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1. GMINA I MIASTO GRYFÓW ŚLĄSKI
1.1. Diagnoza prospektywna

Dostępność komunikacyjną gminy zapewniają: droga krajowa nr 30

Gmina Gryfów Śląski zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części
województwa dolnośląskiego, w zachodniej części powiatu lwóweckiego,

(5,4 km, relacji: Jelenia Góra − Zgorzelec), stanowiąca główną oś
komunikacyjną o znaczeniu regionalnym w zachodniej części województwa
i łączącą granicę z Niemcami, z Kotliną Jeleniogórską i obszarem Sudetów

około 134 km od stolicy regionu − miasta Wrocław, w pobliżu takich
ośrodków miejskich jak: Lwówek Śląski (18 km), Jelenia Góra (28 km),
Bolesławiec (35 km), Zgorzelec (40 km). Najbliższe przejście graniczne
z Czechami w Czerniawie-Zdrój znajduje się w odległości około 15 km,
a z Niemcami w Jędrzychowicach około 36 km.

Zachodnich oraz drogi wojewódzkie (40,9 km): nr 360 (Gryfów Śląski −
Świecie), nr 361 (Radoniów − Świeradów Zdrój), nr 364 (Gryfów Śląski −
Legnica). Podstawowy układ komunikacyjny uzupełnia gęsta sieć dróg
powiatowych (37,2 km) i gminnych (64,8 km) oraz rolniczych i dojazdowych
do pól (195 km). Przez Gryfów Śląski przebiega również linia kolejowa
Jelenia Góra − Zgorzelec − Węgliniec, z przystankami w Młyńsku i Uboczu,
oraz dworcem kolejowym w Gryfowie Śląskim. Na terenie gminy
zlokalizowanych jest 13 przystanków komunikacji publicznej, z których
wszystkie są wyposażone w wiaty.

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.wikipedia.pl.
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Gmina obejmuje obszar 6 661 ha, a około 65% powierzchni zajmują użytki
rolne i 26% grunty leśne i zadrzewione. Przeważają tu gleby średniej klasy
bonitacyjnej (68,1% powierzchni użytków rolnych), grunty dobrej jakości
zajmują 19,9%, a najsłabsze 12,0%. Na obszarze gminy ustanowiono:
Obszar chronionego krajobrazu na terenie gminy Gryfów Śląski 1, Obszar
Natura 2000 (PLH020102) Łąki Gór i Pogórza Izerskiego, użytek
ekologiczny Stawy Młyńsko, ochroną objęto również 5 pojedynczych drzew
w formie pomników przyrody. Licznie występują tu złoża surowców
naturalnych, z których udokumentowane zostały złoża kwarcytu i surowca
ilastego.
Środowisko przyrodnicze. Gmina Gryfów Śląski położona jest na Pogórzu
Izerskim. Rzeka Kwisa i Jezioro Złotnickie (zbiornik zaporowy) przyciągają
turystów i wędkarzy dzięki bogactwie różnorodnych gatunków ryb
występujących w tych wodach. Obszar gminy charakteryzuje pagórkowata
rzeźba terenu − w północnej części występują kopulaste wzgórza
porozcinane wyraźnymi dolinami, natomiast w części południowej
przeważają łagodne wzniesienia, porozcinane przez obniżenia i doliny
cieków.

Poza walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi na terenie gminy
zlokalizowane są ciekawe zabytki, w tym w Gryfowie Śląskim: układ
urbanistyczny historycznej części miasta z zabytkowymi kamieniczkami
i ratuszem, pozostałości obwarowań miejskich, pomnik ku czci 63 Rosjan
poległych w 1813 r. w wojnie napoleońskiej, kościół św. Jadwigi, kościół
św. Wawrzyńca; w Proszówce: ruiny Zamku Gryf, dwór, Kaplica św. Anny
(Leopolda); w Rząsinach: ruiny Zamku Podskale rodu Talkenbergów, pałac,
kościół Matki Bożej Ostrobramskiej; w Wolbromowie: park przypałacowy,
kościół filialny św. Jana Nepomucena; w Uboczu: rezydencje majatków
ziemskich, kosciół Nawiedzenia NMP, park przypałacowy oraz krzyże
pokutne przy żółtym szlaku turystycznym z Gryfowa Śląskiego do
Lubomierza. Na obszarze gminy zlokalizowane są również liczne
zabytkowe kamienne mosty i wiadukty, dworzec i urzadzenia kolejowe.

1

Obszar stanowiący część zalewu leśniańsko-złotnickiego, obejmującego najbliższe
otoczenie najcenniejszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym terenów
przełomu rzeki Kwisy w rejonie miasta Gryfów Śląski i wsi Wieża.
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przedprodukcyjnym jest niższy niż przeciętnie w gminach w regionie
i powiecie lwóweckim.
Gospodarka i przedsiębiorczość. Gryfów Śląski jest gminą o charakterze
przemysłowo-rolniczym. Na jej terenie działalność prowadzi 1 025
podmiotów gospodarczych i 760 osób fizycznych, a około 70% z nich ma
swoją siedzibę w mieście. Dominującymi branżami w zakresie
prowadzonej działalności są: budownictwo (sekcja F), handel hurtowy
i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych (sekcja G) oraz
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L)
i przetwórstwo przemysłowe (sekcja C). Na terenach wiejskich dominuje
rolnictwo i towarzyszące funkcje przetwórcze oraz agroturystyczne.
Schemat 1. Podmioty gospodarcze i osoby fizyczne prowadzące działalność wg
sekcji PKD [2019].

Potencjał demograficzny. Gminę zamieszkuje 9 226 osób − około 68%
(6 258 osób) w mieście Gryfów Śląskich, a pozostałe 2 968 osób
w 7 sołectwach2:
Powierzchnia [km2]

Nazwa

6,6

6 258

Krzewie Wielkie

4,7

300

Młyńsko

7,5

269

Proszówka

4,9

250

Rząsiny

20,3

454

Ubocze
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Wieża

4,4

402

Wolbromów

3,6

115

66,6

9 226

100
0

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i
powietrze do układów klimatyzacyjnych
Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Sekcja F – Budownictwo
Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi
Sekcja J – Informacja i komunikacja
Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Ich liczba od 2014 roku zmniejszyła się o ponad 7%, na co składają się
utrzymujący ujemny przyrost naturalny, znacznie niższy niż przeciętnie
w regionie, w szczególności w mieście oraz ujemne saldo migracji. Na
obszarze miasta należy również zwrócić uwagę na wysoki udział ludności
w wieku poprodukcyjnym (25,9%) i niski w wieku przedprodukcyjnym
(13,7%). Na obszarze wiejskim sytuacja pod tym względem przedstawia się
korzystniej (odpowiednio 20% i 16%), jednak i tutaj udział ludności w wieku
2

podmioty gospodarcze
osoby fizyczne prowadzące działalność

200

Liczba ludności [os.]

Gryfów Śląski

Ogółem:

300

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości
Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna
Sekcja N – Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność wspierająca
Sekcja O – Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Sekcja P – Edukacja
Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją
Sekcja S – Pozostała działalność usługowa
Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Stan ludności na 24 września 2020 r.
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Działalność gospodarczą prowadzą tu 994 mikro przedsiębiorstwa
(zatrudnienie 0-9 osób), 23 małe (10-49 osób), 7 średnich (50-249 osób)
oraz 1 duże deklarujące zatrudnienie 250-999 osób. Wśród największych
przedsiębiorstw należy wymienić: Zakład Mięsny Darek i Marek
Niebieszczańscy, F.F. „POLMEX” i Abi-Pol w Proszówce oraz Jantur
w Gryfowie Śląskim dzięki którym nasza gmina znana jest zarówno w kraju
jak i zagranicą.
Gmina
posiada
wiele
atutów Schemat 2. Podstrefa Gryfów Śląski
Kamiennogórskiej
przyciągających inwestorów, w tym:
→ przygotowane tereny pod
inwestycje,

Gmina Gryfów Śląski wyznaczyła pod inwestycje nieruchomości o różnych
wielkościach zlokalizowane na terenie całej gminy, a informacje na ich
temat dostępne są na stronie internetowej Gryfowa www.gryfow.pl oraz
w Urzędzie Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim. Na obszarze gminy
utworzona została również podstrefa Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej o powierzchni 3,4 ha, której teren graniczy z drogą krajową
nr 30. Na jej terenie działalność prowadzi Firma Solar Eco-Energia,
inwestycję rozpoczęła także firma Tech–Spaw z Ubocza, a w przygotowaniu
jest inwestycja obejmująca produkcję systemów wentylacyjnych firmy
z Nagórza.

Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.

→ stały rozwój gminy i doświadczenie
w nawiązywaniu współpracy
z osobami chcącymi zainwestować
na jej terenie,
→ zapewnienie pomocy
administracyjno-prawnej
w szybkim i sprawnym załatwieniu
formalności z zakupem terenów,
→ niskie stawki podatków lokalnych.

Źródło: www.ssemp.pl

Rynek pracy. Na koniec 2019 roku na
terenie gminy zarejestrowanych było
296 osób bezrobotnych, w tym 143
kobiety i 153 mężczyzn, z których 54
osoby
otrzymywały
zasiłki
z powiatowego Urzędu Pracy. Ponad
45,2% zarejestrowanych bezrobotnych
stanowiły osoby w wieku od 30 do 50 lat, 33,4% w wieku powyżej 50 roku
życia, a 21,3% do 30 roku życia. Blisko połowa z nich pozostawała
długotrwale bez pracy (45,3%).
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koncerty, plenery, itp., służące rozwojowi kultury, zaspokajaniu potrzeb
czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy. Prowadzi ona
również działalność wydawniczą biuletynu samorządu lokalnego „Kuriera
Gryfowskiego”. Przy bibliotece działa Grupa Literacka „Metafora” oraz
Dyskusyjny Klub Książki „Nie − poczytalni”. Aktywnie działa Towarzystwo
Miłośników Gryfowa Śląskiego wydające m.in. czasopismo okazjonalne
„Hejnalista” oraz organizujące wiele wystaw i prelekcji historycznych.
Sport i rekreacja. Baza sportowo-rekreacyjna na terenie gminy obejmuje:
stadion miejski w Gryfowie Śląskim z trybuną na 300 miejsc, halę sportową
i salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 1, salę gimnastyczną
i kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” oraz Otwartą Strefę Aktywności
przy Szkole Podstawowej nr 2, boiska sportowe przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych i Szkołach Podstawowych w Gryfowie
Śląskim, Uboczu i Rząsinach, boisko piłkarskie przy firmie „Budowa Maszyn
– Matusewicz” w Gryfowie Śląskim i Uboczu, salę świetlicy środowiskowej
w Gryfowie Śląskim. Mieszkańcy miasta i gminy mogą korzystać dodatkowo
z siłowni zewnętrznych, a najmłodsi z 8 placów zabaw. Działalność
prowadzą tu także stowarzyszenia i związki o charakterze rekreacyjnym,
m.in.: Koło Polskiego Związku Wędkarskiego, Stowarzyszenie Rozwoju
Proszówki, Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne, Cross Gryfitów, Aktywny
Gryfów, Stowarzyszenie Rozwoju Rząsin, Stowarzyszenie Rozwoju Krzewia
Wielkiego i wiele innych4.

Turystyka. Atrakcyjność turystyczną gminy determinują położenie
geograficzne, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz infrastruktura
turystyczna. Przez obszar gminy prowadzi około 90 km tras pieszych,
rowerowych i konnych, przy których zlokalizowane są zabytki3. Jezioro
Złotnickie umożliwia wypoczynek, uprawianie sportów wodnych
i wędkowanie. Baza noclegowa obejmuje ośrodki wypoczynkowe nad
jeziorami: Złotnickim i Leśniańskim oraz gospodarstwa agroturystyczne.
Rokrocznie organizowane jest Święto Miasta − Kwisonalia przyciągające
rzesze turystów.
Kultura. Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzi Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski.
MGOK zarządza 7 świetlicami, funkcjonującymi w każdym sołectwie oraz
prowadzi m.in. zajęcia taneczne, plastyczne, pracownie decoupage
i wyrobu biżuterii, koło szachowe oraz szkolenia komputerowe dla
seniorów. Działalność na terenie gminy prowadzą także takie zespoły
folklorystyczne jak: Gryfowska Kapela Podwórkowa, Sołtysowe Gryfinki,
Rząsinianki oraz Związek Emerytów i Rencistów RP, Związek Sybiraków,
Polski Komitet Pomocy Społecznej. Ponadto Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Gryfów Śląski, z filiami w Uboczu i Rząsinach, organizuje wiele
interdyscyplinarnych przedsięwzięć, w tym: imprezy kulturalne, wystawy,

Oświata i wychowanie. Działalność edukacyjną prowadzą tu 4 placówki,
a we wrześniu 2019 roku otwarty został Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina”
z siedzibą w Gryfowie Śląskim. Sieć szkół podstawowych w pełni zaspokaja
aktualne potrzeby mieszkańców gminy. Funkcjonuje tu również
ponadgimnazjalna
placówka
oświatowa
−
Zespół
Szkół
5
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II .

3

4

Przez obszar gminy przebiegają 3 szlaki turystyczne: żółty, niebieski i zielony, a miasto Gryfów
Śląski stanowi punkt węzłowy 6 tras.

Pełny wykaz organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Gminy i Miasta
Gryfów Śląski dostępny jest na http://gryfow.pl/wykaz-organizacji-pozarzadowych/
5
Organ prowadzący: Powiat Lwówecki.
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Nazwa6

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

Żłobek Miejski

2

40

Przedszkole Publiczne

9

214

w tym: oddziały zerowe
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 2
Ogółem:

3

75

20

405

9

119

40

778

bezdomnych w schroniskach oraz zapewnienie tym osobom posiłku
i niezbędnej odzieży czy też kierowanie do domów pomocy społecznej.
Bezpieczeństwo. W zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
obszar Gminy i Miasta Gryfów Śląski podlega Komendzie Powiatowej
Policji w Lwówku Śląskim. Na terenie miasta funkcjonuje Komisariat Policji,
który swoja działalnością obejmuje także sąsiednie gminy Lubomierz
i Mirsk. Od 1992 roku w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta
funkcjonuje Straż Miejska. Na terenie gminy działa 7 jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej − w Gryfowie Śląskim i po jednej w każdym sołectwie (poza
sołectwem Wieża), w których zrzeszonych jest 160 osób, z których 77 może
uczestniczyć
w
działaniach
ratowniczo-gaśniczych.
Na skutek
pojawiających się coraz częściej nawalnych deszczy połączonych
z gradobiciem lub długotrwałych opadów na terenie gminy występuje
zagrożenie powodziowe − szczególnie na terenie miasta oraz w sołectwach
Ubocze, Krzewie Wielkie i Wieża.
Mieszkalnictwo. Zasoby mieszkaniowe
gminy tworzy 1 815 budynków
mieszkalnych z 3 705 mieszkaniami
o powierzchni 278 790 m2. Komunalne
zasoby gminy obejmują 235 lokali
mieszkalnych, w tym 11 wolnych lokali
wymagających kapitalnego remontu. Dostępność do mieszkań jest lepsza
niż przeciętnie na terenie powiatu lwóweckiego, a na terenie sołectw
notuje się wzmożony ruch budowlany. Polityka przestrzenna na terenie
gminy prowadzona jest zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfów Śląski9
i 14 miejscowymi
planami
zagospodarowania
przestrzennego,
obejmującymi 912 ha, czyli 13,7% powierzchni gminy.

Ochrona zdrowia. Działalność w zakresie ochrony zdrowia świadczy
Przychodnia Wielospecjalistyczna w Gryfowie Śląskim, wchodząca w skład
Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Zgorzelcu, zapewniająca
podstawową i specjalistyczną opiekę w 9 poradniach 7, Przychodnia
„Promyk” oraz Zakład Leczniczy Powiatowego Centrum Zdrowia – Szpital
w Gryfowie Śląskim. W mieście sprzedaż prowadzi 5 aptek.
Pomoc społeczna. Gmina Gryfów Śląski nie dysponuje zasobami
instytucjonalnymi pomocy i wsparcia8, poza powołaną w 2020 roku
placówką wsparcia dziennego. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym, posiada
podpisane umowy na zakup usług, realizację zadań publicznych z zakresu
pomocy społecznej poprzez m.in. zapewnienie schronienia dla osób
6

Stan na dzień 1 września 2020 r.
Chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, diabetologiczna, kardiologiczna,
neurologiczna, okulistyczna, otolaryngologiczna, położniczo-ginekologiczna, urologiczna.
8
Środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, noclegownie, schroniska
i domy dla osób bezdomnych, kluby samopomocy, domy pomocy społecznej, ośrodki

interwencji kryzysowej, jednostki specjalistycznego poradnictwa, placówki opiekuńczo –
wychowawcze, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii
zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej.
9
Przyjętym uchwałą Nr XIII/105/2000 r. Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 lutego
2000 r. z późniejszymi zmianami.

7
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Infrastruktura techniczna. Z sieci wodociągowej korzysta 98,2%
mieszkańców w mieście i 88,2% w pozostałej części gminy 10. W przypadku
sieci kanalizacyjnej11 udziały te kształtują się na poziomie 83,7%

(87,7%) oraz obszaru miasta (78,8%). Około 79,3% ww. masy odpadów
stanowiły odpady zmieszane. Średnio 1 mieszkaniec obszaru wiejskiego
gminy produkował więc w swoim gospodarstwie 126,8 kg zmieszanych
odpadów rocznie, a mieszkaniec miasta 240,8 kg. Przeciętnie w powiecie
lwóweckim masa ta kształtowała się na niższym poziomie 139,4 kg na
mieszkańca. Również udział odpadów zebranych selektywnie w relacji do
ogółu odpadów od lat utrzymuje się na niższym poziomie niż średnio
w gminach powiatu lwóweckiego i kraju. Przykładowo w 2019 roku było to
20,7% (19,4% na terenie miasta i 25,4% w sołectwach), podczas gdy średni
ich udział w gminach w powiecie i kraju wynosił ok. 31%.

w przypadku miasta i 22,8% na obszarze wiejskim − skanalizowane są
sołectwa: Krzewie Wielkie, Wieża i w części Proszówka. Mieszkańcy
pozostałych miejscowości korzystają z 564 bezodpływowych zbiorników
i 51 przydomowych oczyszczalni ścieków. Z biologicznej oczyszczalni
ścieków komunalnych w Gryfowie Śląskim (14 300 RLM), oczyszczającej
ścieki z terenu miasta, okolicznych miejscowości oraz nieczystości ciekłe
dowożone wozem asenizacyjnym, korzysta 75,9% mieszkańców gminy.
Korzystający z instalacji w ogóle
ludności [%]
miasto

sołectwa

ogółem

Gospodarka finansowa. W Rankingu Finansowym Samorządu
Terytorialnego w Polsce, który bada kondycję finansową gmin i powiatów
w kraju, w 2019 roku Gmina Gryfów Śląski uplasowała się na 70. miejscu
wśród 628 gmin miejsko-wiejskich w Polsce (5. miejsce w województwie
dolnośląskim). W 2019 roku w gminie odnotowano znaczącą poprawę
w zakresie finansów, a kwoty dochodów ogółem i własnych w przeliczeniu
na mieszkańca zbliżyły się do średniego poziomu osiąganego w gminach
powiatu lwóweckiego. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
wynosił jednak jedynie 36,8%, czyli poniżej średniej w gminach miejskowiejskich w województwie (48,4%). W przypadku wydatków ogółem oraz
wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca
ich poziom pozostaje w dalszym ciągu niższy niż przeciętnie w powiecie
lwóweckim. Na koniec 2019 roku dług publiczny w gminie wynosił 1 119 zł
na mieszkańca, co jednak było poziomem niższym niż przeciętnie
w gminach miejsko-wiejskich na Dolnym Śląsku (1 932 zł).

Udział budynków mieszkalnych
podłączonych do instalacji [%]
miasto

sołectwa

ogółem

wodociąg

98,2

88,2

95,1

89,1

87,9

88,5

kanalizacja

83,7

22,8

64,4

65,8

21,0

43,5

gaz

96,9

5,8

68,0

−

−

−

Do celów bytowych, jako źródło ogrzewania mieszkań, obiektów
użyteczności publicznej i zakładów pracy wykorzystywany jest gaz sieciowy,
z którego w mieście korzysta 96,9% mieszkańców oraz część sołectwa
Wieża. Na terenie miasta funkcjonują również kotłownie dostarczające
ciepło dla potrzeb
budownictwa mieszkaniowego, zakładów
produkcyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej, z których większość
posiada instalacje gazowe. Energia elektryczna dostarcza jest poprzez
system linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia (20kV) oraz stacji
transformatorowych, z których większość jest w dostatecznym stanie
technicznym. Miasto i wszystkie sołectwa za wyjątkiem Młyńska
i Wolbromowa posiadają oświetlenie drogowe, wymagające modernizacji.
Połowę z 970 opraw oświetleniowych stanowią energooszczędne lampy
LED.

Współpraca. Rozwojowi gminy sprzyja współpraca z miastami partnerskimi
i sąsiadującymi jednostkami samorządu terytorialnego. Gmina Gryfów
Śląski podpisała umowy partnerskie z 3 miastami: Bischofswerda (Niemcy),
Raspenava (Czechy) oraz Miastem i Gminą Gryfice. Współpraca obejmuje
wymianę młodzieży, rozpowszechnienie znajomości języków, kultury,

Gospodarka odpadami. W 2019 roku z obszaru gminy zebrano 2,85 tys.
ton odpadów ogółem, pochodzących głównie z gospodarstw domowych
10

Długość czynnej sieci rozdzielczej 73,8 km, w tym 63,5 km w zarządzie/administracji gminy.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej 47,7 km, w tym 28,4 km na obszarze miasta. Około 75%
sieci kanalizacyjnej w mieście stanowi kanalizacja ogólnospławna. Ze względu na duże ilości

wody napływające podczas większych opadów i roztopów, których nie są w stanie odebrać
kolektory, a rozcieńczone ścieki zakłócają proces technologiczny na biologicznej oczyszczalni
ścieków w Gryfowie Śląskim, konieczna jest budowa kanalizacji rozdzielczej.

11
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Schemat 4. Stan wskaźników rozwoju w wymiarze gospodarczym, społecznym
i środowiskowym na tle grupy porównawczej [2014-2018].

sportu, oświaty oraz promocji regionów. Ponadto w 2020 roku Gmina
podpisała list intencyjny z norweskim partnerem NORSKOG12, a celem
współpracy jest przygotowanie i realizacja projektów w obszarze ochrony
środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Gmina włączona jest również do
struktur Euroregionu Nysa, Związku Gmin „Kwisa” oraz Dolnośląskiej
Organizacji Turystycznej.

Wymiar gospodarczy

Podsumowanie. Analiza zmian zachodzących od 2014 roku wskazuje na
znaczącą poprawę sytuacji Gminy Gryfów Śląski w zakresie finansów
lokalnych. Na tle grupy porównawczej gmin miejsko-wiejskich w kraju
o umiarkowanej funkcji rolniczej (I3) od 6 do 12 tys. mieszkańców poprawę
sytuacji odnotowano zostały również w odniesieniu do sytuacji
demograficznej oraz mieszkalnictwa i transportu. Niekorzystne tendencje
notuje się natomiast w zakresie bezpieczeństwa i środowiska.

Wymiar społeczny

Schemat 3. Dynamika zmian w zakresie wskaźników syntetycznych w obszarach
strategicznych [2014, 2018].

Źródło: opracowanie na podstawie www.systemanaliz.pl
Schemat 5. Sytuacja w obszarach strategicznych na tle grupy porównawczej [2018].

Obszar 3
Obszar 12

Źródło: opracowanie na podstawie www.systemanaliz.pl

Źródło: opracowanie na podstawie www.systemanaliz.pl

12

Organizacją członkowską właścicieli lasów – Norweską Grupą Leśną (NGL), reprezentującą
ponad 1,2 miliona hektarów lasów w tym skandynawskim kraju.
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1.2. Gmina w oczach mieszkańców

wskazywali na potrzebę stworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku dla
wszystkich grup wiekowych, w tym w szczególności dla młodzieży. Blisko
3/4 ankietowanych negatywnie ocenia możliwość zatrudnienia na terenie
gminy, 17,1% przeciętnie, a jedynie 8% pozytywnie.

Mieszkańcy zapytani podczas badania opinii13 o to jak oceniają Gminę
Gryfów Śląski jako miejsce do życia w 22,3% odpowiedzieli dobrze lub
bardzo dobrze, w 42,9% przeciętnie, a w 35% negatywnie. W przypadku
ponad połowy ankietowanych o miejscu zamieszania decyduje rodzina
(53,1%) lub mieszkanie (29,7%). Na pytanie czy w najbliższym czasie
zamierzają zmienić miejsce zamieszkania ankietowani odpowiedzieli
przecząco w 54,9% przypadków (28,0% raczej nie, 20,6% nie, 6,3%
zdecydowanie nie), twierdząco w 32% przypadków (16,0% zdecydowanie
tak, 5,7% tak, 10,3% raczej tak), a odpowiedzi nie wiem udzieliło 13,1%
respondentów. Poziom bezpieczeństwa na terenie gminy oceniony został
w 44% jako przeciętny, w 34,3% jako zły (20,0% marny, 14,3% fatalny),
a 21,7% jako dobry (18,3% dobry, 3,4% bardzo dobry). Mieszkańcy
w szczególności zawracali uwagę na brak poczucia bezpieczeństwa
w centrum miasta w godzinach wieczornych i nocnych oraz konieczność
lepszego zabezpieczenia większych imprez organizowanych na terenie
gminy. Stan środowiska naturalnego oceniony został w 46,9% przypadków
jako przeciętny, w 28,6% pozytywnie (25,1% dobry, 3,4% bardzo dobry),
a w 24,6% jako zły (17,1% marny, 7,4% fatalny). W oczach mieszkańców
niezbędne są dalsze inwestycje w rozwój kanalizacji w sołectwach oraz
pomoc Urzędu Gminy i Miasta w pozyskiwaniu dofinansowania na
wymianę ogrzewania na ekologiczne w celu poprawy jakości powietrza.
Istotną kwestią wspominaną przez mieszkańców pozostaje również
konieczność poprawy estetyki, m.in. poprzez rewitalizację zabytkowych
kamienic w centrum miasta, jak i czystości i zwiększenia liczby śmietników
przy ulicach. Rozwoju i dostosowania do potrzeb mieszkańców wymaga
również oferta kulturalna i rekreacyjno-sportowa, które w większości
przypadków ocenione zostały przeciętnie lub negatywnie. Mieszkańcy

Schemat 6. Proszę ocenić ofertę dla mieszkańców w skali 1-5 (1 bardzo źle, 5 bardzo
dobrze)

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania opinii.

Wśród inwestycji, które powinny mieć pierwszeństwo w realizacji do 2030
roku mieszkańcy najczęściej wskazywali na rozwój turystyki, terenów
zielonych i akwenów wodnych (1) oraz ścieżek rowerowych i turystycznych
(2), a w dalszej kolejności drogi (3), parkingi i miejsca postojowe (4),
odnawialne źródła energii (5), bazę edukacyjną (6), oświetlenie uliczne (7)
i zabezpieczenie przeciwpowodziowe (8).

13

W badaniu opinii mieszkańców, przeprowadzonym w terminie od 27 lipca do 15 sierpnia
2020 roku, wzięło udział 372 respondentów. Metryczka: płeć: kobieta 52,6%, mężczyzna
47,4%; wiek: 15-19 – 2,3%, 20-39 – 58,3%, 40-59 – 29,1%, 60 i więcej – 10,29%; wykształcenie:
podstawowe 1,7%, zawodowe 6,9%, średnie 48,0%, wyższe 43,4%; sytuacja zawodowa:
jestem zatrudniona/y 66,3%, jestem przedsiębiorcą 11,4%, jestem rolnikiem 1,7% uczę

się/studiuję 6,3%, renta/emerytura 8,6%, jestem bezrobotna/y 5,7%. Na pytanie Czy
uczestniczy Pani/Pan w życiu Gminy, działa w organizacjach pozarządowych, udziela się
Pani/Pan na rzecz lokalnych przedsięwzięć? ponad połowa ankietowanych (52,5%)
powiedziała negatywnie (45,1% nie, 7,4% zdecydowanie nie), 26,3% pozytywnie (21,7% tak,
4,6% zdecydowanie tak), a 21,1% trudno powiedzieć.
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1.3. Analiza SWOT
Mocne strony:
→ atrakcyjne położenie w bliskiej odległości do granicy z Czechami
i Niemcami, na trasie do większych miejscowości i atrakcji turystycznych,
→ dobra dostępność drogowa (droga krajowa nr 30) i kolejowa,
→ walory przyrodnicze i krajobrazowe (Pogórze Izerskie, Jezioro Złotnickie),
→ bogata historia i liczne zabytki,
→ atrakcje turystyczne,
→ rozwinięta baza i oferta edukacyjna,
→ podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej,
→ rozwinięta oferta usług, handlu i produkcji,
→ wysoki poziom przedsiębiorczości,
→ dwujęzyczność mieszkańców,
→ dobry stan techniczny dróg krajowych i wojewódzkich,
→ pełne zwodociągowanie obszaru gminy,
→ rozwinięta współpraca z organizacjami pozarządowymi,
→ aktywne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe,
→ aktywność jednostek organizacyjnych gminy,
→ wysoko rozwinięta sieć gastronomiczna.

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

dynamiczny proces starzenia się społeczeństwa,
niski poziom zamożności mieszkańców i ubóstwo,
słaby poziom edukacji ekologicznej, w tym w zakresie segregacji
odpadów,
słabo rozwinięta współpraca transgraniczna,
brak uzbrojonych terenów pod budownictwo jednorodzinne,
niewystarczające zasoby mieszkań komunalnych i socjalnych,
duża liczba rodzin potrzebujących pomocy,
występujący problem uzależnień,
niski poziom bezpieczeństwa i brak poszanowania mienia,
zanieczyszczenie środowiska,
zagrożenie powodziowe.

Szanse:
→ rozwój turystyki,
→ pozyskanie zewnętrznych źródła finansowania,
→ rozwój współpracy międzygminnej i transgranicznej,
→ moda na produkty ekologiczne, lokalne i regionalne,
→ rozwój mieszkalnictwa,
→ rozwój strefy ekonomicznej i przedsiębiorczości,
→ rozwój lokalnego rynku pracy i zwiększenie miejsc pracy,
→ poprawa bezpieczeństwa,
→ rozwój społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie aktywności
mieszkańców.

Słabe strony
→ niskie dochody własne gminy ograniczające możliwość rozwoju,
→ niewystarczająco rozwinięta oferta transportu zbiorowego,
→ brak kanalizacji i sieci gazowej w sołectwach,
→ niedostateczny stan infrastruktury sportowo-rekreacyjno-kulturowej,
→ brak miejsc rekreacji i wypoczynku oraz oferty zagospodarowania czasu
wolnego dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
→ niedostateczna pomoc dla osób starszych, niepełnosprawnych
i wykluczonych społecznie,
→ drogi gminne wymagające modernizacji,
→ brak miejsc parkingowych,
→ brak ścieżek rowerowych,
→ zanieczyszczenie miasta i gminy,
→ wysoki poziom bezrobocia i mała ilość nowych i atrakcyjnych miejsc
pracy,
→ słabo rozwinięta komunikacja z mieszkańcami,

Zagrożenia:
→ globalny kryzys gospodarczy,
→ obciążenie gmin dodatkowymi zadaniami,
→ brak motywacji do podjęcia pracy zarobkowej przez wysokie
świadczenia społeczne,
→ zmiany klimatu (powodzie, anomalie pogodowe),
→ depopulacja i starzenie się społeczeństwa,
→ bezrobocie,
→ rozwój patologii społecznych i uzależnień,
→ niestabilność systemu gospodarki odpadami.
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nowe miejsca rekreacji, rozrywki dla młodzieży. Obok istniejącego Żłobka
„Bajkowa Kraina" wybudowane zostanie nowe Przedszkole Miejskie.
Mieszkańcy mają możliwość korzystania ze zmodernizowanego ośrodka
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z bogatą ofertą kulturalną, edukacyjną
oraz sportowo-rekreacyjną dla naszej społeczności, dla wszystkich grup
wiekowych − dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Budynek
dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To miejsce
służy współtworzeniu pozytywnych relacji, rozwoju form czynnego
uczestnictwa mieszkańców miasta i gminy w życiu kulturalnym i sportowym,
inspirowaniu i rozwijaniu zainteresowań amatorską twórczością artystyczną,
a także organizowaniu kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji. Dom pobytu
dziennego dla seniorów przeżywa renesans, w całodobowej ofercie
znajduje się gimnastyka dla seniorów, wycieczki, zajęcia kulturalne
i taneczne. Polityka senioralna realizowana jest także poprzez Klub Seniora
i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Powstaje miejsce pracy dla osób
niepełnosprawnych oraz dom dziennego pobytu z ofertą kulturalną
i rehabilitacyjną. Gmina Gryfów Śląski to również gmina przyjazna
środowisku naturalnemu − poprzez odnawialne źródła energii i wymianę
pieców na ekologiczne poprawia się jakość powietrza i zmniejsza emisja
C02 do atmosfery. Podjęte zostają również działania w celu adaptacji do
zmian klimatu i ograniczenia zagrożenia powodziowego. Do 2030 roku
zahamowana zostaje migracja ludności poprzez uruchomienie nowych
terenów pod budownictwo mieszkaniowe, a nowi inwestorzy zapewniają
atrakcyjne miejsca pracy. Poprawia się również system komunikacji
społecznej z mieszkańcami.

2. WIZJA I MISJA
GRYFÓW ŚLĄSKI 2030 − PRZYJAZNE MIEJSCE,
w którym każdy czuje się u siebie, wolny i bezpieczny,
wykorzystując bogactwo i potencjał przestrzeni,
wynikający z umiejętnego łączenia tradycji z nowoczesnością,
środowiska miejskiego z przyrodniczym,
zapewniające wygodę życia i sprzyjające aktywności społecznej
mieszkańców oraz wysoki poziom ich życia.
Do 2030 roku w Gryfowie Śląskim rozkwita turystyka, zagospodarowane
rekreacyjnie Jezioro Złotnickie oraz kilometry ścieżek pieszych
i rowerowych przyciągają rzeszę turystów. Trasy wraz z licznymi
przystankami (miejscami odpoczynku, spożywania posiłków, placami
zabaw) łączą wszystkie atrakcje na terenie miasta i tereny zielone wokół
niego, co prowadzi do zwiększenia aktywności fizycznej także w naszej
społeczności.
Funkcjonują
wypożyczalnie
rowerów.
Poprawa
przepustowości rzeki Kwisy pozwala na organizowanie spływów
kajakowych. Powstają nowe restauracje, w tym najlepsza wegańska
w okolicy, punkty małej gastronomii opartej o lokalne produkty
ekologiczne. Zwiększa się baza miejsc noclegowych w całej gminie,
a większe wpływy z podatków owocują wzmożeniem inwestycji.
Mieszkańcy mają gdzie posiedzieć i potańczyć − mamy dwa kluby jeden
dla młodzieży drugi dla dorosłych. Jest kawiarnia otwarta od 8.00 gdzie
można zjeść śniadanie i wypić kawę. Miasto tonie w zieleni, drzewa, rośliny
wieloletnie sprawiają, że Gryfów Śląski nazywa się zielonym miastem.
Na rynku zostaje odnowiona historyczna zabudowa i ograniczony ruch
samochodowy, wszędzie mnóstwo ławeczek i miejsc do odpoczynku, a co
tydzień organizowane są koncerty pod fontanną. Zrewitalizowane miejskie
parki tętnią życiem i zachęcają do odpoczynku. Na terenie gminy powstają

Misja Samorządu Gminy i Miasta Gryfów Śląski:
Budowanie klimatu kreatywności: społecznej, gospodarczej
i kulturowej. Kształtowanie postaw szacunku, zaufania i współpracy
w środowisku lokalnym oraz zapewnienie wsparcia dla rozwoju
turystyki i lokalnej gospodarki.
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3.

Cele operacyjne:
1. Poprawa jakości życia i oferty usług społecznych
1.1. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej i poprawa dostępności
1.2. Kształtowanie funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni publicznej
1.3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego
1.4. Zapewnienie wysokiej jakości usług oświatowych
1.5. Rozwój usług profilaktycznych i zdrowotnych
1.6. Integracja przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
1.7. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój oferty spędzania czasu
wolnego
2.1. Rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej miasta i gminy
2.2. Stwarzanie warunków dla rozwoju sportu
2.3. Zapewnienie wysokiej jakości oferty kulturalnej
2.4. Utrzymanie obiektów zabytkowych we właściwym stanie technicznym
i estetycznym
3. Ochrona środowiska naturalnego i dostosowanie do zmian klimatu
3.1. Zapewnienie dostępności do efektywnych i niezawodnych systemów
infrastruktury technicznej
3.2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawa efektywności
energetycznej
3.3. Doskonalenie systemu gospodarowania odpadami
3.4. Przystosowanie do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzyku
3.5. Edukacja ekologiczna
4. Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
4.1. Realizacja efektywnej polityki inwestycyjnej
4.2. Kreowanie klimatu dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
4.3. Promocja i zwiększenie rozpoznawalności gminy
4.4. Rozwój produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego
4.5. Sprawna przestrzeń cyfrowa
5. Doskonalenie zarządzania gminą poprzez rozwój współpracy, komunikacji
i partycypacji
5.1. Rozwój współpracy
5.2. Rozwój komunikacji i partycypacji
5.3. Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji
publicznej

PLAN STRATEGICZNY

Cel główny:
Gmina Gryfów Śląski gminą przyjazną środowisku naturalnemu,
estetyczną i bezpieczną, silną ekonomicznie i gospodarczo, rozwiniętą
kulturowo, zakorzenioną w historii i tradycji, przyjazną pod względem
socjalno-społecznym, atrakcyjną dla inwestorów i turystów.
Obszary strategiczne kluczowe dla rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski:
→ Infrastruktura, transport i ochrona środowiska,
→ Bezpieczeństwo, przedsiębiorczość, cyfryzacja,
→ Edukacja, kultura, sport, włączenie społeczne,
→ Turystyka, lokalna gospodarka i rolnictwo,
→ Komunikacja, współpraca i partycypacja.
Cele strategiczne
1. Poprawa jakości życia i oferty usług społecznych
2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój oferty
spędzania czasu wolnego
3. Ochrona środowiska naturalnego i dostosowanie do zmian klimatu
4. Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
5. Doskonalenie zarządzania gminą poprzez rozwój współpracy,
komunikacji i partycypacji
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1. Poprawa jakości życia i oferty usług społecznych
Cele operacyjne:

1.3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego

1.1. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej i poprawa dostępności

A. Zwiększenie poziomu zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym
ratownictwa (m.in. budowa i modernizacja remiz strażackich,
doposażanie jednostek OSP)
B. Zwiększenie liczby patroli policyjnych (m.in. w godzinach wieczornych i
nocnych oraz podczas wydarzeń organizowanych na terenie gminy)
C. Prowadzenie działań prewencyjnych i edukacyjnych w zakresie
bezpieczeństwa
D. Poprawa efektywności działania Straży Miejskiej
E. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu

1.2. Kształtowanie funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni publicznej
1.3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego
1.4. Zapewnienie wysokiej jakości usług oświatowych
1.5. Rozwój usług profilaktycznych i zdrowotnych
1.6. Integracja przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
1.7. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa
Kierunki działań:

1.4. Zapewnienie wysokiej jakości usług oświatowych

1.1. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej i poprawa dostępności

A. Zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-wychowawczych
(m.in. budowa przedszkola)
B. Modernizacja, doposażenie i optymalizacja bazy oświatowej
C. Poprawa efektywności kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej
do wymagań gospodarki i rynku pracy, w tym poprzez zwiększanie
kompetencji zawodowych kadr nauczycielskich

A. Budowa i modernizacja dróg gminnych i dojazdowych do pól
B. Budowa i modernizacja infrastruktury około drogowej (m.in. mosty,
chodniki, zatoki przystankowe, oświetlenie uliczne, w tym wymiana na
energooszczędne) oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
(m.in. progi zwalniające, fotoradary)
C. Lobbowanie na rzecz budowy obwodnicy miasta w ciągu DK30
D. Budowa dróg rowerowych
E. Budowa i modernizacja parkingów i miejsc postojowych
F. Organizacja sprawnego systemu transportu zbiorowego
zapewniającego dostępność zewnętrzną i wewnętrzną
(poprawa dostępności do sąsiadujących ośrodków miejskich, rozwój
komunikacji podmiejskiej)

1.5. Rozwój usług profilaktycznych i zdrowotnych
A. Poprawa dostępności do usług medycznych o charakterze ogólnym
i specjalistycznym
B. Przeciwdziałanie powstawaniu uzależnień
C. Promocja zdrowego stylu życia i odżywiania

1.6. Integracja i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

1.2. Kształtowanie funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni publicznej

A. Prowadzenie efektywnej polityki społecznej prowadzącej do integracji
i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem
B. Wspieranie działań umożliwiających aktywność i integrację społeczną
wszystkich grup społecznych, w tym w szczególności seniorów
(m.in. Senior+, Uniwersytet Trzeciego Wieku)
C. Zintegrowana pomoc rodzinie
D. Zapewnienie dziennej i całodobowej opieki nad osobami starszymi
i chorymi

A. Rewitalizacja przestrzeni gminnej i odnowa centrów miejscowości
B. Podnoszenie jakości przestrzeni publicznych pod względem
atrakcyjności wyposażenia w różnorodne udogodnienia i przyjaznych
wszystkim grupom mieszkańców (m.in. ławki, miejsca do spożywania
posiłków, toalety)
C. Zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni oraz zadrzewień
(m.in. rewitalizacja parków)
D. Likwidacja barier architektoniczno-urbanistycznych dla osób starszych
i z niepełnosprawnościami
E. Ograniczenie ruchu samochodowego na rynku miejskim
F. Poprawa i utrzymanie należytej czystości przestrzeni publicznej
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MONITORING:

1.7. Wspieranie rozwoju mieszkalnictwa
A. Przygotowanie planistyczne i infrastrukturalne terenów pod
budownictwo mieszkaniowe
B. Poprawa dostępności do mieszkań komunalnych oraz ich stanu
technicznego (m.in. budowa mieszkań komunalnych, poprawa
efektywności działalność komisji mieszkaniowej)
C. Wspieranie rozwoju budownictwa czynszowego na terenie gminy

Oczekiwane oddziaływanie:
poprawa atrakcyjności turystycznej − poprawa dostępności do oferty
i infrastruktury kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej − wzrost
jakości życia mieszkańców – poprawa stanu technicznego i estetycznego
zabytków
Przykładowe wskaźniki:

REALIZACJA:

Rezultat:

Jednostka odpowiedzialna za koordynację i realizację
Wydział Techniczny (WT)

Nazwa wskaźnika

Jednostki współpracujące
Żłobek, Przedszkole
Szkoły podstawowe
Zakład Budżetowy
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej

udział dróg gminnych publicznych o nawierzchni ulepszonej
w ogólnej długości dróg gminnych [%]
liczba publicznych miejsc parkingowych [szt.]
liczba poradni specjalistycznych przyjmujących na terenie gminy [szt.]
średnia zdawalność egzaminów ósmoklasisty (j. polski, matematyka,
j. obcy) [%]
udział opraw LED w ogólnej liczbie opraw oświetlenia ulicznego [%]
odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach [%]
odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem
przedszkolnym [%]
liczba i powierzchnia mieszkań w zasobach komunalnych [szt., m2]
osoby, którym decyzją przyznano świadczenia pomocy społecznej
na 10 tys. ludności [os.]
liczba przestępstw i wykroczeń [szt.]

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Organizacje pozarządowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Straż Miejska, Policja, Inne

Narzędzia realizacji
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Roczny Program Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Regulamin utrzymania czystości i porządku
Lokalny Program Rewitalizacji
Budżet Gminy
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Inne

Źródło

2030

UGiM



UGiM
UGiM




OKE



UGiM
GUS




GUS



UGiM



GUS



Policja



UGiM
UGiM




UGiM



UGiM
UGiM




UGiM



UGiM



Produkt:
długość wybudowanych /zmodernizowanych dróg gminnych [km]
długość wybudowanych / zmodernizowanych chodników [km]
liczba wybudowanych / zmodernizowanych opraw oświetlenia
drogowego [szt.]
powierzchnia terenów zielonych objęta rewitalizacją [ha]
liczba nasadzeń drzew i krzewów [szt.]
liczba pracowników kadry pedagogicznej biorących udział w kursach
i szkoleniach zawodowych [os.]
liczba koszy na śmieci miasto / obszar wiejski [szt.]

Koszty:
wysokość środków przeznaczonych na rewitalizację przestrzeni [zł]

Termin realizacji
2021-2030
Źródła finansowania
Budżet Gminy / Budżet Państwa / Budżet Województwa / Budżet
Powiatu / Krajowe i europejskie fundusze pomocowe / Inne
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2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój oferty spędzania czasu wolnego
2.2. Stwarzanie warunków dla rozwoju sportu
A. Modernizacja i rozbudowa gminnej infrastruktury sportoworekreacyjnej (m.in. park linowy, skatepark, rolkowisko, siłownie
zewnętrzne, place zabaw)
B. Zapewnienie wsparcia dla rozwoju inicjatyw sportowych
(m.in. Bieg Gryfitow, GKS Gryf, Cross Gryfitów)
2.3. Zapewnienie wysokiej jakości oferty kulturalnej
A. Modernizacja i rozbudowa gminnej infrastruktury kultury
(m.in. modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
budowa sali widowiskowo-teatralnej i kinowej)
B. Doposażenie obiektów kultury, bibliotek i świetlic wiejskich
C. Zwiększenie oferty kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych,
w tym w szczególności dla młodzieży
2.4. Utrzymanie obiektów zabytkowych we właściwym stanie
technicznym i estetycznym
A. Wspieranie prac remontowo-konserwatorskich oraz
rewaloryzacyjnych przy obiektach zabytkowych (m.in.
rewitalizacja zabytkowych kamienic w centrum rynku)
B. Udzielanie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków

Cele operacyjne:

2.1. Rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej miasta i gminy
2.2. Stwarzanie warunków dla rozwoju sportu
2.3. Zapewnienie wysokiej jakości oferty kulturalnej
2.4. Utrzymanie obiektów zabytkowych we właściwym stanie
technicznym i estetycznym
Kierunki działań:
2.1. Rozwój funkcji turystycznej miasta i gminy
A. Utrzymanie istniejących oraz budowa spójnej sieci szlaków
turystycznych, pieszych i rowerowych oraz ich integracja
z powiatowym i regionalnym systemem tras (m.in. trasa Gryfów –
Lubomierz – Mirsk – Świeradów – Leśna – Czerniawa)
B. Zagospodarowanie i modernizacja obszarów stanowiących miejsca
wypoczynku i rekreacji oraz towarzyszącej im infrastruktury
(m.in. Jezioro Złotnickie, rzeka Kwisa, punkt widokowy w ruinach
Zamku Podskale, Kaplica Leopolda na Górze św. Anny
w Proszówce, Zamek Gryf, Park przy ul. Partyzantów)
C. Rozwój zróżnicowanej, całorocznej oferty turystycznej i sportoworekreacyjnej, dostosowanej do wszystkich grup wiekowych
D. Zapewnienie wsparcia dla rozwoju bazy gastronomicznej
i noclegowej (agroturystyka) na terenie gminy
E. Rozwój Centrum Informacji Turystycznej
F. Budowa jednolitego systemu informacji turystycznej o atrakcjach
turystycznych i wydarzeniach organizowanych na terenie gminy
G. Inicjowanie i wspieranie współpracy branży turystycznej
i okołoturystycznej
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REALIZACJA:

MONITORING:

Jednostka odpowiedzialna za koordynację i realizację
Wydział Techniczny (WT)

Oczekiwane oddziaływanie:
poprawa atrakcyjności turystycznej − poprawa dostępności do oferty
i infrastruktury kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej −
dostosowanie oferty świadczonych usług do potrzeb i oczekiwań
mieszkańców − wzrost jakości życia mieszkańców − poprawa stanu
technicznego i estetycznego zabytków

Jednostki współpracujące
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Organizacje pozarządowe
Organizacje turystyczne
Kluby Sportowe
Sąsiadujące Jednostki Samorządu Terytorialnego
Nadleśnictwa
Inne

Przykładowe wskaźniki:
Rezultat:
Nazwa wskaźnika
liczba zmodernizowanych lub wybudowanych miejsc
zorganizowanego wypoczynku [szt.]
Liczba ławek na trenie miasta / obszaru wiejskiego [szt.]
liczba uczestników imprez kulturalnych organizowanych przez
centra, domy, ośrodki kultury, kluby i świetlice [szt.]
liczba uczestników programów weekendowych [os.]
liczba punktów gastronomicznych [ob.]
liczba miejsc noclegowych [msc.]
liczba gospodarstw agroturystycznych [szt.]

Narzędzia realizacji
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Roczny Program Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi
Gminna Ewidencja Zabytków
Budżet Gminy
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Inne

Źródło

2030

UGiM



UGiM



GUS



MGOK
UGiM
GUS
UGiM






Produkt:
liczba wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych
obiektów sportowych, kulturalnych [ob.]
liczba programów kultury weekendowej [szt.]
liczba imprez kulturalnych organizowanych przez centra, domy,
ośrodki kultury, kluby i świetlice [szt.]


UGiM



MGOK



GUS



GUS



Koszty:

Termin realizacji
2021-2030

wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na
1 mieszkańca [zł]

Źródła finansowania
Budżet Gminy / Budżet Państwa / Budżet Województwa / Budżet
Powiatu / Krajowe i europejskie fundusze pomocowe / Kapitał
inwestycyjny przedsiębiorców / Inne
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3. Ochrona środowiska naturalnego i dostosowanie do zmian klimatu
3.3. Doskonalenie systemu gospodarki odpadami
A. Organizacja efektywnego systemu zbiórki odpadów
B. Zwiększenie skuteczności segregacji i recyklingu odpadów
C. Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest
D. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci

Cele operacyjne:
3.1. Zapewnienie dostępności do efektywnych i niezawodnych
systemów infrastruktury technicznej
3.2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawa
efektywności energetycznej
3.3. Doskonalenie systemu gospodarowania odpadami

3.4. Przystosowanie do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzyku
A. Wspieranie działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej
B. Bieżąca konserwacja i utrzymywanie drożności urządzeń melioracji
podstawowych i szczegółowych
C. Realizacja działań służących minimalizacji zagrożeń wynikających
z ekstremalnych zjawisk atmosferycznych
D. Realizacja programów retencjonowania wody, w tym małej
retencji wodnej
E. Uporządkowanie koryta rzek i cieków wodnych

3.4. Przystosowanie do zmian klimatu oraz zapobieganie ryzyku
3.5. Edukacja ekologiczna
Kierunki działań:
3.1. Zapewnienie dostępności do efektywnych i niezawodnych
systemów infrastruktury technicznej
A. Budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej (wodociągowej,
kanalizacyjnej, deszczowej, oczyszczalni ścieków)
B. Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
i szczelnych zbiorników bezodpływowych
C. Rozwój sieci energetycznych i ciepłowniczych

3.5. Edukacja ekologiczna
A. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców i promocja
postaw energooszczędnych poprzez organizację szkoleń, akcji
edukacyjnych i informacyjnych
B. Edukacja mieszkańców w zakresie obowiązków właścicieli wobec
zwierząt

3.2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i poprawa
efektywności energetycznej
A. Promocja i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
B. Zapewnienie wsparcia w likwidacji źródeł niskiej emisji
C. Rozwój sieci gazowych
D. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
i mieszkalnych
E. Wprowadzenie nowoczesnych, energooszczędnych technologii
i rozwiązań w budynkach publicznych i mieszkalnych oraz
w przestrzeni publicznej, w tym oświetlenia ulicznego
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MONITORING:
Oczekiwane oddziaływanie:
poprawa stanu i ochrona środowiska naturalnego – przeciwdziałanie
procesom degradacji środowiska naturalnego − zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń powietrza − zmniejszenie zanieczyszczenia wód
podziemnych i powierzchniowych – zapewnienie dostępu do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej – wzrost jakości życia − wzrost poziomu
wykorzystania odnawialnych źródeł energii − poprawa bezpieczeństwa –
dostosowanie do zmian klimatu

REALIZACJA:
Jednostka odpowiedzialna za koordynację i realizację
Wydział Techniczny (WT)
Jednostki współpracujące
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Organizacje pozarządowe
Inne

Przykładowe wskaźniki:
Rezultat:

Narzędzia realizacji
Program Ochrony Środowiska
Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub
szczelnych zbiorników bezodpływowych
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
Uchwała w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na
zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie
ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Roczny Program Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi
Gminny Program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt
Budżet Gminy, Wieloletnia Prognoza Finansowa

Nazwa wskaźnika

Źródło 2030

korzystający z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie ludności
miasto / obszar wiejski [%]
korzystający z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie ludności
miasto / obszar wiejski [%]
udział odpadów segregowane w stosunku do całości odpadów
komunalnych miasto / obszar wiejski [%]
liczba nałożonych kar za zanieczyszczanie środowiska [szt.]

GUS
GUS




GUS



UGiM



UGiM



UGiM



UGiM



UGiM
UGiM
UGiM





UGiM



UGiM



Produkt:
liczba zlikwidowanych palenisk węglowych [szt.]
liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych
termomodernizacji [ob.]
liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków [szt.]
i bezodpływowych zbiorników [szt.]
Iiczba przeprowadzonych akcji ekologicznych i informacyjnych [szt.]
liczba akcji edukacyjnych zakresie segregacji odpadów [szt.]
liczba zorganizowanych akcji sprzątania świata [szt.]

Koszty:
kwota udzielonego wsparcia w zakresie wymiany źródeł
ogrzewania na ekologiczne [zł]
kwota udzielonego wsparcia w zakresie utylizacji odpadów
niebezpiecznych [zł]

Termin realizacji
2021-2030
Źródła finansowania
Budżet Gminy / Budżet Państwa / Budżet Województwa / Budżet
Powiatu / Krajowe i europejskie fundusze pomocowe / Kapitał
inwestycyjny przedsiębiorców / Narodowy i Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Inne
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4. Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
4.3. Promocja
A. Promocja lokalnej przedsiębiorczości, rzemiosła, produkcji
i gastronomii
B. Wspieranie rozwoju i promocja produktów lokalnych, rzemiosła
i usług (m.in. spożywczych i ekologicznej produkcji rolnej)
C. Opracowanie spójnej identyfikacji wizualnej miasta i gminy
D. Podnoszenie jakości gminnego portalu internetowego
E. Współpraca z mediami lokalnymi, regionalnym i krajowymi

Cele operacyjne:
4.1. Realizacja efektywnej polityki inwestycyjnej
4.2. Kreowanie klimatu dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
4.3. Promocja i zwiększenie rozpoznawalności gminy
4.4. Rozwój produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego
4.5. Sprawna przestrzeń cyfrowa
Kierunki działań:

4.4. Rozwój produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego
A. Propagowanie utrzymywania tradycji uprawy rolnej, produkcji
ekologicznej i żywności wysokiej jakości (m.in. wsparcie
w uzyskiwaniu certyfikatów, wspieranie rozwoju produktów
lokalnych)
B. Budowanie sprawnego i nowoczesnego doradztwa rolniczego
(technologicznego, ekonomicznego, finansowego i prawnego),
w tym zakresie aplikacji o fundusze strukturalne Unii Europejskiej
oraz inne zewnętrzne źródła finansowania
C. Poprawa efektywności ekonomicznej i produktywności
gospodarki rolnej poprzez wspieranie modernizacji gospodarstw
rolnych

4.1. Realizacja efektywnej polityki inwestycyjnej
A. Kompleksowe przygotowanie planistyczne i infrastrukturalne
terenów inwestycyjnych (usługowych, produkcyjnych,
przemysłowych) oraz efektywna ich promocja
B. Aktywne poszukiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych
zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na
terenie gminy
C. Tworzenie preferencyjnych warunków przyciągających inwestorów
tworzących nowe miejsca pracy
4.2. Kreowanie klimatu dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
A. Zapewnienie profesjonalnej i zindywidualizowanej obsługi
przedsiębiorców
B. Tworzenie i wdrażanie systemów wspierania rozwoju i
konkurencyjności lokalnych przedsiębiorców.
C. Promowanie przedsiębiorczości, w tym na etapie edukacji szkolnej
oraz tworzenie systemu preferencji dla osób rozpoczynających
działalność na terenie gminy.

4.5. Sprawna przestrzeń cyfrowa
A. Współpraca w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu
internetu i sieci GSM
B. Zwiększenie dostępności wysokiej jakości nowoczesnych usług
publicznych, w tym zapewnienie powszechnej dostępności
e-usług, e-administracji i e-komunikacji
C. Upowszechnianie umiejętności cyfrowych i wiedzy informatycznej
we wszystkich grupach, w tym podnoszenie kwalifikacji w zakresie
udoskonalania technik informatycznych
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REALIZACJA:

MONITORING:
Oczekiwane oddziaływanie:
wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i związanej z nią liczby inwestycji −
rozwój istniejących oraz powstanie nowych przedsiębiorstw na terenie
gminy – rozwój przedsiębiorczości − wielofunkcyjny rozwój miasta i gminy
− utworzenie nowych miejsc pracy − zwiększenie kwalifikacji zawodowych
mieszkańców – zmniejszenie poziomu bezrobocia − poprawa
dochodowość i opłacalność produkcji rolnej − wzrost zamożności i jakości
życia mieszkańców − zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego −
zwiększenie rozpoznawalności Gminy
Przykładowe wskaźniki:
Rezultat:

Jednostka odpowiedzialna za koordynację i realizację
Wydział Techniczny (WT)
Jednostki współpracujące
Przedsiębiorcy
Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej
Przedsiębiorczości
Instytucje Otoczenia Biznesu
Agencje Rozwoju
Inne
Narzędzia realizacji
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Budżet Gminy
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Termin realizacji
2021-2030
Źródła finansowania
Budżet Gminy / Budżet Państwa / Budżet Województwa / Budżet
Powiatu / Krajowe i europejskie fundusze pomocowe / Kapitał
inwestycyjny przedsiębiorców / Inne

Nazwa wskaźnika

Źródło

2030

udział dochodów własnych w dochodach ogółem [%]
udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych [mln zł]
liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców [podm. gosp.]
liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na
1000 ludności [os.]
liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych [os.]
liczba wejść na stronę internetową gminy, BIP, fanpage facebooka
[szt.]

GUS
GUS



GUS




GUS



GUS
UGiM



UGiM



UGiM



MGOPS



UGiM
UGiM




UGiM





Produkt:
liczba [szt.] i powierzchnia [ha] opracowanych, zaktualizowanych
planów zagospodarowania przestrzennego
powierzchnia terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe
i przemysłowe [ha]
liczba osób objętych projektami związanymi z przeciwdziałaniem
wykluczeniu cyfrowemu [os.]
liczba osób biorących udział w kursach przekwalifikowujących [os.]
liczba gospodarstw rolnych posiadających certyfikat gospodarstwa
ekologicznego [szt.]

Koszty:
kwota wydatków przeznaczonych na promocję gminy [zł]

20

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 2021-2030

5. Doskonalenie zarządzania gminą poprzez rozwój współpracy, komunikacji
i partycypacji
F.

Zapewnienie udziału społecznego w zarządzaniu i podejmowaniu
decyzji w sprawach publicznych (m.in. konsultacje społeczne,
skrzynka pomysłów przy UGiM)
G. Zapewnienie wsparcia merytorycznego dla sołtysów

Cele operacyjne:

5.1. Rozwój współpracy
5.2. Rozwój komunikacji i partycypacji
5.3. Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności
administracji publicznej

5.3. Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji
publicznej
A. Podniesienie jakości obsługi klienta w Urzędzie Gminy i Miasta
oraz w innych instytucjach publicznych na terenie gminy
B. Usprawnienie systemu zarządzania gminą w celu ułatwienia
i przyspieszenia realizacji procesów i procedur administracyjnych
(m.in. organizacja stanowisk obsługujących największa liczbę
mieszkańców na parterze Urzędu, udostępnienie wzorów
dokumentów do pobrania na stronie, skrzynki podawcze
w sołectwach dla seniorów)
C. Doskonalenie stron internetowych gminy i jej jednostek
organizacyjnych
D. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych
środków pomocowych na rozwój gminy oraz zwiększenia
wpływów własnych do budżetu gminy
E. Zwiększenie powszechnej dostępności e-usług i e-komunikacji
F. Rozwój kwalifikacji kadry urzędniczej, w szczególności w zakresie
elektronicznej obsługi mieszkańców
G. Podniesienie jakości obsługi klienta w Urzędzie Gminy i Miasta
oraz w innych instytucjach publicznych na terenie gminy

Kierunki działań:

5.1. Rozwój współpracy
A. Rozwój współpracy z organizacjami pozarządowymi,
stowarzyszeniami i klubami sportowymi w zakresie realizacji zadań
publicznych
B. Zapewnienie wsparcia dla oddolnych inicjatyw stymulujących
budowanie lokalnej oferty kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej
i usług społecznych
C. Intensyfikacja współpracy z partnerami samorządowymi,
społecznymi i gospodarczymi, w tym w zakresie pozyskiwania
funduszy zewnętrznych na rozwój turystyki, sportu i kultury
D. Podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji współpracy
zewnętrznej, w tym międzynarodowej
5.2. Rozwój komunikacji i partycypacji
A. Budowa sprawnego systemu komunikacji i dialogu
z mieszkańcami, wykorzystującego media tradycyjne, nowoczesne
technologie oraz media społecznościowe (m.in. lokalne radio i
telewizja)
B. Stworzenie gminnego system powiadamiania mieszkańców
o zagrożeniach, wydarzeniach, ważnych informacjach
C. Zapewnienie wsparcia dla partnerstw, inicjatyw i zaangażowania
społeczności lokalnej działających na rzecz rozwoju gminy
D. Realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego
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REALIZACJA:

MONITORING:
Oczekiwane oddziaływanie:

Jednostka odpowiedzialna za koordynację i realizację
Wydział Organizacyjny (WO)

wzrost jakości życia mieszkańców − poprawa jakości świadczonych usług
administracyjnych − przyspieszenia i ułatwienie realizacji procesów i
procedur administracyjnych − podniesienie jakości obsługi − wzrost
partycypacji publicznej i społecznej mieszkańców
Przykładowe wskaźniki:

Jednostki współpracujące
Urząd stanu Cywilnego
Sąsiadujące Jednostki Samorządu Terytorialnego
Miasta Partnerskie
Straż Miejska
Inne

Rezultat:
Nazwa wskaźnika
liczba zadań publicznych zrealizowanych we współpracy z NGO
[szt.]
liczba osób biorących udział w konsultacjach społecznych [os.]
liczba mieszkańców korzystających z e-usług i e-administracji [os.]

Narzędzia realizacji
Roczny Program Współpracy Gminy z Organizacjami
Samorządowymi
Budżet Gminy
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Źródło

2030

UGiM



UGiM
UGiM




UGiM
UGiM
UGiM





UGiM
UGiM




Produkt:
liczba zorganizowanych konsultacji społecznych [szt.]
liczba zorganizowanych spotkań z urzędnikami i burmistrzem [szt.]
liczba usług publicznych dostępnych w formie elektronicznej [szt.]

Termin realizacji
2021-2030

Koszty:

Źródła finansowania
Budżet Gminy / Budżet Państwa / Budżet Województwa / Budżet
Powiatu / Krajowe i europejskie fundusze pomocowe / Inne

kwota wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego [zł]
kwota zadań publicznych zrealizowanych we współpracy z NGO [zł]
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−

4. STRUKTURA FUNKCJONALNOPRZESTRZENNA GMINY I MIASTA
Schemat 7. Model struktury
funkcjonalno-przestrzennej Gminy
i Miasta Gryfów Śląski – kierunki
zagospodarowania przestrzennego
Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

−
−

−

Strategia rozwoju oraz Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego obowiązujące na
terenie Gminy i Miasta Gryfów
Śląski
stanowią
dokumenty
wskazujące
kierunki
polityki
rozwoju w aspekcie społecznogospodarczo-środowiskowym
oraz przestrzennym. Dokument
Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego określa model
rozwoju struktury funkcjonalnoprzestrzenny
gminy.
Oba
dokumenty są spójne i stanowią
podstawę prowadzenia polityki
rozwoju przez samorząd Gminy
i Miasta Gryfów Śląski.

−
−

−
−
−
−

−
−

Źródło: Załącznik do Uchwały Nr VII/32/15
w sprawie uchwalenia zmiany w studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Gryfów Śląski.

Rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia
przestrzennej na terenie gminy i miasta obejmują:

−
−

polityki

−

ochronę i poprawę stanu podstawowych komponentów środowiska
przyrodniczego zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
racjonalne wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczo-kulturowego
i krajobrazu dla rozwoju turystyki,
kształtowanie spójnego przestrzennie systemu powiązań drogowych,
umożliwiającego poprawę wewnętrznej i zewnętrznej dostępności gminy oraz
podwyższanie parametrów użytkowych sieci drogowej,
uwzględnienie strefowego rozmieszczenia terenów, polegającego na lokalizacji
terenów niepodlegających ochronie akustycznej w sąsiedztwie terenów, na
których usytuowane są ponadnormatywne źródła dźwięku,
zapewnienie
zintegrowanego
rozwoju
infrastruktury
transportowej
z infrastrukturą wodnokanalizacyjną, energetyczną i teleinformatyczną,
zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków komunalnych na terenach
zabudowanych oraz przeznaczonych na rozwój zabudowy poprzez rozwiązania
zbiorcze lub grupowe, lub indywidualne systemy oczyszczania ścieków
obejmujące szczelne zbiorniki do gromadzenia ścieków z ich wywozem do
oczyszczalni,
wspieranie rozwoju sieci teleinformatycznych, w tym szerokopasmowych
i systemów łączności bezprzewodowej,
planowanie przestrzeni publicznych oraz infrastruktury usług publicznych
spełniających wymogi dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością,
rozwój przestrzenny obszarów mieszkaniowych i aktywności gospodarczej
z zapewnieniem odpowiedniej ilości terenów zieleni, w tym publicznej,
zachowanie zasobów i zapewnienie wysokiej jakości wód, poprawę stanu
powietrza atmosferycznego, racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych,
ochronę i powiększanie zasobów leśnych,
planowanie elementów zielonej infrastruktury z zachowaniem ciągłości na styku
z sąsiadującymi gminami,
dążenie do wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz gazu ziemnego
jako podstawowego paliwa do zasilania urządzeń wytwarzających energię
cieplną w zakresie rozwiązań indywidualnych i grupowych,
uwzględnienie ustaleń przestrzennych z zakresu małej retencji,
ochronę i odnowę zasobów dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem
ochrony zasobów przyrodniczo-krajobrazowych,
harmonijne kształtowanie krajobrazu kulturowego,

− tworzenie warunków rozwoju dla działalności gospodarczej.
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5. SYSTEM WDRAŻANIA, MONITOROWANIA I RAMY FINANSOWE
Zgodnie z zasadą współpracy i partnerstwa, będącą jedną
z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej,
zawarte w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2021-2030
cele strategiczne i operacyjne oraz realizujące je kierunki działań, stanowią
obszar wielostronnej współpracy − samorządu gminy, administracji
publicznej,
instytucji,
podmiotów
gospodarczych,
organizacji
pozarządowych oraz mieszkańców − działających na rzecz rozwoju gminy.
Wdrażanie Strategii, zawierającej kierunki działań będące w kompetencjach
wielu lokalnych i ponadlokalnych organizacji, instytucji oraz środowisk,
wymaga więc ścisłej współpracy i koordynacji pomiędzy zainteresowanymi
stronami. Organem odpowiedzialnym za wdrażanie dokumentu Strategii
Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski lata 2021-2030 jest Burmistrz.
Strategia realizowana będzie bezpośrednio przez Urząd Gminy i Miasta

w Gryfowie Śląskim, poprzez poszczególne jej wydziały − zgodnie z ich
kompetencjami oraz przez jednostki organizacyjne gminy. W realizację
Strategii w sposób pośredni, we współpracy lub poprzez inspirowanie,
wspieranie i koordynowanie realizacji zaangażowane będą organizacje
pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, mieszkańcy oraz
sąsiadujące jednostki samorządu terytorialnego. Bieżąca koordynacja
realizacji Strategii podlegać będzie Wydziałowi Technicznemu (WT).
W katalogu narzędzi służących wdrażaniu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta
Gryfów Śląski na lata 2021-2030 znajdują się strategie, programy i plany
wdrażania, których zapisy podczas tworzenia lub aktualizacji powinny zostać
dostosowane do dokumentu Strategii w celu zwiększenia skuteczności jej
realizacji.

POZOSTAŁE PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

URZĄD GMINY I MIASTA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM
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→
→
→
→

mieszkańcy
przedsiębiorcy
organizacje pozarządowe
instytucje otoczenia biznesu

→
→
→
→

Żłobek Miejski "Bajkowa Kraina"
Przedszkole Publiczne
Szkoły podstawowe
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

→
→
→
→

Wydział Techniczny
Wydział Finansowy
Wydział Organizacyjny
Straż Miejska

→
→
→
→

sąsiadujące jednostki samorządu terytorialnego
jednostki administracji rządowej
Służba zdrowia
Straż Pożarna, Policja

→ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
→ Biblioteka Publiczna
→ Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
→ Urząd Stanu Cywilnego

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI 2021-2030
Wielostronna współpraca podczas wdrażania dokumentu Strategii
przekłada się również na szerokie spektrum możliwych źródeł jej
finansowania. Szansą dla pełnej realizacji wyznaczonych przez nią kierunków
działania są także zewnętrzne źródła finansowania, wśród których wskazać
można przede wszystkim środki krajowe i pochodzące z programów Unii
Europejskiej, a także z pozostałych międzynarodowych instytucji
i organizacji, wszystkich wymiarów spójności oraz włączenia społecznego.
Samorząd Gminy zamierza aktywnie pozyskiwać środki na realizację
projektów przyczyniających się do poprawy warunków życia mieszkańców
i rozwoju gospodarczego gminy. Aktywność władz gminy i wszystkich
aktorów zaangażowanych w pobudzanie i wzmacnianie procesów
rozwojowych w pozyskiwanie środków zewnętrznych może stanowić
niezwykle istotny czynnik decydujący o pełnym osiągnięciu zakładanych
celów. Nie mniej istotne pozostają także środki pochodzące ze źródeł
prywatnych wydatkowane przez współpracujące z gminą przedsiębiorstwa
w ramach wspólnie realizowanych działań i projektów. Ze względu na
ograniczoną ilość środków finansowych jaką dysponuje samorząd lokalny,
korzystną formą realizacji zadań publicznych może stać się również
partnerstwo publiczno-prywatne. Wymienione powyżej źródła finansowania
nie stanowią zamkniętego katalogu.

Burmistrz, odpowiedzialny za realizację przyjętych w Strategii celów, będzie
przedkładał Radzie Miejskiej coroczne Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski,
zawierający podsumowanie działalności w zakresie realizacji Strategii w roku
poprzedzającym. Ponadto raz na cztery lata będzie on przedkładał Radzie
Sprawozdanie z realizacji Strategii. Instrumenty monitoringu, w postaci
raportów i sprawozdań, poprzez odpowiednie wskaźniki monitoringu,
których przykłady wskazano w Rozdziale 3, a których katalog pozostaje
otwarty, będą wskazywać jej stan realizacji. Dobór właściwych wskaźników
produktu, oddziaływania i rezultatu, mierzalnych i dostępnych w statystyce
publicznej i wewnętrznym systemie sprawozdawczości Urzędu Gminy
i Miasta umożliwi efektywne monitorowanie procesu wdrażania Strategii:
→ wskaźniki produktu − bezpośredni, materialny efekt realizacji
przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (np. długość
wybudowanych dróg),
→ wskaźniki rezultatu − bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na
otoczenie społeczno–ekonomiczne uzyskany natychmiast po zakończeniu
projektu (np. liczba osób korzystających z realizacji projektów społecznych
- kampanii)
→ wskaźniki oddziaływania − długookresowy wynik realizacji strategii
(poprawa sytuacji w mieście w zakresie odczuwania skutków zmian klimatu).
Warunkiem prawidłowego działania Systemu monitoringu jest wielostronna
partycypacja jego interesariuszy odbywająca się między innymi poprzez
nawiązywanie stałej współpracy wydziałów Urzędu Gminy i Miasta
realizujących zapisy Strategii z instytucjami właściwymi rzeczowo dla danego
obszaru lub innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, a także instytucjami
zajmującymi się gromadzeniem lub przetwarzaniem danych, jednostkami
administracji publicznej, placówkami naukowymi, agencjami rozwoju oraz
organizacjami pozarządowymi. Dla usprawnienia procesu monitoringu,
przyjmuje się zastosowanie przedstawionej poniżej karty projektów
realizujących poszczególne cele i kierunki działania:

Skutecznej realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata
2021-2030 służyć będzie system monitoringu
realizacji
celów
strategicznych i operacyjnych, który będzie stanowił narzędzie zarządzania
umożliwiające efektywne planowanie, alokację środków, okresową ocenę
realizacji dokumentu. Podstawowym celem funkcjonowania sytemu
monitoringu będzie gromadzenie i przetwarzanie informacji o procesach
zachodzących na terenie miasta i gminy oraz ocena stopnia w jakim
osiągane są cele Strategii. Jednostką odpowiedzialną za koordynację
monitoringu czyni się Wydział Techniczny (WT), którego zadaniem będzie
opracowanie Sprawozdań z realizacji Strategii.
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KARTA PROJEKTU
realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2021-2030
Nazwa zadania

Zgodność ze Strategią

Cel strategiczny
Cel operacyjny
Kierunek
działania

Nazwa zadania
głównego

Obszar
realizacji

Nazwa jednostki
realizującej

Wskaźniki
rezultatu

Nazwy jednostek
współrealizujących

Wskaźniki oddziaływania

Nazwa podstawy
prawnej realizacji

ustawa / rozporządzenie / uchwała
rady gminy / zarządzenie
burmistrza / inne

Cel projektu
Zwięzły opis
Termin realizacji

miesiąc rok – miesiąc rok

Podstawa
określenia kosztu
całkowitego

szacunek własny / kosztorys
inwestorski / przetarg / umowa /
porozumienie

Koszt całkowity [zł]
Źródło
finansowania [zł,
%]

budżet gminy / środki własne
beneficjenta / budżet Państwa /
RPO WD / nazwa programu /
zagraniczne (inne niż UE) /
NFOŚiGW / WFOŚiGW /
partnerstwo publiczno-prywatne /
JST / inne

Obszar gminy / miejscowość / ulica / inne

Wskaźniki produktu

Dane osoby sporządzającej
kartę projektu

imię i nazwisko / stanowisko / nr telefonu / e-mail

Dane osoby odpowiedzialnej
za realizację projektu

imię i nazwisko / nazwa jednostki / adres jednostki / stanowisko /
nr telefonu / e-mail

Podpis osoby odpowiedzialnej za realizację
projektu

Podpis Kierownika wydziału odpowiedzialnego
za realizację

Data

Data

Podpis

Podpis

Akceptacja Skarbnika / dysponenta środków

Akceptacja Burmistrza

Data

Data

Podpis
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2. Zwiększenie atrakcyjności
turystycznej i rozwój oferty
spędzania czasu wolnego

Spójność celów zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski
na lata 2021-2030 z celami w dokumentach o charakterze strategicznym
o randze krajowej, regionalnej i ponadlokalnej, ma istotne znaczenie,
ponieważ pozwoli korzystać z efektów synergii wynikającej z uczestnictwa
w programowaniu i realizacji zamierzeń w kooperacji z otoczeniem.
W ramach analizy zbieżności celów analizie poddano następujące
dokumenty:
→

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 − podstawowy
dokument strategiczny polityki regionalnej państwa,

→

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 − wiodący
dokument strategiczny województwa dolnośląskiego,

→

3. Ochrona środowiska
naturalnego i dostosowanie
do zmian klimatu

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku
(z perspektywą do 2030 roku) − dokument obejmujący plan
gospodarczy dla Polski do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku,

→

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej
części Dolnego Śląska, zwana „Strategia Rozwoju Sudety 2030” −
stanowiąca narzędzie pomagające w kształtowaniu polityki rozwoju
społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa
dolnośląskiego,

1. Poprawa jakości życia
i oferty usług społecznych

SOR 2020
(2030)

KSRR
2030

Sudety
2030

SRWD
2030

Cel II

Cel 2.1.
Cel 3.3.
Cel 3.4.

Cel 2.1.
Cel 2.2.
Cel 2.3.
Cel 2.4.
Cel 2.5.
Cel 3.2.

2.2.
2.3.
3.2.
3.5.
3.6.
4.3.
5.1.

Cel 4.2.
Cel 4.4.

Cel 2.3.
Cel 2.4.

Cel 4.1.
Cel 4.3.

1.4.
2.2.
3.3.
3.6.
4.2.
2.1.
3.6.
4.1.
4.3.
4.4.
4.5.

4. Rozwój gospodarczy oraz
zwiększenie atrakcyjności
inwestycyjnej

Cel I
Cel II

Cel 2.2.
Cel 4.5.

Cel 1.5.
Cel 3.3.

1.1.
1.2.
1.4.
2.3.
3.5.
5.2.

5. Doskonalenie zarządzania gminą
poprzez rozwój współpracy,
komunikacji i partycypacji

Cel II
Cel III

Cel 2.1.
Cel 3.1.
Cel 3.2.

Cel 1.1.

2.3.
3.1.
5.3.

Cele strategiczne Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski są spójne
również z celami operacyjnymi identyfikowanymi jako priorytetowe dla
Obszaru interwencji − Jeleniogórski Obszar Funkcjonalny, do którego
zaliczona została gmina Gryfów Śląski w macierzy kierunków interwencji
zawartej w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030:
1. (1.1.) Wspieranie endogenicznych potencjałów gospodarczych
subregionów,
2. (5.1.) Rozwój regionalnej sieci transportowej,
3. (1.4.) Wspieranie rozwoju i rewitalizacja zdegradowanych obszarów
miejskich i wiejskich,
4. (4.1.) Poprawa stanu środowiska,
5. (3.4.) Poprawa efektywności kształcenia,
6. (2.3.) Rozwój i doskonalenie usług publicznych,
7. (4.2.) Racjonalne wykorzystanie walorów i zasobów środowiska,
8. (5.3.) Wspieranie współpracy międzyregionalnej i transgranicznej.

Cele strategiczne Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata
2021-2030 są spójne z podstawowymi dokumentami strategicznymi
zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym, jaki i ponadlokalnym:
Cele strategiczne

Cel II
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Zespół do spraw opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2021-2030:
powołany Zarządzeniem nr 17/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 17 lutego 2020 r.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19. Szczepańska Małgorzata - Przewodnicząca Rady Powiatu
Lwóweckiego
20. Szuflicka Marzena - Pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie
Śląskim
21. Tartak Andrzej - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
22. Uhornicka Małgorzata - Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim
23. Wiśniewska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Gryfowie Śląskim
24. Wojciechowska Marzena - Dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy Gryfów
Śląski
25. Zawisza-Paliwoda Anna - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfowie
Śląskim

Andrzejczak Jerzy - Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski
August Agnieszka - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Proszówki
Bielak Grzegorz - Pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie
Śląskim
Cerkanowicz Paweł - Pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie
Śląskim
Hawryluk Jadwiga - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfowie
Śląskim
Krakowska Małgorzata - Dyrektor Przedszkola Publicznego
w Gryfowie Śląskim
Królak Mateusz - Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
Kurec Marek - Skarbnik Gminy i Miasta Gryfów Śląski
Lewkowicz Tomasz - Zastępca Dyrektora Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gryfowie Śląskim
Maga Urszula - Radna Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
Michalkiewicz Anna - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Gryfowie Śląskim
Mikos Witold - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Rząsin
Piejko Grzegorz - Radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
Bołtrukanis Krystyna - Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gryfowie Śląskim
Pląskowska Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfowie
Śląskim
Ronij Jerzy - Towarzystwo Miłośników Gryfowa Śląskiego
Rozenbajger Krzysztof - Pracownik Urzędu Gminy i Miasta
w Gryfowie Śląskim
Skrzypek Robert - Radny Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

Autor wizji Gryfów Śląski 2030: Krzysztof Rozenbajger - Inspektor
ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.
Autor celu głównego: Witold Mikos – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
kadencji 2006-2010, 2010-2014 i 2014-2018. Prezes Stowarzyszenia
Rozwoju Rząsin.
Opracowanie: dr Jerzy Tutaj, mgr inż. Karolina Drewnicka.
Prace nad Strategią Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata 2021-2030
prowadzone były przy ścisłej współpracy z pracownikami Urzędu Gminy
i Miasta w Gryfowie Śląskim i gminnych jednostek organizacyjnych oraz
uwzględniają wyniki badania opinii mieszkańców i konsultacji społecznych.
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