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1. WPROWADZENIE
Strategia Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014-2024 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 partnerów społecznych w Gminie.
Bardzo ważnym aspektem jest uspołecznienie procesu wdrażania Strategii przy udziale głównych
partnerów społecznych.
Dla 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
i pozarządowego).

parterów

z

różnych

sektorów

(publicznego,

prywatnego

Wynika z tego, iż bardzo ważnym, a jednocześnie trudnym zadaniem będzie zaangażowanie
wszystkich kluczowych dla rozwoju Gminy partnerów 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,

–

operator 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,
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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2. ZASADY ZARZĄDZANIA STRATEGIĄ
Skuteczna realizacja strategii opiera się na następujących zasadach:
1. Kompleksowe (całościowe) podejście.
2. Posiadanie zintegrowanych celów strategicznych i operacyjnych oraz zadań realizacyjnych.
3. Koncentracja środków na zadania o największych korzyściach społecznych.
4. Weryfikowanie planów i działań z punktu widzenia zgodności z zasadami zrównoważonego
rozwoju.
5. Rozwijanie współpracy partnerów społecznych.
6. Otwarta komunikacja z mieszkańcami.
7. Współpraca z partnerami w otoczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
8. Stały monitoring realizacji strategii.
9. Konsekwencja w realizacji zadań dla długookresowych celów strategii.
Zasady zrównoważonego rozwoju:
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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3. PROGRAMOWANIE ROZWOJU GMINY (ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA STRATEGIĄ)
Schemat 1 Mapa programowania rozwoju Gminy

Dokumenty planistyczne
zewnętrzne

Strategia Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014-2024
Dokumenty planistyczne Gminy Brzozów

Inne
programy

Projekty realizowane przez Gminę

Miejscowe plany
zagospodarowania
przestrzennego

Projekty i zadania
realizowane przez
NGO

Działania realizacyjne

Polityki
Gminy

Budżet
zadaniowy

Projekty
realizowane przez
sektor prywatny

Jednostki wdrażające
programy operacyjne
Obsługa wniosków i
finansowania projektów
Monitoring

System Monitorowania Rozwoju Gminy
Opracowanie: Jacek Dębczyński, Agnieszka Esz Res Public
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Unii Europejskiej

Lokalne
Plany
Odnowy
Miejscowości

Budżet
Gminy

Krajowe

Wieloletnia
Prognoza
Finansowa

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Brzozów

Regionalne
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branżowe i
funkcjonalne
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4. SYSTEM MONITOROWANIA
Proces monitorowania obejmuje:
–

Zdefiniowanie wskaźników dla poszczególnych celów operacyjnych i zadań realizacyjnych
Strategii,

–

Określenie procedury monitorowania,

–

Wyznaczenie wydziałów, referatów i osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie, przetwarzanie
i udostępnianie poszczególnych grup wskaźników,

–

Koordynowanie procesu monitorowania i administrowania bazą danych.

Schemat 2 Procedura monitorowania

1. Pozyskiwanie i dokumentowanie danych
2. Weryfikacja danych
Zakres
3. Edycja wskaźników i porównanie z planowanymi

monitoringu

4. Wnioskowanie na podstawie wskaźników

5. Formułowanie rekomendacji

6.

Udostępnianie wskaźników, wniosków i rekomendacji

7.

Wprowadzanie korekt do planów i sposobów działania

Opracowanie: Jacek Dębczyński, Agnieszka Esz
Res Public
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5. WSKAŹNIKI DLA POSZCZEGÓLNYCH CELÓW OPERACYJNYCH i ZADAŃ REALIZACYJNYCH
Do każdego z celów operacyjnych i możliwych zadań realizacyjnych zostały zaprojektowane wskaźniki
dla systemu monitorowania rozwoju Gminy, które będą mogły być również wykorzystane przy
opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych.
Do każdego z celów operacyjnych zostały przypisane odpowiednie jednostki organizacyjne Urzędu
Miejskiego odpowiedzialne za realizację i monitorowanie poszczególnych celów operacyjnych i zadań
realizacyjnych. Każdy z celów ma wskazaną wiodącą komórkę organizacyjną. Jednostki organizacyjne
Urzędu Miejskiego będą prowadziły działania w oparciu o programy i dokumenty operacyjne
odpowiednio do swojej odpowiedzialności za realizację poszczególnych celów, zgodnie Mapą
programowania rozwoju Gminy (schemat 1).
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OBSZAR: POTRZEBY SPOŁECZNE
Cel strategiczny nr 1: Gmina przyjazna mieszkańcom
Cele operacyjne

Proponowane wskaźniki

Proponowane zadania realizacyjne

1.1.1. Wspieranie
rozwoju
drobnej
przedsiębiorczości, w tym rzemiosła




1.1.2. Prowadzenie polityki lokalnej wspierającej
zwiększenie liczby miejsc pracy (np.:
poprzez podatki lokalne, wykorzystywanie
instrumentów ekonomii społecznej)





1.1.3. Pozyskiwanie
inwestorów
nowe miejsca pracy

tworzących




1.1. Zmniejszony poziom
bezrobocia

1.1.4. Ułatwianie prowadzenia doradztwa i
obsługi firm w zakresie pozyskiwania
środków pomocowych na rozwój





1.1.5. Realizowanie działań na rzecz ułatwiania
podejmowania i rozwijania działalności
gospodarczej
(np.
uruchomienie
inkubatora przedsiębiorczości, podstrefy
ekonomicznej, itp.)




1.1.6. Wspieranie
rozwoju
szkolnictwa
zawodowego w powiązaniu z potrzebami
rynku pracy
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liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw, w tym
rzemieślników,
wysokość
udzielonego
wsparcia
mikroprzedsiębiorcom, w tym rzemieślnikom
liczba stworzonych mechanizmów preferencji dla
przedsiębiorców (np.: poprzez podatki lokalne,
wykorzystywanie instrumentów ekonomii społecznej),
liczba
przedsiębiorców,
którzy
skorzystali
z mechanizmów preferencji,
liczba utworzonych nowych miejsc pracy dzięki
utworzonym mechanizmom preferencji.
liczba pozyskanych inwestorów tworzących nowe
miejsca pracy,
liczba nowoutworzonych miejsc pracy przez
pozyskanych inwestorów.
liczba dostępnych w gminie usług doradczych
w zakresie pozyskiwania środków pomocowych na
rozwój firm,
liczba dostępnych podmiotów obsługujących firmy
w zakresie pozyskiwania środków pomocowych na
rozwój,
liczba podmiotów, które pozyskały środki pomocowe
na rozwój.
liczba zrealizowanych działań na rzecz ułatwienia
podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej,
liczba utworzonych inkubatorów przedsiębiorczości,
liczba
podmiotów
gospodarczych
działających
w utworzonych inkubatorach przedsiębiorczości,
powierzchnia utworzonej podstrefy ekonomicznej,
liczba przedsiębiorstw działających w utworzonej
podstrefie ekonomicznej.
liczba przeprowadzonych działań wspierających
rozwój szkolnictwa zawodowego w powiązaniu z
potrzebami rynku pracy,

Odpowiedzialne
jednostki organizacyjne
Urzędu Miejskiego/inne
instytucje, partnerzy

Urząd Miejski
Brzozów:
Wydział Gospodarki
Mieniem, Rolnictwa,
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska,
Powiatowy Urząd
Pracy,
Placówki oświatowe
prowadzone przez
Gminę Brzozów
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1.1.7. Rozwijanie systemu wsparcia w zakresie
aktywizacji
zawodowej
osób
niepełnosprawnych





1.2.1.

Tworzenie miejsc zamieszkania w
obiektach socjalnych, w mieszkalnictwie
chronionym itp.




1.2. Zwiększona dostępność
mieszkań i usług
rehabilitacyjnych dla osób
niepełnosprawnych,
starszych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym



Udostępnianie mieszkań dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie lub
będących w innej trudnej sytuacji życiowej

1.2.2.




Poprawa dostępności i jakości usług dla
osób niepełnosprawnych, starszych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym

1.2.3.




Upowszechnianie bezpiecznych form
zachowań



Realizowanie
programów
zwiększających
bezpieczeństwo
mieszkańców, w tym współpraca ze
służbami
odpowiedzialnymi
za



1.3.1.
1.3. Zwiększony poziom
bezpieczeństwa, życia,
zdrowia i mienia



1.3.2.
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liczba szkół zawodowych działających w gminie, które
prowadzą edukację zgodnie z potrzebami rynku pracy.
liczba przeprowadzonych działań mających na celu
aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych,
liczba
zaktywizowanych
zawodowo
osób
niepełnosprawnych.
liczba utworzonych mieszkań w obiektach socjalnych,
w mieszkalnictwie chronionym itp.,
powierzchnia utworzonych mieszkań w obiektach
socjalnych, w mieszkalnictwie chronionym itp.,
liczba osób/rodzin, którym udostępniono mieszkania w
obiektach socjalnych, w mieszkalnictwie chronionym
itp.
liczba dostępnych mieszkań dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie lub będących w innej trudnej
sytuacji życiowej,
powierzchnia mieszkań dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie lub będących w innej trudnej
sytuacji życiowej,
liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie lub
będących w innej trudnej sytuacji życiowej, którym
udostępniono mieszkania.
liczba dostępnych wysokiej jakości usług dla osób
niepełnosprawnych,
starszych
i
zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
liczba
osób
niepełnosprawnych,
starszych
i
zagrożonych wykluczeniem społecznym, które
skorzystały z wysokiej jakości usług.
liczba przeprowadzonych działań/ akcji mających na
celu upowszechnianie bezpiecznych form zachowań,
liczba odbiorców działań/ akcji mających na celu
upowszechnianie bezpiecznych form zachowań,
liczba
upowszechnionych
bezpiecznych
form
zachowań.
liczba opracowanych programów zwiększających
bezpieczeństwo mieszkańców,
liczba wdrożonych programów zwiększających
bezpieczeństwo mieszkańców,

Urząd Miejski
Brzozów:
Wydział Gospodarki
Mieniem, Rolnictwa,
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska,
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Urząd Miejski
Brzozów:
Wydział Inwestycji,
Gospodarki
Przestrzennej i Dróg,
Komenda Powiatowa
Policji,
Komenda Powiatowa
Państwowej straży
Pożarnej
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bezpieczeństwo życia i mienia ludności




1.3.3.

Wzmacnianie systemu pomocy ofiarom
przemocy w rodzinie oraz rodzinom
zagrożonym alkoholizmem i narkomanią







1.3.4.

Rozbudowa systemu monitoringu w
miejscach szczególnie zagrożonych w
gminie




1.3.5.

Rozbudowa
instalacji
sygnalizacji
świetlnej i dźwiękowej na przejściach dla
pieszych na drogach gminnych



1.3.6.

Wspieranie
i
partycypacja
w
rozbudowie instalacji sygnalizacji świetlnej
oraz dźwiękowej na przejściach dla
pieszych na drogach powiatowych i
wojewódzkich

1.4. Poprawa stanu w zakresie
ochrony zdrowia i życia

liczba zrealizowanych działań mających na celu
zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców we
współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo życia i mienia ludności,
liczba służb bezpieczeństwa zaangażowanych w
realizację
programów
służących
zwiększeniu
bezpieczeństwa mieszkańców.
liczba udoskonalonych/wzmocnionych działających w
gminie systemów pomocy ofiarom przemocy w
rodzinie oraz rodzinom zagrożonym alkoholizmem i
narkomanią,
liczba ofiar przemocy oraz rodzin zagrożonych
alkoholizmem i narkomanią, które skorzystały z
dostępnych w gminie udoskonalonych/wzmocnionych
systemów pomocy.
powierzchnia gminy objęta monitoringiem,
liczba wdrożonych systemów monitoringu,
liczba
kamer
zainstalowanych
w
systemie
monitoringu.
liczba zamontowanych nowych punktów sygnalizacji
świetlnej oraz dźwiękowej na drogach gminnych,
liczba zmodernizowanych istniejących punktów
sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
liczba wspartych inwestycji z zakresu rozbudowy
instalacji świetlnej oraz dźwiękowej na przejściach dla
pieszych na drogach gminnych.



liczba wspartych inwestycji z zakresu rozbudowy
instalacji świetlnej oraz dźwiękowej na przejściach dla
pieszych na drogach powiatowych i wojewódzkich.

1.4.1.





1.4.2.



liczba zmodernizowanych placówek zdrowia,
liczba doposażonych placówek zdrowia,
liczba osób korzystających rocznie z placówek
ochrony zdrowia.
liczba zrealizowanych przedsięwzięć poprawiających
dostępność
lecznictwa
specjalistycznego
oraz
rehabilitacji na terenie gminy,

Unowocześnianie
i
usprawnianie
funkcjonowania placówek zdrowia
Rozwijanie bazy rehabilitacyjnej i
poprawa
dostępności
lecznictwa
specjalistycznego oraz rehabilitacji
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Urząd Miejski
Brzozów:
Wydział Oświaty i
Promocji,
Szpital Specjalistyczny
w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek
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 liczba dostępnych na terenie gminy usług z zakresu


Promowanie zdrowego stylu życia (w
tym odżywiania)

1.4.3.



lecznictwa specjalistycznego oraz rehabilitacji,
liczba osób korzystających rocznie z usług z zakresu
lecznictwa specjalistycznego oraz rehabilitacji.
liczba zorganizowanych akcji propagujących zdrowy
styl życia (w tym odżywiania),
liczba odbiorców akcji propagujących zdrowy styl
życia (w tym odżywiania).

Onkologiczny,
Zakłady opieki
zdrowotnej
zlokalizowane w
gminie

 liczba
Podejmowanie działań na rzecz
zwiększania
dostępności
opieki
stomatologicznej i lekarskiej dla dzieci i
młodzieży

1.4.4.






Realizacja programów profilaktycznych
dotyczących
przeciwdziałania
uzależnieniom (narkomania, alkoholizm)

1.4.5.




Promowanie
profilaktycznych

1.4.6.

korzystania

z

badań





1.5.1.
1.5. Zwiększona dostępność
wsparcia i opieki dla osób
potrzebujących

Utrzymywanie i rozwijanie gminnego
systemu pomocy społecznej




Wspieranie i rozwój lokalnych instytucji
zajmujących
się
opieką,
w
tym
długoterminową

1.5.2.
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zrealizowanych przedsięwzięć służących
poprawie
dostępności
opieki
stomatologicznej
i lekarskiej dla dzieci i młodzieży,
liczba usług specjalistycznych z zakresu opieki
stomatologicznej i lekarskiej dostępnych na terenie
gminy,
liczba dzieci i młodzieży, która skorzystała z opieki
stomatologicznej i lekarskiej.
liczba opracowanych programów profilaktycznych
dotyczących
przeciwdziałaniu
uzależnieniom
związanych z narkomanią i alkoholizmem,
liczba wdrożonych programów profilaktycznych
dotyczących
przeciwdziałaniu
uzależnieniom
związanych z narkomanią i alkoholizmem,
liczba osób objętych programami profilaktycznymi
dotyczącymi
przeciwdziałania
uzależnieniom
związanym z narkomaniom i alkoholizmem.
liczba przeprowadzonych akcji promujących badania
profilaktyczne,
liczba zorganizowanych akcji, badań profilaktycznych,
liczba osób, które uczestniczyły w zorganizowanych
akcjach, badaniach profilaktycznych.
liczba ofert dostępnych w ramach gminnego systemu
pomocy społecznej,
liczba osób korzystających z opieki społecznej.
liczba wspartych lokalnych instytucji zajmujących się
opieką długoterminową,
liczba mieszkańców gminy korzystających z lokalnych

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej,
Środowiskowy Dom
Samopomocy im. Jana
Pawła II,
Warsztat Terapii
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Wspieranie i rozwój lokalnych instytucji
zajmujących się opieką nad rodzinami
dysfunkcyjnymi

1.5.3.




Wspieranie działań zwiększających
aktywność zawodową osób wymagających
pomocy i wsparcia

1.5.4.




Zwiększanie
udziału
osób
wykluczonych
społecznie,
niepełnosprawnych i starszych w życiu
społecznym

1.5.5.




1.6.1.

Tworzenie oferty w zakresie edukacji,
kultury i rekreacji dla osób starszych




Podnoszenie jakości kształcenia, w tym
modernizacja
i
doposażanie
szkół,
placówek oświatowych i kulturalnych

1.6.2.





1.6. Dostępność oferty
edukacyjnej dla różnych
grup wiekowych
mieszkańców gminy




Wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży poprzez realizację
dodatkowych programów i uczestnictwo w
projektach
rozwojowych
(w
tym
międzynarodowych)

1.6.3.
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instytucji zajmujących się opieką długoterminową.
liczba wspartych lokalnych instytucji zajmujących się
opieką nad rodzinami dysfunkcyjnymi,
liczba rodzin dysfunkcyjnych objętych opieką
lokalnych instytucji.
liczba ofert aktywizacji dla osób korzystających z
opieki społecznej,
liczba osób korzystających z opieki społecznej, które
skorzystało z ofert aktywizacji.
liczba
programów,
projektów
aktywizujących
społecznie osoby niepełnosprawne i starsze,
liczba projektów realizowanych na rzecz osób
starszych oraz niepełnosprawnych.
liczba ofert w zakresie edukacji/ kultury/ rekreacji dla
osób Trzeciego Wieku.
liczba osób starszych, które skorzystały z dostępnych
ofert w zakresie edukacji/ kultury/ rekreacji.
liczba
zmodernizowanych
placówek
oświatowych/kulturalnych na terenie gminy,
liczba
doposażonych
placówek
oświatowych/kulturalnych na terenie gminy,
liczba/wartość
zakupionego
wyposażenia
dla
placówek oświaty.
liczba ofert rozwojowych zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach,
liczba dzieci i młodzieży uczestniczącej w
rozwojowych
zajęciach
pozalekcyjnych
w
przedszkolach i szkołach,
liczba dodatkowych programów rozwojowych dla
dzieci i młodzieży realizowanych w przedszkolach i
szkołach,
liczba dzieci i młodzieży objętej programami
rozwojowymi realizowanymi w przedszkolach i
szkołach,
liczba ofert w zakresie uczestnictwa w europejskich/
międzynarodowych projektach rozwojowych,
liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w
europejskich/
międzynarodowych
projektach

Zajęciowej

Urząd Miejski
Brzozów:
Wydział Inwestycji,
Gospodarki
Przestrzennej i Dróg,
Wydział Oświaty i
Promocji,
Zespół EkonomicznoAdministracyjny Szkół,
Placówki oświatowe
prowadzone przez
Gminę Brzozów,
Brzozowski Dom
Kultury, Muzeum
Regionalne im. A.
Fastnachta
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1.6.4.

Udzielanie wsparcia nauczycielom w
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych




Dostępna, atrakcyjna oferta kulturalna
oraz
sportowo-rekreacyjna
dla
mieszkańców i gości gminy

1.7.1.





Podnoszenie standardu oraz rozwój
nowych
funkcji
obiektów/instytucji
sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych

1.7.2.




1.7. Atrakcyjna oferta
spędzania wolnego czasu


Zwiększanie dostępności infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej dla
potrzeb różnych grup mieszkańców gminy

1.7.3.





Rozwijanie oferty spędzania wolnego
czasu dla dzieci i młodzieży po zajęciach
szkolnych

1.7.4.

1.8. Zwiększony poziom
integracji i aktywności
społecznej w tym w
relacjach




1.8.1.

Organizowanie
imprez
kulturalnorekreacyjnych o charakterze integracyjnym
przy współudziale różnych instytucji,
organizacji
społecznych
i
inicjatyw
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rozwojowych.
liczba nauczycieli z najwyższym stopniem awansu
zawodowego;
liczba nauczycieli uczestniczących w różnych formach
doskonalenia zawodowego.
liczba cyklicznych imprez/ wydarzeń kulturalnych oraz
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców i gości
gminy;
liczba
zorganizowanych
masowych
imprez
kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych.
liczba
zmodernizowanych/
przebudowanych/
rozbudowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych
i kulturalnych,
liczba osób korzystających z obiektów sportoworekreacyjnych i kulturalnych,
liczba
obiektów
sportowo-rekreacyjnych
i kulturalnych o podniesionej funkcjonalności
i standardzie,
liczba
obiektów
sportowo-rekreacyjnych
i kulturalnych adaptowanych pod nowe dodatkowe
funkcje.
liczba
udostępnionych
obiektów
sportowych/
rekreacyjnych/ kulturalnych dla potrzeb różnych grup
mieszkańców gminy,
powierzchnia udostępnionych obiektów sportowych/
rekreacyjnych/ kulturalnych dla potrzeb różnych grup
mieszkańców gminy.
liczba ofert spędzania wolnego czasu dla dzieci
i młodzieży,
liczba ofert zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży w przedszkolach i szkołach;
liczba dzieci i młodzieży korzystającej z oferty
spędzania
wolnego
czasu
i
oferty
zajęć
pozalekcyjnych.
liczba
zorganizowanych
imprez
kulturalnorekreacyjnych o charakterze integracyjnym przy
współudziale
różnych
instytucji,
organizacji
społecznych i inicjatyw obywatelskich,

Urząd Miejski
Brzozów:
Wydział Inwestycji,
Gospodarki
Przestrzennej i Dróg,
Wydział Oświaty i
Promocji,
Placówki oświatowe
prowadzone przez
Gminę Brzozów,
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji,
Brzozowski Dom
Kultury, Muzeum
Regionalne im. A.
Fastnachta

Urząd Miejski
Brzozów:
Wydział Oświaty i
Promocji
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międzypokoleniowych



obywatelskich



Zwiększanie
udziału
organizacji
pozarządowych
w
realizacji
zadań
zlecanych przez gminę

1.8.2.




1.8.3.

Wspieranie
rozwoju
techniczno-organizacyjnego
pozarządowych

zaplecza
organizacji




Promowanie postaw prospołecznych,
wspieranie wolontariatu

1.8.4.

1.8.5.

Upowszechnienie
społecznych

1.9. Poprawa warunków
działania dla drobnego
handlu i usług

1.9.1.

Zorganizowanie miejsca
bazarowego w Brzozowie






konsultacji



do



handlu

liczba instytucji, organizacji społecznych i inicjatyw
obywatelskich zaangażowanych w organizację imprez
kulturalno-rekreacyjnych o charakterze integracyjnym.
liczba organizacji pozarządowych zaangażowanych w
realizację zadań zleconych przez gminę,
liczba zrealizowanych zadań zleconych przy wsparciu
organizacji pozarządowych.
wysokość udzielonego wsparcia dla rozwoju zaplecza
techniczno-organizacyjnego
organizacji
pozarządowych,
liczba organizacji pozarządowych, którym udzielono
wsparcia
dla
rozwoju
zaplecza
technicznoorganizacyjnego.
liczba przeprowadzonych działań promujących
postawy prospołeczne,
liczba działających w gminie wolontariuszy,
liczba działań zorganizowanych/ wspartych przez
wolontariuszy.
liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych,
liczba osób, które biorą udział w konsultacjach
społecznych,
liczba podjętych ważnych decyzji przez Władze
Gminy przy wsparciu konsultacji społecznych.

powierzchnia zorganizowanego miejsca do handlu
bazarowego w Brzozowie.

OBSZAR: ZASOBY I POTENCJAŁY GMINY
Cel strategiczny nr 2: Wysoki stopień rozwoju i zachowania zasobów infrastrukturalnych, środowiskowych i kulturowych
Cele operacyjne
Zadania realizacyjne
Wskaźniki
2.1. Poprawa jakości stanu
dróg i infrastruktury
drogowej na terenie gminy





2.1.1. Poprawa stanu dróg gminnych, w tym
budowa, remont i modernizacja
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długość zmodernizowanych dróg na terenie gminy,
długość odremontowanych dróg na terenie gminy,
długość wybudowanych dróg na terenie gminy.

Urząd Miejski
Brzozów:
Wydział Inwestycji,
Gospodarki
Przestrzennej i Dróg,

Odpowiedzialne
jednostki
organizacyjne Urzędu
Miejskiego/inne
instytucje, partnerzy
Urząd Miejski
Brzozów:
Wydział Inwestycji,
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2.1.2. Zabieganie o poprawę stanu dróg
powiatowych i wojewódzkich u ich
właścicieli/zarządzających









2.1.3. Budowa, remont i modernizacja chodników
i
energooszczędnego
oświetlenia
drogowego







2.1.4. Budowa, remont i modernizacja kanalizacji
deszczowej






2.1.5. Budowa, modernizacja i rozbudowa miejsc
postojowych i parkingów


2.1.6. Systematyczne
regulowanie
własnościowego
gruntów
infrastrukturą drogową

stanu
pod
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liczba podjętych działań mających na celu współpracę
z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich
w celu poprawy ich stanu technicznego,
długość dróg powiatowych o poprawionym stanie
technicznym,
długość dróg wojewódzkich o poprawionym stanie
technicznym.
powierzchnia wybudowanych chodników na terenie
gminy,
powierzchnia odremontowanych chodników na terenie
gminy,
powierzchnia zmodernizowanych chodników na
terenie gminy,
długość wybudowanych chodników na terenie gminy,
długość odremontowanych chodników na terenie
gminy,
długość zmodernizowanych chodników na terenie
gminy,
liczba
zamontowanych
nowych
punktów
oświetleniowych energooszczędnych,
liczba
zmodernizowanych/odremontowanych
istniejących
punktów
oświetleniowych
na
energooszczędne,
ilość zaoszczędzonej energii.
długość
zmodernizowanej
sieci
kanalizacji
deszczowej,
długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,
długość odremontowanej sieci kanalizacji deszczowej.
powierzchnia
wybudowanych/
rozbudowanych
parkingów,
liczba miejsc na wybudowanych/ rozbudowanych
parkingach,
liczba dostępnych miejsc postojowych na terenie
gminy.
powierzchnia gruntów pod infrastrukturą drogową
o uregulowanym stanie własnościowym.

Gospodarki
Przestrzennej i Dróg,
Wydział Spraw
Obywatelskich,
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej i jednostki
OSP działające
w gminie,
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
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2.2. Utrzymanie poziomu
bezpieczeństwa ppoż. oraz
powodziowego w gminie



2.2.1. Wspieranie budowy nowej strażnicy
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w
Brzozowie

OSP





długość wybudowanej sieci wodociągowej,
liczba zamontowanych hydrantów p.poż.






długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej,
długość zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej,
wskaźnik skanalizowania Gminy,
liczba
budynków
podłączonych
do
wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej,
długość wybudowanej sieci wodociągowej,
długość zmodernizowanej sieci wodociągowej,
liczba
budynków
podłączonych
do
wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej,
liczba wybudowanych ujęć wody,
liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody,
liczba mieszkańców gminy korzystających z sieci
wodociągowej.
liczba wybudowanych nowych oczyszczalni ścieków,
przepustowość wybudowanych oczyszczalni ścieków.
długość odremontowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
liczba budynków podłączonych do odremontowanej




2.2.2. Modernizacja istniejących strażnic OSP

2.2.3. Doposażanie
jednostek
nowoczesny sprzęt

liczba zrealizowanych działań mających na celu
wsparcie budowy nowej strażnicy Państwowej
Powiatowej Straży Pożarnej w Brzozowie.
liczba zmodernizowanych istniejących strażnic OSP,
powierzchnia zmodernizowanych istniejących strażnic
OSP.
liczba doposażonych jednostek OSP,
liczba zakupionego wyposażenia dla jednostek OSP,
wartość zakupionego wyposażenia dla jednostek
OSP.
powierzchnia wybudowanych zbiorników retencyjnych,
sucho-zalewowych, obwałowań, opóźniaczy spływów
wód itp. na terenie gminy,
liczba przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz
poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
długość udrożnionych cieków wodnych.





w


2.2.4. Wspieranie
budowy
zbiorników
retencyjnych,
sucho-zalewowych,
obwałowań, opóźniaczy spływów wód itp.,
utrzymywanie drożności cieków wodnych



2.2.5. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej
dla potrzeb komunalnych wraz z
urządzeniami hydrantowymi dla potrzeb
ppoż.
2.3. Pełne skanalizowanie i
zwodociągowanie gminy

2.3.1. Rozbudowa
sieci
kanalizacyjnej
wodociągowej w gminie





i









2.3.2. Budowa oczyszczalni ścieków
2.3.3. Remont istniejącej, wyeksploatowanej
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz
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Urząd Miejski
Brzozów:
Wydział Inwestycji,
Gospodarki
Przestrzennej i Dróg,
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
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oczyszczalni ścieków







2.3.4. Budowa głębinowych i powierzchniowych
ujęć wody pitnej wraz ze stacjami
uzdatniania
2.4. Poprawa stanu
technicznego istniejących
obiektów użyteczności
publicznej oraz zasobów
mieszkaniowych na terenie
gminy






2.4.1. Prowadzenie remontów i modernizacji
obiektów użyteczności publicznej, w tym
poprawa efektywności energetycznej








2.4.2. Poprawa
efektywności
energetycznej
komunalnych zasobów mieszkaniowych




2.4.3. Wspieranie działań na rzecz podnoszenia
efektywności energetycznej pozostałych
zasobów mieszkaniowych
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sieci kanalizacyjnej,
liczba mieszkańców korzystających z odremontowanej
sieci kanalizacji sanitarnej,
długość odremontowanej sieci wodociągowej,
liczba budynków podłączonych do odremontowanej
sieci wodociągowej,
liczba mieszkańców korzystających z odremontowanej
sieci wodociągowej,
liczba odremontowanych oczyszczalni ścieków.
liczba wybudowanych ujęć wody (głębinowych
i powierzchniowych),
liczba wybudowanych stacji uzdatniania wody.
liczba
wyremontowanych/
zmodernizowanych
obiektów użyteczności publicznej,
powierzchnia wyremontowanych/ zmodernizowanych
obiektów użyteczności publicznej,
liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych
termomodernizacji,
powierzchnia obiektów użyteczności publicznej
poddanych termomodernizacji,
ilość zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło
w wyniku termomodernizacji budynków użyteczności
publicznej,
liczba budynków o poprawionej efektywności
energetycznej.
liczba komunalnych zasobów mieszkaniowych
poddanych termomodernizacji,
powierzchnia komunalnych zasobów mieszkaniowych
poddanych termomodernizacji,
ilość zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło
w wyniku termomodernizacji komunalnych zasobów
mieszkaniowych,
liczba budynków stanowiących komunalne zasoby
mieszkaniowe
o
poprawionej
efektywności
energetycznej.
liczba zrealizowanych działań na rzecz podnoszenia
efektywności energetycznej pozostałych zasobów
mieszkaniowych,

Urząd Miejski
Brzozów:
Wydział Inwestycji,
Gospodarki
Przestrzennej i Dróg,
Wydział Gospodarki
Mieniem, Rolnictwa,
Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
Środowiska
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2.4.4. Poprawa stanu technicznego obiektów
wykorzystywanych
przez
organizacje
pozarządowe




2.4.5. Likwidacja barier architektonicznych w
przestrzeniach publicznych




2.5. Rozwinięta infrastruktura
społeczna: edukacyjna,
sportowo-rekreacyjna,
kultury, turystyczna i
pomocy społecznej




2.5.1. Rozwijanie
infrastruktury
ścieżek
rowerowych, ścieżek spacerowych oraz
szlaków turystycznych, w tym we
współpracy z innymi gminami i podmiotami







2.5.2. Rozwijanie infrastruktury edukacyjnej,
sportowo-rekreacyjnej
i
kultury
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liczba budynków stanowiących pozostałe zasoby
mieszkaniowe
o
poprawionej
efektywności
energetycznej.
liczba obiektów wykorzystywanych przez organizacje
pozarządowe o poprawionym stanie technicznym,
powierzchnia obiektów wykorzystywanych przez
organizacje pozarządowe o poprawionym stanie
technicznym.
powierzchnia przestrzeni publicznej dostosowanej do
potrzeb osób niepełnosprawnych,
liczba usuniętych barier architektonicznych
w
przestrzeniach publicznych.
liczba
wytyczonych/wybudowanych
ścieżek
rowerowych we współpracy z innymi gminami
i podmiotami,
liczba
wytyczonych/wybudowanych
ścieżek
spacerowych we współpracy z innymi gminami
i podmiotami,
liczba
wytyczonych/wybudowanych
szlaków
spacerowych we współpracy z innymi gminami
i podmiotami,
liczba
wytyczonych/wybudowanych
szlaków
turystycznych we współpracy z innymi gminami
i podmiotami,
długość
wytyczonych/wybudowanych
ścieżek
rowerowych we współpracy z innymi gminami
i podmiotami,
długość
wytyczonych/wybudowanych
ścieżek
spacerowych we współpracy z innymi gminami
i podmiotami,
długość
wytyczonych/wybudowanych
szlaków
spacerowych we współpracy z innymi gminami
i podmiotami,
długość
wytyczonych/wybudowanych
szlaków
turystycznych we współpracy z innymi gminami
i podmiotami.
liczba wybudowanych obiektów edukacyjnych,
sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych,
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Brzozów:
Wydział Inwestycji,
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(modernizacja i wyposażanie istniejących
obiektów, budowa nowych, w tym
rozwijanie infrastruktury do uprawiania
sportów zimowych)









2.5.3. Podnoszenie standardu, jakości oraz
rozwój nowych funkcji obiektów/instytucji
sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych







2.5.4. Rozwijanie
infrastruktury
pomocy
społecznej - modernizacja i wyposażanie
istniejących obiektów, budowa nowych
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powierzchni wybudowanych obiektów edukacyjnych,
sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych,
liczba wybudowanych obiektów edukacyjnych,
sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych,
powierzchni
przebudowanych/odremontowanych/
zmodernizowanych obiektów edukacyjnych, sportoworekreacyjnych i kulturalnych,
liczba
wyposażonych/doposażonych
obiektów
edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych,
wartość zakupionego wyposażenia do obiektów
edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych,
ilość zakupionego wyposażenia do obiektów
edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych.
liczba
zmodernizowanych/
przebudowanych/
rozbudowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych
i kulturalnych,
liczba osób korzystających z obiektów sportoworekreacyjnych i kulturalnych,
liczba
obiektów
sportowo-rekreacyjnych
i kulturalnych o podniesionej funkcjonalności
i standardzie,
liczba
obiektów
sportowo-rekreacyjnych
i kulturalnych adaptowanych pod nowe dodatkowe
funkcje.
liczba wybudowanych budynków przeznaczonych na
potrzeby pomocy społecznej,
powierzchnia
wybudowanych
budynków
przeznaczonych na potrzeby pomocy społecznej,
liczba
zmodernizowanych
budynków
wykorzystywanych na potrzeby pomocy społecznej,
powierzchnia
zmodernizowanych
budynków
wykorzystywanych na potrzeby pomocy społecznej,
liczba
wyposażonych/doposażonych
budynków
przeznaczonych na potrzeby pomocy społecznej,
wartość zakupionego wyposażenia do budynków
przeznaczonych na potrzeby pomocy społecznej,
ilość zakupionego wyposażenia do budynków
przeznaczonych na potrzeby pomocy społecznej.
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2.6. Wyższy poziom
wykorzystania
odnawialnych źródeł
energii


2.6.1. Promowanie
wiedzy
w
zakresie
pozyskiwania
i
wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii (OZE)





2.6.2. Wspieranie inwestycji związanych z
wytwarzaniem
energii
ze
źródeł
odnawialnych




2.6.3. Realizowanie inwestycji wykorzystujących
OZE





2.6.4. Realizowanie projektów zwiększających
stopień
wykorzystania
OZE
przez
mieszkańców





2.7. Rozwinięta infrastruktura
techniczna


2.7.1. Rozbudowa oświetlenia terenów nowo
zabudowanych oraz przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową





20

liczba przeprowadzonych akcji promujących wiedzę w
zakresie
pozyskiwania
i
wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii (OZE),
liczba osób objętych akcjami promującymi wiedzę w
zakresie
pozyskiwania
i
wykorzystywania
odnawialnych źródeł energii (OZE).
liczba
wdrożonych
programów
wspierających
wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych,
wysokość udzielonego wsparcia na montaż systemów
OZE w gospodarstwach indywidualnych i budynkach
użyteczności publicznej,
liczba
gospodarstw
domowych
i
budynków
użyteczności publicznej, w których zamontowano
systemy wykorzystujące do produkcji energii OZE.
liczba zrealizowanych inwestycji wykorzystujących
OZE,
wartość zrealizowanych inwestycji wykorzystujących
OZE.
liczba
przeprowadzonych
akcji
propagujących
wykorzystanie źródeł OZE w gospodarstwach
domowych;
liczba wdrożonych programów wspierających montaż
systemów OZE w gospodarstwach indywidualnych;
wysokość udzielonego wsparcia na montaż systemów
OZE w gospodarstwach indywidualnych;
liczba
gospodarstw
domowych,
w
których
zamontowano systemy wykorzystujące do produkcji
energii OZE.
powierzchnia
terenów
nowo
zabudowanych
wyposażonych w oświetlenie uliczne,
długość wybudowanego/przebudowanego oświetlenia
ulicznego na terenach nowo zabudowanych,
liczba zainstalowanych/zmodernizowanych punktów
oświetleniowych na terenach nowo zabudowanych,
powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową wyposażonych w oświetlenie uliczne,
długość wybudowanego/przebudowanego oświetlenia
ulicznego
na
terenach przeznaczonych
pod
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2.7.2. Wspieranie rozbudowy sieci elektroenergetycznej i gazowej na terenach
przeznaczonych
pod
zabudowę
mieszkaniową








2.7.3. Uzbrajanie terenów przeznaczonych na
inwestycje mieszkaniowe i przemysłowousługowe
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zabudowę,
liczba zainstalowanych/zmodernizowanych punktów
oświetleniowych na terenach przeznaczonych pod
zabudowę.
powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych
pod zabudowę mieszkaniową,
długość
wybudowanej/przebudowanej
sieci
elektroenergetycznej na terenach przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową,
długość wybudowanej/przebudowanej sieci gazowej
na terenach przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową.
powierzchnia udostępnionych terenów pod inwestycje
mieszkaniowe i przemysłowo-usługowe;
powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych
pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowousługowe,
długość
wybudowanych/przebudowanych
dróg
wewnętrznych na terenach przeznaczonych pod
inwestycje mieszkaniowe i przemysłowo-usługowe,
długość wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej na terenach przeznaczonych
pod
inwestycje mieszkaniowe i przemysłowo-usługowe,
długość
wybudowanej/przebudowanej
sieci
wodociągowej na terenach przeznaczonych pod
inwestycje mieszkaniowe i przemysłowo-usługowe,
długość wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacji
deszczowej na terenach przeznaczonych pod
inwestycje mieszkaniowe i przemysłowo-usługowe,
długość
wybudowanej/przebudowanej
sieci
ciepłowniczej na terenach przeznaczonych pod
inwestycje mieszkaniowe i przemysłowo-usługowe,
długość
wybudowanej/przebudowanej
sieci
elektrycznej na terenach przeznaczonych pod
inwestycje mieszkaniowe i przemysłowo-usługowe,
długość wybudowanej/przebudowanej sieci gazowej
na terenach przeznaczonych pod inwestycje
mieszkaniowe i przemysłowo-usługowe,

Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.
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2.7.4. Udostępnianie uzbrojonych terenów dla
potrzeb działalności gospodarczej






2.7.5. Budowa
i
utrzymywanie
Selektywnej
Zbiórki
Komunalnych (PSZOK)



Punktów
Odpadów
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liczba inwestycji gospodarczych zlokalizowanych pod
inwestycje mieszkaniowe i przemysłowo-usługowe,
wartość inwestycji gospodarczych zlokalizowanych
pod inwestycje mieszkaniowe i przemysłowousługowe.
powierzchnia udostępnionych terenów pod inwestycje
gospodarcze;
powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych dla
potrzeb działalności gospodarczej,
długość
wybudowanych/przebudowanych
dróg
wewnętrznych na terenach przeznaczonych na
potrzeby działalności gospodarczej,
długość wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej na terenach przeznaczonych na potrzeby
działalności gospodarczej,
długość
wybudowanej/przebudowanej
sieci
wodociągowej na terenach przeznaczonych na
potrzeby działalności gospodarczej,
długość wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacji
deszczowej na terenach przeznaczonych na potrzeby
działalności gospodarczej,
długość
wybudowanej/przebudowanej
sieci
ciepłowniczej na terenach przeznaczonych na
potrzeby działalności gospodarczej,
długość
wybudowanej/przebudowanej
sieci
elektrycznej na terenach przeznaczonych na potrzeby
działalności gospodarczej,
długość wybudowanej/przebudowanej sieci gazowej
na terenach przeznaczonych na potrzeby działalności
gospodarczej,
liczba inwestycji gospodarczych zlokalizowanych na
przygotowanych terenach,
wartość inwestycji gospodarczych zlokalizowanych na
przygotowanych terenach.
liczba wybudowanych Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK),
liczba utrzymanych Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK),
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2.7.6. Doskonalenie systemu zagospodarowania
odpadów komunalnych
2.8. Zaktualizowane dokumenty
strategiczne zgodnie z
istniejącymi regulacjami
prawnymi
2.9. Zwiększony poziom
ekoświadomości
mieszkańców gminy




2.8.1. Opracowanie i aktualizacja dokumentów
strategicznych
wspierających
rozwój
Gminy Brzozów




2.9.1. Promocja zachowań proekologicznych
adresowana
do
różnych
grup
mieszkańców gminy, w tym promocja
segregacji odpadów stałych






2.9.2. Upowszechnianie wiedzy ekologicznej




2.9.3. Organizowanie
proekologicznych

przedsięwzięć



2.9.4. Uczestniczenie
w
przedsięwzięciach
promujących postawy proekologiczne
2.10.
Zmniejszony poziom
odpływu wykwalifikowanej
kadry specjalistów, w tym


2.10.1. Wspieranie dostępu do najnowszych
technologii teleinformatycznych
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ilość odpadów gromadzonych rocznie w Punktach
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
liczba
opracowanych
nowych
udoskonalonych
systemów zagospodarowania odpadów komunalnych,
liczba wdrożonych nowych udoskonalonych systemów
zagospodarowania odpadów komunalnych.
liczba opracowanych dokumentów strategicznych
wspierających rozwój Gminy Brzozów,
liczba zaktualizowanych dokumentów strategicznych
wspierających rozwój Gminy Brzozów.
liczba
zorganizowanych
akcji
propagujących
zachowania proekologiczne adresowana do różnych
grup mieszkańców gmin,
liczba odbiorców akcji propagujących zachowania
proekologiczne,
liczba
przeprowadzonych
akcji
promujących
segregację odpadów stałych,
liczba odbiorców akcji promujących segregację
odpadów stałych.
liczba zorganizowanych akcji, konkursów i innych
przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem
wiedzy ekologicznej,
liczba odbiorców akcji, konkursów i innych
przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem
wiedzy ekologicznej.
liczba
zorganizowanych
przedsięwzięć
proekologicznych,
wartość
zorganizowanych
przedsięwzięć
proekologicznych.
liczba zrealizowanych przedsięwzięć promujących
postawy proekologiczne z udziałem samorządu
lokalnego.
liczba nowych punktów dostępu do Internetu
szerokopasmowego,
liczba
zrealizowanych
projektów
z
zakresu
ograniczenia zjawiska wykluczenia cyfrowego,
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 liczba

ludzi młodych




2.10.2. Uatrakcyjnianie oferty spędzania czasu
wolnego adresowanej do różnych grup
odbiorców



2.10.3. Prowadzenie
polityki
lokalnej
wspierającej zwiększenie liczby miejsc
pracy (np.: poprzez podatki lokalne)





2.10.4. Pozyskiwanie inwestorów tworzących
nowe miejsca pracy




2.10.5. Podejmowanie działań na rzecz
ułatwienia podejmowania i rozwijania
działalności
gospodarczej
(np.
uruchomienie
inkubatora
przedsiębiorczości,
podstrefy
ekonomicznej itp.)
2.11.
Wysoki stopień
zachowania i dostępności
dorobku kulturowego
Ziemi Brzozowskiej








2.11.1. Poprawa
stanu
technicznego
i
zabezpieczeń obiektów zabytkowych oraz
miejsc pamięci narodowej
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zrealizowanych
projektów
z
zakresu
społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy.
liczba stworzonych atrakcyjnych ofert spędzania
wolnego czasu dla wszystkich grup wiekowych,
liczba nowych propozycji wprowadzonych do
istniejących ofert spędzania wolnego czasu dla
wszystkich grup wiekowych,
liczba osób, które skorzystały z uatrakcyjnionych ofert
spędzania wolnego czasu.
liczba stworzonych mechanizmów preferencji dla
przedsiębiorców (np.: poprzez podatki lokalne),
liczba
przedsiębiorców,
którzy
skorzystali
z mechanizmów preferencji,
liczba utworzonych nowych miejsc pracy dzięki
utworzonym mechanizmom preferencji.
liczba pozyskanych inwestorów tworzących nowe
miejsca pracy,
liczba nowoutworzonych miejsc pracy przez
pozyskanych inwestorów.
liczba zrealizowanych działań na rzecz ułatwienia
podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej,
liczba utworzonych inkubatorów przedsiębiorczości,
liczba
podmiotów
gospodarczych
działających
w utworzonych inkubatorach przedsiębiorczości,
powierzchnia utworzonej podstrefy ekonomicznej,
liczba przedsiębiorstw działających w utworzonej
podstrefie ekonomicznej.
liczba zainstalowanych systemów zabezpieczeń
obiektów
zabytkowych
oraz
miejsc
pamięci
narodowej,
liczba zainstalowanych systemów monitoringu na
obiektach
zabytkowych
i
miejscach
pamięci
narodowej,
liczba zabezpieczonych obiektów zabytkowych
i miejsc pamięci narodowej,
liczba obiektów zabytkowych i miejsc pamięci
narodowej o poprawionym stanie zachowania,

Przestrzennej i Dróg,
Wydział Gospodarki
Mieniem, Rolnictwa,
Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
Środowiska,
Wydział Oświaty i
Promocji,
Powiatowy Urząd
Pracy
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2.11.2. Promocja zabytków i dziedzictwa
kulturowego Ziemi Brzozowskiej





2.11.3. Wspieranie wspólnych przedsięwzięć
międzysektorowych
(publicznych,
prywatnych, pozarządowych) związanych
z
zachowaniem,
promocją
i udostępnianiem dorobku kulturowego






2.12.
Budowa
społeczeństwa
informacyjnego

2.11.4. Wspieranie organizacji i instytucji
zajmujących
się
zachowaniem,
udostępnianiem i promocją dorobku
kulturowego Ziemi Brzozowskiej



2.12.1. Digitalizowanie zasobów geodezyjnych
gminy (mapy, PZP, SUiKZP i innych)
2.12.2. Zwiększanie stopnia przygotowania
Urzędu
Miejskiego
i
jednostek
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powierzchnia obiektów zabytkowych i miejsc pamięci
narodowej o poprawionym stanie zachowania,
liczba osób korzystających z obiektów związanych
z dziedzictwem kulturowym.
liczba przeprowadzonych akcji promujących zabytki
i dziedzictwo kulturowe Ziemi Brzozowskiej,
liczba zabytków i dziedzictwa kulturowego Ziemi
Brzozowskiej objętych promocją.
liczba przeprowadzonych działań wspierających
wspólne przedsięwzięcia międzysektorowe związane
z zachowaniem, promocją i udostępnianiem dorobku
kulturowego,
wartość
udzielonego
wsparcia na
realizację
wspólnych
przedsięwzięć
międzysektorowych
związanych
z
zachowaniem,
promocją
i udostępnianiem dorobku kulturowego,
liczba przedstawicieli sektorów zaangażowanych
w
realizację
wspólnych
działań
związanych
z zachowaniem, promocją i udostępnianiem dorobku
kulturowego,
liczba zrealizowanych działań międzysektorowych
związanych
z
zachowaniem,
promocją
i udostępnianiem dorobku kulturowego.
liczba
przeprowadzonych
działań
służących
wspieraniu organizacji i instytucji zajmujących się
zachowaniem, udostępnianiem i promocją dorobku
kulturowego Ziemi Brzozowskiej,
liczba wspartych organizacji i instytucji zajmujących
się zachowaniem, udostępnianiem i promocją dorobku
kulturowego Ziemi Brzozowskiej,
wysokość
udzielonego
wsparcia
organizacjom
i instytucjom zajmującym się zachowaniem,
udostępnianiem i promocją dorobku kulturowego
Ziemi Brzozowskiej.
liczba zdigitalizowanych zasobów geodezyjnych
gminy.
liczba dostępnych platform obsługujących e-sprawy,
liczba przygotowanych i wdrożonych mechanizmów

Urząd Miejski
Brzozów:
Wydział Oświaty i
Promocji,

Strategia Rozwoju Gminy Brzozów na lata 2014 - 2024
Tom IV: Wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy Brzozów do roku 2024

i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych,
liczba zorganizowanych szkoleń dla pracowników
w zakresie systemów dziedzinowych, bezpieczeństwa
przetwarzania
informacji
w
systemach
informatycznych, obsługi formularzy i profilu.
 liczba doposażonych szkół, bibliotek i innych instytucji
w nowoczesny sprzęt informatyczny i komunikacyjny,
 liczba
zakupionego
nowoczesnego
sprzętu
informatycznego i komunikacyjnego,
 wartość
zakupionego
nowoczesnego
sprzętu
informatycznego i komunikacyjnego.
 długość
wybudowanej
infrastruktury
teleinformatycznej o parametrach umożliwiających
zastosowanie najnowszych rozwiązań ICT;
 liczba osób korzystających z wybudowanej
infrastruktury teleinformatycznej o parametrach
umożliwiających
zastosowanie
najnowszych
rozwiązań ICT,
 liczba instytucji korzystających z wybudowanej
infrastruktury teleinformatycznej o parametrach
umożliwiających
zastosowanie
najnowszych
rozwiązań ICT.
 liczba przeprowadzonych akcji promujących e-usługi
świadczone przez Urząd Miejski i jednostki podległe,
 liczba dostępnych e-formularzy,
 liczba dostępnych e-usług,
 liczba rocznie załatwianych elektronicznie spraw
w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych.

organizacyjnych do realizowania e-usług



2.12.3. Wyposażanie szkół, bibliotek i innych
instytucji
w
nowoczesny
sprzęt
informatyczny i komunikacyjny

2.12.4. Rozbudowa
infrastruktury
teleinformatycznej
umożliwiającej
zastosowanie najnowszych rozwiązań ICT

2.12.5. Upowszechnianie
możliwości
korzystania
z
systemu
e-usług
świadczonych przez Urząd Miejski i
jednostki podległe

Cel strategiczny nr 3: Wyższy poziom rozwoju gospodarki gminy
Cele operacyjne
3.1. Zwiększony
potencjał
ekonomiczny podmiotów
gospodarczych

Wskaźniki

Zadania realizacyjne


3.1.1. Inicjowanie spotkań przedsiębiorców
na
rzecz
wspólnych
działań
rozwojowych oraz współudziału w
przygotowaniu polityki gospodarczej
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liczba zorganizowanych spotkań dla przedsiębiorców
na rzecz realizacji wspólnych działań rozwojowych
oraz
współudziału
w
przygotowaniu
polityki
gospodarczej gminy,

Wydział
OrganizacyjnoAdministracyjny i Kadr

Odpowiedzialne
jednostki
organizacyjne Urzędu
Miejskiego/inne
instytucje, partnerzy
Urząd Miejski
Brzozów:
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działających w gminie



gminy (badanie potrzeb i oczekiwań
podmiotów gospodarczych)









3.1.2. Tworzenie sprzyjających warunków dla
rozwoju przedsiębiorczości w gminie









3.1.3. Prowadzenie
polityki
sprzyjającej
rozwojowi i utrzymaniu się istniejących
podmiotów gospodarczych
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liczba
przedsiębiorców,
którzy
wzięli
udział
w zorganizowanych spotkaniach na rzecz realizacji
wspólnych działań rozwojowych,
liczba
przedsiębiorców
uczestniczących
w przygotowaniu polityki gospodarczej gminy,
liczba wykonanych badań dotyczących potrzeb
i oczekiwań podmiotów gospodarczych,
liczba zrealizowanych z przedsiębiorcami wspólnych
działań rozwojowych.
liczba
zorganizowanych
targów
promujących
lokalnych przedsiębiorców,
liczba zawiązanych partnerstw z sektorem badawczorozwojowym w zakresie promocji innowacyjności
wśród przedsiębiorców,
liczba instytucji otoczenia biznesu działających
w gminie,
powierzchnia dostępnych uzbrojonych terenów
inwestycyjnych,
liczba dostępnych lokali przystosowanych do
prowadzenia działalności gospodarczej,
liczba
podmiotów
gospodarczych
działających
w gminie,
wartość udzielonego wsparcia na tworzenie i rozwój
klastrów i powiązań kooperacyjnych między
przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstwami a sferą
badawczo – rozwojową.
liczba stworzonych mechanizmów preferencji dla
przedsiębiorców,
liczba
przedsiębiorców,
którzy
skorzystali
z mechanizmów preferencji,
liczba zrealizowanych działań mających na celu
wsparcie techniczne przy utrzymaniu i rozwijaniu
działalności gospodarczej,
liczba osób, które skorzystały ze wsparcia
technicznego przy utrzymaniu i rozwijaniu działalności
gospodarczej,
liczba przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia
technicznego i finansowego przy utrzymaniu

Wydział Gospodarki
Mieniem, Rolnictwa,
Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
Środowiska,
Wydział Inwestycji,
Gospodarki
Przestrzennej i Dróg,
Wydział Oświaty
i Promocji
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i rozwijaniu działalności gospodarczej.

3.1.4. Wspieranie inicjatyw przedsiębiorców
w zakresie tworzenia instytucjonalnych
form współpracy (w tym rolników)







3.1.5. Wspieranie tworzenia infrastruktury
otoczenia biznesu (pomoc doradcza,
fundusze pożyczkowe i kredytowe,
inkubatory przedsiębiorczości)







3.1.6. Wspieranie inicjatyw klastrowych (w
tym rolniczych)





3.2. Wzrost
gospodarczego
wykorzystania potencjału
przyrodniczego
i
historycznego gminy

3.2.1. Promowanie
mogących
gospodarcze

zasobów
mieć

środowiska
znaczenie


28

liczba przeprowadzonych działań służących wsparciu
inicjatyw przedsiębiorców w zakresie tworzenia
instytucjonalnych form współpracy (w tym rolników),
liczba stworzonych instytucjonalnych form współpracy
przedsiębiorców,
liczba stworzonych instytucjonalnych form współpracy
rolników.
liczba opracowanych koncepcji nowych sieci lokalnych
instytucji
wspierania
biznesu
(zasad
ich
funkcjonowania, rodzajów świadczonych usług,
określania grup docelowych),
liczba działających w sieci instytucji wspierania
biznesu,
liczba dostępnych sieci instytucji otoczenia biznesu
o znaczeniu lokalnym i regionalnym,
liczba podmiotów gospodarczych, które skorzystały
z oferty sieci instytucji wspierania biznesu.
liczba wspartych inicjatyw służących tworzeniu
infrastruktury otoczenia biznesu (pomoc doradcza,
fundusze pożyczkowe i kredytowe, inkubatory
przedsiębiorczości),
liczba osób, które skorzystały z utworzonej
infrastruktury otoczenia biznesu,
liczba podmiotów gospodarczych, które skorzystały ze
wsparcia infrastruktury otoczenia biznesu.
wartość udzielonego wsparcia na tworzenie klastrów
(w tym rolniczych),
liczba
podmiotów
gospodarczych
działających
w klastrach,
liczba gospodarstw rolnych działających w klastrach.
liczba opracowanych programów wykorzystujących
dostępne narzędzia promocyjne, służące promowaniu
zasobów środowiska mogących mieć znaczenie
gospodarcze,
liczba zrealizowanych programów wykorzystujących
dostępne narzędzia promocyjne, służące promowaniu

Urząd Miejski
Brzozów:
Wydział Gospodarki
Mieniem, Rolnictwa,
Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
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3.2.2. Poszukiwanie
możliwości
gospodarczego
wykorzystania
potencjału
przyrodniczego
i
historycznego Brzozowa Zdroju





3.3.1. Promocja
zatrudnienia,
w
tym
prowadzenie kampanii informacyjnych
na
rzecz
zatrudniania
osób
dyskryminowanych na rynku pracy





3.3. Zwiększony
wyrównywania
rynku pracy

stopień
szans na

3.3.2. Prowadzenie kampanii informacyjnych
w zakresie pozyskiwania środków
przez pracodawców na zatrudnianie, w
tym osób niepełnosprawnych





3.3.3. Wspieranie działań
zawodowo
osoby
poszukujące pracy

aktywizujących
bezrobotne
i



3.3.4. Wspieranie osób bezrobotnych i
poszukujących pracy w zakresie
zmiany,
uzupełnienia
bądź
podniesienia kwalifikacji zawodowych
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zasobów środowiska mogących mieć znaczenie
gospodarcze,
liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych na
skalę krajową czy zagraniczną prezentujących zasoby
środowiska mogące mieć znaczenie gospodarcze.
liczba
opracowanych
koncepcji
wykorzystania
potencjału przyrodniczego i historycznego Brzozowa
Zdroju dla rozwoju gospodarki,
liczba wdrożonych koncepcji wykorzystania potencjału
przyrodniczego i historycznego Brzozowa Zdroju dla
rozwoju gospodarki.
liczba przeprowadzonych działań/akcji promujących
przedsiębiorczość i samozatrudnienie wśród osób
dyskryminowanych na rynku pracy,
liczba założonych przedsiębiorstw przez osoby
dyskryminowane na rynku pracy,
liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych na
rzecz zatrudniania osób dyskryminowanych na rynku
pracy,
liczba osób dyskryminowanych na rynku pracy, które
podjęły pracę.
liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych w
zakresie pozyskiwania środków przez pracodawców
na zatrudnianie, w tym osób niepełnosprawnych,
wysokość udzielonego wsparcia przez pracodawców
na zatrudnianie, w tym osób niepełnosprawnych,
liczba zatrudnionych osób, w tym niepełnosprawnych
przez pracodawców, którzy otrzymali wsparcie na
zatrudnienie.
liczba przeprowadzonych działań mających na celu
aktywizację
zawodową
osób
bezrobotnych
i poszukujących pracy,
liczba
zaktywizowanych
zawodowo
osób
bezrobotnych i poszukujących pracy.
liczba wspartych osób bezrobotnych i poszukujących
pracy w zakresie zmiany, uzupełnienia bądź
podniesienia kwalifikacji zawodowych,
liczba osób bezrobotnych, które uzupełniły kwalifikacje

Środowiska,
Wydział Oświaty
i Promocji

Urząd Miejski
Brzozów:
Wydział Gospodarki
Mieniem, Rolnictwa,
Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
Środowiska,
Wydział Oświaty
i Promocji,
Powiatowy Urząd
Pracy
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3.3.5. Wspieranie
rozwoju
drobnej
przedsiębiorczości, w tym rzemiosła




3.3.6. Prowadzenie
polityki
lokalnej
wspierającej zwiększanie liczby miejsc
pracy (np.: poprzez podatki lokalne,
wykorzystywanie
instrumentów
ekonomii społecznej, inicjowanie i
wspieranie współpracy instytucji i
podmiotów
działających
w
tym
zakresie)







3.3.7. Pozyskiwanie inwestorów tworzących
nowe miejsca pracy




3.3.8. Podejmowanie działań na rzecz
ułatwienia podejmowania i rozwijania
działalności
gospodarczej
(np.
uruchomienie
inkubatora
przedsiębiorczości,
podstrefy
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zawodowe,
liczba osób bezrobotnych, które podniosły kwalifikacje
zawodowe.
liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw, w tym
rzemieślników,
wysokość
udzielonego
wsparcia
mikroprzedsiębiorcom, w tym rzemieślnikom.
liczba stworzonych mechanizmów preferencji dla
przedsiębiorców (np.: poprzez podatki lokalne,
wykorzystywanie instrumentów ekonomii społecznej,
inicjowanie i wspieranie współpracy instytucji i
podmiotów działających w tym zakresie),
liczba
przedsiębiorców,
którzy
skorzystali
z mechanizmów preferencji (np.: poprzez podatki
lokalne, wykorzystywanie instrumentów ekonomii
społecznej, inicjowanie i wspieranie współpracy
instytucji i podmiotów działających w tym zakresie),
liczba utworzonych nowych miejsc pracy dzięki
utworzonym mechanizmom preferencji (np.: poprzez
podatki lokalne, wykorzystywanie instrumentów
ekonomii społecznej, inicjowanie i wspieranie
współpracy instytucji i podmiotów działających w tym
zakresie).
liczba przeprowadzonych działań mających na celu
pozyskanie inwestorów tworzących nowe miejsca
pracy,
wysokość środków finansowych przeznaczonych na
pozyskanie inwestorów tworzących nowe miejsca
pracy,
liczba pozyskanych inwestorów, którzy utworzyli nowe
miejsca pracy,
liczba nowych miejsc pracy utworzonych przez
pozyskanych inwestorów.
liczba zrealizowanych działań mających na celu
wsparcie techniczne przy zakładaniu, utrzymaniu i
rozwijaniu działalności gospodarczej,
liczba osób, które skorzystały ze wsparcia
technicznego przy zakładaniu, utrzymaniu i rozwijaniu
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ekonomicznej,)











3.3.9. Wspieranie dostosowania szkolnictwa
do potrzeb rynku pracy, w tym
tworzenie
wewnątrz
szkolnych
systemów doradztwa zawodowego







3.4. Rozwinięta
współpraca
gospodarcza z podmiotami
zewnętrznymi

3.4.1. Rozwinięcie współpracy samorządów
lokalnych oraz transgranicznej w sferze
gospodarczej





3.4.2. Przygotowanie i realizacja wspólnych
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działalności gospodarczej,
liczba przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia
technicznego i finansowego przy utrzymaniu i
rozwijaniu działalności gospodarczej,
liczba przeprowadzonych działań służących tworzeniu
inkubatorów przedsiębiorczości,
wysokość udzielonego wsparcia na tworzenie
inkubatorów przedsiębiorczości,
liczba
podmiotów
gospodarczych
działających
w utworzonych inkubatorach przedsiębiorczości,
powierzchnia utworzonej podstrefy ekonomicznej,
liczba przedsiębiorstw działających w utworzonej
podstrefie ekonomicznej.
liczba przeprowadzonych działań wspierających
dostosowanie szkolnictwa do potrzeb rynku pracy,
liczba
opracowanych
i
wdrożonych
wewnątrzszkolnych
systemów
doradztwa
zawodowego,
liczba szkół, które wdrożyły wewnątrzszkolny system
doradztwa zawodowego,
liczba
uczniów,
którzy
skorzystali
z
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
liczba dostępnych atrakcyjnych ofert szkolnictwa
zawodowego, na poziomie ponadgimnazjalnym,
liczba szkół ponadgimnazjalnych, które stworzyły
atrakcyjną ofertę szkolnictwa zawodowego,
liczba
oferowanych
zawodów
przez
szkoły
ponadgimnazjalne,
liczba uczniów, którzy skorzystali z oferty szkół
ponadgimnazjalnych
dotyczącej
szkolnictwa
zawodowego.
liczba zawartych przez samorząd lokalny porozumień
o współpracy transgranicznej w sferze gospodarczej,
liczba zrealizowanych inicjatyw transgranicznych w
sferze gospodarczej,
wartość zrealizowanych inicjatyw transgranicznych w
sferze gospodarczej.
liczba przygotowanych przedsięwzięć gospodarczych i

Urząd Miejski
Brzozów:
Wydział Gospodarki
Mieniem, Rolnictwa,
Gospodarki
Komunalnej i Ochrony
Środowiska,
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przedsięwzięć
gospodarczych
paragospodarczych
z partnerami zewnętrznymi

i






3.4.3. Rozwój
partnerstwa
publicznoprywatnego
na
rzecz
realizacji
przedsięwzięć gospodarczych





3.4.4. Tworzenie
turystycznej

zintegrowanej

oferty



3.5. Wzrost
atrakcyjności
gospodarczej
gminy
i budowanie pozytywnego
wizerunku gminy



3.5.1. Kreowanie wizerunku Gminy Brzozów,
jako miejsca atrakcyjnego gospodarczo






3.5.2. Prowadzenie stałej promocji gminy
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paragospodarczych z partnerami zewnętrznymi,
liczba zrealizowanych przedsięwzięć gospodarczych i
paragospodarczych z partnerami zewnętrznymi,
wartość zrealizowanych przedsięwzięć gospodarczych
i paragospodarczych z partnerami zewnętrznymi,
liczba partnerów zewnętrznych zaangażowanych w
przygotowanie
i
realizację
przedsięwzięć
gospodarczych i paragospodarczych.
liczba zawiązanych partnerstw publiczno-prywatnych
na rzecz realizacji przedsięwzięć gospodarczych,
liczba przedsięwzięć gospodarczych zrealizowanych
w partnerstwie publiczno-prywatnym,
wartość przedsięwzięć gospodarczych zrealizowanych
w partnerstwie publiczno-prywatnym,
liczba
partnerów
publiczno-prywatnych
zaangażowanych
w
realizację
przedsięwzięć
gospodarczych.
liczba
opracowanych
zintegrowanych
ofert
turystycznych,
liczba usług zamieszczonych na zintegrowanej ofercie
turystycznej.
liczba opracowanych programów wykorzystujących
dostępne
narzędzia
(działania
promocyjne,
inwestycyjne, itp.) służące tworzeniu wizerunku Gminy
Brzozów, jako miejsca atrakcyjnego gospodarczo,
liczba zrealizowanych programów wykorzystujących
dostępne
narzędzia
(działania
promocyjne,
inwestycyjne, itp.) służące tworzeniu wizerunku Gminy
Brzozów, jako miejsca atrakcyjnego gospodarczo,
liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych na
skalę krajową czy zagraniczną prezentujących
wizerunek Gminy Brzozów, jako miejsca atrakcyjnego
gospodarczo.
liczba przeprowadzonych rocznie działań promujących
gminę,
liczba opracowywanych programów mających na celu
stałą promocję gminy,
liczba wdrożonych programów mających na celu stałą

Wydział Oświaty
i Promocji

Urząd Miejski
Brzozów:
Wydział Oświaty
i Promocji
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3.5.3. Prowadzenie
lokalnych

promocji

produktów
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promocję gminy.
liczba przeprowadzonych akcji promujących produkty
lokalne,
liczba odbiorców akcji promujących produkty lokalne,
liczba wypromowanych produktów lokalnych.
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6. WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI PRZY REALIZACJI STRATEGII
Cele współpracy:

1. Zwiększenie udziału społeczności w działaniach na rzecz realizacji celów Strategii Rozwoju Gminy
Brzozów na lata 2014 - 2024, w tym poprawy warunków życia mieszkańców.

2. Zwiększenie poczucia tożsamości mieszkańców z Gminą.
3. Zbieranie opinii i wniosków niezbędnych przy podejmowaniu decyzji przez władze Gminy.
4. Wysoki poziom zaufania mieszkańców do działań podejmowanych przez władze Gminy.
Zasady współpracy:
–
–
–
–
–
–
–

partnerstwo,
respektowanie odmiennych opinii na wspólne sprawy,
prawo do krytyki,
zaangażowanie we wspólne sprawy,
dobra wola, jasność intencji,
gotowość do współpracy,
respektowanie wspólnych uzgodnień.

Formy współpracy z partnerami społecznymi:

1. spotkania konsultacyjne,
2. warsztaty projektowe,
3. forum partnerów społecznych,
4. spotkania władz z mieszkańcami,
5. spotkania władz z przedstawicielami organizacji sektora prywatnego i pozarządowego,
6. konferencje,
7. seminaria,
8. imprezy promocyjne,
9. badania ankietowe,
10. strona internetowa.
Zadania Gminy w zakresie współpracy z partnerami społecznymi:
Prowadzenie bazy danych o partnerach społecznych i realizowanych z ich udziałem działań.
Utrzymywanie kontaktu drogą internetową z partnerami społecznymi.
Przygotowywanie harmonogramów bieżących działań w zakresie wspólnych działań i komunikacji.
Realizacja działań zgodnie z harmonogramem.
Zapewnianie warunków technicznych i lokalowych do spotkań.
Opracowywanie wyników spotkań i konsultacji.
Przygotowywanie materiałów dla mediów.
Przygotowywanie i udostępnianie prezentacji multimedialnych.
Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami
pozarządowymi.
10. Organizowanie konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację programów społecznych
zgodnych ze Strategią.
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