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I.

WPROWADZENIE

Gmina jest wspólnotą samorządową tworzoną z mocy prawa przez mieszkańców, w której splatają się
złożone procesy społeczno-gospodarcze przebiegające w środowisku naturalnym i w określonej
przestrzeni.
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców, rozwijanie infrastruktury technicznej i społecznej, ochrona
środowiska naturalnego oraz rozwój gospodarczy warunkowane są wieloma czynnikami zewnętrznymi
i wewnętrznymi.
Gminajest instytucją, która jest ustawowo odpowiedzialna za zarządzanie określonym kompleksem
przestrzenno-terytorialnym i sferami życia publicznego – za prowadzenie polityki rozwoju. W ustawie z
1
dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w art. 2. wskazuje się, że „Przez
politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych
w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej
regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc
pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej”. W artykule 3 jest mowa o tym, kto ma prowadzić
politykę rozwoju. I tak:
- w skali kraju – Rada Ministrów;
- w skali regionu – samorząd województwa;
- w skali lokalnej – samorząd powiatowy i gminny.
Kolejne wskazanie z cytowanej ustawy znajduje się w art. 4. – „Politykę rozwoju prowadzi się na
podstawie strategii rozwoju”.
Zatem można przyjąć, że strategie rozwoju opracowuje się dla instytucji, które dostarczają usługi
publiczne oraz inicjują i wspierają działania związane ze współdziałaniem partnerów społecznych w
tych zakresach. Dokumenty takie winny spełniać standardy stosowane przez instytucje zarządzające
środkami strukturalnymi UE. Głównymi standardami są: prowadzenie pracy z udziałem partnerów
społecznych/interesariuszy oraz zgodność z wymaganiami wynikającymi z metodologii Zarządzania
Cyklem Projektu (Project Cycle Management), przyjętej przez Komisję Europejską. Strategie mogą
być opracowywane, jako całkowicie nowe lub aktualizacje istniejących dokumentów. W przypadku
jednostek samorządu terytorialnego rekomendowane jest opracowywanie strategii zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategie rozwoju mają charakter ogólny i są nadrzędne
w stosunku do pozostałych dokumentów planistycznych danej instytucji.
Biorąc powyższe pod uwagę władze Gminy podjęły decyzję o aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy.
Od lutego br. trwały konsultacje społeczne, pracował Zespołu Zadaniowy do opracowania aktualizacji
strategii, odbywały się warsztaty diagnostyczno-projektowe z udziałem mieszkańców, reprezentantów
instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w Gminie.
Przy formułowaniu celów strategicznych uwzględnione zostały występujące uwarunkowania zawarte
m.in. w Diagnozie ilościowej i Diagnozie jakościowej sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie
Chorkówka.
Cele strategiczne dotyczą spraw, co do których Gmina i partnerzy społeczni, każdy w zakresie swoich
kompetencji, mogą podejmować autonomiczne działania. Autonomiczność działań oznacza, że Gmina
i partnerzy społeczni mają do tego prawo i nie są uwarunkowani decyzjami zewnętrznymi
podejmowanymi poza Gminą.
Proponowane w strategii cele i zadania służące ich realizacji, obejmują wszystkie sfery życia
i funkcjonowania Gminy. W pracach nad strategią wyodrębnione zostały trzy sfery funkcjonowania
Gminy prezentowane poniżej:
1. sfera społeczna,
2. sfera potencjałów i zasobów Gminy,
3. gospodarka i promocja Gminy.

1

Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712ze zm.
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Tym samym Strategia Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024 jest dokumentem kierunkowym,
swoistą mapą drogową, stanowiącą podstawę do podejmowania skoordynowanych działań przez
wszystkich partnerów społecznych Gminy.
Pozwala to na kompleksowe ujęcie zrównoważonego rozwoju Gminy. Kompleksowe podejście,
będące cechą planowania strategicznego powoduje, iż realizacja tak określonej strategii jest
wspólnym zadaniem władz samorządowych i wszystkich parterów społecznych w Gminie.
Dokument Strategii Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024 składa się z następujących elementów
(opracowań):
1. Strategia Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024 - Diagnoza ilościowa sytuacji
społeczno-gospodarczej Gminy Chorkówka.
2. Strategia Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024 - Diagnoza jakościowa sytuacji
społeczno-gospodarczej Gminy Chorkówka, wraz z Raportem z wynikami badań
przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy w dniach od 3 do 24 lutego 2014r.
3. Strategia Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024.
4. Wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024.
Bardzo ważnym aspektem jest uspołecznienie procesu opracowania i wdrażania strategii przy udziale
wszystkich głównych partnerów społecznych.
Do realizacji strategii niezbędne będzie podejmowanie działań:
– samodzielnych przez władze Gminy,
– samodzielnych przez podmioty sektora prywatnego,
– samodzielnych przez organizacje pozarządowe,
– indywidualnych przez mieszkańców i ich nieformalne grupy i środowiska,
– wspólnych z udziałem parterów z różnych sektorów (publicznego, prywatnego i pozarządowego).
Wynika z tego, iż bardzo ważnym, a jednocześnie trudnym zadaniem będzie zaangażowanie
wszystkich kluczowych dla rozwoju Gminy parterów społecznych. Powodzenie w tym zakresie jest
uzależnione od zdolności do wzajemnej komunikacji, radzenia sobie z różnicami interesów
poszczególnych partnerów i grup, wspólnego definiowania problemów i celów, a następnie wspólnych
przedsięwzięć.
W okresie wdrażania strategii władze Gminy mogą występować w różnych rolach, w tym jako:
– bezpośredni samodzielny realizator działań,
– inicjator i animator działań,
– uczestnik działań podejmowanych wspólnie z innymi partnerami,
– wspierający organizacyjnie, technicznie i finansowo działania podejmowane przez partnerów
lokalnych,
– administrator centrum lokalnej informacji i komunikacji w Gminie.
Wdrożenie strategii przez władze Gminy wymaga stosowania operacyjnych narzędzi planistycznych,
pozwalających na podjęcie ostatecznych decyzji, które działania i przy jakich zaangażowanych
środkach własnych oraz zewnętrznych będą realizowane. Tymi narzędziami władz Gminy będą:
–
–
–
–
–
–
–

wieloletnia prognoza finansowa,
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
budżet Gminy (budżet obywatelski),
konkretne projekty i programy,
aplikacje o zewnętrzne źródła dofinansowania,
polityki szczegółowe Gminy (stanowiące zbiór spójnych zasad odnoszących się do określonej
dziedziny życia/funkcjonowania Gminy), pozwalające podejmować powtarzalne decyzje według
tych samych kryteriów,
zadania wyznaczane urzędnikom Gminy i jednostkom podległym Gminie.
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Planowanie i wdrażanie strategii w opisany powyżej sposób daje szansę świadomego wpływania na
długookresowe procesy społeczne, gospodarcze, przyrodnicze i przestrzenne. Pozwoli to na
zarządzanie rozwojem w kolejnych kadencjach i ponad występującymi w środowisku lokalnym
naturalnymi konfliktami interesów.
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II.

ZAŁOŻENIA STRATEGII

Założenia stanowią warunki brzegowe niezbędne do prawidłowego sformułowania strategii rozwoju i
były określane na początku jej powstawania.
Założenia dotyczące dokumentu strategii:
1. Perspektywa planowania: 2024 rok.
2. Decyzje zawarte w strategii rozwoju będą służyły mieszkańcom Gminy.
3. Strategia będzie najogólniejszym dokumentem planistycznym Gminy i tym samym wraz ze
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie nadrzędna w
stosunku do pozostałych dokumentów przyjętych przez Władze Gminy.
4. Strategia będzie spójna z zamierzeniami zewnętrznych dokumentów planistycznych.
5. Zadaniem strategii jest ułatwienie
długookresowych celów rozwoju Gminy.

władzom

samorządowym

utrzymania

głównych,

6. Strategia będzie wskazywała zadania wspólne partnerów społecznych.
7. Realizacją strategii będą kierowały władze wykonawcze Gminy.
Założenia dotyczące procesu pracy nad opracowaniem dokumentu strategii:
1. Strategia opracowywana jest z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnej (interesariuszy).
Założenia dotyczące zrównoważonego rozwoju:
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, zrównoważony rozwój oznacza integrację działań
politycznych, gospodarczych oraz społecznych, z zachowaniem równowagi i trwałości podstawowych
procesów przyrodniczych.
1. Przygotowanie strategii i jej realizacja będzie uwzględniała zasady zrównoważonego rozwoju.
Termin „zrównoważony rozwój” oznacza:
1. Zachowanie szansy dla przyszłych pokoleń na realizację ich potrzeb.
2. Poszanowanie zasobów ze względu na ich ograniczoność.
3. Harmonizowanie ekologicznych, społecznych i ekonomicznych celów rozwoju.
4. Długookresowe podejście do analizowania, planowania i urzeczywistniania celów rozwoju.
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III.

MISJA GMINY

Misja to opis wizji Gminy (najczęściej jednozdaniowy) zawierający główne pola aktywności
w przyszłości, stanowiący najogólniejszy cel Gminy.
Misję Gminy Chorkówka określono w perspektywie do roku 2024.

Jesteśmy gminą podgórską z malowniczym krajobrazem,
kolebką kopalnictwa naftowego, czystą, bezpieczną,
położoną w Euroregionie Karpackim
z nowoczesnymi przedsiębiorstwami, otwartą dla turystów
oraz inwestorów z kraju i zagranicy.
Misja spełnia ważne funkcje w okresie wdrażania strategii, w tym:
– pozwala koncentrować się na priorytetowych, długookresowych celach,
– pozwala planować i koordynować działania partnerów rozwoju lokalnego zgodnie
z długookresowymi celami,
– wspiera motywację i integrację mieszkańców, wzmacniając ich identyfikację z Gminą,
– promuje Gminę w otoczeniu, zwiększa zainteresowanie, w szczególności wobec potencjalnych
inwestorów i wobec odbiorców oferty Gminy.
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CELE GMINY CHORKÓWKA

IV.
4.1.

Cele strategiczne

Cele strategiczne określone są do roku 2024 i służą realizacji wizji Gminy.
Cele strategiczne określają rezultaty o zasadniczym znaczeniu w długiej perspektywie oraz
kierunkują działania na rzeczy właściwe dla koncepcji rozwoju Gminy. Cele strategiczne związane są
z decyzjami dotyczącymi utrzymania lub zmiany wykorzystania zasobów Gminy, w tym również
zasobów będących w dyspozycji sektora prywatnego i pozarządowego. Przypisane im cele
operacyjne wyznaczają kierunki działań, co do przedsięwzięć właściwych dla rozwoju Gminy.
Cele strategiczne i operacyjne Gminy powstały na podstawie oceny aktualnej sytuacji
uwzględniającej zidentyfikowane w uspołecznionym procesie pracy problemy i czynniki wewnętrzne
wpływające na możliwość rozwoju Gminy (słabe i mocne strony) oraz zewnętrzne (szanse
i zagrożenia w otoczeniu).
Cele strategiczne zostały opracowane w 3 głównych wyznaczonych wcześniej obszarach
funkcjonowania Gminy. Cele strategiczne w podziale na obszary prezentują się następująco:
Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców.
1. Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców.
Obszar: Potencjały i zasoby Gminy.
2. Dobrze rozwinięta infrastruktura Gminy umożliwiająca zrównoważony rozwój.
3. Zrównoważony ład przestrzenny.
4. Czyste środowisko.
5. Zachowane i wykorzystane zasoby dziedzictwa kulturowego.
6. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego.
Obszar: Gospodarka i promocja Gminy.
7. Wzrost potencjału gospodarczego Gminy.
Osiąganie celów w sferze gospodarczej jest zadaniem, które mogą realizować tylko podmioty
działające w sferze gospodarczej. Zadania Gminy dotyczą przede wszystkim tworzenia warunków do
działalności gospodarczej, wspierania podmiotów przez odpowiednią politykę i promocję Gminy.
Ważnym elementem wsparcia będą również działania związane z planowaniem przestrzennym
i rozwojem infrastruktury technicznej na terenach wykorzystywanych i możliwych do wykorzystania do
celów gospodarczych.
Cele strategiczne w sferze gospodarczej powinny wpływać na decyzje podejmowane przez wszystkie
podmioty działające w Gminie oraz przyszłych inwestorów zewnętrznych i wewnętrznych.
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4.2.

Drzewo celów strategicznych
Misja:
Jesteśmy gminą podgórską z malowniczym krajobrazem, kolebką kopalnictwa naftowego, czystą, bezpieczną,
położoną w Euroregionie Karpackim z nowoczesnymi przedsiębiorstwami, otwartą dla turystów
oraz inwestorów z kraju i zagranicy.
Cele strategiczne

1. Podwyższenie poziomu zaspokojenia
potrzeb społecznych

2. Poprawa stanu rozwoju infrastruktury
technicznej
3. Uporządkowana gospodarka
przestrzenna
4. Poprawa stanu środowiska naturalnego
5. Zachowane dziedzictwo kulturowe
6. Aktywne społeczeństwo

Cele operacyjne
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Poprawa sytuacji materialnej mieszkańców
Poprawa sytuacji mieszkaniowej osób i rodzin będących w potrzebie/trudnej sytuacji
Poprawa estetyki miejscowości
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy
Zapewniony dostęp do wysokiej jakości wody pitnej we wszystkich miejscowościach
Poprawa dostępności i jakości usług medycznych i rehabilitacyjnych
Zapewniona pomoc żywnościowa osobom potrzebującym
Zapewniona opieka dla dzieci w świetlicach szkolnych po lekcjach
Poprawa dostępności opieki dla osób niepełnosprawnych
Zapewniona opieka dla osób w podeszłym wieku
Zapewniona wysoka jakość kształcenia na terenie gminy
Wzrost jakości oferty kulturalnej
Zwiększone możliwości uprawiania sportu i rekreacji na terenie gminy
Zintegrowane społeczeństwo wokół działań na rzecz Gminy
Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy
Rozwinięta baza obiektów użyteczności publicznej
Rozwinięta gospodarka wodno-ściekowa
Poprawa stanu zabezpieczenia ppoż. i przeciwpowodziowego
Dostępna baza mieszkań socjalnych/chronionych

3.1. Dysponowanie aktualnymi dokumentami regulującymi gospodarkę przestrzenną
4.1.
4.2.
5.1.
5.2.
6.1.
6.2.
6.3.

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska ściekami bytowymi i odpadami stałymi
Poprawa stanu technicznego obiektów zabytkowych
Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w upowszechnianie tradycji i zwyczajów lokalnych
Większa świadomość mieszkańców w zakresie dbania o zdrowie
Ograniczenie zjawiska emigracji młodych mieszkańców Gminy
Wzrost zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz swojego środowiska
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7. Rozwinięta, różnorodna sfera
gospodarcza Gminy

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców
Zwiększona dostępność informacji i doradztwa w zakresie uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej
Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy
Efektywna promocja Gminy
Wzrost inwestycji na terenie Gminy
Poprawa sytuacji ekonomicznej towarowych gospodarstw rolnych

ResPublic
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Zadania realizacyjne dla poszczególnych celów operacyjnych

4.3.

Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców
Cel strategiczny nr 1: Podwyższenie poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych
Cele operacyjne

1.1. Poprawa sytuacji materialnej
1.2.

1.3.
1.4.

mieszkańców
Poprawa sytuacji
mieszkaniowej osób i rodzin
będących w potrzebie/trudnej
sytuacji
Poprawa estetyki
miejscowości
Poprawa bezpieczeństwa na
terenie Gminy

Zadania realizacyjne
1.1.1.
1.1.2.
1.2.1.

1.2.2.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

1.5.

1.6.

Zapewniony dostęp do
wysokiej jakości wody pitnej
we wszystkich
miejscowościach
Poprawa dostępności i jakości
usług medycznych i
rehabilitacyjnych

ResPublic

1.4.6.
1.4.7.
1.5.1.

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.

Wspieranie samozatrudnienia.
Wspieranie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy.
Zagospodarowywanie/adaptowanie pustostanów komunalnych na substancję mieszkaniową (budynek
po byłej szkole w Poraju, niewykończone komunalne lokale mieszkaniowe w Kobylanach, niezasiedlone
mieszkanie w Szkole w Faliszówce).
Pozyskiwanie lokali na tworzenie mieszkań socjalnych/chronionych.
Zagospodarowywanie przestrzeni publicznych w miejscowościach (tereny zielone, mała architektura).
Zagospodarowanie przestrzeni centrum gminy wokół Urzędu Gminy.
Podejmowanie działań zachęcających mieszkańców do poprawy estetyki siedlisk prywatnych.
Współpraca z Policją w zakresie ograniczania liczby przypadków dewastacji mienia publicznego i
prywatnego.
Instalacja systemu monitoringu wizyjnego „w newralgicznych” miejscach gminy.
Edukowanie społeczeństwa w zakresie zagrożeń, konsekwencji i przeciwdziałania wykroczeniom
przeciwko porządkowi publicznemu.
Poprawa stanu infrastruktury drogowej.
Edukowanie społeczeństwa w zakresie konsekwencji wynikających z łamania przepisów o ruchu
drogowym.
Prowadzenie działań ograniczających proceder wypalania i podpalania traw.
Poprawa stanu urządzeń odwadniających i melioracyjnych.
Systematyczna rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy.

Poprawa stanu technicznego i doposażanie obiektów opieki zdrowotnej (w tym dostosowanie obiektów
do potrzeb osób niepełnosprawnych).
Rozszerzanie oferty o specjalistyczną opiekę zdrowotną oraz w zakresie rehabilitacji.
Propagowanie badań profilaktycznych i zdrowego trybu życia.
Współpraca z NZOZ w zakresie zwiększania dostępności specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz
Res Management S.C.
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców
Cel strategiczny nr 1: Podwyższenie poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych
Cele operacyjne

1.7.
1.8.
1.9.

Zapewniona pomoc
żywnościowa osobom
potrzebującym
Zapewniona opieka dla dzieci
w świetlicach szkolnych po
lekcjach
Poprawa dostępności opieki
dla osób niepełnosprawnych

1.10. Zapewniona opieka dla osób w
podeszłym wieku

1.11. Zapewniona wysoka jakość
kształcenia na terenie gminy

1.12. Wzrost jakości oferty

Zadania realizacyjne
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.

profilaktyki.
Realizowanie programów dożywiania dzieci.
Świadczenie pomocy żywnościowej rodzinom w trudnej sytuacji.
Pomoc finansowa na zakup żywności dla rodzin w trudnej sytuacji.

1.8.1.

Organizowanie i utrzymywanie świetlic szkolnych.

1.9.1.
1.9.2.

Rozszerzanie oferty opieki dziennej nad osobami niepełnosprawnymi.
Wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Propagowanie wolontariatu, pomocy sąsiedzkiej.
Propagowanie wolontariatu, pomocy sąsiedzkiej.
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Rozszerzanie oferty opieki dziennej nad osobami w podeszłym wieku.
Systematyczne doposażanie bazy szkolnej w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Rozwój bazy sportowej szkół.
Rozwój nowoczesnej bazy przedszkolnej.
Wspieranie nauczycieli w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Dostosowanie organizacji szkół/systemu kształcenia na terenie gminy do warunków demograficznych.
Poprawa współpracy szkół z rodzicami w sprawach związanych z procesem edukacyjnym dzieci.
Zwiększanie dostępności pomocy specjalistów w szkołach (psycholog, logopeda i inni).
Zwiększanie dostępności opieki medycznej oraz zajęć korekcyjnych w szkołach.
Poprawa bazy technicznej GOK, ciągłe doposażanie i wymiana sprzętu GOK oraz rozwijanie
powierzchni lokalowych i otwartych do przeprowadzania imprez kulturalnych.
Zwiększanie zasobów kadrowych GOK o wykwalifikowanych instruktorów kultury.
Utrzymywanie istniejących klubów młodzieży i uruchamianie nowych.
Wspieranie funkcjonowania lokalnych zespołów ludowych (zatrudnianie profesjonalnych instruktorów,
zakup jednolitych strojów, sformalizowanie form działania, itp.).
Systematyczne rozwijanie oferty bibliotek na terenie gminy (np. o małe formy upowszechniania kultury).
Res Management S.C.
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1.9.3.
1.9.4.
1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.11.1.
1.11.2.
1.11.3.
1.11.4.
1.11.5.
1.11.6.
1.11.7.
1.11.8.
1.12.1.

kulturalnej
1.12.2.
1.12.3.
1.12.4.
1.12.5.
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców
Cel strategiczny nr 1: Podwyższenie poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych
Cele operacyjne

1.13. Zwiększone możliwości
uprawiania sportu i rekreacji na
terenie gminy
1.14. Zintegrowane społeczeństwo
wokół działań na rzecz Gminy

1.15. Ograniczenie wykluczenia
cyfrowego na terenie gminy

Zadania realizacyjne
1.13.1.
1.13.2.
1.13.3.
1.14.1.
1.14.2.
1.14.3.
1.14.4.
1.15.1.
1.15.2.

Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej.
Organizacja imprez popularyzujących aktywność fizyczną.
Wspieranie działalności klubów sportowych.
Organizacja imprez integrujących mieszkańców i aktywizujących ich w kierunku rozwiązywania lokalnych
problemów.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań związanych z rozwojem gminy.
Edukowanie mieszkańców w zakresie możliwości i obowiązków samorządu gminnego.
Wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich.
Wzrost dostępności Internetu szerokopasmowego.
Realizowanie przedsięwzięć wspierających osoby wykluczone cyfrowo.

1.16. Zorganizowane możliwości
prowadzenia handlu
targowiskowego na terenie
gminy

1.16.1. Organizacja nowoczesnego targowiska.

Obszar: Potencjały i zasoby Gminy
Cel strategiczny nr 2: Poprawa stanu rozwoju infrastruktury technicznej
Cele operacyjne

2.1.

Poprawa dostępności
komunikacyjnej Gminy

Zadania realizacyjne
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.

Systematyczna modernizacja/przebudowa dróg powiatowych i dróg gminnych.
Budowa chodników oraz modernizacja i instalacja oświetlenia ulicznego.
Poprawa oznakowania dróg (w tym oznakowania poziomego).
Montaż urządzeń zwiększających bezpieczeństwo na drogach (np. progi zwalniające przy szkołach).
Budowa nowych parkingów oraz modernizacja istniejących.
Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku w obiektach
użyteczności publicznej oraz infrastrukturze drogowej.
Remonty i modernizacja/przebudowa mostów na drogach gminnych i powiatowych.
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Obszar: Potencjały i zasoby Gminy
Cel strategiczny nr 2: Poprawa stanu rozwoju infrastruktury technicznej
Cele operacyjne

Zadania realizacyjne
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

2.2.

2.3.

Rozwinięta baza obiektów
użyteczności publicznej

Rozwinięta gospodarka
wodno-ściekowa

2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

2.4.

2.5.

Poprawa stanu
zabezpieczenia ppoż i
przeciwpowodziowego
Dostępna baza mieszkań
socjalnych/chronionych

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.5.1.
2.5.2.

Budowa i wyposażanie nowych sal gimnastycznych przy szkołach.
Modernizacja i doposażanie istniejących sal gimnastycznych przy szkołach.
Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej (np. boiska wielofunkcyjne, korty itp.) oraz turystycznej.
Unowocześnianie i rozbudowa infrastruktury oświatowej (remonty, termomodernizacja,
zagospodarowania przestrzeni wokół obiektów).
Budowa i wyposażenie nowej bazy przedszkolnej oraz rozbudowa istniejącej.
Modernizacja obiektów ochrony zdrowia i likwidacja barier architektonicznych w obiektach infrastruktury
ochrony zdrowia.
Modernizacja, termomodernizacja i uzupełnianie wyposażenia domów ludowych, remiz OSP.
Rozbudowa i modernizacja obiektów i zaplecza GOK.
Remonty i modernizacja istniejących wodociągów oraz przepompowni.
Budowa nowych wodociągów.
Rozbudowa ujęcia wody.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla części miejscowości w gminie.
Rozwiązanie problemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w obszarach/przysiółkach o
rozproszonej zabudowie.
Modernizacja istniejących odcinków kanalizacji sanitarnej (ze względu na nieszczelność, mała
przepustowość).
Regulowanie koryt cieków wodnych.
Systematyczne doposażanie w sprzęt techniczny i tabor jednostek OSP.
Uzupełnianie i utrzymywanie w gotowości infrastruktury PPOŻ (hydranty).
Adaptowanie istniejących niezagospodarowanych obiektów na mieszkania socjalne/chronione.
Pozyskiwanie lokali na mieszkania socjalne/chronione.

Obszar: Potencjały i zasoby Gminy
Cel strategiczny nr 3: Uporządkowana gospodarka przestrzenna
ResPublic
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Cele operacyjne
3.1.

Dysponowanie aktualnymi
dokumentami regulującymi
gospodarkę przestrzenną

Zadania realizacyjne
3.1.1.
3.1.2.

Opracowanie aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
Obszar: Potencjały i zasoby Gminy

Cel strategiczny nr 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego
Cele operacyjne
4.1.
4.2.

Zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza
Zmniejszenie zanieczyszczenia
środowiska ściekami bytowymi i
odpadami stałymi.

Zadania realizacyjne
4.1.1.
4.1.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

Ograniczenie niskiej emisji – wzrost wykorzystania OZE.
Ograniczenie spalania śmieci w kotłowniach przydomowych – edukacja ekologiczna społeczeństwa.
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.
Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Stałych.
Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej.
Edukacja ekologiczna społeczeństwa.
Obszar: Potencjały i zasoby Gminy

Cel strategiczny nr 5: Zachowane dziedzictwo kulturowe
Cele operacyjne
5.1.

Poprawa stanu technicznego
obiektów zabytkowych

5.2.

Zwiększenie zaangażowania
mieszkańców w
upowszechnianiu tradycji i
zwyczajów lokalnych

Zadania realizacyjne
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

Prowadzenie remontów, restauracji, rewitalizacji substancji zabytkowej (stałej i ruchomej).
Promowanie i eksponowanie (w tym organizacja wydarzeń kulturalnych i innych) obiektów zabytkowych.
Skatalogowanie i opracowanie wydawnictwa dotyczącego zabytków architektury sakralnej (kapliczki).
Wspieranie działalności instytucji, organizacji pozarządowych, grup i osób kultywujących tradycje.
Organizowanie imprez promujących dziedzictwo kulturowe.
Dokumentowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Angażowanie do współpracy instruktorów amatorskiego ruchu ludowego.
Gromadzenie i eksponowanie tradycyjnych/historycznych przedmiotów użytku codziennego oraz
wytworów rękodzieła i rzemiosła artystycznego.

ResPublic
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Obszar: Potencjały i zasoby Gminy
Cel strategiczny nr 6: Aktywne społeczeństwo
Cele operacyjne

Zadania realizacyjne

6.1.

Większa świadomość
mieszkańców w zakresie
dbania o zdrowie

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.

Promocja aktywnego stylu życia.
Szeroka oferta badań profilaktycznych.
Dostępność usług medycznych, rehabilitacji.

6.2.

Ograniczenie zjawiska
emigracji młodych
mieszkańców Gminy

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.

Kreowanie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.
Stwarzanie warunków do osiedlania się.
Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej.

6.3.

Wzrost zaangażowania
mieszkańców w działania na
rzecz swojego środowiska

6.3.1.
6.3.2.

Propagowanie postaw obywatelskich.
Prowadzenie dialogu/konsultacji z mieszkańcami w zakresie najważniejszych decyzji rozwojowych.

Obszar: Gospodarka i promocja Gminy
Cel strategiczny nr 7: Rozwinięta, różnorodna sfera gospodarcza Gminy
Cele operacyjne
7.1.

Wzrost przedsiębiorczości
mieszkańców

Zwiększona dostępność
informacji i doradztwa w
zakresie uruchamiania i
prowadzenia działalności
ResPublic
7.2.

Zadania realizacyjne
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.2.1.

7.2.2.

Wspieranie samozatrudnienia.
Wspieranie i inicjowanie działalności spółdzielni socjalnych.
Stosowanie instrumentów zachęcających do uruchamiania działalności gospodarczej
i ułatwiających prowadzenie działalności.
Współpraca ze Strefą Inwestycyjną Innowacyjnych Technologii w Szczepańcowej.
Informowanie mieszkańców o możliwościach uzyskania doradztwa w zakresie uruchomienia i
prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie i poza nią (np. strona internetowa, lokalna gazeta,
portale internetowe i inne).
Udostępnianie informacji dotyczących możliwości rozwoju (osobistego, biznesowego)- (np. strona
Res Management S.C.
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Obszar: Gospodarka i promocja Gminy
Cel strategiczny nr 7: Rozwinięta, różnorodna sfera gospodarcza Gminy
Cele operacyjne

Zadania realizacyjne

gospodarczej

7.3.

Wzrost atrakcyjności
turystycznej Gminy

internetowa, lokalna gazeta, portale internetowe i inne).

7.3.1.
7.3.2.

Rozwój infrastruktury turystycznej (np. punkty widokowe, ścieżki rowerowe, spacerowe).
Organizacja cyklicznych imprez plenerowych skierowanych do turystów.

7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
7.4.4.

Wizualizacja turystyczna Gminy.
Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w promowaniu Gminy.
Współpraca z okolicznymi samorządami w promowaniu oferty turystycznej i gospodarczej gminy.
Współpraca z Fundacją Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce w zakresie promocji
walorów turystycznych Gminy.

7.4.

Efektywna promocja gminy

7.5.

Wzrost inwestycji na terenie
Gminy

7.5.1.
7.5.2.

Przygotowanie Gminy do obsługi potencjalnych inwestorów.
Pozyskiwanie i przygotowywanie terenów inwestycyjnych.

7.6.

Poprawa sytuacji
ekonomicznej towarowych
gospodarstw rolnych

7.6.1.

Współpraca z PODR w zakresie wspierania gospodarstw towarowych.

ResPublic
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4.4.

Lista dokumentów Gminy o znaczeniu strategicznym

Poniższe dokumenty warunkują skuteczną realizację Strategii Rozwoju Gminy do roku 2024.
Dokumenty te są planami i programami realizacyjnymi Strategii a część z nich ustanawia warunki do
działania oraz określa, jakie zachowania są zgodne z celami Strategii dla uczestników życia
społecznego i gospodarczego.
Tytuł
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminny Plan Reagowania Kryzysowego
Gminy Program Usuwania Azbestu
Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015
Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Chorkówka
Plan Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2013-2015
Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Chorkówka na lata 2014-2018
Program Ochrony Zabytków

ResPublic
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Ocena zgodności strategii z dokumentami zewnętrznymi

4.5.

Analiza spójności Strategii Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024 jest niezwykle ważna gdyż
pozwoli właściwie wpasować dokument w istniejący na poziomie regionalnym zewnętrzny dokument
planistyczny, jakim jest Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 (aktualizacja) – sierpień
2013 r.
Przyjęta Strategia wskazuje na cztery podstawowe obszary tj.:
-

„Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka”,
„Kapitał Ludzki i Społeczny”
„Sieć Osadnicza”,
„Środowisko i Energetyka”,

na których w pierwszej kolejności koncentrować się będą działania samorządu województwa.
Zakładane w programach operacyjnych formy interwencji zewnętrznej kierowane do wskazanych
wyżej obszarów służyć będą wzmocnieniu przewag konkurencyjnych i niwelowaniu barier
rozwojowych, a tym samym zmniejszeniu nadmiernych dysproporcji wewnątrz regionu w poziomie
społeczno-gospodarczego rozwoju. Konsekwencją tych działań w okresie wyznaczonym przez
Strategię będzie wzmocnienie konkurencyjności regionu w stosunku do innych, bardziej rozwiniętych
obszarów kraju, a także UE.
1. Przyjęta metoda oceny
Ocenę zgodności dokonano metodą ekspercką w odniesieniu do celów zawartych w porównywanych
ze sobą dokumentach.
W celu dokonania oceny do porównań przyjęto skalę czterostopniową, gdzie:
0 – oznacza brak odniesienia do danego celu z dokumentu porównywanego;
1 – oznacza niską zgodność/integralności celów;
2 – oznacza średni stopień zgodności/integralności celów;
3 – oznacza wysoki stopień zgodności/integralności celów.
W poniższej tabeli ujęto ocenę stopnia zgodności/integralności celów strategii z zapisami dokumentu
porównywanego. Stopień zgodności w ramach każdego z celów głównych dokumentu
porównywanego został następnie podsumowany punktacją łączną, której maksymalna wysokość jest
zmienna i jest zależna od ilości celów pochodzących z dokumentu porównywanego.
2. Układ wniosków wynikających z oceny zgodności celów
W układzie tabelarycznym zawarto całościową ocenę stopnia zgodności Strategii Rozwoju Gminy
Chorkówka do roku 2024 z zapisami dokumentu Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie
2020 (aktualizacja) – sierpień 2013 r.
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Ocena zgodności celów:
Cele Strategii Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024
Cele Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020

KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA

Cele strategiczne

Cel 1
Rozwijanie przewag
regionu w oparciu o
kreatywne specjalizacje
jako przejaw budowania
konkurencyjności krajowej
i międzynarodowej

Priorytet 1.1. Przemysł

Cel 7:

Cel: Przemysł nowoczesnych
technologii wzmacniający
konkurencyjność regionalnej
gospodarki

Rozwinięta,
różnorodna
sfera
gospodarcza Gminy

Cel 1:
Podwyższenie
poziomu
zaspokojenia
potrzeb społecznych

Priorytet 1.2. Nauka, badania i
szkolnictwo wyższe

Cele operacyjne
7.1.Wzrost
przedsiębiorczości
mieszkańców
7.2.Zwiększona
dostępność
informacji i doradztwa w
zakresie
uruchamiania
i
prowadzenia
działalności
gospodarczej
7.4.Efektywna promocja gminy
7.5. Wzrost inwestycji na terenie
Gminy

2

1.11. Zapewniona wysoka jakość
kształcenia na terenie gminy
7.1.

Cel: Rozwój konkurencyjnego
szkolnictwa wyższego i sfery
badawczo-rozwojowej jako
kluczowych czynników
stymulujących rozwój regionu

Ocena
zgodności

Wzrost przedsiębiorczości
mieszkańców

2

Cel 7:
7.2.Zwiększona
dostępność
Rozwinięta,
informacji i doradztwa w
różnorodna
sfera
zakresie
uruchamiania
i
gospodarcza Gminy
prowadzenia
działalności
gospodarczej
Cel 7:
Rozwinięta,
różnorodna
sfera
gospodarcza Gminy

Priorytet 1.3. Turystyka
Cel: Budowa konkurencyjnej,
ResPublic

7.3.Wzrost
atrakcyjności
turystycznej Gminy
7.4. Efektywna promocja gminy

3
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Cel 2:
Poprawa
stanu
rozwoju
infrastruktury
technicznej
Cel 7:
Rozwinięta,
różnorodna sfera
gospodarcza Gminy

atrakcyjnej oferty rynkowej opartej
na znacznym potencjale
turystycznym regionu

Priorytet 1.4. Rolnictwo
Cel: Poprawa konkurencyjności
sektora rolno – spożywczego
Priorytet 1.5. Instytucje otoczenia
biznesu

Cel 7:
Rozwinięta,
różnorodna sfera
gospodarcza Gminy

KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY

Cel: Rozwój przedsiębiorczość
poprzez ofertę instytucji otoczenia
biznesu

Cel 1:
Podwyższenie
poziomu zaspokojenia
potrzeb społecznych
Cel 2:
Poprawa stanu
rozwoju
infrastruktury
technicznej
Cel 1:
Podwyższenie
poziomu
zaspokojenia potrzeb
społecznych
Cel 5:
Zachowane
dziedzictwo kulturowe

Priorytet 2.1. Edukacja

Cel 2
Rozwój kapitału ludzkiego
i społecznego jako
czynników:
innowacyjności regionu
oraz poprawy poziomu
życia mieszkańców

Cel: Dostosowanie systemu
edukacji do aktualnych potrzeb i
wyzwań przyszłości

Priorytet 2.2. Kultura i dziedzictwo
kulturowe
Cel: Rozwinięty i efektywnie
wykorzystany potencjał kulturowy
regionu

ResPublic

2.3. Rozwinięta baza obiektów
użyteczności publicznej

7.6.Poprawa sytuacji
ekonomicznej towarowych
gospodarstw rolnych
7.2. Zwiększona dostępność
informacji i doradztwa w
zakresie uruchamiania i
prowadzenia działalności
gospodarczej

2

3

1.11.Zapewniona wysoka jakość
kształcenia na terenie gminy
2.2.Rozwinięta baza obiektów
użyteczności publicznej

3

1.12. Wzrost jakości oferty
kulturalnej

5.1.Poprawa stanu technicznego
obiektów zabytkowych
5.2.Zwiększenie zaangażowania
mieszkańców w
upowszechnianiu tradycji i
zwyczajów lokalnych

3
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Priorytet 2.3. Społeczeństwo
obywatelskie
Cel: Wzmocnienie podmiotowości
obywateli, rozwój instytucji
społeczeństwa obywatelskiego
oraz zwiększenie ich wpływu na
życie publiczne
Priorytet 2.4. Włączenie społeczne
Cel: Wzrost poziomu
adaptacyjności zawodowej i
integracji społecznej w regionie

Cel 1:
Podwyższenie
poziomu zaspokojenia
potrzeb społecznych
Cel 6:
Aktywne
społeczeństwo

1.14.Zintegrowane społeczeństwo
wokół działań na rzecz Gminy

Cel 1:
Podwyższenie
poziomu zaspokojenia
potrzeb społecznych

1.1.Poprawa sytuacji materialnej
mieszkańców
1.2.Poprawa sytuacji
mieszkaniowej osób i rodzin
będących w potrzebie/trudnej
sytuacji
1.14.Zintegrowane społeczeństwo
wokół działań na rzecz Gminy
6.2.Ograniczenie zjawiska
emigracji młodych
mieszkańców Gminy
6.3.Wzrost zaangażowania
mieszkańców w działania na
rzecz swojego środowiska
1.6.Poprawa dostępności i jakości
usług medycznych i
rehabilitacyjnych

Cel 6:
Aktywne
społeczeństwo

Cel 1:
Podwyższenie
poziomu zaspokojenia
potrzeb społecznych

Priorytet 2.5. Zdrowie publiczne
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa
zdrowotnego społeczeństwa
poprzez poprawę dostępności i
jakości funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia

Cel 6:
Aktywne
społeczeństwo
Cel 1:

Priorytet 2.6. Sport powszechny

Podwyższenie
poziomu zaspokojenia
potrzeb społecznych

Cel: Zwiększenie aktywności
ruchowej oraz rozwoju
psychofizycznego społeczeństwa

Cel 2:

ResPublic

6.3.Wzrost zaangażowania
mieszkańców w działania na
rzecz swojego środowiska

3

3

3
6.1. Większa świadomość
mieszkańców w zakresie
dbania o zdrowie
1.13.Zwiększone możliwości
uprawiania sportu i rekreacji na
terenie gminy

3

2.2.Rozwinięta baza obiektów
Res Management S.C.
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Priorytet 3.1. Dostępność
komunikacyjna

SIEĆ OSADNICZA

Cel: Poprawa zewnętrznej i
wewnętrznej dostępności
przestrzennej województwa ze
szczególnym uwzględnieniem
Rzeszowa jako ponadregionalnego
ośrodka wzrostu

Cel 3
Podniesienie dostępności
oraz poprawa spójności
funkcjonalnoprzestrzennej jako element
budowania potencjału
rozwojowego regionu

Poprawa stanu
rozwoju infrastruktury
technicznej
Cel 2:
Poprawa stanu
rozwoju infrastruktury
technicznej

użyteczności publicznej
2.1. Poprawa dostępności
komunikacyjnej gminy

3

Cel 2:
Poprawa stanu
rozwoju infrastruktury
technicznej

2.1. Poprawa dostępności
komunikacyjnej gminy

Cel 1:
Podwyższenie
poziomu zaspokojenia
potrzeb społecznych

1.15. Ograniczenie wykluczenia
cyfrowego na terenie gminy

Cel: Wzmacnianie pozycji
Rzeszowa w przestrzeni krajowej i
europejskiej dynamizujące procesy
rozwojowe w obrębie województwa

nie dotyczy

nie dotyczy

0

Priorytet 3.4. Funkcje obszarów
wiejskich

Cel 3:
Uporządkowana
gospodarka
przestrzenna

3.1.Dysponowanie aktualnymi
dokumentami regulującymi
gospodarkę przestrzenną

3

Priorytet 3.2. Dostępność
technologii informacyjnych
Cel: Rozbudowa wysokiej jakości
sieci telekomunikacyjnej oraz
zwiększenie wykorzystania
technologii informacyjnych na
terenie całego województwa

3

Priorytet 3.3. Funkcje
metropolitalne Rzeszowa

ResPublic
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Cel: Obszary wiejskie – wysoka
jakość przestrzeni do
zamieszkania, pracy
i wypoczynku

Cel 2: Poprawa stanu
rozwoju infrastruktury
technicznej

Cel 7:
Rozwinięta,
różnorodna sfera
gospodarcza Gminy

Priorytet 3.5. Spójność
przestrzenna i wzmacnianie funkcji
biegunów wzrostu

ŚRODOWISKO I ENERGETYKA

Cel: Wzmacnianie podstaw
rozwojowych oraz dywersyfikacja
funkcji biegunów wzrostu, w tym
ośrodków subregionalnych w
wymiarze regionalnym, krajowym
i międzynarodowym

Cel 4
Racjonalne i efektywne
wykorzystanie zasobów z
poszanowaniem
środowiska naturalnego
sposobem na zapewnienie
bezpieczeństwa
i dobrych warunków życia
mieszkańców oraz
rozwoju gospodarczego
województwa

Priorytet 4.1. Zapobieganie i
przeciwdziałanie zagrożeniom oraz
usuwanie ich negatywnych skutków
Cel: Zabezpieczenie mieszkańców
województwa podkarpackiego
przed negatywnymi skutkami
zagrożeń wywołanych czynnikami
naturalnymi oraz wynikającymi z
działalności człowieka

Cel 1:
Podwyższenie
poziomu zaspokojenia
potrzeb społecznych
Cel 2: Poprawa stanu
rozwoju infrastruktury
technicznej
Cel 4:
Poprawa stanu
środowiska
naturalnego

Priorytet 4.2. Ochrona środowiska
Cel: Osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu środowiska oraz

ResPublic

2.1.Poprawa dostępności
komunikacyjnej gminy
2.2.Rozwinięta baza obiektów
użyteczności publicznej
2.3.Rozwinięta gospodarka
wodno-ściekowa
2.4.Poprawa stanu zabezpieczenia
ppoż i przeciwpowodziowego
2.5.Dostępna baza mieszkań
socjalnych/chronionych
7.3.Wzrost atrakcyjności
turystycznej Gminy
7.4.Efektywna promocja gminy
7.5.Wzrost inwestycji na terenie
Gminy

2

1.4.Poprawa bezpieczeństwa na
terenie Gminy
3
2.4.Poprawa stanu zabezpieczenia
p.poż i przeciwpowodziowego
2.5.Dostępna baza mieszkań
socjalnych/chronionych
4.1.Zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza
4.2.Zmniejszenie
zanieczyszczenia środowiska

3
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zachowanie bioróżnorodności
poprzez zrównoważony rozwój
województwa

ściekami bytowymi i
odpadami stałymi.
Cel 4:
Poprawa stanu
środowiska
naturalnego

Priorytet 4.3. Bezpieczeństwo
energetyczne i racjonalne
wykorzystanie energii

4.1.Zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego i efektywności
energetycznej województwa
podkarpackiego poprzez racjonalne
wykorzystanie paliw i energii z
uwzględnieniem lokalnych
zasobów, w tym odnawialnych
źródeł energii.

3

RAZEM:

50

Poniżej prezentowane są wyniki analizy spójności Strategii Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024z najważniejszym dla Gminy dokumentem
zewnętrznym. Syntetyczny wynik pozwala ocenić zgodność opracowanej Strategii w odniesieniu do otoczenia jakim jest Region Podkarpacia:
Ocena
Dokument planistyczny

Maksymalna możliwa
liczba punktów

Uzyskana liczba
punktów

Procent maksymalnej liczby
punktów

57

50

87,7%

Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 (aktualizacja)
– sierpień 2013 r.

Strategia Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024 w przeprowadzonej analizie spójności z dokumentem strategicznym województwa podkarpackiego
uzyskała 50 punktów na 57 możliwych do zdobycia. Oznacza to, że cele Strategii są spójne z celami kluczowego dla regionu dokumentu strategicznego
prawie w 90%. Stopień integralności celów jest bardzo wysoki. Wśród celów Strategii Rozwoju Gminy Chorkówka właściwie nie ma takich zapisów,
które nie odnosiłyby się do analizowanego dokumentu strategicznego (z pominięciem celów dotyczących funkcji metropolitalnych).
Na tej podstawie można stwierdzić, że Strategia Rozwoju Gminy Chorkówka do roku 2024 bardzo dobrze wpisuje się w podstawowy dokument
strategiczny dla naszego regionu.
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