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STRATEGIA ROZWOJU GMINY
Perspektywiczny plan, który określa strategiczne cele rozwoju, 

wytycza kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych 

oraz wskazuje środki finansowe i ich źródła niezbędne do realizacji 

przyjętych celów i zadań. Zawiera zasady i sposoby zarządzania 

rozwojem gminy w dłuższym horyzoncie czasowym (10-15 lat) 

określając działania, jakie należy podjąć, aby gmina mogła 

funkcjonować i rozwijać się.

Tworzenie strategii zmusza samorząd i władze gminy nie tylko do 

gruntownej analizy swego potencjału oraz występujących 

problemów.

1. WPROWADZENIE



STRATEGIA ROZWOJU GMINY

1. Obowiązująca Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy 

Strzegom na lata 2010 – 2020.

2. Analiza przeprowadzona na podstawie danych za lata 

2004 – 2008.

3. Zmiana dokumentów strategicznych na poziomie 

subregionalnym i wojewódzkim.

4. Dokument poza charakterem strategicznym będzie  

posiadał również walor operacyjny – praktyczny.

1. WPROWADZENIE



1. Założenia – dane oparte na statystykach publicznych w celu 

zachowania porównywalności. Horyzont czasowy 2012 – 2016.  

2. Rozdziały w układzie sfer – społeczna, gospodarcza, 

przestrzenna. 

3. Dane przedstawione na poziomie gminy, gmin ościennych, 

powiatu, województwa.

4. Brak danych statystyk publicznych do poziomu sołectw.

Diagnoza

2. DIAGNOZA



1. Potencjał demograficzny: Obserwowanym zjawiskiem jest 

spadek liczby ludności. W latach 2012–2016 liczba ludności 

zmniejszyła się o ok 3%. 

2. Rynek pracy: Wskaźnik bezrobocia niższy – w 2016 r. wynosił 

6,4%. – 11,6% w 2012; wartość wskaźnika pracujący na 1000 

ludności zwiększyła się o 6,3%. 

3. Opieka społeczna: zmniejszył się odsetek ludności żyjących w 

ubóstwie z 8,4% do 4,6% oraz liczba gospodarstw domowych 

korzystających z pomocy społecznej.

4. Aktywność społeczna i organizacje pozarządowe: liczba 

organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców – 27 

(powiat 33). 

Diagnoza – sfera społeczna (1)

2. DIAGNOZA



5. Wychowanie i Edukacja: wskaźnik dzieci w wieku 3-5 lat objętych 

wychowaniem przedszkolnym wyniósł w gminie Strzegom 77,6% 

i był wyższy o ok 15%.

6. Opieka zdrowotna: wartość wskaźnika - przychodnie na 10 tys. 

mieszkańców. O ok. 13% wzrost ilość udzielonych porad 

zdrowotnych.

7. Kultura: Liczba kół/klubów/sekcji jak i liczba członków uległa 

zmniejszeniu. Liczba imprez kulturalnych wzrosła o ok. 40%

8. Sport i rekreacja: Wśród 710 osób ćwiczących dominowały osoby 

do 18 roku życia.

Diagnoza – sfera społeczna (2)
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1. Struktura lokalnej gospodarki: wzrost liczby podmiotów 

gospodarczych o ok. 5,2%. Dominującą pozycję zajmowały osoby 

fizyczne prowadzącą działalność gospodarczą. Wzrósł z 3,8 do 

4,7 odsetek nowo zarejestrowanych podmiotów sektora 

kreatywnego.

2. Przedsiębiorczość: wzrost wartości wskaźnika - podmioty na 

1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 180 (160).  

3. Turystyka: potencjał do rozwoju z uwagi na atrakcje i trasy 

turystyczne, bazę noclegową i Muzeum Gross Rosen.

Diagnoza – sfera gospodarcza
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1. Infrastruktura drogowa: niskie parametry techniczne (przepustowość 

i stan nawierzchni)

2. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna: wzrost o ok. 5% liczby przyłączy 

wodociągowych do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszania. 

Z sieci kanalizacyjnej korzystało 88,6% ogółu ludności (91% w mieście 

i 84,7% na wsi).  

3. Infrastruktura mieszkaniowa: wzrosła liczba mieszkań o 2,2% -

porównywalnie w skali całego powiatu świdnickiego. Szybszy wzrost 

w mieście niż na obszarach wiejskich.

4. Stan środowiska i jakość powietrza: przekroczenie dopuszczalnej 

wielkości stężeń w zakresie pyłu zawieszonego (PM2.5 i PM10) oraz 

ozonu – sezon grzewczy. Wzmożony hałas i zapylenie generowane 

przez przemysł wydobywczy

Diagnoza – sfera przestrzenna
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• Kumulacja negatywnych zjawisk demograficznych: ujemny przyrost 
naturalny, ujemne saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych, 
starzenie się społeczeństwa

• Relatywnie wysoki (na tle powiatu i sąsiednich gmin) wskaźnik 
bezrobocia

• Niezadawalające wyniki nauczania na poziomie szkół podstawowych i 
gimnazjów

• Relatywnie niska przepustowość dróg krajowych i wojewódzkich (drogi 
jednojezdniowe)

• Brak obwodnicy Strzegomia

• Dominacja indywidualnych systemów grzewczych - niska emisja

• Niezadawalający stopień termomodernizacji budynków

• Niezadawalający stopień pokrycia gminy 
infrastrukturą gazową 

SŁABE STRONY
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• Położenie gminy i jej potencjalna dostępność komunikacyjna 

• Rozbudowany system opieki przedszkolnej

• Bogata baza surowcowa, dająca możliwość rozwoju 

gospodarczego opartego o potencjał endogenny

• Potencjał do rozwoju turystyki

• Dobre warunki do rozwoju rolnictwa

• Dobra dostępność do infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

SILNE STRONY
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PROBLEMY I SILNE STRONY 
GMINY ORAZ SOŁECTWA

3. ANALIZA PROBLEMÓW I SILNYCH STRON 

STREFA SPOŁECZNA
STREFA PRZESTRZENNA
STREFA GOSPODARCZA

SILNE STRONY



• Aplikacja webowa – dostęp z wykorzystaniem przeglądarki 
internetowej pod adresem http://projektystrzegom.badanie.net/

• Zabezpieczenie – hasło dostępu

• 1 hasło = 1 projekt

• 15 pytań - instrukcje przy poszczególnych polach formularza

• Wypełnianie formularza można przerwać w dowolnym momencie

• Projekt można zmieniać/poprawiać przez cały okres zbierania 
projektów

Informacja na temat sposobu zgłaszania 
propozycji projektów do strategii 

4. PROPOZYCJE PROJEKTÓW 

http://projektystrzegom.badanie.net/


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


