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I.  PRZYGOTOWANIE STRATEGII ROZWOJU  
 

1. Cel opracowania 
 

Strategia rozwoju gminy, to proces sformułowania wizji oraz misji gminy, wskazania 

priorytetów, wyboru celów strategicznych i szczegółowych. Jest to równieŜ opis takiego 

procesu zarządzania gminą, który umoŜliwi osiągnięcie załoŜonych celów. 

Nowe ujęcie wizji społeczno-gospodarczej ma na celu określenie podstawowych 

rozwiązań, kierunków, tempa i skali rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego. 

Strategia jest swego rodzaju planem działania, który określa główne cele rozwoju gminy, 

przyjmuje podstawowe kierunki i priorytety działań, jakie naleŜy podjąć, aby przyjęte cele 

realizować. 

Władze samorządowe gminy dostrzegły konieczność sformułowania strategicznych 

kierunków rozwoju gminy. Konieczność ta wynika z załoŜenia, Ŝe stabilna i długofalowa 

realizacja zadań dąŜących do osiągnięcia celów zawartych w strategii przyniesie duŜo lepsze 

efekty, niŜ te działania, które byłyby podejmowane bez zorientowania na osiągnięcie jak 

najszybszego tempa rozwoju społeczno – gospodarczego i przestrzennego gminy.  Władze 

gminy muszą równieŜ inspirować, umiejętnie aktywizować i koordynować wszelkie 

poczynania i działania realizatorów poszczególnych zadań i przedsięwzięć. 

Tworzenie strategii jest procesem dynamicznym, ciągłym, a jego wdroŜenie i efekty 

zaleŜą od konsekwencji w działaniu, zaangaŜowaniu samorządu i społeczeństwa. 

Planowanie strategiczne to systematyczne, ciągłe działania, podczas których 

samorząd przewiduje i planuje przyszłość, określa odpowiednie etapy realizacji i realne 

środki do jej osiągnięcia.  Efektywne planowanie strategiczne posiada trzy cechy1: 

• pomaga samorządowi sformułować wspólne akceptowane cele i tak kierować rozwojem 

gminy by je osiągnąć, 

• przedstawia samorządowi cele i zadania rozwoju: jakie plany są do zrealizowania, jakie 

są niezbędne ku temu zasoby, jak osiągnąć zakładane cele, 

• skupienie się na wykonalnych, a nie poŜądanych przedsięwzięciach – musi zatem 

zawierać realistyczną ocenę lokalnych zasobów, szans i zagroŜeń. 

  

  

                                                 
1Strategie rozwoju gospodarczego miast i gmin. red.: Wagner D.C., Warszawa: Municipium, 2000, s.10. 
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Efektywne planowanie strategiczne wymaga takŜe sporządzania budŜetu 

i planowania finansowego. Utrzymuje ono kontrolę i wprowadza realizm w określaniu 

priorytetów i ich selekcji. 

 Planowanie strategiczne łączy w sobie duŜą liczbę małych projektów – zadań 

inwestycyjnych, w celu osiągnięcia szerszych ekonomicznych celów. Planowanie 

strategiczne pozwala m.in. na: 

• uniknięcie przypadkowości w podejmowanych decyzjach, 

• uporządkowanie preferencji lokalnej społeczności, 

• usystematyzowanie i hierarchizowanie potrzeb i problemów lokalnych według waŜności 

i ich wykonalności.  

 

2. Metodyka opracowania Strategii  
 

2.1. Metodyka bada ń  
 

Zastosowana metodyka polegała na opracowaniu diagnozy stanu istniejącego 

w Gminie Branice na podstawie dostępnych danych oraz innych niezbędnych informacji 

potrzebnych do określenia moŜliwości rozwoju. 

W badaniach starano się wskazać podstawowe problemy, które ograniczają, bądź 

opóźniają rozwój gminy. W tym celu wykorzystano literaturę, dane statystyczne, ankiety oraz 

wywiady.  

 

2.2. Metodyka opracowania  
 

Metodykę opracowania Strategii Rozwoju Gminy Branice moŜna przedstawić w czterech 

fazach, które obejmują:  

- diagnozę,  

- programowanie, 

- wdraŜanie, 

- monitoring i ewaluację. . 
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Diagnoza  
 

Celem diagnozy jest zrozumienie potencjału teraz i w przyszłości. Dzięki niej moŜna 

uzyskać informacje o zmianie stanu przedmiotu badania, a takŜe określić poziom rozwoju, 

jaki osiągnęła gmina. UmoŜliwia to odpowiednie przygotowanie działań na wypadek kryzysu 

lub podjęcie koniecznych decyzji wtedy, gdy potrzebna będzie zmiana. 

Diagnostyka odnosi się zarówno do czynników otoczenia jak i działalności samej 

gminy. Ma wskazać, jakie są uwarunkowania zewnętrzne a następnie, w jakich dziedzinach 

moŜe się gmina rozwijać. 

ZwaŜywszy na cel diagnozy konieczne jest w ogólnym zarysie określenie 

następujących jej etapów: 

• Jednoznaczne określenie podmiotu i przedmiotu prac diagnostycznych oraz ich cech 

ogólnych. Stanowi to podstawę do rozpoczęcia obserwacji istniejącego stanu, 

• Zebranie informacji (zarówno waŜna jest ilość jak i jakość tych informacji) o stanie 

przedsiębiorstwa i jego otoczenia oraz perspektywach zmian przy zastosowaniu 

właściwych metod i technik, 

• Analizowanie uporządkowanych i przetworzonych informacji. Znając cele i moŜliwości 

gminy badający, kierując się wiedzą i doświadczeniem, moŜe określić kierunki rozwoju, 

które jego zdaniem byłyby najlepsze.  

• Kontrola. KaŜda metoda analizy diagnostycznej powinna być zakończona procesem 

kontroli zaadoptowania się organizacji i uzyskanych efektów. Aby móc sprawdzić efekty 

kontrola musi trwać stosunkowo długo od momentu zakończenia procesu projektowania 

i wprowadzania zmian. 

 

W tej fazie opracowano diagnozę stanu istniejącego, składającą się z:  

• oceny walorów i atrakcji gminy, 

• analizy potencjału gminy, 

• oceny sfery społecznej i ekonomicznej, 

• analizy infrastruktury technicznej i społecznej. 

 

        W diagnozie oraz w prognozie wykorzystano pierwotne i wtórne źródła, miedzy innymi 

wyniki ankiety, która została przeprowadzona we wszystkich sołectwach gminy. 

Na tym etapie - w oparciu o wyniki analizy stanu istniejącego oraz ankiety - ustalono 

mocne i słabe strony oraz szanse i zagroŜenia rozwoju określonych produktów markowych. 

Efektem było opracowanie analizy SWOT oraz określenie wizji i misji rozwoju gminy.  
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Diagnozę zamyka analiza SWOT, w której wykorzystano takŜe wskazania zawarte 

w innych dokumentach, jeśli moŜna je było odnieść do rozwoju gminy. Metodą analizy 

SWOT dokonano identyfikacji słabych i mocnych stron, szans i zagroŜeń (SWOT - 

kompleksowa metoda analizy mocnych stron oraz barier w realizacji celów). 

Strenghts - silne strony 

Weaknesses - słabe strony  

Opportunities - szansę  

Threatens - zagroŜenia 

 

 

Programowanie  

Programowanie wynika z diagnozy, prognozy i uwzględnia priorytety, cele strategiczne oraz 

cele szczegółowe.  

Strategiczne cele - są najwaŜniejszymi celami, które organizacja zamierza zrealizować. 

Przekształcają się ze strategicznych kwestii w ściśle określone cele, które oddziałują na całą 

gminę. W celach strategicznych wyróŜniono cele szczegółowe. Cele wynikają z analizy 

SWOT oraz zidentyfikowanych problemów.  

 

WdraŜanie 

WdraŜanie celów rozwoju gminy powinno odbywać się na określonych zasadach. W procesie 

wdraŜania Strategii Rozwoju Gminy Branice, w trakcie którego wyznaczane będą 

na poziomie lokalnym lub regionalnym lokalizacje konkretnych przedsięwzięć i inwestycji 

mogących oddziaływać na środowisko, naleŜy uwzględniać cele i zasady ochrony 

środowiska, w tym określone w ustawie prawo ochrony środowiska oraz ustawie o ochronie 

przyrody. 
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Tablica 1:  Metodologia przygotowania Strategii Rozwo ju 
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2.3. Zakres i przedmiot opracowania 
 

W celu pełnego zidentyfikowania problemów gminy, aby określić wizję jej przyszłości, 

celów strategicznych, koniecznym było sporządzenie analizy-diagnozy stanu gminy 

we wszystkich dziedzinach Ŝycia, a zwłaszcza w sferze społecznej, gospodarczej 

(szczególnie rolnictwa), infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska. Ten etap 

rozpoznania stanu gminy jest niezwykle waŜny dla samorządu i mieszkańców gminy, 

bowiem pozwala na poznanie podstawowych mechanizmów (szans i zagroŜeń) rozwoju 

gminy, pozyskanie dokładnych i aktualnych informacji w ujęciu dynamicznym. Ponadto 

diagnoza pozwala na określenie wzajemnych relacji społeczno-gospodarczych wewnątrz 

gminy, jak i wzajemnych związków między gminą a jej otoczeniem. 

Uzyskane informacje umoŜliwiły rozpoznanie mocnych i słabych stron zasobów 

ludzkich (zjawisk demograficznych), gospodarczych, infrastrukturalnych oraz na określenie 

zewnętrznych moŜliwości i zagroŜeń wynikających z regionalnych, krajowych 

i międzynarodowych uwarunkowań niezaleŜnych od gminy, a które to wpływają 

na moŜliwości jej rozwoju. Jest to analiza SWOT, opracowana dla całej gminy w układzie 

sektorowym. 

Zakres opracowania obejmuje zatem analizę problemów, które mogą być podstawą 

do określenia priorytetów, celów strategicznych i szczegółowych, które znajdą później wyraz 

w postaci konkretnych zadań na poszczególne lata w dokumentach programowych. 

 

 

2.4. Rola społeczno ści lokalnej w budowie strategii 
 

Strategia została opracowana zgodnie z zasadami partnerstwa społecznego, 

przyjętymi i ogólnie akceptowanymi dla tego rodzaju dokumentu strategicznego.  

Aktywny udział społeczności w pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju 

Gminy Branice zapewnia temu dokumentowi poczucie lokalnej własności i reprezentacji 

interesów społeczności gminnej. Wysoka ranga nadana procesowi tworzenia strategii, 

zwłaszcza udział kluczowych aktorów Ŝycia politycznego, społecznego, gospodarczego 

i kulturalnego, pozwala mieć nadzieję, iŜ jej realizacją będą Ŝywo zainteresowane wszystkie 

najwaŜniejsze ugrupowania polityczne, społeczne i gospodarcze. 
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 Jest oczywiste, Ŝe im więcej osób zaangaŜuje się w proces budowania strategii 

i im bardziej będą się one z nią utoŜsamiały, tym większa będzie szansa na jej pomyślną 

realizację. Strategia musi, bowiem być akceptowana przez mieszkańców gminy jako ich 

dzieło i ich własna koncepcja przyszłości. Mieszkańcy gminy powinni, więc być jej 

współautorami. W sprawach, które dotyczą ich samych są oni najlepszymi ekspertami 

i z róŜnych względów (majątek, interesy, tradycje rodzinne itp.) mają prawo współtworzenia 

strategii, są takŜe materialnie zainteresowani przyszłością swojej gminy.  

 Społeczność lokalna, która ma poczucie uczestnictwa w tworzeniu strategii jest silniej 

motywowana do wdraŜania wyników swojej pracy i staje się jej naturalnym rzecznikiem. 

Z tego powodu waŜne jest kształtowanie efektywnych powiązań między strukturami władzy, 

lokalnymi liderami i mieszkańcami gminy oraz harmonijne sprzęganie zasobów lokalnych 

(prywatnych i publicznych) w celu urzeczywistnienia koncepcji ekonomicznego, społecznego 

i kulturowego rozwoju gminy jak równieŜ uzyskiwania efektu wspomnianej wyŜej 

„kuli śniegowej”. 
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II. ANALIZA STANU ISTNIEJ ĄCEGO W GMINIE BRANICE 
 

  Gmina Branice  zajmuje 122 km2 powierzchni. PołoŜona jest w południowej części 

Województwa Opolskiego na PłaskowyŜu Głubczyckim. Jest to obszar Przedgórza 

Sudeckiego lezącego na przedpolu Sudetów Wschodnich.  

 Gmina Branice stanowi typową wiejską gminę rolniczą z łagodnym klimatem i bardzo 

dobrymi glebami.  

 

Tablica 2: Lokalizacja Gminy Branice na tle wojewódz tw Polski 

 

 

 

 W skład Gminy Branice wchodzi 21 sołectw: Bliszczyce, Boboluszki, Branice, 

Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, DzierŜkowice, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, 

Jędrychowice, Lewice, Michałkowice, Niekazanice z przysiółkiem Niekazanice-Kałduny, 

Posucice, Turków, Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Włodzienin-Kolonia, Wódka, 

Wysoka. 
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Tablica 3: Lokalizacja Powiatu Głubczyckiego w Wojewó dztwie Opolskim 

 

Gmina Branice jest najbardziej wysuniętą na południe częścią Województwa 

Opolskiego. Od północy graniczy z Gminą Głubczyce, od wschodu z Gminą Kietrz, natomiast 

granica południowo-zachodnia jest zarazem granicą państwową z Czeską Republiką. 

  

WzdłuŜ  granicy państwowej  płynie graniczna rzeka Opawa wypływająca z gór Jessennika i 

stanowiącą  dorzecze  Odry. Wspólnie z Gminami: Baborów, Głubczyce i Kietrz Gmina 

Branice tworzy Powiat Głubczycki. 

 

Tablica 4: Lokalizacja Gminy Branice w Powiecie Głub czyckim 

 
Cechy usytuowania Gminy w regionie: 

• obrzeŜne usytuowanie gminy w stosunku do sieci dróg o znaczeniu krajowym  

i międzynarodowym, 

• odsunięcie gminy od magistralnych szlaków kolejowych, 

• bardzo bliskie usytuowanie w stosunku do sieci dróg o znaczeniu krajowym po stronie 

czeskiej, 
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Gmina Branice jest właściwie oddalona od głównych szlaków komunikacyjnych Polski, 

jedyną główną drogą jest droga wojewódzka biegnąca z Raciborza do przejścia granicznego 

w Branicach. Do lat 80-tych droga ta zaliczała się do kategorii dróg krajowych o znaczeniu 

strategicznym. 

2.1. Komunikacja 
 
       Podstawowy układ drogowy na terenie gminy tworzą: 

• droga wojewódzka Nr 419 relacji Racibórz - Kietrz - Branice granica państwa (o łącznej 

długości 7 km), 

• drogi powiatowe relacji Głubczyce - Włodzienin - Dzbańce - Wiechowice oraz relacji 

Głubczyce - Lewice - Branice -  Boboluszki Granica Państwa (o łącznej długości ok. 70 

km), 

•  drogi gminne do Jędrychowic, Turków, Jabłonki, Dzierzkowic oraz drogi wewnątrz 

wszystkich miejscowości gminy  (o łącznej długości - ponad 43 km). 

Gmina nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci kolejowej. Do najbliŜszych linii 

kolejowych jest ponad 20 km – linie te są nieczynne i obecnie nie eksploatowane 

(tj. Głubczyce – Pietrowice – granica państwa oraz linii Baborów – Pilszcz, o charakterze 

jednotorowym, klasyfikowanych jako towarowe). Do najbliŜszej linii kolejowej na terytorium 

Republiki Czeskiej relacji Opava-Krnov-Bruntal jest ok. 1,2 km. 

 DuŜym znaczeniem w systemie infrastruktury systemu komunikacyjnego Gminy 

Branice mają przejścia graniczne. Po wejściu do Strefy Schengen istnieje moŜliwość 

przekraczania granicy w 5 miejscowościach na terenie gminy, tj. Wiechowice, DzierŜkowice 

Wysoka, Boboluszki Branice. 

 W gminie funkcjonuje model obsługi komunikacją zbiorową oparty wyłącznie 

o przewozy PKS – organizowane poza gminą. Ten układ powiązań pozwala 

na skomunikowanie się gminy z najbliŜszymi ośrodkami regionalnymi (Głubczyce, 

Racibórz, Kędzierzyn-Koźle) i stolicą regionu – Opolem. 
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2.2. Powierzchnia i grunty 
 
Tablica 5: Powierzchnia Gminy Branice 

Wyszczególnienie J. m. 2002 2003 2004 2005 2006 

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY, SIE Ć OSADNICZA 

  Powierzchnia 

    ogółem w km2 km2 122 122 122 122 122 

  Sołectwa 

    ogółem jed. 20 20 20 20 21 

 

 Powierzchnia Gminy Branice wynosi: 122 km2. Branice to gmina wiejska, na której 

zlokalizowanych jest 21 sołectw. 

 
 UŜytki rolne w Gminie Branice stanowią: 89,2%, lasy 1,4% natomiast pozostałe 

grunty i nieuŜytki stanowią: 9,4% ogółu obszaru gminy. Wśród uŜytków rolnych największą 

powierzchnię zajmują grunty orne (ok. 94% wg danych z 2005 roku), natomiast najmniejszą 

– sady (ok. 0,21% ogólnej powierzchni gruntów). 
 

Tablica 6: Grunty w Gminie Branice 

Wyszczególnienie J. m. 2002 2003 2004 2005 

UśYTKI ROLNE 

  Powierzchnia u Ŝytków rolnych 

      ogółem ha 10 888 10 850 10 926 10 864 

    grunty orne 

      ogółem ha 10 285 10 329 10 408 10 222 

    sady 

      ogółem ha 28 23 23 23 

    łąki 

      ogółem ha 333 293 311 352 

    pastwiska 

      ogółem ha 242 205 184 267 

LASY 

  Lasy i grunty le śne 

    ogółem ha 169 169 169 172 

POZOSTAŁE GRUNTY I NIEUśYTKI 

  Pozostałe grunty i nieu Ŝytki 

    ogółem ha 1 130 1 168 1 092 1 151 
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Tablica 7: Struktura gruntów w Gminie Branice 
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2.3. Demografia 
 

Tablica 8: Liczba ludno ści iw Gminie Branice 
 

Wyszczególnienie J. m. 2002 2003 2004 2005 2006 

STAN LUDNOŚCI 

  Ludno ść wg miejsca zamieszkania i płci 

          ogółem osoba 7 956 7 886 7 791 7 762 7 660 

          męŜczyźni osoba 3 903 3 897 3 861 3 854 3 823 

          kobiety osoba 4 053 3 989 3 930 3 908 3 837 

 
 

Liczba mieszkańców gminy wynosi 7.660 osób (wg stanu na dzień 31.12.2006r.), 

w tym 3.823 męŜczyzn i 3.837 kobiet. Liczba ta, w stosunku do lat ubiegłych maleje. 

Spadek liczby mieszkańców Gminy Branice w 2006 r. w stosunku do 2002 r. wyniósł 

296 osób.  
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Tablica 9: Liczba ludno ści według miejsca zamieszkania w Gminie Branice 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tablica 10: Ruch naturalny w Gminie Branice 

 
Wyszczególnienie J. m. 2002 2003 2004 2005 2006 

  Ruch naturalny wg płci 

    Urodzenia Ŝywe 

      ogółem osoba 63 67 72 59 56 

      męŜczyźni osoba 34 34 38 32 35 

      kobiety osoba 29 33 34 27 21 

    Zgony ogółem 

      ogółem osoba 100 108 95 96 104 

      męŜczyźni osoba 50 51 52 48 46 

      kobiety osoba 50 57 43 48 58 

    Zgony niemowląt 

      ogółem osoba 1 1 0 0 0 

      męŜczyźni osoba 0 1 0 0 0 

      kobiety osoba 1 0 0 0 0 

    Przyrost naturalny 

      ogółem osoba -37 -41 -23 -37 -48 

      męŜczyźni osoba -16 -17 -14 -16 -11 

      kobiety osoba -21 -24 -9 -21 -37 
 

 

 

Przyrost naturalny w Gminie Branice w latach 2002 – 2006 kształtował się na poziomie 

ujemnym.  
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Tablica 11:  Przyrost naturalny w Gminie Branice w l atach 2002-2006 
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Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w 2006r. wynosiła: 1.417 osób (18,5% 

liczby ogółu ludności), produkcyjnym: 4.895 (63,9% ogółu liczby ludności) oraz w wieku 

poprodukcyjnym: 1.348 (17,6% ogółu liczby ludności). 

Spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym w 2006 r. wyniósł 2,9% w stosunku do  

2002 r. Wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym w 2006 r. wyniósł 2,7% w stosunku do 

2002 r. Wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w 2006 r. wyniósł 0,2% w 

stosunku do 2002 r. 

 

 

Tablica 12:  Procentowy udział ludno ści wg ekonomicznych grup wieku w Gminie 

Branice w latach 2002-2006 

Wyszczególnienie J. m. 2002 2003 2004 2005 2006 

  Udział ludno ści wg ekonomicznych grup wieku w % ludno ści ogółem 

    w wieku przedprodukcyjnym % 21,4 20,7 19,8 19,1 18,5 

    w wieku produkcyjnym % 61,2 61,8 62,7 63,2 63,9 

    w wieku poprodukcyjnym % 17,4 17,5 17,5 17,7 17,6 
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Tablica 13:  Procentowy udział ludno ści wg ekonomicznych grup wieku w Gminie 

Branice w 2006r. (wykres)  

18,5%17,6%
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Tablica 14:  Migracje wewn ętrzne i zewn ętrzne w Gminie Branice w latach 2002-2006 

Wyszczególnienie J. m. 2002 2003 2004 2005 2006 

MIGRACJE WEWNĘTRZNE I ZAGRANICZNE 

  Migracje na pobyt stały gminne wg typu, kierunku i płci migrantów 

    zameldowania 

      w ruchu wewnętrznym 

        ogółem osoba 60 99 118 86 125 

        męŜczyźni osoba 24 62 79 49 65 

        kobiety osoba 36 37 39 37 60 

      zagranica 

        ogółem osoba 5 2 1 1 2 

        męŜczyźni osoba 3 2 1 0 2 

        kobiety osoba 2 0 0 1 0 

    wymeldowania 

      w ruchu wewnętrznym 

        ogółem osoba 87 86 113 89 123 

        męŜczyźni osoba 45 38 53 44 57 

        kobiety osoba 42 48 60 45 66 

      zagranica 

        ogółem osoba 30 17 11 7 6 

        męŜczyźni osoba 18 12 5 4 4 

        kobiety osoba 12 5 6 3 2 

    saldo migracji 

      w ruchu wewnętrznym 

        ogółem osoba -27 13 5 -3 2 

        męŜczyźni osoba -21 24 26 5 8 

        kobiety osoba -6 -11 -21 -8 -6 

      zagranica 
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Wyszczególnienie J. m. 2002 2003 2004 2005 2006 

        ogółem osoba -25 -15 -10 -6 -4 

        męŜczyźni osoba -15 -10 -4 -4 -2 

        kobiety osoba -10 -5 -6 -2 -2 

  Migracje na pobyt stały gminne wg typu i kierunku  

    zameldowania 

      ogółem osoba 65 101 119 87 127 

      miasta osoba 42 64 71 58 79 

      wieś osoba 18 35 47 28 46 

      zagranica osoba 5 2 1 1 2 

    wymeldowania 

      ogółem osoba 117 103 124 96 129 

      miasta osoba 60 55 85 46 95 

      wieś osoba 27 31 28 43 28 

      zagranica osoba 30 17 11 7 6 
 

 

Saldo migracji w ruchu wewnętrznym jest dodatnie, natomiast zagranicę  - ujemne. 

Wśród osób migrujących przewaŜają męŜczyźni. W migracjach na pobyt stały wg typu 

i kierunku przewaŜają zameldowania z miast  i wymeldowania do miast.  

 
Tablica 15: Saldo migracji w Gminie Branice w latac h 2002 - 2006 
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Mieszkańcy Gminy są raczej nisko wykształceni. Ponad 4400 mieszkańców posiada jedynie 

wykształcenie podstawowe (w tej grupie mieści się młodzieŜ ucząca się po ukończonej 

szkole podstawowej)  i zawodowe,  ponad 1300 osób wykształcenie średnie, ok. 200 – 

policealne, a jedynie ok. 280 mieszkańców posiada wykształcenie wyŜsze. 
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2.4. Gospodarka 
 
 

Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON wynosi: 372 jednostki 

gospodarcze (wg stanu na dzień 31.12.2006r.), w tym: 21 jednostek gospodarczych (5,6% 

ogółu liczby podmiotów) – to podmioty sektora publicznego, a 351 jednostek (94,4%) naleŜy 

do sektora prywatnego.  

W sektorze publicznym: 71,43% stanowią państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budŜetowego, natomiast 76,06% podmiotów prywatnych to osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą.  

 
 
Tablica 16: Podmioty gospodarki narodowej zarejestr owane w rejestrze REGON wg 

sektorów własno ści 
 

Wyszczególnienie J. m. 2002 2003 2004 2005 2006 
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJE STRZE REGON WG 
SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH 

Ogółem 

ogółem jed.gosp.  360 359 347 348 372 

Sektor publiczny 

podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp.  25 25 20 19 21 

państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budŜetowego ogółem jed.gosp. 20 20 15 15 15 

przedsiębiorstwa państwowe jed.gosp. 0 0 0 0 0 

spółki handlowe jed.gosp. 0 0 0 0 0 
spółki handlowe z udziałem kapitału zagran. jed.gosp. 0 0 0 0 0 

państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budŜetowego, gospodarstwa pomocnicze jed.gosp. 0 0 0 0 0 

  Sektor prywatny 

podmioty gospodarki narodowej ogółem jed.gosp.  335 334 327 329 351 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospod. jed.gosp. 278 280 272 271 267 

spółki handlowe jed.gosp. 1 1 2 2 3 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagran. jed.gosp. 0 0 0 0 0 

spółdzielnie jed.gosp. 6 6 6 6 6 

fundacje jed.gosp. 0 0 0 0 0 

stowarzyszenia i organizacje społeczne jed.gosp. 15 15 15 16 16 
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Tablica 17: Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Branice w latach 2002-

2006 
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Tablica 18:  Procentowy udział podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w 

rejestrze REGON 
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Stopa bezrobocia w Powiecie Głubczyckim wynosi 18,7% (wg stanu na dzień 31.12.2006r.). 

Stopa ta w stosunku do lat ubiegłych maleje. Stopa bezrobocia w roku 2006 wynosiła 

18,70% i zmalała w stosunku do roku 2003 o 5,5%. 
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Tablica 19: Stopa bezrobocia w Powiecie Głubczyckim w  latach 2003 - 2006 

XII 2003 XII 2004 XII 2005 XII 2006 Powiat 
Stopa Stopa Stopa Stopa 

Brzeg 31,50% 30,20% 27,60% 24,80% 

Głubczyce 24,20% 22,80% 21,80% 18,70% 

Kędzierzyn-Koźle 16,50% 15,70% 15,80% 13,70% 
Kluczbork 25,50% 24,30% 21,20% 17,20% 

Krapkowice 13,70% 14,00% 13,20% 11,40% 

Namysłów 30,40% 29,10% 27,30% 24,70% 

Nysa 34,70% 31,90% 29,50% 24,50% 

Olesno 12,70% 12,20% 11,60% 10,00% 

Opole-Powiat 20,50% 18,50% 16,80% 15,50% 

Prudnik 19,40% 19,60% 20,30% 20,20% 

Strzelce Opolskie 18,40% 16,50% 16,60% 14,80% 

Opole-Miasto 11,00% 9,90% 9,10% 8,50% 

Województwo 21,40% 20,00% 18,70% 16,30% 
 
 
 
 
Tablica 20: Stopa bezrobocia w Powiecie Głubczyckim 
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2.5. Gospodarka wodno – ściekowa 
 
 

 Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej w Gminie Branice w 2006r. 

wynosiła: 68,0 km natomiast liczba połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych: 

1.420 szt. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej: 6.799 osób w 2006r. (tj. 88,76% 

ogółu mieszkańców gminy). ZuŜycie wody wyniosło: 209,6 dam3. 

 

Tablica 21:  Zaopatrzenie w wod ę w Gminie Branice 

Wyszczególnienie J. m. 2002 2003 2004 2005 2006 

URZĄDZENIA SIECIOWE 

  Wodoci ągi 

długość czynnej sieci rozdzielczej km 67,4 67,9 67,2 67,2 68,0 

długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej 
własność gminy km 63,1 64,3 64,3 64,3 66,1 

długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej 
własność gminy, eksploatowanej przez jednostki 
gospodarki komunalnej km 63,1 64,3 64,3 64,3 66,1 

połączenia prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 1 382 1 415 1 419 1 420 1 420 

woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 216,5 196,2 230,3 185,9 209,6 

mieszkania w budynkach mieszkalnych nowo 
dołączonych do sieci wodociągowej miesz. 1 45 b.d. b.d. b.d. 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 7 049 7 005 6 923 6 890 6 799 
 

 
Tablica 22:  Długo ść czynnej sieci rozdzielczej wodoci ągowej 
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Tablica 23:  Sie ć kanalizacji w Gminie Branice w latach 2002-2006 

Wyszczególnienie J. m. 2002 2003 2004 2005 2006 

URZĄDZENIA SIECIOWE 

  Kanalizacja 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 6,6 7,0 7,0 7,0 7,0 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej 
stanowiącej własność gminy km 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
długość czynnej sieci kanalizacyjnej 
stanowiącej własność gminy eksploatowanej 
przez jednostki gospodarki komunalnej km 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

połączenia prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 109 109 109 109 110 

mieszkania w budynkach mieszkalnych nowo 
dołączonych do sieci kanalizacyjnej miesz. 0 0 b.d. b.d. b.d. 

ścieki odprowadzone dam3 146,0 144,9 131,2 131,7 132,0 

ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej osoba 2 045 2 027 2 003 1 996 1 973 
 

 
 

W Gminie Branice długość czynnej sieci kanalizacyjnej w 2006r. wynosiła: 7,0 km 

natomiast liczba przyłączy do budynków mieszkalnych: 110 szt. Liczba osób korzystająca 

z sieci kanalizacyjnej: 1.973 osób (tj. 25,76% ogółu mieszkańców gminy).   

 
 

Tablica 24: Długo ść czynnej sieci kanalizacyjnej w Gminie Branice  

w latach 2003 – 2006 
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Tablica 25: Zaopatrzenie w gaz w Gminie Branice 

Wyszczególnienie J. m. 2003 2004 2005 

  Sieć gazowa 

długość czynnej sieci ogółem km 8,8 8,8 8,7 

długość czynnej sieci przesyłowej km 1,8 1,8 1,7 

długość czynnej sieci rozdzielczej w km km 7,0 7,0 7,0 

czynne połączenia do budynków mieszkalnych szt 199 201 204 

ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 1 913 1 887 1 881 

 
 

Długość sieci gazowej w Gminie Branice wynosi: 8,7 km (wg danych z 2005 r.), w tym 

przesyłowej: 1,7 km, a rozdzielczej: 7 km. Czynne połączenia do budynków mieszkalnych 

204 szt. Liczba osób korzystających z sieci gazowej: 1.881 osób (tj. 24,55% ogółu 

mieszkańców gminy). 

 
 
Tablica 26: Długo ść czynnej sieci gazowej w Gminie Branice 
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W Gminie Branice znajduje się jedna oczyszczalnia biologiczna (wg stanu na dzień  

31.12.2006 r.), której przepustowość wynosi 842 m3/dobę. Liczba ludności obsługiwana 

przez oczyszczalnię wynosi: 1.249 osób (tj. 16,3% ogółu mieszkańców gminy). 

 Gospodarka ściekowa w sołectwach oparta jest głównie na gromadzeniu ścieków 

w szambach bytowo-gospodarczych. 
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Tablica 27: Oczyszczanie ścieków w Gminie Branice 
 

 

 

 
 
 

Wyszczególnienie J. m. 2002 2003 2004 2005 2006 

KOMUNALNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
  Obiekty komunalne 

    oczyszczalnie mechaniczne ob. 0 0 0 0 0 

    oczyszczalnie biologiczne ob. 1 1 1 1 1 
    oczyszczalnie z podwyŜszonym 
usuwaniem biogenów ob. 0 0 0 0 0 

  Wielko ść (przepustowo ść) oczyszczalni wg projektu 

    oczyszczalnie mechaniczne m3/dobę 0 0 0 0 0 

    oczyszczalnie biologiczne m3/dobę 842 842 842 842 842 
    oczyszczalnie z podwyŜszonym 
usuwaniem biogenów m3/dobę 0 0 0 0 0 

  Równowa Ŝna liczba mieszka ńców 

    ogółem osoba 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 

  Ścieki oczyszczane 

    odprowadzane ogółem dam3/rok 146,0 144,9 131,2 131,7 132,0 

    oczyszczane łącznie z wodami 
infiltracyjnymi i ściekami dowoŜonymi dam3/rok 115 106 101 106 105 

    oczyszczane razem dam3/rok 108 103 96 98 100 

    oczyszczane mechanicznie dam3/rok 0 0 0 0 0 

    oczyszczane biologicznie dam3/rok 108 103 96 98 100 

    oczyszczane z podwyŜszonym 
usuwaniem biogenów dam3/rok 0 0 0 0 0 

  Ludno ść obsługiwana przez oczyszczalnie 

    ogółem osoba 2 110 2 110 1 290 1 290 1 294 

    mechaniczne osoba 0 0 0 0 0 

    biologiczne osoba 2 110 2 110 1 290 1 290 1 294 
    z podwyŜszonym usuwaniem 
biogenów osoba 0 0 0 0 0 

  Ładunki zanieczyszcze ń w ściekach po oczyszczeniu 

    BZT5 kg/rok 1 701 2 516 1 657 1 894 1 660 

    ChZT kg/rok 6 459 7 580 5 490 5 956 5 613 

    zawiesina kg/rok 1 874 3 305 2 340 2 735 4 165 
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2.6. Edukacja, kultura, sport i rekreacja 
 

W Gminie funkcjonują 2 publiczne szkoły podstawowe w Uciechowicach 

i Włodzieninie, 1 Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach (szkoła podstawowa 

i gimnazjum), 2 publiczne przedszkola z 5 oddziałami zamiejscowymi utrzymywane przez 

Gminę oraz 1 przedszkole publiczne katolickie, prowadzone przez siostry zakonne. 

 We wszystkich szkołach działają UKS-y oraz liczne kółka zainteresowań w tym 

Zespół Tańca MłodzieŜowego przy Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach.  

 

 Oprócz edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie dla młodzieŜy 

miejscowej i nie tylko przedstawiono ofertę szkolnictwa średniego w policealnym Medycznym 

Studium Zawodowym  posiadającym własny Dom Słuchacza. 

W przewaŜającej liczbie miejscowości funkcjonują równieŜ świetlice wiejskie oraz 3 

Wiejskie Domy Kultury, a takŜe 1 Gminna Biblioteka Publiczna z 3 filiami bibliotecznymi oraz 

Branickie Towarzystwo Kulturalno - Oświatowe. 

 W kaŜdej miejscowości Gminy funkcjonuje świetlica wiejska i wyznaczone jest 

boisko sportowe, a w Branicach czynny jest zespół rekreacyjno-sportowy, w skład którego 

wchodzi: stadion sportowy z miejscami dla publiczności, hala sportowa, kort tenisowy, boiska 

do siatkówki oraz basen kąpielowy. 

W ramach imprez cyklicznych w Branicach organizowany jest kaŜdego roku "BIEG 

GRANICZNY", o długości 12 km (rozpoczynający się na moście granicznym), ujęty 

w Ogólnopolskim Kalendarzu Imprez Biegowych. Biegi są popularnym sportem w Gminie. 

Od 1994 r. w Branicach działa Klub Biegacza, którego członkowie uczestniczą w większości 

maratonów europejskich i długodystansowych krosach biegowych. Brali udział w maratonach 

w Berlinie, Hamburgu, Londynie i ParyŜu oraz w supermaratonach (na 100 km) w Kaliszu i 

w Biel w Szwajcarii. 
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III.  Zidentyfikowane problemy – analiza SWOT 
 

Analiza stanu istniejącego, w tym sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Branice 

pozwala na identyfikację problemów, jakie muszą zostać rozwiązane. Na podstawie 

przeprowadzonej analizy oraz ankiety przeprowadzonej wśród społeczności lokalnej gminy 

sporządzono analizę SWOT.  

 
Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie kierunków rozwoju Gminy 

Branice, w tym celów strategicznych i szczegółowych, były wyniki badania ankietowego, 

przeprowadzonego wśród mieszkańców.  

Ankietowani wskazali szereg problemów istotnych dla rozwoju gminy. Wśród 

odpowiedzi2, za główne problemy uznano: infrastrukturę drogową (drogi i chodniki) – 23,1%, 

bezrobocie – 16,1% , infrastrukturę kanalizacyjną – 11,3% oraz turystykę i rekreację – 9,7%. 

 

Tablica 28: Najwa Ŝniejsze obszary problemowe w Gminie Branice 

NajwaŜniejsze obszary problemowe % 

Drogi i chodniki 23,1% 

Bezrobocie 16,1% 

Infrastruktura kanalizacyjna  11,3% 

Turystyka i rekreacja  9,7% 

Transport publiczny  6,5% 

Ochrona zdrowia  5,9% 

Bezpieczeństwo publiczne  4,8% 

Rolnictwo 4,8% 

Ochrona Środowiska  4,3% 

Dostęp do Internetu  3,8% 

Przedsiębiorczość 3,8% 

Edukacja, szkolnictwo 2,7% 

Infrastruktura wodociągowa  1,6% 

Kultura, dziedzictwo kulturowe 1,6% 

RAZEM 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Ankietowani wskazywali po 4 najwaŜniejsze obszary problemowe 
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Tablica 29: Najwa Ŝniejsze obszary problemowe w Gminie Branice 

 

23,1%

16,1%

11,3%

9,7%6,5%
5,9%

27,4%

Drogi i chodniki

Bezrobocie

Infrastruktura kanalizacyjna 

Turystyka i rekreacja 

Transport publiczny 

Ochrona zdrowia 

Pozostałe

 
 
 

Tablica 30: Ocena warunków Ŝycia w Gminie Branice 

Gmina Branice Bardzo źle Źle Ani dobrze 
ani źle Dobrze Bardzo 

dobrze 

Lokalny rynek pracy 19,6% 41,3% 30,4% 6,5% 2,2% 

Opieka zdrowotna 2,1% 25,5% 40,4% 29,8% 2,1% 

Opieka społeczna 0,0% 20,4% 46,9% 32,7% 0,0% 

Bezpieczeństwo mieszkańców 0,0% 13,3% 51,1% 35,6% 0,0% 

Szkolnictwo 0,0% 4,3% 25,5% 55,3% 14,9% 
Dostępność do kultury i 
rozrywki 11,8% 27,5% 29,4% 15,7% 15,7% 
Dostępność do sportu i 
rekreacji 13,0% 26,1% 39,1% 19,6% 2,2% 

Stan dróg 58,3% 35,4% 6,3% 0,0% 0,0% 
Warunki dla rozwoju 
przedsiębiorczości 17,0% 44,7% 36,2% 2,1% 0,0% 

Stan środowiska naturalnego 4,3% 10,6% 59,6% 25,5% 0,0% 

Dostęp do Internetu 8,9% 11,1% 31,1% 46,7% 2,2% 

Placówki usługowe 2,3% 30,2% 41,9% 25,6% 0,0% 

Transport publiczny 11,1% 42,2% 35,6% 11,1% 0,0% 

Gastronomia 29,3% 46,3% 24,4% 0,0% 0,0% 

 
Według respondentów, w zakresie oceny warunków Ŝycia w Gminie Branice, najlepiej 

oceniane są takie obszary jak: 

- szkolnictwo, 

- bezpieczeństwo mieszkańców, 

- dostęp do Internetu. 
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Mieszkańcy gminy najniŜej oceniają przede wszystkim: 

- stan dróg, 

- gastronomię, 

- warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, 

- lokalny rynek pracy, 

- transport publiczny. 

 

 Do największych atutów Gminy Brance ankietowani zaliczyli3: 

- sąsiedztwo granicy z republiką Czeską -14%, 

- lokalizację – 14,2%, 

- rolnictwo – 12,8%, 

- piękne krajobrazy – 10,4%, 

- dobrą bazę oświatową – 10,4%. 

 
Tablica 31: Mocne strony Gminy Branice 

Atuty/Mocne strony w % 

sąsiedztwo granicy z Republiką Czeską  19,4% 

lokalizacja 14,2% 

rolnictwo 12,8% 

piękne krajobrazy  10,4% 

dobra baza oświatowa  10,4% 

czyste środowisko naturalne  10,0% 

napływ i osiedlanie się ludności z miasta  6,2% 

dobre placówki słuŜby zdrowia  4,3% 

lokalne zwyczaje i obrzędy  4,3% 

poziom wykształcenia mieszkańców  2,8% 

rosnące zainteresowanie przedsiębiorców  2,4% 

dobra baza turystyczna  1,4% 

polepszająca się infrastruktura techniczna  1,4% 

RAZEM 100,0% 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                 
3 Ankietowani wskazywali po 3 najwaŜniejsze atuty 
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Tablica 32:  Mocne strony Gminy Branice 

22,7%
19,4%

10,4%

10,0%

10,4%

14,2%

12,8%

sąsiedztwo granicy z Republiką
Czeską 

lokalizacja

rolnictwo

piękne krajobrazy 

dobra baza oświatowa 

czyste środowisko naturalne 

pozostałe

 
Wśród najsłabszych stron Gminy Branice wskazano4: 

- złą jakość dróg – 15,3%, 

- brak stałych, atrakcyjnych inicjatyw dla młodzieŜy – 14,4%, 

- słabo rozwinięte usługi dla rozwoju ruchu turystycznego – 12,1%, 

- brak integracji społecznej – 10,7%, 

- niską estetykę otoczenia – 9,8%, 

- wysoki poziom bezrobocia – 9,3%. 

 
Tablica 33: Słabe strony Gminy Branice  

Wady/Słabe strony w % 

zła jakość dróg 15,3% 

brak stałych, atrakcyjnych inicjatyw dla młodzieŜy 14,4% 

słabo rozwinięte usługi dla obsługi ruchu turystycznego 12,1% 

brak integracji społecznej 10,7% 

niska estetyka otoczenia 9,8% 

wysoki poziom bezrobocia 9,3% 

dzikie wysypiska śmieci 6,5% 

słaba infrastruktura techniczna 5,1% 

niskie poczucie bezpieczeństwa publicznego 4,2% 

niewystarczająca baza sportowo – rekreacyjna i wypoczynkowa 4,2% 

zła jakość słuŜby zdrowia 3,7% 

brak dostępu do Internetu 2,8% 

nieuregulowany stan własności gruntów 1,9% 

RAZEM 100,0% 
 

                                                 
4 Ankietowani wskazywali po 3 najwaŜniejsze wady 
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Tablica 34:  Słabe strony Gminy Branice 

15,3%

12,1%

10,7%9,8%

9,3%

28,4%

14,4%

zła jakość dróg

brak stałych, atrakcyjnych inicjatyw dla
młodzieŜy

słabo rozwinięte usługi dla obsługi ruchu
turystycznego

brak integracji społecznej

niska estetyka otoczenia

wysoki poziom bezrobocia

pozostałe

 
Ankietowani wskazali na najwaŜniejsze obszary inwestycji w Gminie5. Do najbardziej 

poŜądanych inwestycji zaliczono zadania z zakresu infrastruktury drogowej i technicznej, tj.: 

- drogi – 24,7%, 

- oczyszczalnię ścieków – 14,4%, 

- kanalizację sanitarną – 11,0%. 
 

Tablica 35: Najwa Ŝniejsze obszary inwestycji w Gminie Branice 

Obszary inwestycji w % 

Drogi 24,7% 

Oczyszczalnia ścieków 14,4% 

Kanalizacja sanitarna 11,0% 

Ciągi piesze, chodniki 7,5% 

Biblioteki, świetlice 7,5% 
Baseny, hale sportowe, hale widowiskowe, kina, boiska, korty, itp. 6,2% 

Tanie lokale pod prowadzenie działalności gospodarczej (usługi i przemysł) 5,5% 

Przychodnie zdrowia, szpitale 5,5% 

ŚcieŜki rowerowe, ścieŜki zdrowia, place zabaw, parki 4,1% 

Wysypisko śmieci 4,1% 

Szkoły, przedszkola 3,4% 

SłuŜby bezpieczeństwa i porządku publicznego (straŜ gminna, policja, straŜ 
poŜarna) 3,4% 

Internet 1,4% 

Wodociągi 0,7% 
Mała architektura (ławki, fontanny, rzeźby, pomniki, itp. 0,7% 

RAZEM 100,0% 
 

                                                 
5 Ankietowani wskazywali po 3 najwaŜniejsze obszary inwestycji 
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Tablica 36: Najwa Ŝniejsze obszary inwestycji w Gminie Branice 

 

24,7%

14,4%

11,0%

7,5%
6,2%

7,5%

28,8%

Drogi

Oczyszczalnia ścieków

Kanalizacja sanitarna,

Ciągi piesze, chodniki

Biblioteki, świetlice

Baseny, hale sportowe, kina, boiska, itp.

Pozostałe 

 
Tablica 37: Analiza SWOT dla Gminy Branice 

 

 
SILNE STRONY SŁABE STRONY 

• Sąsiedztwo z Republiką Czeską, 
• Dogodna lokalizacja, 
• Rezerwy terenów przeznaczonych na rozwój 

przedsiębiorczości, 
• Walory krajobrazowe, 
• Dobre uwarunkowania ekologiczne (brak cięŜkiego 

przemysłu, zasoby wód  podziemnych). 
 
 
 

• Słaby rozwój lub niezadowalający stan infrastruktury 
technicznej i drogowej, brak miejsc parkingowych o 
odpowiednim standardzie, 

• Konieczność kontynuacji rozwoju i modernizacji 
infrastruktury technicznej, w tym sieci kanalizacyjnej i 
oczyszczania ścieków, 

• Zły stan substancji architektonicznej przede wszystkim 
budynków, w tym zabytków kulturowych i 
turystycznych, 

• Niskie i ograniczone nakłady na inwestycje 
i modernizację infrastruktury, 

• Niewłaściwe zabezpieczenie obiektów dziedzictwa 
kulturowego lub jego brak, 

• Niewystarczająca, słaba ekspozycja, oznakowanie i 
promocja obiektów kultury i turystyki, 

SZANSE ROZWOJU ZAGROśENIA ROZWOJU 

• Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i terenów na 
cele gospodarcze i rekreacyjne, 

• Zagospodarowanie terenów na funkcje mieszkaniowo 
– usługowe oraz produkcyjne i rekreacyjne,  

• Budowa tras komunikacyjnych i rozbudowa sieci 
transportowej, 

• Poprawa konkurencyjności oraz jakości usług 
transportowych, 

• Stosowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów, 
• Aktywizacja budownictwa na szczeblu krajowym, 

• Postępująca degradacja infrastruktury technicznej, 
• Niewystarczający stan infrastruktury w stosunku do 

potrzeb rozwijającej się gospodarki, 
• Brak dochodów gminy na odpowiednim poziomie 

niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych, 
• Gwałtownie wzrastająca liczba odpadów oraz trwające 

składowanie odpadów i brak recyclingu. 
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SILNE STRONY SŁABE STRONY  

• Dobra jakość usług komunalnych, 
• Niski poziom przestępczości, w tym przede 

wszystkim gospodarczej, 
• Niska przestępczość społeczna, 
• Brak wiodących konfliktów na tle politycznym, 
• Stabilność władz gminy, 
• Rozwój infrastruktury społecznej, w tym bazy 

oświatowej. 
 

• Niski poziom dochodów gospodarstw domowych, 
• Słabo wykwalifikowana kadra w branŜach 

rozwijających się np. nowoczesnych technologii, 
• Niedostosowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do 

potrzeb rynku pracy, 
• Mała liczba osób korzystająca z oferty kulturalnej, 

turystycznej, rekreacyjnej, 
• Brak konkurencyjnej oferty kulturalnej i rekreacyjnej, 
• Słabo rozwinięta lub wymagająca modernizacji, juŜ 

istniejąca baza rekreacyjno – turystyczna, 
• Niewystarczające nakłady na inwestycje 

i modernizacje obiektów kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, 

• brak stałych, atrakcyjnych inicjatyw dla młodzieŜy, 
• niedostateczna integracja społeczna. 

SZANSE ROZWOJU ZAGROśENIA ROZWOJU 
• MoŜliwość pozyskania środków z funduszy 

strukturalnych na aktywne formy walki 
z bezrobociem, 

• Wzrost dochodów gospodarstw domowych, 
• Zmiany w państwowej polityce socjalnej i polityce 

zatrudnienia, 
• Dopasowanie kierunków kształcenia i moŜliwość 

reorientacji w zaleŜności od potrzeb rynku pracy, 
• Wzrost aktywności społecznej i gospodarczej 

mieszkańców, 
• Wzrost liczby organizacji pozarządowych. 

• Ujemny przyrost naturalny i starzenie 
się społeczeństwa, 

• Utrzymujące się długotrwałe bezrobocie, 
• Wzrost udziału grup w wieku poprodukcyjnym 

w strukturze wiekowej ludności, 
• Brak zahamowania udziału „szarej strefy” 

w gospodarce regionu, 
• Pasywne zachowania instytucji, pracodawców 

i ludności w zakresie podnoszenia kwalifikacji, 
• Niska jakość systemu edukacji zawodowej. 
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SILNE STRONY  SŁABE STRONY 

• Istnienie rezerw obszarów przeznaczonych 
na prowadzenie działalności gospodarczej 
oferowanych potencjalnym inwestorom, 

• Atrakcyjny turystycznie krajobraz, 
• Rolnictwo, 
• DuŜa aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców 

gminy, 
• Bliskość granicy z Republiką Czeską. 
 

• Brak instytucji otoczenia biznesu, w tym z zakresu 
wspierania rozwoju przedsiębiorczości, inicjatyw 
gospodarczych, 

• Słaba promocja lokalnych przedsiębiorstw, 
• Brak korzystnych instrumentów finansowych na rozwój 

przedsiębiorstw (w tym utworzenie nowych), 
• Brak lub mały udział branŜ z zakresu nowoczesnych 

technologii, 
• słabo rozwinięte usługi dla rozwoju ruchu 

turystycznego, 
• Mała liczba przedsiębiorstw z branŜy: turystyka, usługi 

finansowe, 
• Brak przejść granicznych o duŜym tonarzu, 
• Niedostateczne zainteresowanie inwestorów 

zewnętrznych. 
SZANSE ROZWOJU ZAGROśENIA ROZWOJU 

• Zagospodarowanie zdegradowanych obiektów i 
terenów dla rozwoju przedsiębiorczości,  

• Wykorzystanie warunków dla rozwoju turystyki 
i rekreacji oraz bazy hotelowo-gastronomicznej, 

• Stworzenie warunków do wydłuŜenia czasu pobytu 
turystów – opracowanie oferty turystycznej i 
kulturalnej, 

• Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału 
kulturalnego w turystyce, 

• Pozyskanie środków finansowych ze źródeł 
zewnętrznych (w tym funduszy UE) na rozwój 
przedsiębiorczości, 

• Stworzenie warunków przez gminę dla rozwoju 
przedsiębiorczości, w tym promocja ofert 
gospodarczych lokalnych firm, 

• Rozwój instytucji otoczenia biznesu wspierających 
rozwój firm, 

• Polepszenie wydajności w produkcji i usługach 
• Wprowadzenie nowych technologii oraz rozwój firm 

innowacyjnych, 
• Rozwój partnerstwa publiczno – prywatnego. 

• Niska rentowność przedsiębiorstw i związany z tym 
brak funduszy na inwestycje, 

• Pogarszający się stan majątku produkcyjnego firm oraz 
transfer nieatrakcyjnych i przestarzałych linii 
produkcyjnych, 

• Odpływ zainwestowanego kapitału z terenu gminy 
• Niekorzystne zmiany w prawodawstwie dla rozwoju 

przedsiębiorczości, 
• Niekorzystne zmiany makroekonomiczne, 
• Problemy z zainteresowaniem inwestorów 

przygotowanymi terenami pod inwestycje, 
• Stagnacja lub zbyt wolne tempo poprawy jakości usług 

turystycznych oraz bazy hotelowo - gastronomicznej. 
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IV. USTALENIA STRATEGICZNE 
 
 
4.1. Wizja oraz Misja  
 

 
 

 

 

 

Stworzenie warunków do dynamicznego zrównowa Ŝonego 

rozwoju społeczno – gospodarczego mieszka ńcom, turystom  

i inwestorom przy zachowaniu to Ŝsamości, dziedzictwa 

kulturowego oraz walorów przyrodniczych Gminy Brani ce. 

 

Branice to pr ęŜnie rozwijaj ąca si ę gmina wyposa Ŝona w 

infrastruktur ę techniczn ą 

 i społeczn ą, zaspokajaj ąca potrzeby mieszka ńców i turystów, 

czysta ekologicznie  

i zasobna ekonomicznie dzi ęki wyspecjalizowanej produkcji 

rolnej i aktywnej promocji i przedsi ębiorczo ści . 
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4.2.   Priorytety rozwoju, cele strategiczne i szczegó łowe  

 
 

Tablica 38: Priorytety rozwoju Gminy Branice 

 
 

 
 

 

Priorytet I. Przestrze ń 

 

Cel strategiczny : Wysoka jakość środowiska naturalnego 

Cele szczegółowe: 

• Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, 

• Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

• Zmniejszenie ilości odpadów i uporządkowanie gospodarki odpadami (m. in. poprzez 

wprowadzenie segregacji odpadów), 

•  Ochrona dziedzictwa przyrodniczego.  

 

Cel strategiczny:  Rozwój i poprawa systemu komunikacyjnego 

Cele szczegółowe: 

• Poprawa i rozwój układu sieci drogowej, 

• Poprawa systemu transportu publicznego w przemieszczaniu osób. 
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Cel strategiczny:  Rozwój społeczeństwa informacyjnego  

Cele szczegółowe: 

• Zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu, 

• Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. 

 

Cel strategiczny : Rewitalizacja zdegradowanych obszarów oraz rozwój 

mieszkalnictwa 

Cele szczegółowe: 

• Rewitalizacja obszarów i obiektów zdegradowanych na cele społeczne, gospodarcze, 

turystyczne, kulturalne i edukacyjne, 

• Poprawa dostępu i standardu zasobów mieszkaniowych. 

 

Priorytet II. Społecze ństwo  

 

Cel strategiczny : Poprawa kwalifikacjach zawodowych i wykształcenia 

mieszkańców oraz zmniejszenie bezrobocia 

Cele szczegółowe: 

• Poprawa warunków i jakości kształcenia, 

• Wzrost dostępności do edukacji, 

• Stworzenie moŜliwości do reorientacji zawodowej oraz przekwalifikowań bezrobotnych, 

• Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.  

 

Cel strategiczny : Poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu.  

Cele szczegółowe: 

• Poprawa warunków i jakości oraz wzrost dostępności do usług medycznych, 

• Poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego. 

 

Cel strategiczny : Wzrost znaczenia kultury w rozwoju gminy 

Cele szczegółowe: 

• Zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, 

• Stworzenie i rozwój lokalnych produktów kulturalnych, 

• Zwiększenie dostępu do informacji kulturalnej, 

• Stworzenie i promocja oferty kulturalnej gminy. 
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Cel strategiczny:  Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 

Cel szczegółowy:   

• Zmniejszenie przestępczości i wykroczeń. 

 

Priorytet III. Gospodarka  

 

Cel strategiczny : Wzrost konkurencyjności gospodarki lokalnej i przedsiębiorczości 

Cele szczegółowe: 

• Wzrost wartości bezpośrednich inwestycji w gminie, 

• Wzrost konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw, 

• Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, 

• Poprawa bazy instytucji otoczenia biznesu, 

•  Wspomaganie rozwoju drobnej przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków 

do powstawania nowych miejsc pracy, 

• Aktywizacja, integracja i wspomaganie przedsiębiorczości mieszkańców. 

 

Cel strategiczny: Zwiększenie efektywności i róŜnorodności produkcji rolnej 

Cele szczegółowe: 

• Wspieranie rozwoju produkcji i przetwórstwa rolnego, 

• Poprawa bazy instytucji otoczenia rolnictwa, 

• Poprawa konkurencyjności rolnictwa i dostosowanie go do wymagań rynki, 

• Restrukturyzacja rolnictwa i poprawa stanu struktury agrarnej. 

 

 
Cel strategiczny : Rozwój usług turystycznych i promocja turystyczna gminy 

Cele szczegółowe: 

• Poprawa jakości infrastruktury turystycznej, 

• Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej, 

• Stworzenie i promocja oferty turystycznej gminy, 

• Rozwój agroturystyki w gminie. 
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W
iz

ja
  Branice to pr ęŜnie rozwijaj ąca si ę gmina wyposa Ŝona w infrastruktur ę techniczn ą i społeczn ą, zaspokajaj ąca potrzeby mieszka ńców i turystów, 

czysta ekologicznie i zasobna ekonomicznie dzi ęki wyspecjalizowanej produkcji rolnej i przedsi ębiorczo ści 

M
is

ja
 Stworzenie warunków do dynamicznego zrównowa Ŝonego rozwoju społeczno – gospodarczego mieszka ńcom, turystom  

i inwestorom  przy zachowaniu to Ŝsamo ści, dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodnic zych Gminy Branice 

P
rio

ry
te

t 

Przestrze ń Społecze ństwo  Gospodarka  

C
el

 s
tr

at
eg

ic
zn

y 

Wysoka jakość 
środowiska 
naturalnego 

Rozwój i 
poprawa 
systemu 

komunikacyj-
nego 

Rozwój 
społeczeństwa 
informacyjnego 

Rewitalizacja 
zdegradowanych 
obszarów oraz 

rozwój 
mieszkalnictwa 

Poprawa 
kwalifikacjach 
zawodowych i 
wykształcenia 
mieszkańców 

oraz 
zmniejszenie 
bezrobocia 

Poprawa stanu 
zdrowia 

mieszkańców 
regionu 

Wzrost 
znaczenia 
kultury w 

rozwoju gminy 

Zapewnienie 
poczucia 

bezpieczeństwa 
mieszkańcom 

gminy 

Wzrost 
konkurencyjności 

gospodarki lokalnej 
i przedsiębiorczości 

Zwiększenie 
efektywności i 
róŜnorodności 
produkcji rolnej 

 

Rozwój usług 
turystycznych 

i promocja 
turystyczna 

gminy 
 

C
el

e 
sz

cz
eg

ół
ow

e 

• Uporządkowanie 
gospodarki wodno 
– ściekowej 
• Poprawa jakości 
wód 
powierzchniowych i 
podziemnych, 
• Zmniejszenie 
ilości odpadów i 
uporządkowanie 
gospodarki 
odpadami (m. in. 
poprzez 
wprowadzenie 
segregacji 
odpadów) 
•  Ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego  
 

• Poprawa i rozwój 
układu sieci 
drogowej 
• Poprawa 
systemu transportu 
publicznego w 
przemieszczaniu 
osób 
 

• Zapewnienie 
powszechnego, 
szerokopasmoweg
o i bezpiecznego 
dostępu do 
Internetu 
• Wzrost liczby 
usług publicznych 
świadczonych 
drogą elektroniczną 
 

• Rewitalizacja 
obszarów i 
obiektów 
zdegradowanych 
na cele społeczne, 
gospodarcze, 
turystyczne, 
kulturalne i 
edukacyjne 
• Poprawa dostępu 
i standardu 
zasobów 
mieszkaniowych 

 

• Poprawa 
warunków i jakości 
kształcenia  
• Wzrost 
dostępności do 
edukacji 
• Stworzenie 
moŜliwości do 
reorientacji 
zawodowej oraz 
przekwalifikowań 
bezrobotnych 
• Aktywizacja 
zawodowa osób 
pozostających bez 
pracy  
 

• Poprawa 
warunków i jakości 
oraz wzrost 
dostępności do 
usług medycznych 
• Poprawa 
warunków 
aktywnego 
spędzania czasu 
wolnego 
 
 

• Zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego dla 
przyszłych 
pokoleń 
• Stworzenie i 
rozwój lokalnych 
produktów 
kulturalnych 
• Zwiększenie 
dostępu do 
informacji 
kulturalnej 
• Stworzenie i 
promocja oferty 
kulturalnej 
gminy 
 

• Zmniejszenie 
przestępczości i 
wykroczeń 
 

• Wzrost wartości 
bezpośrednich 
inwestycji w gminie 
• Wzrost 
konkurencyjności 
lokalnych 
przedsiębiorstw 
• Stworzenie 
warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości 
• Poprawa bazy 
instytucji otoczenia 
biznesu 
•  Wspomaganie 
rozwoju drobnej 
przedsiębiorczości 
oraz tworzenie 
warunków do 
powstawania nowych 
miejsc pracy 
• Aktywizacja, 
integracja i 
wspomaganie 
przedsiębiorczości 
mieszkańców 

• Wspieranie 
rozwoju produkcji i 
przetwórstwa 
rolnego 
• Poprawa bazy 
instytucji otoczenia 
rolnictwa 
• Poprawa 
konkurencyjności 
rolnictwa i 
dostosowanie go 
do wymagań rynki 
• Restrukturyzacja 
rolnictwa i poprawa 
stanu struktury 
agrarnej 
 
 

• Poprawa 
jakości 
infrastruktury 
turystycznej 
• Zwiększenie 
dostępu do 
informacji 
turystycznej 
• Stworzenie i 
promocja oferty 
turystycznej 
gminy 
• Rozwój 
agroturystyki w 
gminie 
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V. WDRAśANIE STRATEGII 
 

 

Strategia Rozwoju Gminy Branice wdraŜana będzie w horyzoncie czasowym do roku 

2013, po jego zatwierdzeniu przez Radę Gminy.  

Za wdroŜenie, monitoring i ewaluację Programu odpowiedzialny jest: Wójt Gminy. 

Opracowana Strategia Rozwoju Gminy Branice powinna być dokumentem 

do konstruowania programów operacyjnych i konkretnych projektów, których wdroŜenie 

pozwoli na osiągnięcie wyznaczonych priorytetów, celów strategicznych i szczegółowych. 

Opis kaŜdego programu musi dokładnie określać projekty, cele, które będzie 

realizował, zakres działań, koszt, źródła finansowania, jednostkę realizującą, podmioty 

współpracujące, koordynatora odpowiedzialnego za realizację oraz harmonogram realizacji. 

Nadzór na wdraŜaniem strategii sprawował będzie Wójt Gminy a nad osiąganiem 

celów poprzez realizację programów i określonych zadań na niej opartych realizowane przez 

właściwe komórki i jednostki organizacyjne Gminy Branice. 

W ramach procesu wdraŜania strategii naleŜy wymienić następujące działania: 

 

Opracowanie i aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego G miny Branice oraz 

przygotowanie Programu Odnowy Wsi dla Gminy Branice 

Celem aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Branice oraz przygotowania 

Programu Odnowy Wsi dla Gminy Branice jako programów realizacyjno – wdroŜeniowych do 

Strategii jest dostarczenie władzom samorządowym instrumentów i procedur realizacji celów 

określonych w strategii. Na bazie powyŜszych dokumentów podejmowane będą decyzje 

zmierzające do realizacji konkretnych działań rozwojowych. Plan realizacyjno - wdroŜeniowy 

powinien w szczególności obejmować zbiór zadań w poszczególnych priorytetach 

dla realizacji celów strategicznych i szczegółowych zawartych w Strategii Rozwoju. 

 

Wprowadzenie długookresowego planowania finansowego i inwestycyjnego 

związanego z rozwojem gminy 

Celem wprowadzenia systemu długookresowego planowania jest skuteczne 

i efektywne zarządzanie rozwojem gminy, w tym finansami. Na długoletnie planowanie 

finansów składają się takie działania, jak: 

- długoletnie prognozowanie przychodów i wydatków budŜetu gminy 

- opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w tym wprowadzenie procesu 

hierarchizacji zadań inwestycyjnych 

- ocena kondycji finansowej gminy, w tym określenie zdolności kredytowej gminy. 
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Finansowanie 

Gmina posiada ograniczone moŜliwości bezpośredniego wspierania jednostek i organizacji 

czy podmiotów gospodarczych mogących realizować poszczególne elementy Strategii. 

Nie mniej jednak moŜe tworzyć sprzyjające warunki m.in. do rozwoju gospodarczego, 

przyciągania inwestorów czy zdobywania środków pomocowych z Unii Europejskiej. 

Realizacja programów zapisanych w Strategii powinna opierać się o: 

• środki własne, budŜetowe finansowanie wydatków majątkowych, 

• środki pomocowe z funduszy Unii Europejskiej, w tym z funduszy strukturalnych, 

• środki pozabudŜetowe krajowe i zagraniczne np. ministerstwa, ambasady, fundacje, 

partnerstwo publiczno-prywatne. 
 

Monitoring 

Zapis priorytetów i celów strategicznych i szczegółowych nie stanowi dokumentu 

zamkniętego. Niejednokrotnie zmieniające się w czasie i pod wpływem róŜnych czynników 

potrzeby społeczne, powodują konieczność stałej aktualizacji strategii. Dlatego jej realizacja 

powinna być na bieŜąco monitorowana, a wnioski płynące z monitoringu - wdraŜane. Proces 

kontroli realizacji strategii powinien następować przynajmniej raz w roku, w okresie 

poprzedzającym prace nad budŜetem kolejnego roku. Pozwoliłoby to wprowadzić do budŜetu 

gminy niezrealizowane w minionym roku bądź nowe zadania i projekty wynikające 

ze zmieniających się potrzeb a wprowadzone w ramach aktualizacji do strategii. 
 

Etapy procesu wdra Ŝania Strategii Rozwoju 

 NajwaŜniejsze etapy procesu wdraŜania Strategii Rozwoju, w realizację których 

zaangaŜowane będą poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Gminy to : 

• przygotowanie, aktualizacja i realizacja programów i projektów, 

• przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy oraz podpisanie 

kontraktów z wykonawcami inwestycji w ramach projektu, 

• monitoring realizacji projektów, sprawdzenie zgodności technicznej realizacji prac 

z załoŜeniami dokumentacji technicznej, zapisami kontraktu oraz właściwymi aktami, 

zarówno polskiego prawa, jak i prawodawstwa europejskiego,  

• prowadzenie rozliczeń finansowych – sporządzanie wniosków o płatność 

oraz sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji projektu, 

• monitoring wskaźników osiągniętych w wyniku realizacji projektów, 

• aktualizacja Strategii Rozwoju, współpraca i prowadzenie konsultacji społecznych 

z podmiotami lokalnymi w zakresie planowanych zmian, 

• prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych. 
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Stosowanie zasad partycypacji społecznej w ramach zarz ądzania strategi ą  

Głównymi podmiotami realizującymi zadania wynikającymi ze strategii rozwoju będą 

władze samorządowe i jej jednostki organizacyjne. Jednak dla zapewnienia strategii poparcia 

społecznego proces wdraŜania Strategii Rozwoju Gminy Branice, jak równieŜ jej aktualizacji 

i weryfikacji będzie odbywał się w warunkach ścisłej współpracy władz samorządowych 

z partnerami realizującymi strategię oraz mieszkańcami z zachowaniem zasad partycypacji 

społecznej. 

 

VI. MONITORING STRATEGII 
 

 Istotą monitoringu jest gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji 

przydatnych w zarządzaniu rozwojem gminy. Rozwój będący efektem wdraŜania Strategii 

powinien być ujmowany w następujących płaszczyznach: 

• Przestrzeń, w tym infrastruktura techniczna i środowisko naturalne, 

• Społeczność, 

• Gospodarka. 

 Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Branice 

są pogramy i plany rozwoju oraz  priorytety wytyczone w strategii.  

 W celu sprawnego i efektywnego wdraŜania załoŜeń Strategii Rozwoju Gminy 

Branice niezbędne jest ciągłe monitorowanie efektów rzeczowych projektów, wchodzących 

w zakres określonych programów oraz wydatków na ich realizację. Sam proces 

monitorowania obejmuje zbieranie danych, obrazujących tempo i jakość wdraŜania 

projektów.  

Monitoring oraz upowszechnienie efektów i wyników, w wyniku realizacji projektów, 

będzie prowadzony w oparciu o zgromadzone informacje oraz osiągnięte wskaźniki. 

 

 Za proces monitorowania odpowiadać będzie Wójt Gminy wraz z podległym 

mu aparatem wykonawczym w postaci Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych 

oraz innych podmiotów. 

 

 Proces monitorowania polegał będzie na systematycznym obserwowaniu zmian 

zachodzących w ramach poszczególnych programów oraz celów wytyczonych w Strategii.  

 Ze względu na zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania rozwoju województwa system 

monitoringu będzie funkcjonował w oparciu o zbiór informacji m.in. Urzędu Gminy 

i Branicach oraz Głównego Urzędu Statystycznego. 
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Tablica 39: Wska źniki monitoringu Strategii Rozwoju 
 

Priorytet I. Przestrze ń 

Wskaźnik monitoringu Jednostka 
miary 

 
Cel strategiczny: Wysoka jako ść środowiska naturalnego 

 

Długość sieci wodociągowej km 

Długość sieci kanalizacyjnej km 

Długość sieci gazowej km 

Liczba gospodarstw domowych wyposaŜonych w instalację wodociągową  szt. 

Liczba gospodarstw domowych wyposaŜonych w instalację kanalizacyjną  szt. 

Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków szt. 

Ilość ścieków odprowadzanych kanalizacją m3/doba 

Ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzone do wód powierzchniowych lub do 
ziemi wymagające oczyszczania 

hm3 

Ścieki komunalne i przemysłowe oczyszczane w % ścieków wymagających 
oczyszczenia 

% 

Ilość oczyszczonych ścieków m3/doba 

Oczyszczane ścieki biologicznie, chemicznie, z podwyŜszonym usuwaniem biogenów 
(% ścieków wymagających oczyszczania)  

% 

Odpady wytworzone w ciągu roku tys. ton 

Odpady zdeponowane na wysypiskach tys. ton 

Udział odpadów wyselekcjonowanych w ogólnej ilości odpadów komunalnych 
zebranych 

% 

Odpady przemysłowe wytworzone w ciągu roku, w tym: wykorzystane (%) lub 
unieszkodliwione (%),  

tys. ton 

Liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów osoby 

Powierzchnia zrekultywowanych terenów ha 

Powierzchnia niezrekultywowanych (bez komunalnych) terenów składowania 
odpadów uciąŜliwych dla środowiska 

ha 
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Wskaźnik monitoringu Jednostka 
miary 

Nakłady inwestycyjne na regulację i przebudowę rzek, potoków, zbiorników wodnych, 
obwałowań przeciwpowodziowych i stacji pomp  

tys. PLN 

Całkowita emisja zanieczyszczeń pyłowych mg/rok 

Całkowita emisja zanieczyszczeń dwutlenkiem siarki mg/rok 

Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) mg/rok 

Emisja CO2 mg/rok 

Liczba zlikwidowanych źródeł niskiej emisji szt. 

Ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych MW 

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych ha 

Liczba pomników przyrody szt. 

 
Cel strategiczny: Rozwój i poprawa systemu komunika cyjnego 

 

Długość dróg gminnych km 

Liczba wdroŜonych systemów obszarowego sterowania i nadzoru ruchu szt. 

Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci  minuty 

Liczba wypadków drogowych na 1.000 zarejestrowanych pojazdów szt. 

Linie transportu zbiorowego szt. 

Liczba osób korzystających dziennie z infrastruktury transportu zbiorowego osoby 

 
Cel strategiczny: Rozwój społecze ństwa informacyjnego  

 

długość sieci szkieletowej km 

Gospodarstwa domowe wyposaŜone w komputery osobiste i Internet szt. 

Wzrost liczby uŜytkowników sieci rocznie % 

Udział szkół wyposaŜonych w komputery z dostępem do Internetu  % 

Liczba Publicznych Punktów Dostępu do Internetu szt. 

Liczba osób korzystających z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu osoby 
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Wskaźnik monitoringu Jednostka 
miary 

Liczba wdroŜonych systemów informatycznych w zakresie eGovernment szt. 

Liczba świadczonych usług publicznych on-line szt. 

 
Cel strategiczny: Rewitalizacja zdegradowanych obsz arów oraz rozwój mieszkalnictwa 

 

Liczba zrewitalizowanych obiektów szt. 

Powierzchnia zrewitalizowanych terenów ha 

Powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach m2 

Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury dostępnej w wyniku rewitalizacji osoby 

Powierzchnia zabudowanych/zrehabilitowanych pustych przestrzeni publicznych m2 

Liczba mieszkań zamieszkanych ogółem szt. 

Liczba mieszkań oddanych do uŜytku szt. 

Przeciętna powierzchnia uŜytkowa mieszkania m2 

 

Priorytet II. Społecze ństwo 

Wskaźnik monitoringu Jednostka 
miary 

 
Cel strategiczny: Poprawa kwalifikacjach zawodowych  i wykształcenia mieszka ńców 

oraz zmniejszenie bezrobocia 
 

Liczba placówek oświatowych szt. 

Liczba pracowni komputerowych w szkołach szt. 

Liczba studentów na 1.000 mieszkańców osoby 

Liczba absolwentów studiów podyplomowych osoby 

Liczba uczniów przypadających na 1 nauczyciela osoby 

Liczba uczniów przypadających na 1 szkołę osoby 

Wydatki budŜetu gminy na oświatę i wychowanie 1 mieszkańca tys. PLN 

Stopa bezrobocia rejestrowanego % 

Pracujący ogółem, w tym w sektorze prywatnym osoby 
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Wskaźnik monitoringu Jednostka 
miary 

 
Cel strategiczny: Poprawa stanu zdrowia mieszka ńców regionu 

 

Liczba przychodni i ośrodków zdrowia na 1.000 mieszkańców szt. 

Liczba sal operacyjnych/bloków diagnostycznych dostosowanych do wymagań 
fachowych i sanitarnych 

szt. 

Liczba sprzętu aparatury medycznej szt. 

Liczba badań wykonanych sprzętem medycznym  szt. 

Średni czas oczekiwania na świadczone usługi dni 

Liczba stanowisk diagnostycznych  szt. 

Liczba wdroŜonych systemów jakości usług medycznych szt. 

Liczba porad specjalistycznych na 1 mieszkańca szt. 

Liczba łóŜek w szpitalach ogólnych na 1.000 mieszkańców szt. 

Liczba lekarzy specjalistów na 1.000 mieszkańców osoby 

Liczba przeprowadzonych badań profilaktycznych szt. 

Liczba obiektów sportowych szt. 

Powierzchnia obiektów sportowych m2 

Liczba osób korzystających z obiektów sportowych osoby 

Liczba obiektów rekreacyjnych w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców szt. 

 
Cel strategiczny: Wzrost znaczenia kultury w rozwoj u gminy 

 

Liczba obiektów zabytkowych poddanych procesom: konserwacji, renowacji, 
modernizacji, adaptacji  

szt. 

Liczba obiektów zabytkowych zaadaptowanych na cele kulturalne szt. 

Liczba instytucji kultury  szt. 

Liczba  szlaków dziedzictwa kulturowego szt. 

Liczba  punktów informacji kulturalnej szt. 

Liczba ofert programowych w zakresie kultury szt. 
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Wskaźnik monitoringu Jednostka 
miary 

Liczba osób korzystających z bazy kulturalnej osoby 

Liczba osób korzystających ze szlaków dziedzictwa kulturowego osoby 

Liczba widzów i słuchaczy koncertów, i wydarzeń kulturalnych osoby 

Liczba przedstawień i koncertów w ciągu roku szt. 

Wydatki budŜetu gminy na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego  
na 1 mieszkańca 

tys. PLN 

Liczba placówek ośrodków kulturalnych na 1.000 mieszkańców szt. 

 
Cel strategiczny: Zapewnienie poczucia bezpiecze ństwa mieszka ńcom gminy 

 

Liczba sprzętu zainstalowanego na potrzeby systemu monitoringu szt. 

Liczba systemów monitoringu zainstalowanych na terenie gminy szt. 

Liczba przestępstw w mieście  szt. 

Wskaźnik wykrywalności przestępstw  % 

 

Priorytet III. Gospodarka 

Wskaźnik monitoringu Jednostka 
miary 

 
Cel strategiczny: Wzrost konkurencyjno ści gospodarki lokalnej i przedsi ębiorczo ści 

 

Liczba przedsiębiorstw  szt. 

Wielkość nakładów inwestycyjnych w MSP tys. PLN 

Liczba zatrudnionych w MSP na 1.000 ludności osoby 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON ogółem i na 1 
tys. ludności (w tym: spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego, MSP) 

 

szt. 

Liczba inwestorów zagranicznych szt. 

Powierzchnia parków technologicznych i parków przemysłowych ha 

Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie parku przemysłowego i parku 
technologicznego 

szt. 

Liczba instytucji wsparcia przedsiębiorczości szt. 
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Wskaźnik monitoringu Jednostka 
miary 

Liczba firm korzystających z usług instytucji wsparcia przedsiębiorczości szt. 

 
Cel strategiczny: Zwi ększenie efektywno ści i ró Ŝnorodno ści produkcji rolnej 

 

Liczba osób pracujących w rolnictwie osoby 

Średnia powierzchnia gospodarstw rolnych ha 

Końcowa produkcja rolnicza na 1 ha uŜytków rolnych tys. PLN 

Przeciętna powierzchnia uŜytków rolnych gospodarstwa rolnego, w tym gospodarstwa 
indywidualnego 

ha 

Liczba instytucji wsparcia rolnictwa szt. 

Liczba rolników korzystających z usług instytucji wsparcia rolnictwa osoby 

Liczba spółdzielni szt. 

 
Cel strategiczny: Rozwój usług turystycznych i prom ocja turystyczna gminy 

 

Liczba obiektów infrastruktury turystycznej szt. 

Liczba parków tematycznych szt. 

Liczba turystów korzystających z infrastruktury turystycznej osoby 

Liczba turystów korzystających z infrastruktury rekreacyjno-sportowej osoby 

Liczba turystów uczestniczących w imprezach kulturalno - sportowych osoby 

Liczba centrów i punktów informacji turystycznej szt. 

Liczba turystów korzystających z centrów i punktów informacji turystycznej osoby 

Liczba wdroŜonych systemów informacji turystycznej szt. 

Liczba uŜytkowników systemu informacji turystycznej osoby 

Długość szlaków turystycznych km 

Liczba turystów korzystających ze szlaków turystycznych osoby 

Liczba imprez  i kampanii promujących lokalne i regionalne produkty turystyczne szt. 

Liczba uczestników imprez promujących lokalne i regionalne produkty turystyczne osoby 



Strategia Rozwoju Gminy Branice do roku 2013 

 50 

Wskaźnik monitoringu Jednostka 
miary 

Liczba obiektów noclegowych turystyki, w tym hoteli szt. 

Liczba gospodarstw agroturystycznych szt. 

Liczba miejsc noclegowych szt. 

Liczba osób korzystających z noclegów w ciągu roku osoby 

Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania, w tym 
turystom zagranicznym 

osoby 

Liczba placówek gastronomicznych szt. 

 


