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PROCES TWORZENIA STRATEGII ROZWOJU GMINY  

 

Pierwszym krokiem pracy nad Strategią jest opracowanie diagnozy strategicznej Gminy, 

której cel stanowi opis stanu wyjściowego, w jakim znajduje się Gmina. Opisuje  

się dotychczasowe dokonania, stan zasobów istotnych dla rozwoju oraz obszary problemów 

do rozwiązania. Diagnoza strategiczna zawiera więc analizę wszelkich aspektów  

i uwarunkowań występujących w Gminie. Podczas pierwszego etapu opracowywania Strategii 

Rozwoju dokonuje się opisu: 

 uwarunkowania środowiska przyrodniczego: położenie geograficzne, zasoby 

przyrodnicze, krajobraz oraz walory środowiska przyrodniczego, stan i zagrożenia 

środowiska; 

 uwarunkowania demograficzno-społeczne: stan i charakterystykę zaludnienia, rynek 

pracy, sytuację mieszkaniową; 

 infrastruktury technicznej i społecznej: administrację i oświatę, wartości kulturowe, 

możliwości w zakresie turystyki i wypoczynku, opiekę zdrowotną i społeczną, 

komunikację i łączność, infrastrukturę sanitarną, elektroenergetykę itd.; 

 gospodarki: stan i uwarunkowania rolnictwa, przemysłu, handlu i usług; 

 powiązań społeczno-ekonomicznych i infrastrukturalnych Gminy z otoczeniem; 

 cech i wskaźników opisujących Gminę na tle innych gmin powiatu; 

 analizy budżetu Gminy. 

 

Diagnozę strategiczną podsumowuje analiza SWOT (szanse i zagrożenia, mocne i słabe 

strony) oraz wnioski-rekomendacje wskazujące ogólne kierunki rozwoju na bazie istniejącego 

stanu wyjściowego w Gminie oraz posiadanego potencjału. 

Analiza SWOT jest metodą analizy strategicznej. Polega ona na zestawieniu szans i zagrożeń 

wynikających dla jednostki z uwarunkowań otoczenia zewnętrznego oraz jej mocnych  

i słabych stron. Celem analizy jest wskazanie, z jednej strony, potencjału rozwojowego 

Gminy, z drugiej zaś, ukazanie obszarów niedomagań i zapóźnień rozwojowych (ten obszar 

wskazują słabe strony). Pozwala to na określenie problemów do rozwiązania, jak np. brak 

kanalizacji, niedostateczna jakość dróg, niepełna infrastruktura na potrzeby działalności 

gospodarczej, itd.  

Kolejnym krokiem jest zamiana problemów na cele, które należy osiągnąć, aby rozwiązać 

istniejące problemy. I tak jeśli problemem jest zła jakość dróg, to celem będzie poprawa  
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ich jakości. Jeśli problemem natomiast są niewystarczające zasoby mieszkaniowe w Gminie,  

to celem może być np. budowa mieszkań komunalnych i socjalnych. 

Cele, jakie stawiane są do osiągnięcia, porządkuje się w tzw. "drzewo celów", co pomaga  

w wyznaczeniu celów strategicznych o znaczeniu priorytetowym dla rozwoju Gminy.  

Następnym elementem w budowaniu Strategii jest określenie na bazie celów konkretnych 

zadań, z wyodrębnieniem zasobów na ich realizację (najczęściej finansowych), 

harmonogramu czasowego ich wykonania oraz odpowiedzialnych osób bądź organów. Plan 

zadań należy skonfrontować z możliwościami ich sfinansowania ze środków własnych lub 

wskazać źródła finansowania zewnętrznego (ocena zadań przez Zespół).  Konieczne jest więc 

sporządzenie wieloletniej projekcji budżetu (zaplanować dochody i wydatki), aby określić 

wysokość „wolnych środków" na inwestycje. Na koniec  opracowuje się ścieżkę pracy, 

doprowadzającą do zaplanowania monitoringu i ewaluacji wdrażania dokumentu 

strategicznego oraz jego aktualizacji. 

Proces budowania Strategii odbywa się przy współudziale społeczności lokalnej.  

Jej przedstawiciele włączani są do pracy nad Strategią na etapie sporządzenia analizy szans  

i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron danej jednostki. Odbywa się to na zajęciach 

warsztatowych, gdzie pod kierunkiem moderatora przedstawiciele społeczności lokalnej oraz 

pracownicy urzędu wspólnie pracują na treścią dokumentu Strategii według wyżej opisanej 

metodologii. Istotny jest dobór reprezentantów różnych grup społecznych i lokalnych  

do pracy nad Strategią, tak aby interesy wszystkich grup mogły być wyartykułowane  

i uwzględnione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


