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Gmina Opoczno aktywnym partnerem mieszkańców 

i 

prężnym liderem regionalnym.

Misja gminy :



Gmina Opoczno to miejsce,

w którym 

będą chciały żyć nasze dzieci. 

Wizja gminy:
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Cele polityki rozwojowej gminy

Obszar strategiczny 
I. SPOŁECZEŃSTWO

Obszar strategiczny 
II. GOSPODARKA

Obszar strategiczny 
III. ŚRODOWISKO

Obszar strategiczny 
IV. MIASTO OPOCZNO

Dla osiągnięcia założonych celów polityka rozwoju gminy będzie realizowana w dwóch płaszczyznach:

•horyzontalnej - odnoszącej się do obszaru całej gminy Opoczno

•terytorialnej – dla miasta Opoczno, dedykowanej wzmacnianiu funkcji bieguna wzrostu województwa łódzkiego.

Podstawowym wymiarem jest polityka horyzontalna adresowana do wszystkich podmiotów funkcjonujących na terenie
objętym Strategią rozwoju. Składają się na nią trzy obszary strategiczne:

Dla dopełnienia realizacji celów polityki gminy określono jeden obszar odnoszący się do płaszczyzny terytorialnej:
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Obszar strategiczny 
I. SPOŁECZEŃSTWO 1. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy, 

przeciwdziałanie wkluczeniom i niekorzystnym trendom 
demograficznym

1.1 Łagodzenie skutków starzenia się społeczeństwa

Budowa systemu opiekuńczo - pielęgnacyjnego 

domowego, sąsiedzkiego, opartego na organizacjach 

pozarządowych oraz społecznych, odpowiadającego 

na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Opracowanie kompleksowej oferty kulturalnej, 

rozrywkowej, samokształceniowej itp. dla osób starszych. 

Wspieranie organizacji skupiających osoby starsze oraz 

działających na ich rzecz.

Cel strategiczny:

Cel operacyjny:
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Obszar strategiczny 
I. SPOŁECZEŃSTWO 1. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy, 

przeciwdziałanie wkluczeniom i niekorzystnym trendom 
demograficznym

1.2 Wsparcie i promocja zdrowego trybu życia

Tworzenie i realizacja programów zdrowotnych wspólnie 

z przedszkolami, szkołami, stowarzyszeniami.

Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia.

Cel strategiczny:

Cel operacyjny:
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Obszar strategiczny 
I. SPOŁECZEŃSTWO 1. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy, 

przeciwdziałanie wkluczeniom i niekorzystnym trendom 
demograficznym

1.3 Przeciwdziałanie uzależnieniom

Opracowanie i realizacja wspólnie z przedszkolami, szkołami 

i stowarzyszeniami programów przeciwdziałania powstawaniu 

uzależnieniom.

Wspieranie stowarzyszeń i organizacji zajmujących się 

udzielaniem pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Wspomaganie działań organizacji i stowarzyszeń udzielających 

pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz ich 

rodzinom.

Cel strategiczny:

Cel operacyjny:
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Obszar strategiczny 
I. SPOŁECZEŃSTWO 1. Poprawa jakości życia mieszkańców gminy, 

przeciwdziałanie wkluczeniom i niekorzystnym trendom 
demograficznym

1.4 Przeciwdziałanie wykluczeniu ekonomicznemu i społecznemu

Powiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych.

Stworzenie systemu odpracowywania zadłużenia przez lokatorów komunalnych 

i dłużników gminy.

Realizacja programów integracji i aktywizacji społecznej.

Wspieranie włączenia społecznego i zatrudnienia socjalnego poprzez 
udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej centrom integracji 

społecznej.

Cel operacyjny:

Cel strategiczny:
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Obszar strategiczny 
I. SPOŁECZEŃSTWO

2.1. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i opieki nad uczniem

Organizacja dowozu uczniów do szkół zapewniająca 

bezpieczeństwo i wygodę.

Objęcie opieką świetlicową w szkole wszystkich uczniów.

Zapewnienie uczniom w każdej szkole (zespole szkół, 

przedszkolu) wszechstronnej pomocy psychologiczno –

pedagogicznej w wymiarze odpowiednim do liczby uczniów.

2. Wysoka jakość systemu oświaty

Cel strategiczny:

Cel operacyjny:
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Obszar strategiczny 
I. SPOŁECZEŃSTWO

2. Wysoka jakość systemu oświaty

2.2 Wzrost poziomu kształcenia

Wprowadzenie w szkołach systemu stypendiów 
motywacyjnych za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

Realizacja programów edukacyjnych finansowanych ze środków 

zewnętrznych skierowanych do szkół.

Cel operacyjny:

Cel strategiczny:
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Obszar strategiczny 
I. SPOŁECZEŃSTWO

2. Wysoka jakość systemu oświaty

Cel strategiczny:

2.3 Rozwój infrastruktury oświaty

Zapewnienie środków w budżecie każdej szkoły z przeznaczeniem na zakup pomocy 
dydaktycznych, zwłaszcza zapewniających wykorzystanie technologii 

informacyjnych i komputerowych w nauczaniu.

Budowa, modernizacja i rozbudowa szkolnej bazy sportowej.

Cel operacyjny:
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Obszar strategiczny 
I. SPOŁECZEŃSTWO

3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

Cel strategiczny:

3.1 Zwiększenie dostępności infrastruktury kultury

Kompleksowa modernizacja placówek kultury.

Utworzenie kina cyfrowego lub stworzenie warunków dla jego powstania.

Budowa świetlic wiejskich będących miejscem opieki i rozwoju 

zainteresowań dzieci oraz realizacji zadań przez koła gospodyń 

wiejskich i samorząd sołecki.

Cel operacyjny:
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Obszar strategiczny 
I. SPOŁECZEŃSTWO Cel strategiczny:

3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

3.2 Zwiększanie atrakcyjności i wszechstronności oferty kulturalnej

Wszechstronna i atrakcyjna oferta kulturalna.

Wsparcie dla lokalnych zespołów pieśni i tańca, jako trwałego elementu kultywowania, 
utrwalania i promocji folkloru i ludowej kultury opoczyńskiej.

Pomoc finansowa i organizacyjna kołom gospodyń wiejskich, jako 

płaszczyzny aktywności mieszkańców wsi i rozwoju kultury ludowej.

Wspieranie działalności Orkiestry Miejskiej.

Organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadregionalnym. Dążenie do stałej 

organizacji przynajmniej jednego festiwalu lub innego wydarzenia kulturalnego trwale 

identyfikowanego z Opocznem.

Cel operacyjny:
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Obszar strategiczny 
I. SPOŁECZEŃSTWO

Cel strategiczny:

3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

3.3 E-kultura – digitalizacja zasobów i form aktywności kulturalnej 
i dziedzictwa kulturalnego regionu

Utworzenie multimedialnego muzeum ceramiki i przemysłowych tradycji Opoczna przy 

Muzeum Regionalnym w Opocznie.

Utworzenie Cyfrowej Biblioteki Opoczna (CBO) obejmującej w pierwszej 

kolejności regionalia (dokumenty życie społecznego i politycznego, wydawnictwa, 

prasa lokalna aż do współczesności, zasoby fotograficzne, wspomnienia).

Cel operacyjny:
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Obszar strategiczny 
I. SPOŁECZEŃSTWO

Cel strategiczny:

3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

3.4 Zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu

Wspieranie grup rekonstrukcji historycznej i organizacji rekonstrukcji, jako 

ważnej formy pamięci historycznej i wychowania.

Coroczne przeznaczanie środków na zadania w zakresie ochrony 
zabytków.

Utrwalenie historii dawnych mieszkańców gminy i pozostałości po 

ich kulturze duchowej i materialnej.

Cel operacyjny:
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Obszar strategiczny 
I. SPOŁECZEŃSTWO

Cel strategiczny:

3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

3.5 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy

Zapewnienie stałej i pełnej informacji o ofercie turystycznej gminy 

Opoczno, bazie noclegowej, gastronomicznej.

Prowadzenie profesjonalnej strony internetowej.

Druk przewodników, map, informatorów, pamiątek, gadżetów itp.

Wytyczenie szlaków turystyki pieszej i rowerowej.

Cel operacyjny:
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Obszar strategiczny 
I. SPOŁECZEŃSTWO

Cel strategiczny:

3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

3.6 Rozwój infrastruktury sportu i rekreacji

Rozwój ośrodka wypoczynkowego „Stanica” w Miedznej Murowanej, jako miejsca wypoczynku dzieci 

i młodzieży, miejsca organizacji festynów, konferencji, pikników itp. oraz miejsca noclegu dla 

zorganizowanych grup odwiedzających Opoczno.

Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w Opocznie dla celów 

turystyczno – rekreacyjnych.

Przeprowadzenie analizy zasadności budowy zalewu w Sitowej.

Cel operacyjny:



P
o
wi
et
rz
e

Obszar strategiczny 
I. SPOŁECZEŃSTWO

Cel strategiczny:

3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

3.6 Rozwój infrastruktury sportu i rekreacji

Utworzenie wspólnie z Gminą Drzewica szlaku kajakowego 

na Drzewiczce Wąglany – Drzewica.

Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowo – rekreacyjnych.

Ścieżki rowerowe, spacerowe oraz do uprawiania nordic walking.

Cel operacyjny:
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Obszar strategiczny 
I. SPOŁECZEŃSTWO

Cel strategiczny:

3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

3.6 Rozwój infrastruktury sportu i rekreacji

Utworzenie parku miejskiego.

Uporządkowanie brzegów rzek. Utworzenie miejsc spacerowych.

Budowa bezpiecznych placów zabaw dla dzieci.

Cel operacyjny:
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Obszar strategiczny 
I. SPOŁECZEŃSTWO

Cel strategiczny:

3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

3.7 Zwiększenie udziału uczestnictwa społecznego w sporcie

Rozszerzenie systemu stypendiów sportowych.

Dofinansowywanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu realizowanych przez kluby i stowarzyszenia sportowe.

Realizacja kampanii promujących i upowszechniających sport 
i współzawodnictwo na szczeblu gminnym i ponadlokalnym.

Cel operacyjny:
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Cel strategiczny:Obszar strategiczny 
II. GOSPODARKA 4. Podniesienie potencjału gospodarczego 

gminy Opoczno

4.1 Aktywizacja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich gminy

Kontynuacja realizacji funduszu sołeckiego.

Modernizacja targowiska w Opocznie do handlu i obrotu produktami rolno-spożywczymi 

dla rolników indywidualnych.

Rejestracja i promocja produktu regionalnego.

Promowanie i wspomaganie powstawania firm na terenie wiejskim, 

szczególnie stwarzających miejsca pracy.

Poprawa komunikacji pomiędzy administracją gminną a mieszkańcami wsi.

Cel operacyjny:
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Cel strategiczny:Obszar strategiczny 
II. GOSPODARKA

4. Podniesienie potencjału gospodarczego 
gminy Opoczno

4.2 Poprawa stanu infrastruktury wspomagającej rozwój gospodarczy

Modernizacja dróg gminnych.

Budowa i modernizacja chodników.

Budowa dróg rowerowych.

Gazyfikacja Opoczna – wspieranie działań zmierzających do umożliwienia 

podłączenia sieci gazu ziemnego do wszystkich posesji w mieście, a w następnej 

kolejności w całej gminie.

Modernizacja targowisk miejskich.

Cel operacyjny:
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Cel strategiczny:Obszar strategiczny 
II. GOSPODARKA 4. Podniesienie potencjału gospodarczego 

gminy Opoczno

4.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Opoczno

Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania nowych inwestorów.

Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje.

System ulg i zwolnień podatkowych dla podmiotów tworzących miejsca pracy.

Cel operacyjny:
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Cel strategiczny:
Obszar strategiczny 
III. ŚRODOWISKO

5. Poprawa warunków środowiska
w gminie Opoczno

5.1 Ochrona zasobów przyrodniczych i zachowanie bioróżnorodności

Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Opoczno.

Rewitalizacja parku w Mroczkowie Gościnnym.

Cel operacyjny:
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Cel strategiczny:Obszar strategiczny 
III. ŚRODOWISKO 5. Poprawa warunków środowiska

w gminie Opoczno

5.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi

Zwiększenie efektywności segregacji odpadów komunalnych.

Działanie punktu RIPOK.

Współpraca z właścicielami i zarządcami posesji w celu uporządkowania 

śmietników, budowy altan śmietnikowych.

Całkowita likwidacji azbestu w gminie.

Cel operacyjny:
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Cel strategiczny:Obszar strategiczny 
III. ŚRODOWISKO

5. Poprawa warunków środowiska
w gminie Opoczno

5.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi

Likwidacja dzikich wysypisk.

Zwiększenia zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Termomodernizacja obiektów publicznych.

Cel operacyjny:
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Cel strategiczny:
Obszar strategiczny IV. 

MIASTO OPOCZNO
6. Opoczno subregionalnym ośrodkiem 

rozwoju społeczno- gospodarczego 
o funkcjach egzogenicznych

6.1 Zwiększenie dostępności usług publicznych

Poprawa warunków lokalowych Urzędu Miejskiego.

Informatyzacja administracji i usług publicznych.

Cel operacyjny:
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Cel strategiczny:Obszar strategiczny IV. 
MIASTO OPOCZNO 6. Opoczno subregionalnym ośrodkiem 

rozwoju społeczno- gospodarczego 
o funkcjach egzogenicznych

6.2 Wzrost bezpieczeństwa i porządku publicznego

Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Prowadzenie działań w celu regulowania miejscowym planem zagospodarowania problemu 

szpecących miasto np. reklam.

Prowadzenie całodobowego punktu zgłaszania i rozwiązywania problemów bieżących: 

konieczności wyłapywania bezpańskich zwierząt, nieporządku na posesjach, 

zaśmiecania, wandalizmu, opróżniania koszy miejskich, uszkodzeń, konieczności 

interwencji służb miejskich.

Cel operacyjny:
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Cel strategiczny:Obszar strategiczny IV. 
MIASTO OPOCZNO 6. Opoczno subregionalnym ośrodkiem 

rozwoju społeczno- gospodarczego 
o funkcjach egzogenicznych

6.3 Poprawa estetyki i zagospodarowania miasta

Realizowanie wieloletniego i kompleksowego programu 

nasadzeń i urządzenia zieleni miejskiej.

Rewitalizacja substancji miejskiej zgodnie z Gminnym programem rewitalizacji.

Ulica Biernackiego centrum i wizytówką Opoczna.

Cel operacyjny:
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Cel strategiczny:Obszar strategiczny IV. 
MIASTO OPOCZNO 6. Opoczno subregionalnym ośrodkiem 

rozwoju społeczno- gospodarczego 
o funkcjach egzogenicznych

6.4 Zwiększenie stopnia partycypacji społecznej

Wprowadzenie i realizacja budżetu obywatelskiego.

Stworzenie stałego kanału komunikacji bezpośredniej 

pomiędzy władzami gminy a społeczeństwem.

Cel operacyjny:
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Sposoby i źródła 

finansowania

Główne źródła finansowania Strategii:

 budżet gminy

 budżet państwa (np. programy ministerialne, NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Łodzi, 
PFRON)

 środki Unii Europejskiej (programy finansowane ze środków EFRR, EFS, FS) 

 środki prywatne

 środki ewentualnych partnerów angażujących się w rozwój gminy
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Podmioty realizujące

 Rada Gminy,

 wydziały Urzędu Miejskiego w Opocznie

 jednostki podległe gminie Opoczno

 sektor gospodarczy i instytucje otoczenia biznesu działające na terenie gminy

 organizacje pozarządowe działające na terenie gminy

 grupy docelowe tj. mieszkańcy gminy

 wszelkie instytucje działające na terenie gminy
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System monitorowania

Monitorowanie polegało będzie na systematycznym:
- zbieraniu danych,
- analizowaniu zebranych danych pod kątem postępów i efektów,
- raportowaniu.

 Proces monitorowania dokonywany będzie corocznie.

 Jednostką odpowiedzialną za monitorowanie Strategii będzie Urząd 
Miejski w Opocznie poprzez swoje wydziały. 



Dziękujemy.


