencji w oplatach dzierzawnych dla
przedsi~biorcow zakladaj~cych firmy prywatne lub rozwijaj~cych dotychczasow~ dzialalnosc.
2. Uzasadnienie projektu:
Preferencje podatkowe oraz preferencje w oplatach powinny tworzyc spojny system wynikaj~cy z
prowadzonej przez gmin~ polityki gospodarczej , spolecznej , ekologicznej i przestrzennej.
Dotychczasowe preferencje nie maj~ takiego powi~zania, gdyz zostaly sformulowane jednoznacznie
kierunki rozwoju gminy.
3. Sposob realizacji projektu:
opracowanie projektu
podj\!cie uchwaly przez rad~
4. Czas realizacji letapy realizacji projektu:
wrzesien - paidziernik 1999 - opracowanie projektu
grudzien 1999 - uchwalenie
5. Uczestnicy projektu:
gmina
radni
6. Spodziewane efekty realizacji projektu:
Wspieranie tworzenia i rozwoju firm prywatnych zgodnie z przyj~tymi kierunkami rozwoju
gospodarczego oraz polityk~ spoleczn~ i ekologiczn~ gminy.
7.

Wst~pna

kalkulacja kosztow projektu:

bez nakladow
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8.10.6 OPRACOWANIE I WDROtENIE SYSTEMU ZARut DZANIA
NIERUCHOMOSCIAMI GMINY
1. Cel projektu:
Projekt obejmuje opracowanie i wdrozenie systemu zarz~dzania nieruchomosciami gminy
umozliwiaj~cego efektywne zagospodarowanie nieruchomosci (Aneks ).
2. Uzasadnienie projektu:
Realizacja projektu umozliwi gminie zagospodarowanie terenu b. fabryki materialow wybuchowych
(bunkry), zagospodarowanie terenow komunalnych na terenie Zasiek - budowa miasta oraz
komunalnych obiektow mieszkalnych i uZytkowych
Umozliwi to uzyskanie nie tylko wplywow ze sprzedazy lub z dzierzaw do budzetu gminy ale takZe
zwi~kszenie wplywow z podatkow.
3. Sposob realizacji projektu:
inwentaryzacja wszystkich nieruchomosci gminy 0 uregulowanym i nieuregulowanym stanie
prawnym
sporz~dzenie wykazu budynkow i budowli polozonych na poszczegolnych gruntach (na
podstawie inwentaryzacji) i nadanie im odpowiednich numerow inwentarzowych
porz~dzenie opisow poszczegolnych budynkow i budowli
opis aktualnego sposobu wykorzystania kazdego obiektu
opracowanie wykazu nieruchomosci przewidzianych do zagospodarowania
podj~cie decyzji 0 sposobie zagospodarowania
ewentualny wybor podmiotu do zarz~dzania nieruchomosciami lub wniesienie nieruchomosci
do spolki
skuteczna kontrola przebiegu procesu prywatyzacji mienia komunalnego
4.Czas realizacji letapy realizacji projektu:
10-15 lat w trzech etapach
5. Uczestnicy projektu:
firma doradcza
Agencja Rozwoju Gminy
Urz~d Gminy
6. Spodziewane efekty realizacji projektu: wzrost dochodow budzetu, naplyw inwestorow do
gminy
7.

Wst~pna kalkulacja kosztow:
Koszt przygotowania programu zagospodarowania nieruchomosci naleZy
10-15 tys. zlotych/rok

przyj~c

na poziomie

8. Zrodla finansowania:
srodki wlasne gminy
srodki inwestorow
dotacje, srodki pomocowe.
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8.10.7 OPRACOWANIE I WDRO'ZENIE PROGRAMU PROMOCJI
1. Cel projektu :
Promocja gospodarki gminy ma na celu stworzenie na zewnlttrz obrazu atrakcyjnej gminy zarowno
dla inwestorow jak i os6b przyjezdnych oraz promocj~ produkt6w gminy. Strategia promocji gminy
wynika z opracowanej strategii rozwoju gminy.

2. Uzasadnienie projektu:
potrzeba prowadzenia aktywnej promocji gospodarki gminy wynika z faktu dzialania gminy
srodowisku konkurencyjnym innych gmin;
promocja umozliwi sci<tgni~cie inwestorow do gminy oraz zagospodarowanie nieruchomosci
gminy
promocja stworzy mozliwosci wzrostu obrot6w poszczegolnych przedsi"biorcow oraz wzrostu
eksportu;
promocja stworzy mozliwosc wzrostu dochod6w gminy.
3. Sposob realizacji projektu:
opracowanie strategii promocji gminy:
przygotowanie i systematyczna aktualizacja material6w promocyjnych
przy aktualizacji strategii promocji wskazany wsp61udziaf firmy doradczej
dziatania operatywne: gmina
4. Czas realizacji letapy realizacji projektu: dzialania ci<tgle zwiltzane z reaJizacjq promocji
5. Uczestnicy projektu:
podmioty gospodarcze
gmina
6.Spodziewane efekty realizacji projektu:
promocja gospodarki gminy
wzrost dochodow gminy
7. Zrodla finansowania projektu: samofinansowanie przy wsp61udziale budzetu gminy.
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8.10.8 OPRACOWANIE KATALOGU OFERT FIRM GMINY
1. Cel projektu:
Opracowanie katalogu firm umozliwi
promocj~ produkt6w gminy.

prezentacj~

firm gminy oraz ich oferty rynkowej a takze

2. Uzasadnienie projektu:
potrzeba prowadzenia aktywnej promocji gospodarki gminy w srodowisku konkurencyjnym
innych gmin;
stworzenie mozliwosci informowania potencjalnych klient6w 0 ofercie przedsi~biorc6w
gmmy.
3. Sposob realizacji projektu:
TEKON s.c. w ramach realizacji prac wdrozeniowych (1999)
Zlecenie odpowiedniej kom6rce w urz~dzie lub na zewn<ttrz gminy (2001)
4. Czas realizacji /etapy realizacji projektu: cyklicznie np. w okresach 2 - letnich
5. Uczestnicy projektu: podmioty gospodarcze, gmina
6. Spodziewane efekty realizacji projektu:
promocja gospodarki gminy
wzrost dochod6w gminy
7. Zrodla finansowania projektu: samofinansowanie

8.10.9 OPRACOWANIE OFERTGOSPODARCZYCHGMINY
1. Cel projektu:
Opracowanie ofert gospodarczych umozl iwi prezentacj~ gminy, uwarunkowan jej rozwoju ze
szczeg61nym uwzgl~dnieniem mocnych stron i perspektyw rozwoju.
2. Uzasadnienie projektu:
potrzeba posiadania ofert gospodarczych gminy wynika z potrzeby dotarcia z informacjami
gminie do szerokiego kr~gu zainteresowanych;
umozliwienie prezentacji gospodarki gminy w kraju i za granicct;
zwi~kszenie szans na przyci~cie do gminy inwestor6w krajowych i zagranicznych.

0

3. Sposob realizacji projektu: w ramach projektu "Strategia rozwoju gminy" ; aktualizacja
Agencja Rozwoju Gminy
4. Czas realizacji /etapy realizacji projektu: systematycznie w ustalonych okresach
5. Uczestnicy projektu: wykonawca projektu, podmioty gospodarcze, gmina
6. Spodziewane efekty realizacji projektu:
promocja gospodarki gminy i wojew6dztwa
wzrost dochod6w gminy
7. Zrodla finansowania projektu:
gmina
podmioty gospodarcze
Fundusz PHARE CBC
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8.11 HIERARCHIA WAZNOSCI PROJEKTOW DOTYCZ1\CYCH ZARZ1\DZANIA
GMIN1\
W grupie projektow zwi~zanych z efektywnym zarzqdzaniem gminq, zaproponowano
hierarchi<r waznosci i zwi~zan~ z tym kolejnosc realizacji:

nast<rpuj~c~

1. Opracowanie i wdrozenie systemu zarz~dzania nieruchomosciami gminy

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opracowanie i wdrozenie programu promocji
Zmiana systemu zarz~dzania gmin~
Opracowanie ofert gospodarczych gminy
Opracowanie i wdrozenie systemu gromadzenia informacji dla potrzeb monitoringu gminy
Zmiana systemu zarz~dzania finansami gminy
Opracowanie katalogu ofert firm gminy
Opracowanie i uchwalenie systemu preferencji podatkowych

Opracowanie i wdrozenie systemu zarz~dzania nieruchomosciami gminy jest szczegolnym projektem,
z uwagi na fakt, ze umozliwia zagospodarowanie maj~tku gminy, ktory dotychczas nie przynosit
dochodu. Punktem wyjsciajest inwentaryzacja nieruchomosci gminy.
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