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Wstęp
Podstawą zarządzania w każdej organizacji czy jednostce jest planowanie. Dotyczy
to w takim samym stopniu podmiotów prywatnych, jak i publicznych, w tym jednostek
samorządu

terytorialnego.

Strategia

rozwoju

gminy

oznacza

zbiór

długofalowych,

wielopłaszczyznowych i spójnych priorytetów (pomysłów) na rozwój lokalny. Przyjmuje
postać dokumentu planistycznego, zawierającego analizę otoczenia wewnętrznego i
zewnętrznego gminy, zestaw celów niezbędnych do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju
wraz z programem działań służących ich realizacji.
Opracowanie strategii rozwoju gminy pozwala na zagospodarowanie zasobów
finansowych, przyrodniczych czy ludzkich w sposób przynoszący gminie jak największe
korzyści (efektywność). Pokazuje, jakie gmina posiada słabe i mocne strony oraz jakie
czynniki płynące z zewnątrz może wykorzystać dla swojego rozwoju, a których działanie
powinna minimalizować. W dokumencie należy również wskazywać kierunki rozwoju
wspólne dla wszystkich, niezależnie od zmieniających się opcji politycznych, dzięki czemu
wymusza się podejmowanie spójnych działań przez kolejne ekipy. Wpływając na stabilność
realizowanych

polityk

publicznych,

tworzy

wizerunek

przyjazny

dla

potencjalnych

inwestorów. W przypadku dokumentów strategicznych tworzonych metodą partycypacyjną,
przy aktywnym udziale mieszkańców gminy, pozwalają one zmniejszyć opór społeczny
pojawiający przy podejmowaniu niektórych inicjatyw, stają się one również elementem
budującym tożsamość lokalną i integrującym społeczność. Coraz częściej strategie gminy
niezbędne są do uzyskania środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, zwłaszcza
środków unijnych.
W ramach prac nad strategią zorganizowano jeden warsztat z mieszkańcami, na
którym opracowano elementy analizy SWOT. Mieszkańcy wskazywali cechy, które
pozytywnie wyróżniają gminę Boronów na tle innych jednostek, a także największe
problemy/braki gminy. Pojawiały się również pomysły na poprawę sytuacji. Oprócz tego
mieszkańcy, radni, sołtysi oraz urzędnicy składali wnioski przedsięwzięć rozwojowych zarówno w zakresie projektów infrastrukturalnych, jak i miękkich, społecznych. Jednocześnie
dokonywali ich hierarchizacji, określając, które powinny zostać zrealizowane w pierwszej
kolejności. Propozycje te zostały uwzględnione w dokumencie.
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I. Raport stanu. Analiza i diagnoza strategiczna
1. Przestrzeń i środowisko
Gmina Boronów leży we wschodniej części powiatu lublinieckiego, w województwie
śląskim. Graniczy z trzema gminami z terenu powiatu lublinieckiego: Herby (na północnymzachodzie), Koszęcin i Woźniki (od strony południowo-zachodniej i południowej), a także
gminami Blachownia i Konopiska (od wschodu) z terenu powiatu częstochowskiego.
Odległość z Boronowa do Częstochowy wynosi ok. 30 km, do Katowic ok. 60 km, a Opola ok. 90 km.
Rys. 1 Gmina Boronów na tle innych gmin z terenu powiatu lublinieckiego.

Źródło: http://www.puplubliniec.samorzady.pl/kat/id/24.

Powierzchnia gminy wynosi 56,34 km². W jej skład wchodzą cztery sołectwa:
Boronów (wspólnie z Dołami) Dębowa Góra, Grojec, Hucisko (wraz z miejscowością Sitki) i
Zumpy. Największą miejscowością jest Boronów, którego powierzchnia to prawie 31 km²,
kolejne pod względem powierzchni są Zumpy (prawie 13 km²). Najmniejszym sołectwem jest
Grojec o powierzchni 1,63 km².
Geograficznie gmina usytuowana jest w prowincji Wyżyny Śląsko-Krakowskiej,
makroregionie Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej i mezoregionie Obniżenia Liswarty-Prosny.
Północno-wschodnia część gminy zbudowana jest z piaskowców jury środkowej, które
tworzą pas niezbyt wysokich pagórków, zaś wspomniane Obniżenie ma charakter nizinny.
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To w nim występuje najniższy punkt terenu gminy - 266,8 m n.p.m., zaś najwyższe
wzniesienie znajduje się na północ od leśniczówki Szklana Huta (335,6 m n.p.m.).
Najważniejszą rzeką płynącą przez obszar gminy (miejscowości Grojec, Boronów i
Doły) jest Liswarta, należąca do zlewni Warty. Największy dopływ Liswarty na terenie gminy
stanowi Leńca. Wzdłuż biegu Liswarty znajdowały się niegdyś dość liczne stawy, zachowane
obecnie w okolicy przysiółka Doły i w lesie w północno-zachodniej części gminy. Powstawały
one w wyniku spiętrzania wody i budowy wałów.
Gmina Boronów "otoczona" jest trzema drogami krajowymi: nr 11 (Kołobrzeg-Bytom),
46 (Kłodzko-Szczekociny) i 1 (Stryków-Cieszyn). Przez teren gminy biegną także drogi
wojewódzkie: 905 (Herby-Piasek) i 907 (Wygoda-Niewiesze). Należy też zauważyć, że w
pobliżu gminy Boronów (zwłaszcza w kierunku południowym) sieć dróg wojewódzkich jest
bardzo gęsta, co ułatwia dotarcie także do pobliskich dróg krajowych. W niewielkiej
odległości od gminy znajdują się drogi nr: 906 (Lubliniec-Piasek), 789 (Brusiek-Lelów), 908
(Częstochowa-Tarnowskie Góry), 904 (Blachownia-Wanaty).
Gmina Boronów jest jedną z bardziej zalesionych w regionie - ok. 60% jej obszaru
pokrywają lasy. Lasy te mają charakter monokultur sosnowych, na niektórych fragmentach
wzbogaconych o dęby, brzozy, modrzewie i świerki. Ważną atrakcją turystyczną jest Park
Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą, którego 63% powierzchni zajmują lasy, 31% - użytki
rolne, a 6% zabudowania okolicznych wsi. Wzdłuż cieków wodnych rosną tu lasy łęgowe, w
części południowej parku - grądy i dąbrowy. Wśród roślinności nieleśnej należy tu wymienić
również wrzosowiska, roślinność wodno-torfowiskową, wilgotne łąki, rośliny górskie (np.
widłak wroniec, ciemiężyca zielona) czy gatunki rzadkie (np. wawrzynek wilczełyko, mieczyk
dachówkowaty, rosiczka okrągłolistna). Na obszarze parku można spotkać wiele gatunków
ptaków, gł. znajdujących tu miejsce na gniazdowanie. W sumie jest to prawie 130 gatunków,
m.in. bieliki, orliki krzykliwe, bociany czarne. Spośród drobnych ssaków warto wymienić
mieszkające w tutejszych lasach popielice czy ryjówki, a spośród gadów - gniewosza
plamistego.1 W obrębie Parku Krajobrazowego wyznaczono również Rezerwat Przyrody
Rajchowa Góra, którego celem jest zachowanie lasu mieszanego naturalnego pochodzenia
na zachodniej krawędzi Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Pierwotnie w rezerwacie dominowały
dęby bezszypułkowe, jednak w wyniku prowadzonej tu gospodarki leśnej, ich liczba uległa

1

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą,
http://www.zpk.com.pl/index.php/component/content/article/56.
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poważnym ograniczeniom na rzecz sadzonej przez ludzi sosny. Wśród ciekawszych okazów
ptactwa można tu wymienić z kolei dzięcioły zielone i myszołowy zwyczajne2.
W gminie ustanowiono dużą liczbę pomników przyrody, wśród których znajdują się
buki pospolite, lipy drobnolistne, cisy pospolite, sosny pospolite, dęby szypułkowe i
bezszypułkowe czy jodła pospolita. Najbardziej okazały jest dąb szypułkowy rosnący przy
skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Powstańców Śląskich w Boronowie, którego obwód pnia
wynosi 555 cm3.
Wśród walorów kulturowych należy wymienić XVII-wieczny drewniany kościół pw.
Matki Bożej Różańcowej. Pierwsza świątynia istniała w jego miejscu już w XIII w., jednak był
to obiekt drewniany, który spłonął w wyniku uderzenia pioruna. Wraz z otaczającym go
cmentarzem został wpisany do rejestru zabytków (włącznie z wyposażeniem).
Ponadto

w

Boronowie

znajduje

się

obozowisko

neolityczne

-

stanowisko

archeologiczne nr 1.
Ciekawa jest historia miejscowości wchodzących w skład gminy. Już w średniowieczu
bowiem w wielu z nich znajdowały się "zakłady przemysłowe", wznoszone w pobliżu rzeki. W
Grojcu funkcjonował młyn, w Hucisku - huta szkła, w Boronowie - młyn, tartak, kuźnica, huta i
smolarnia, w Dołach - kuźnica i tartak. W miejscowości Zumpy eksploatowano rudę żelaza.
Na przełomie XVIII i XIX w. powstała - na sztucznie utworzonej leśnej polanie - kolonia
Dębowa Góra oraz Lissagora (Łysa Góra). Od XIX w. dostrzec można z kolei rozwój samego
Boronowa, co wiąże się również ze wzrostem liczby mieszkańców tej miejscowości4.
Na temat historii gminy ukazały się m.in. następujące publikacje:


Przewodnik "Ziemia Bronowska" Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Bronowskiej,



"Dawne hutnictwo i górnictwo w okolicy Boronowa'', Damian Gołąbek, 2004 r.,



"Boronów wczoraj”, Damian Gołąbek, 2002 rok,



"Szkice z dziejów Boronowa i okolicy", Damian Gołąbek, 2008 r.,



"XX-Lecie Reaktywowanej Gminy Boronów 1993-2013'', Damian Gołąbek, 2013 r.,



"Kościół i Parafia N.M.P Królowej Różańca Świętego w Boronowie", Damian Gołąbek,
2011 rok.
Dla turystów wytyczono 3 szlaki turystyczne. Żółty szlak rowerowy z Wyżyny Śląskiej

do Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą biegnie na odcinku ok. 60 km (Boronów
2

Rajchowa Góra w Boronowie, http://www.zabytkitechniki.pl/Poi/Pokaz/3754/1054/rajchowa-gora-wboronowie.
3
Rejestr Pomników Przyrody w województwie śląskim,
http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody.
4
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boronów, s.7.
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- Herby - Kochanowice - Boronów). W granicach Parku wyznaczono Szlak Pomników
Przyrody (rododendronów) od Boronowa do Ciasnej, którego długość to ok. 26 km. Trzecia
trasa to ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna "Nasi Mali Przyjaciele". Pozwala ona na wybór
krótszej lub dłuższej trasy: Koszęcin - Prądy - Koszęcin bądź Koszęcin - Boronów Cieszowa - Wierzbie - Piłka - Koszęcin. Szlaki turystyczne nie zostały ujęte na żadnej mapie.
W gminie brakuje hoteli, pensjonatów czy kempingów, natomiast za bazę noclegową
służy gospodarstwo agroturystyczne w Boronowie, oferujące 14 miejsc.

2. Społeczeństwo
Liczba mieszkańców gminy wykazuje zmienne tendencje - w latach 2010-2013
nastąpił jej spadek z 3360 do 3342 osób, w 2014 r. liczba ta wzrosła do 3361, ale w 2015 r.
zameldowanych było 3350 osób. Grupę dominującą stanowią kobiety, które w 2015 r.
stanowiły 50,4%. Generalnie można wskazać, że na 100 mężczyzn przypada 101 kobiet,
zatem ta przewaga jest niewielka.
Rys. 2 Liczba mieszkańców gminy Boronów w latach 2011-2015 z podziałem na płcie.

Źródło: dane z Urzędu Gminy Boronów.

Najwięcej osób zamieszkuje Boronów - stanowią oni prawie 84% mieszkańców
całej gminy. W miejscowościach Sitki i Doły mieszka zaledwie po kilka osób, natomiast w
pozostałych liczba mieszkańców przekracza 100.
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W gminie zauważalny jest spadek liczby osób w wieku poprodukcyjnym - w latach
2011-2015 wyniósł on 5,6%. Grupa ta stanowi mimo to prawie 19% wszystkich mieszkańców
gminy i w niewielkim stopniu przeważają w niej kobiety. Osoby w wieku produkcyjnym
stanowią prawie ⅔ społeczności gminy i choć również w tej grupie dostrzec można
ograniczenie jej liczebności, to jednak w znacznie mniejszym stopniu - o 1%. W tym
wypadku mężczyźni przeważają, stanowiąc 53,5% osób w tej grupie wiekowej. Odwrotnie niż
w przypadku poprzednich grup wiekowych, w przypadku osób w wieku poprodukcyjnym
odnotowano w gminie wzrost jej liczebności - w analizowanym okresie o 10,6%. Jest to
tendencja charakterystyczna dla całego kraju, podobnie jak fakt liczebnej przewagi kobiet z
tej grupy wiekowej nad mężczyznami (66,2%).
Rys. 3 Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w latach 2011-2015.

Źródło: dane z Urzędu Gminy Boronów.
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Rys. 4 Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym w latach 2011-2015.

Źródło: dane z Urzędu Gminy Boronów.

Rys. 5 Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w latach 2011-2015.

Źródło: dane z Urzędu Gminy Boronów.

Dane dotyczące poziomu wykształcenia można przedstawić jedynie w odniesieniu
do powiatu lublinieckiego, przy czym wydaje się, że rozkład struktury wykształcenia w gminie
powinien być zbliżony. Wg Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. największa część
mieszkańców posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe (31,2%) i średnie bądź
policealne (30,3%). Kolejna najbardziej liczna grupa to osoby z wykształceniem
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podstawowym - 19,3% wszystkich mieszkańców. Prawie 13% mieszkańców posiada
wykształcenie wyższe.
Wg Banku Danych Lokalnych GUS 94,1% wszystkich mieszkań z terenu gminy
podłączonych jest do sieci wodociągowej, 90,3% posiada łazienkę, 93,3% ustęp spłukiwany,
a 75,9% centralne ogrzewanie. Wynik ten odbiega (na niekorzyść gminy) od średniej dla
powiatu lublinieckiego, ponadto gmina wypada pod względem tych wskaźników gorzej niż
pozostałe gminy z terenu powiatu. W 2014 r. stwierdzono w gminie 971 mieszkań,
przeciętnie w każdym z nich znajduje się 5 izb. Średnia powierzchnia użytkowa w
przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie Boronów jest jedną z największych w powiecie i
wynosi 100,7 m2. Lepszy wynik występuje tylko w gminie Kochanowice (101,5 m2).
W gminie Boronów znajdują się 2 budynki mieszkalne, należące do gminy. Ponadto
w jednym z budynków mieszkalnych prywatnych wyodrębniono lokal socjalny. W gminnym
zasobie mieszkaniowym znajduje się 9 lokali mieszkalnych i 2 użytkowe. Średnia
powierzchnia jednego mieszkania komunalnego to 36 m2. Wg danych statystycznych (Bank
Danych Lokalnych) w gminnym zasobie mieszkaniowym w 2013 r. stwierdzono jedno
gospodarstwo, które miało zaległości w płatnościach na kwotę 2,3 tys. zł.
Rośnie liczba wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu pozwoleń na
budowę, przy czym dotyczą one budownictwa jednorodzinnego. Ich liczba wzrosła z 18 w
2010 r. do 32 wydanych w 2014 roku.
W gminie Boronów na dzień 31 grudnia 2015 r. zarejestrowanych było 130 osób
bezrobotnych, w tym 80 kobiet (61,5% wszystkich bezrobotnych). W tym samym czasie
bezrobocie w całym powiecie lublinieckim wynosiło 2567 zarejestrowanych osób, w tym 1434
kobiety (55,9%). Widać, iż proporcjonalnie bezrobocie wśród kobiet zarówno w gminie, jak i
powiecie, utrzymuje się na podobnym poziomie. W gminie osób długotrwale bezrobotnych
było 71 (54,6% wszystkich bezrobotnych), w powiecie 1417 (55,2%). Stopa bezrobocia w
grudniu 2015 r. w powiecie wyniosła 9,3%, województwie 8,2%, a w kraju 9,8%.5

5

Dane ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu: www.puplubliniec.samorzady.pl
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Tab. 1 Liczba bezrobotnych w gminie Boronów i powiecie lublinieckim w 2015 r. (na koniec każdego miesiąca).
Miesiąc

X

XI

123

125

131

130

78

73

74

78

80

57,7

60,0

59,3

59,2

59,5

61,5

2576

2561

2556

2443

2444

2430

2567

1523

1440

1478

1484

1363

1366

1353

1434

55,1

55,9

57,7

58,1

55,8

55,9

55,7

55,9

I

II

III
IV
V
gmina Boronów

VI

VII

VIII

liczba bezrobotnych

151

155

160

151

142

137

137

130

w tym kobiety (osoby)

91

89

89

85

79

77

79

w tym kobiet (%)

60,3

57,4

55,6
56,3
55,6
powiat lubliniecki

56,2

liczba bezrobotnych

3197

3150

3008

2892

2765

w tym kobiety (osoby)

1763

1714

1628

1592

w tym kobiet (%)

55,1

54,4

54,1

55,0

IX

XII

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu, www.puplubliniec.samorzady.pl.

Tab. 2 Liczba długotrwale bezrobotnych w gminie Boronów i powiecie lublinieckim w 2015 r. (na koniec każdego miesiąca).
Miesiąc

I

II

III
IV
V
gmina Boronów

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

liczba długotrwale bezrobotnych

88

89

93

92

87

83

82

79

72

71

73

71

w tym kobiety (osoby)

56

55

55

56

55

53

53

53

48

46

48

47

w tym kobiet (%)

63,6

61,8

59,1

60,9

63,2

63,9

64,6

67,1

66,7

64,8

65,8

66,2

powiat lubliniecki
liczba długotrwale bezrobotnych

1722

1712

1641

1611

1543

1463

1426

1422

1371

1390

1363

1417

w tym kobiety (osoby)

1025

1019

959

956

916

882

868

868

822

833

814

856

w tym kobiet (%)

59,5

59,5

58,4

59,3

59,4

60,3

60,9

61,0

60,0

59,9

59,7

60,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu, www.puplubliniec.samorzady.pl.
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W 2015 r. w ujęciu miesięcznym liczba bezrobotnych zarówno w powiecie, jak i
gminie systematycznie spadała, by w listopadzie i grudniu nieznacznie wzrosnąć. W gminie
Boronów pomiędzy styczniem a grudniem liczba bezrobotnych spadła o 13,9%, zaś w
powiecie lublinieckim o 19,7%. W tym samym okresie wśród kobiet bezrobocie w gminie
spadło o 12,1%, a w powiecie o 18,7%. Widać, iż spadek bezrobocia w powiecie lublinieckim
jest wyższy niż w gminie Boronów. Spadki odnotowano także w przypadku osób długotrwale
bezrobotnych - w gminie o 19,3%, w powiecie o 17,7%. W grupie długotrwale bezrobotnych
kobiet spadek ten wynosił odpowiednio 16,1% i 16,5%. Wyraźnie widać, że we wszystkich
kategoriach więcej jest bezrobotnych kobiet niż mężczyzn.
Tab. 3 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Boronów
i powiecie lublinieckim (w latach 2010 – 2014).
powiat lubliniecki

gmina Boronów

Data
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
31.12.2010

3346

1704

147

75

31.12.2011

3346

1704

161

85

31.12.2012

3478

1887

165

87

31.12.2013

3546

1897

169

91

31.12.2014

3641

2009

139

89

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu,
www.puplubliniec.samorzady.pl.

Tab. 4 Stopa bezrobocia w gminie Boronów i powiecie lublinieckim
(w latach 2010 – 2014) [%].
powiat lubliniecki

gmina Boronów

Data
Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

31.12.2010

6,7

7,2

6,7

7,3

31.12.2011

6,7

7,2

7,4

8,4

31.12.2012

7,0

8,0

7,5

8,5

31.12.2013

7,1

8,1

7,7

8,8

31.12.2014

7,4

8,7

6,3

8,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu
www.puplubliniec.samorzady.pl i Banku Danych Lokalnych www.stat.gov.pl.
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Liczba bezrobotnych zarówno w gminie Boronów, jak i powiecie lublinieckim do
2013 r. systematycznie wzrastała. W 2014 r. w gminie Boronów nastąpił spadek liczby
bezrobotnych (o 17,7%), zaś w powiecie lublinieckim wzrost (o 2,7%). Stopa bezrobocia w
obu analizowanych jednostkach samorządowych zachowywała się podobnie, przy czym w
gminie Boronów osiągnęła wyższy maksymalny poziom niż w powiecie lublinieckim. Należy
także zauważyć, że w obu jednostkach stopa bezrobocia wśród kobiet jest wyższa niż
bezrobotnych ogółem.
Tab. 5 Zarejestrowani bezrobotni w powiecie lublinieckim według wieku
(stan na 31.12.2015 r.).
18 – 24
lata

25 – 34
lata

35 – 44
lata

45 – 54
lata

55 – 59
lat

60 i
więcej

Ogółem

468

733

513

493

251

99

Kobiety

245

491

309

251

125

13

Kobiety (w %)

52,4

67,0

60,2

50,9

49,8

13,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu,
www.puplubliniec.samorzady.pl.

Najwięcej bezrobotnych w powiecie lublinieckim występuje w grupie wiekowej między
25 a 34 rokiem życia. Dosyć wysokie bezrobocie występuje także w przedziałach wiekowych
18 - 24 i 35 - 44 lata. Najmniej bezrobotnych jest w grupie powyżej 60 roku życia. Widać
zatem, iż problemem tym dotknięte są szczególnie osoby młode. W większości kategorii
wiekowych więcej jest bezrobotnych kobiet niż mężczyzn. Największa różnica dotycząca płci
występuje w przedziale wiekowym 25 - 34 lata (gdzie bezrobotnych kobiet jest ponad
dwukrotnie więcej niż mężczyzn) i 35 – 44 lata. W przypadku osób w wieku „60+” sytuacja
jest odwrotna i liczba bezrobotnych mężczyzn jest kilkukrotnie wyższa niż kobiet.
Tab. 6 Zarejestrowani bezrobotni w powiecie lublinieckim według poziomu
wykształcenia (stan na 31.12.2015 r.).
Wykształcenie
Wyższe

Policealne i
Średnie
zawodowe

Średnie
ogólnokształcące

Zasadnicze
zawodowe

Gimnazjalne i
poniżej

Ogółem

296

565

279

830

597

Kobiety
(osoby)

214

360

210

403

247

Kobiety (%)

72,3

63,7

75,3

48,6

41,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Lublińcu,
www.puplubliniec.samorzady.pl
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Najwięcej bezrobotnych osób posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe.
Następna w kolejności grupa to ta z wykształceniem gimnazjalnym (w tym niepełnym) oraz
policealnym i średnim zawodowym. Najmniej bezrobotnych posiadało zaś wykształcenie
wyższe i średnie ogólnokształcące. Wpływ na to może mieć fakt, iż osoby te są zazwyczaj
bardziej mobilne i opuszczają teren powiatu w poszukiwaniu pracy. Zastanawiać może, że w
przypadku

wykształcenia

wyższego,

policealnego,

średniego

zawodowego

i

ogólnokształcącego, wyraźnie więcej jest bezrobotnych kobiet. W przypadku dwóch
pozostałych kategorii dominują bezrobotni mężczyźni, lecz ta różnica nie jest tak duża jak we
wcześniejszych przypadkach.

3. Gospodarka
Rolnictwo indywidualne rozwija się głównie w wioskach poza miejscowością
Boronów, a także w tradycyjnie rolniczej dzielnicy Boronowa, Siodłokach. Wśród upraw
dominują zboża z dużym udziałem pszenicy, a także ziemniaki; w hodowli – trzoda chlewna i
bydło mleczne (nie występuje hodowla na skalę przemysłową).
Tab. 7 Struktura gruntów ornych ze względu na klasę bonitacyjną
w gminie Boronów [ha].
Klasa

Powierzchnia

grunty bardzo dobre - klasa I, II

0

grunty dobre - klasa III
grunty średnie - klasa IV
grunty słabe - klasa V, VI

11
240
554

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Boronów.

Tab. 8 Struktura użytków zielonych ze względu na klasę bonitacyjną
w gminie Boronów [ha].
Klasa

Powierzchnia

grunty bardzo dobre - klasa I, II
grunty dobre - klasa III
grunty średnie - klasa IV
grunty słabe - klasa V, VI

0
30
420
120

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Boronów.

W gminie Boronów wśród gruntów ornych największą powierzchnię zajmują grunty V
i VI klasy, czyli tzw. słabe - 68,8% całego obszaru. Następne są grunty klasy IV, czyli grunty
14

słabe (29,8%). Bardzo mały udział mają grunty III klasy - tylko 1,4%. Grunty orne o
najwyższej klasie bonitacji w gminie nie występują. W przypadku użytków zielonych
największy obszar zajmują grunty IV klasy (73,7%). Wyraźnie mniej jest gruntów klasy V i VI
(21,1%) oraz III (5,3%). Nie występują zaś grunty o najwyższej klasie bonitacji.
Większość terenu gminy Boronów porastają lasy, które zajmują 69,8% całej
powierzchni gminy (3931 ha). Wśród użytków rolnych największą powierzchnię zajmują
grunty orne, które stanowią 13,9% - 782 ha. W dalszej kolejności są łąki (8,9% - 501 ha), i
pastwiska (1,6% - 92 ha). Grunty o innym przeznaczaniu stanowią 5,8% obszaru gminy (327
ha)6.
Tab. 9 Struktura gospodarstw rolnych w gminie Boronów w latach 2010 – 2015
[liczba indywidualnych gospodarstw rolnych].
Powierzchnia

2010

2011

2012

2013

2014

2015

do 5 ha

190

194

194

198

210

218

od 5 do 10 ha

39

40

40

44

46

48

od 10 do 50 ha

13

13

15

16

17

17

powyżej 50 ha

1

1

1

1

1

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Boronów.

W gminie Boronów na przestrzeni ostatnich lat nie doszło do diametralnych zmian w
strukturze gospodarstw rolnych. Najwięcej jest gospodarstw o powierzchni do 5 ha, które w
2015 r. stanowiły 76,8% wszystkich gospodarstw (między 2010 a 2014 r. nastąpił wzrost ich
liczby o 14,7%). Następne w kolejności to gospodarstwa liczące od 5 do 10 ha. W 2015 r.
było ich 16,9%, a ich udział w ogólnej strukturze gospodarstw rolnych się zwiększył (wzrost o
7,8%). Wzrosła także na przestrzeni lat liczba gospodarstw rolnych o wielkości pomiędzy 10
a 50 ha (o 30,8%). W 2015 r. stanowiły one 6% wszystkich gospodarstw. W gminie
funkcjonuje jedno wielkopowierzchniowe gospodarstwo rolne, liczące ponad 50 ha.
Niepokojącą tendencją jest wzrost liczby najmniejszych gospodarstw, do 5 ha. Zgodnie ze
statystykami, tylko gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha mogą stanowić główne źródło
utrzymania dla rodzin. Rozdrobnienie ziemi w dalszej perspektywie może prowadzić do
nieopłacalności produkcji rolnej w gminie i znacznego zubożenia części jej mieszkańców.
Jednocześnie należy odnotować pozytywny trend związany ze wzrostem liczny gospodarstw

6

Dane za 2015 r. na podstawie informacji z Urzędu Gminy Boronów.
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o powierzchni od 5 do 10 ha i od 10 do 50 ha (choć w liczbach bezwzględnych wzrost ten
jest mniejszy).
Gmina Boronów jest gminą wiejską, gdzie rolnictwo jest ważnym, lecz nie
dominującym sektorem gospodarki. Wśród przedsiębiorstw wyraźną większość stanowią
małe (od 1 do 9 pracowników), a głównymi branżami są handel i szeroko pojęta naprawa
Rys. 6 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON
w gminie Boronów w latach 2010-2014.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

W 2010 r. w gminie Boronów zarejestrowane były 243 podmioty gospodarcze. Rok
później nastąpił niewielki spadek ich liczby. Od tamtego czasu następował nieznaczny, ale
systematyczny wzrost ich liczby. Największy miał miejsce pomiędzy 2013 a 2014 rokiem
i wyniósł 2%, mniejszy „skok” odnotowano między 2011 a 2012 r. (1,7%).

16

Tab. 10 Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON według sektorów
własnościowych w latach 2010 - 2014.
2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

sektor publiczny

8

sektor prywatny

235

sektor publiczny

8

sektor prywatny

233

sektor publiczny

8

sektor prywatny

237

sektor publiczny

8

sektor prywatny

240

sektor publiczny

8

sektor prywatny

245

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Jak widać, na przestrzeni lat wzrastała liczba podmiotów gospodarczych w sektorze
prywatnym, zmianom nie ulegał zaś sektor publiczny, w którym liczba podmiotów
utrzymywała się na tym samym poziomie. W 2014 r. wśród wszystkich podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą w gminie, te z sektora prywatnego stanowiły 96,8%,
a z publicznego - 3,2%.
Wśród sektora prywatnego najliczniejszą grupę stanowi działalność gospodarcza
osób fizycznych - 90,7% ogółu zarejestrowanych podmiotów prywatnych. Spółki handlowe to
5,6% wszystkich podmiotów prywatnych, co - jak na gminę o charakterze wiejskim - jest
wysokim wynikiem. Stosunkowo duży udział posiadają także stowarzyszenia i inne
organizacje społeczne, które w 2014 r. stanowiły 2,4% podmiotów. Niestety, małą grupę,
szczególnie w kontekście wiejskiego charakteru gminy, stanowią spółdzielnie - 0,6%. Jest to
jednak problem ogólnopolski. Na terenie gminy niewiele jest także spółek z udziałem kapitału
zagranicznego - 0,6% W sektorze publicznym zdecydowanie dominują samorządowe
jednostki prawa budżetowego ze wskaźnikiem 75%7.

7

Dane na podstawie: www.stat.gov.pl.
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Tab. 11 Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie lublinieckim i jego gminach
w latach 2010-2014.
2010
p. lubliniecki
g. Lubliniec
g. Boronów
g. Ciasna
g. Herby
g. Kochanowice
g. Koszęcin
g. Pawonków
g. Woźniki

2011

2012

5855 100,0% 5715 100,0% 5940 100,0%
2242 38,3% 2193 38,4% 2269 38,2%
243
4,2%
241
4,2%
245
4,1%
453
7,7%
449
7,9%
464
7,8%
523
8,9%
521
9,1%
546
9,2%
445
7,6%
442
7,7%
442
7,4%
925
15,8%
845
14,8%
877
14,8%
347
5,9%
348
6,1%
367
6,2%
677
11,6%
676
11,8%
730
12,3%

2013
6095
2322
248
470
551
474
916
364
750

100,0%
38,1%
4,1%
7,7%
9,0%
7,8%
15,0%
6,0%
12,3%

2014
6157
2339
253
476
538
474
914
404
759

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, to na tle całego
powiatu lublinieckiego gmina wypada słabo. W 2014 r. na jej terenie działało 4,1%
wszystkich przedsiębiorstw z terenu powiatu. Należy zwrócić uwagę, że na przestrzeni lat
udział ten jest stabilny, a nieznaczny spadek nastąpił tylko pomiędzy 2011 a 2012 rokiem.
Na przestrzeni ostatnich lat wzrost liczby przedsiębiorstw w gminie wyniósł 4,1%.
Rys. 7 Podmioty gospodarcze w zależności od liczby
zatrudnianych pracowników (2014 rok).

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

W

gminie

zdecydowanie

dominują

mikroprzedsiębiorstwa,

zatrudniające

do

9 pracowników (jest ich 246 i stanowią 97,2% wszystkich przedsiębiorstw w gminie).
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100,0%
38,0%
4,1%
7,7%
8,7%
7,7%
14,8%
6,6%
12,3%

W większości są to jednoosobowe podmioty działające na zasadach samozatrudnienia.
Zazwyczaj nie tworzą dodatkowych miejsc pracy, a większość pracowników zatrudniają
okresowo albo na umowy cywilnoprawne. Małych przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do
49 pracowników jest 4 (1,6%). Od 2013 r. działają trzy średnie przedsiębiorstwa
(zatrudniające od 50 do 249 pracowników), nie występuje zaś żadne duże przedsiębiorstwo.
Na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie wzrastała liczba mikroprzedsiębiorstw (wzrost o
7,4%), zaś liczba małych przedsiębiorstw utrzymuje się na tym samym poziomie.
Rys. 8 Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON
wg sekcji PKD w gminie Boronów w 2014 r. (sekcje powyżej 5 podmiotów).

A – Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
C - Przetwórstwo przemysłowe
F – Budownictwo
G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych, motocykli oraz
artykułów użytku osobistego i domowego
H - Transport i gospodarka magazynowa

I – Działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi
M – Działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna
S i T - Pozostała działalność usługowa i
gospodarstwa
domowe
zatrudniające
pracowników,
gospodarstwa
domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na
własne potrzeby

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

W gminie Boronów wyraźnie dominują dwie sekcje gospodarcze: działalność
związana z handlem hurtowym i detalicznym, w tym szeroko pojęta naprawa (26,5%
wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych) oraz budownictwo (26,1%).
Następna sekcja gromadzi już mniej przedsiębiorstw - przetwórstwo przemysłowe (14,2%).
W kolejnych sekcjach podmiotów gospodarczych jest jeszcze mniej: pozostała działalność
19

usługowa i gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (6,3%), transport i
gospodarka magazynowa (5,5%) oraz rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (5,1%). Najmniej
podmiotów funkcjonuje w sektorach: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (3,6%)
oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (3,2%). W
gminie Boronów zarejestrowane są także firmy działające w innych sektorach, ale zazwyczaj
jest ich tylko kilka.
Tab. 12 Najwięksi pracodawcy w gminie Boronów.
Nazwa / Miejscowość
Arkadiusz Mika PHU „DOMAX” /
ul. Grabińska 13, Boronów
Hucz Sp. z o. o. spółka
komandytowa /
ul. Częstochowska 14, Boronów
GOBOR Grzegorz Gorzelak /
ul. Częstochowska 8, Boronów

Forma prawna
osoba fizyczna

Rodzaj produkcji lub
usług
branża budowlana,
drogowa

spółka

branża budowlana,
drogowa

osoba fizyczna

produkcja mebli

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Boronów.

Z podmiotów zaliczanych do tzw. „otoczenia przedsiębiorców” w gminie Boronów
można wyróżnić dwa banki:


Bank Spółdzielczy w Koszęcinie oddział w Herbach z/s w Boronowie, ul. Wolności,



Agencja Banku Polskiego PKO, ul. Dolna 2, Boronów.
Gmina nie posiada żadnego systemu preferencji dla przedsiębiorców.

4. Infrastruktura techniczna
Przez teren gminy nie przebiegają żadne drogi krajowe. Jak zostało to wcześniej
napisane, na obszarze gminy znajdują się fragmenty dróg wojewódzkich: 905 (Herby-Piasek)
i 907 (Niewiesze-Wygoda) o długości ok. 15 km. Drogi powiatowe przebiegają przez
miejscowości Zumpy i Dębowa Góra (odcinki o łącznej długości prawie 8 km). Obie
posiadają nawierzchnię utwardzoną. Gmina zarządza z kolei ok. 60 km dróg, w tym 17,6 km
o nawierzchni twardej, 29,7 km z nawierzchnią twardą ulepszoną i 12,8 km o nawierzchni
gruntowej.
Przez teren gminy Boronów, w kierunku północ-południe, biegnie linia kolejowa nr
131, łącząca Chorzów z Tczewem. Dodatkowo w Boronowie znajduje się bocznica do
Naftobazy. Budynek dworca powstał w 1926 r. przy okazji budowy linii Kalety - Herby 20

Wieluń - Podzamcze. Obecnie oferta przewozów kolejowych pozwala na przejazdy w
kierunku Częstochowy, Tarnowskich Gór czy Wielunia.
Ponadto komunikację publiczną zapewniają autobusy (gł. PKS w Lublińcu i PKS w
Częstochowie) oraz prywatne busy.
Chodniki znajdują się jedynie w miejscowości Boronów, gdzie osiągają długość 5,1
km. Stan techniczny można ocenić jako dobry. Również w Boronowie wytyczono ścieżkę
rowerową o długości 3,1 km i w stanie technicznym dobrym. Parking znajduje się przy
kościele (ul. Wolności w Boronowie).
W gminie istnieje sieć wodociągowa (zarządza nią Gmina Boronów), przy czym woda
czerpana jest z gminy Herby. Łącznie wybudowano 36 km sieci, której średni wiek to 22 lata,
a ubytki wynoszą ok. 16%. Do sieci wodociągowej podłączonych jest ok. 910 odbiorców
indywidualnych (gospodarstwa domowe), 30 przedsiębiorców i 5 odbiorców komunalnych.
Woda z sieci nie trafia do ok. 20 gospodarstw domowych, które stanowią 2% wszystkich
odbiorców. Jakość wody należy ocenić jako dobrą. Roczne zużycie wody na cele
przemysłowe wynosi 10400 m3, zaś na cele socjalno-bytowe - 91000 m3.
Na terenie gminy istnieje ponadto 44,2 km sieci kanalizacyjnej, której zarządcą jest
Urząd Gminy. Obejmuje ona 35,4 km sieci sanitarnej i 8,8 km deszczowej. Średni wiek
urządzeń to 18 lat. Na terenie gminy Boronów znajdują się trzy oczyszczalnie ścieków oczyszczalnia typu Lemna z 2000 r. w Boronowie, BIOCLAR z 2008 r. w Dębowej Górze i
BIOCLAR-BCT-S z 2011 r. w Hucisku. Należy nadmienić, że w miejscowości Boronów
powstaje nowa oczyszczalnia.
Tab. 13 Dane dotyczące oczyszczalni ścieków funkcjonujących w gminie Boronów.
Moc przerobowa [m3/d]

Ilość oczyszczanych ścieków [m3/d]

Boronów

300

152

Dębowa Góra

12

5,5

Hucisko

40

33

Miejscowość

Źródło: dane z Urzędu Gminy Boronów.

Ponad 80 gospodarstw korzysta z szamb. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest
97% mieszkańców gminy.
Od 2013 r., zgodnie ze zmianami ustawowymi, w gminie Boronów obowiązuje nowy
system gospodarowania odpadami. Wprowadzono w związku z tym dwie stawki opłat 21

niższe za odbiór odpadów segregowanych i wyższe za odbiór odpadów niesegregowanych.
Odpady segregowane są przy wykorzystaniu 4 kolorów worków: niebieskich na odpady
papierowe, żółte na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, zielone na
szkło i brązowe na odpady zielone lub biodegradowalne. Osobne pojemniki służą do
gromadzenia odpadów zmieszanych. Firma odbierająca śmieci kontroluje również fakt ich
segregowania - pojemnik, w którym zamiast posegregowanych odpadów, znajdą się
zmieszane, zostaje oznaczony, co powoduje naliczenie wyższej opłaty za wywóz. W
miejscowości Hucisko funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
czynny trzy razy w tygodniu, w tym w soboty oraz w godzinach popołudniowych. Odpady są
odbierane z nieruchomości raz w miesiącu.
Siecią elektryczną na terenie gminy zarządza firma Tauron Dystrybucja S.A.
Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się z Głównego Punktu Zasilającego w Hucisku
poprzez linię napowietrzną Herby - Olszyna - Boronów (15 kV) z odgałęzieniami.
Przez teren gminy nie biegnie żaden gazociąg - najbliższy znajduje się w gminie
Herby. Mieszkańcy nie są zainteresowani podłączeniem do sieci, zwłaszcza w kontekście
wykorzystywania gazu do ogrzewania domów (z punktu widzenia mieszkańców jest to zbyt
drogie). Z kolei dostawcy gazu nie są zainteresowani inwestycją ze względu na jej niską
opłacalność spowodowaną m.in. brakiem na terenie gminy dużych zakładów, mogących w
większej ilości wykorzystywać gaz.

5. Infrastruktura społeczna
Najmłodsze dzieci z terenu gminy mają do dyspozycji dwa przedszkola: publiczne,
działające w ramach Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie,
oraz Przedszkole Prywatne Krzyś w Boronowie. Na przestrzeni lat zauważyć można wyraźny
spadek liczby dzieci uczęszczających do przedszkola w ramach ZPO (z 51 dzieci w roku
szkolnym 2011/2012 do 25 w roku szkolnym 2015/2016) oraz jednoczesny, również prawie
dwukrotny, wzrost liczby dzieci w placówce prywatnej (w analogicznym czasie z 20 do 54
dzieci). Liczba nauczycieli w przedszkolu publicznym utrzymuje się na stałym poziomie 2
zatrudnionych, zaś w prywatnym wzrosła z 3 do 8. Godziny pracy placówek przedszkolnych
są elastyczne i uzależnione od wskazań rodziców.
W Zespole Placówek Oświatowych funkcjonuje również Szkoła Podstawowa - jedyna
taka placówka na terenie gminy. Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wzrosła w
stosunku do roku 2011/2012 o 25,3% (z 217 do 272 dzieci). Obecnie uczniowie uczęszczają
do 11 oddziałów, a zajęcia prowadzi łącznie 23 nauczycieli.
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Uczniowie mają do dyspozycji salę gimnastyczną i pracownię komputerową z 16
stanowiskami podłączonymi do internetu. Świetlica szkolna czynna jest 35 godzin
tygodniowo. Oferta zajęć pozalekcyjnych (13 godzin) obejmuje kółka przedmiotowe,
informatyczne, krajoznawcze, artystyczne i sportowe.
Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w 2015 r. pokazują wysoki poziom nauczania
języka obcego - angielskiego. Uczniowie z terenu gminy w tej części sprawdzianu uzyskali
średnio 81,26%, a lepszy wynik mieli tylko uczniowie z gminy Lubliniec (średnia dla powiatu
lublinieckiego to 78,3%). Bardzo wysokie noty uzyskali także na sprawdzianie z języka
polskiego - 75,52% (najwyższy wynik w powiecie, przekraczający średnią powiatową 71,92%). Z kolei w przypadku matematyki wyniki osiągane przez uczniów ZPO w Boronowie
są najgorsze spośród szkół z terenu powiatu - średni wynik to 45%.
Rys. 9 Średnie wyniki uczniów ze sprawdzianu szóstoklasisty w powiecie lublinieckim
w 2015 roku [%].

Gmina Woźniki
Gmina Pawonków
Gmina Lubliniec
Gmina Koszęcin

język angielski

Gmina Kochanowice

matematyka

Gmina Herby

język polski

Gmina Ciasna
Gmina Boronów

Powiat Lubliniecki
0

20

40

60

80

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowania Informacje o wynikach sprawdzianu 2015 w
województwie śląskim,
http://oke.jaworzno.pl/wyniki/sprawdzian/2015_informacja_wstepna_SP_wgOKE.pdf.

W Zespole działa gimnazjum, przy czym w tym wypadku liczba uczniów ulega
zmniejszeniu - ze 109 w roku szkolnym 2011/2012 do 89 w roku 2015/2016 (spadek o
18,3%). Liczba oddziałów szkolnych zmalała z 6 do 3, a nauczycieli z 11 do 10.
Uczniowie mają do dyspozycji salę gimnastyczną oraz 24-stanowiskową pracownię
komputerową z podłączeniem do internetu. Wśród 5 godzin zajęć pozalekcyjnych
tygodniowo dla uczniów znajdują się kółka przedmiotowe i sportowe.
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Analizując lata 2012-2015, można zauważyć największą poprawę wyników w
zakresie egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka
angielskiego. Przeciwna tendencja występuje przede wszystkim w przypadku egzaminu z
języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. W zasadzie w przypadku wszystkich
przedmiotów egzaminacyjnych wyniki uczniów z terenu gminy są lepsze niż średnie wyniki
dla całego powiatu lublinieckiego. Można jednak wskazać, że największe problemy
uczniowie mają w przypadku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków
obcych na poziomie rozszerzonym.
Tab. 14 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów z gminy Boronów i powiatu
lublinieckiego w latach 2012-2015.

H, W JP
2012
2013
2014
2015

2012
2013
2014
2015

63
57
59
72

P

gmina Boronów
M JA-p JA-r JN-p JN-r

67
58
74
67

52 51
58
39
75
73
56 47
56
34
82
49
51 41
56
29
66
56
54 54
74
54
77
46
powiat lubliniecki
H, W JP P M JA-p JA-r JN-p JN-r
62
67 51 49
66
51
66
39
57
59 58 47
61
46
68
49
59
70 54 48
66
45
63
46
64
59 50 49
66
47
65
41

Legenda: H,W - historia, WOS, JP - język polski, P - przedmioty przyrodnicze, M - matematyka, JA-p jęz. angielski podstawowy, JA-r - jęz. angielski rozszerzony, JN-p - jęz. niemiecki podstawowy, JN-r jęz. niemiecki rozszerzony.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie,
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/komunikowanie-wynikow.

Zespół Placówek Oświatowych nie prowadzi wymiany uczniów z placówkami
oświatowymi z zagranicy. Mimo to prowadzone są wymiany nauczycieli w ramach programu
Erasmus+. Ponadto w Zespole gościli uczniowie z Litwy w ramach Polsko-Litewskiego
Funduszu Wymiany Młodzieży.
W gminie działają 2 kluby sportowe: Ludowy Klub Sportowy Jedność Boronów oraz
Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Boronovia. W zajęciach LKS Jedność Boronów bierze
udział nawet 150 uczestników, w przypadku drugiego klubu 60-100 osób. Mieszkańcy mogą
korzystać z obiektu sportowego w Boronowie przy ul. Koszęcińskiej, gdzie mają do
dyspozycji boisko do piłki nożnej (oświetlone, z trybuną na 450 miejsc siedzących), boisko
treningowe oraz asfaltowe do gry w koszykówkę i tenisa ziemnego. Ponadto przy ul.
Poznańskiej zlokalizowany jest kompleks sportowy typu ORLIK, obejmujący dwa boiska ze
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sztuczną nawierzchnią. W Zespole Placówek Oświatowych można korzystać z dwóch sal
gimnastycznych. Również w Boronowie znajdują się inne obiekty sportowe:



siłownia i magazyn sprzętu sportowego przy ul. Koszęcińskiej,
siłownia zewnętrzna na terenie Parku Gminnego.
Wymienione wyżej kluby sportowe organizują dużą liczbę imprez sportowych na

terenie gminy:
Tab. 15 Imprezy sportowe na terenie gminy Boronów.

Nazwa imprezy
Zawody sportowe piłka nożna

Mistrzostwa Gminy
Boronów w
szachach
Mistrzostwa Gminy
Boronów w tenisie
stołowym
Mikołaj na sportowo
Mistrzostwa Gminy
Boronów w biegach
przełajowych
Organizacja
Sportowego Turnieju
Miast
i Gmin
Turniej Siatkówki
Dziewcząt
z okazji Święta
Niepodległości

Organizator
Ludowy Klub
Sportowy
Jedność
Boronów
Klub
RekreacyjnoSportowy TKKF
Boronovia

Charakter
imprezy

Czas
trwania

Szacunkowa
ilość
uczestników
ok. 130 osób

Lokalne,
regionalne

łącznie ok.
60 dni w
roku

Lokalny

1 dzień

ok. 40

Regionalny

1 dzień

ok. 50

Lokalny

1 dzień

ok. 80

Lokalny

1 dzień

ok. 100

Ogólnopolski

7 dni

ok.1200

Regionalny

1 dzień

ok. 70

Źródło: dane z Urzędu Gminy Boronów.

Instytucją kultury w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury w Boronowie, w strukturze
którego działa również biblioteka. Zainteresowani mogą uczęszczać na zajęcia taneczne,
kółka plastycznego, studia piosenki bądź teatralnego, zajęcia orkiestry dętej, kółka
historyczno-modelarskiego oraz drużyny ZHP. Ośrodek organizuje kilka imprez kulturalnych
w ciągu roku:
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Tab. 16 Imprezy kulturalne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Boronowie
na terenie gminy.
Nazwa imprezy
Konkurs Kolęd
Minifestiwal Piosenki
dla Przedszkolaków
INTERPRETACJE
Dzień Boronowa
Dożynki Gminy Boronów

Charakter
imprezy
regionalny
regionalny

Czas
trwania (dni)
3
3

Szacunkowa ilość
uczestników
100
150

międzywojewódzki
lokalny
lokalny

3
2
2

100
800- 1.000
1000- 1200

Źródło: dane z Urzędu Gminy Boronów.

Biblioteka dysponuje ponad 17 tys. woluminów, przy czym rocznie dokonuje ok.
8600 wypożyczeń. Zapisanych jest do niej 602 czytelników. Poziom czytelnictwa w gminie
jest dość niski i w 2014 r. wyniósł 14,2 wypożyczeń na 1 czytelnika (wzrost z 12,4 w 2012 r.),
podczas kiedy dla powiatu - 21,5.
Na terenie gminy działają też 3 zespoły artystyczne. Zespół muzyczny AGAT
występuje na festynach w zaprzyjaźnionych gminach, ale także na uroczystościach, jak 85lecie OSP w Strzebiniu. Dziecięcy zespół KRZYK z kolei działa w dziedzinie tańca i również
występuje na imprezach na i poza terenem gminy. Przy GOK funkcjonuje Studio Teatralne
"Pod reflektorem", które za swoją działalność otrzymało nagrodę w ramach XII Przeglądu
Zespołów Teatralnych.
Opiekę zdrowotną świadczą w gminie Boronów dwa podmioty medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Boronowie oraz
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna Zal-Dent w Boronowie.
W pierwszej placówce mieszkańcy mogą korzystać z usług lekarza pierwszego kontaktu oraz
pediatry. Przychodnia czynna jest w godzinach 8-18. Druga placówka działa w tych samych
godzinach i świadczy usługi z zakresu stomatologii ogólnej. Ponadto w Boronowie znajdują
się dwie apteki.
Świadczeniem pomocy społecznej w gminie zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Boronowie. Gmina należy do tych jednostek w województwie śląskim, które
mają najmniejsze wydatki na świadczenia realizowane w ramach zadań własnych gmin w
przeliczeniu na 1 mieszkańca8. W 2014 r. wg Banku Danych Lokalnych GUS z pomocy
społecznej korzystało w sumie 58 gospodarstw domowych. Udział osób korzystających z

8

Ocena zasobów pomocy społecznej województwo śląskie 2015, http://ropskatowice.pl/dopobrania/OZPS_2015.pdf, s. 146.
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pomocy społecznej w gospodarstwach domowych w stosunku do ogółu mieszkańców
wynosił 5,3, tyle samo co wskaźnik dla całego województwa. Jest on jednocześnie niższy niż
średnia dla powiatu - 5,9. W 2014 r. ponadto 112 rodzin korzystało ze świadczeń rodzinnych.
W tej grupie środki przyznano w sumie 194 dzieciom, wśród których 92,8% stanowiła
młodzież do 17 roku życia.
Na terenie gminy nie ma żadnego komisariatu policji, natomiast o bezpieczeństwo
publiczne dba Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu. Dzielnicowi opiekujący się gminą
pracują w Komisariacie Policji w Woźnikach. W 2015 r. gmina udzieliła Komendzie wsparcia
finansowego w wysokości 4 tys. zł, które zostało przeznaczone na zakup samochodu.
Najczęściej popełnianymi na terenie gminy przestępstwami są kradzieże z
włamaniem oraz kradzieże cudzej rzeczy - w obu tych kategoriach widać wzrost ich liczby w
latach 2014-2015. W zakresie ruchu drogowego odnotowuje się spadek liczby wypadków, a
jednocześnie wzrost liczby kolizji na terenie gminy.
Tab. 17 Liczba przestępstw popełnionych na terenie gminy Boronów
w latach 2014-2015.
Kradzież cudzej rzeczy
Kradzież z włamaniem
Rozbój
Uszkodzenia rzeczy
Bójka, pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Ustawa o narkomanii

2014
3
2
0
0
0
0
1

2015
5
7
0
1
0
0
0

Źródło: Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu oraz informacja o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2015 r.,
http://lubliniec.slaska.policja.gov.pl/k13/bezpieczenstwo/stan-bezpieczenstwana/165386,Sprawozdanie-z-dzialalnosci-KPP-w-Lublincu-za-2015r.html, s. 7.
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Rys. 10 Zagrożenie zdarzeniami drogowymi w gminie Boronów w latach 2013-2015.

Źródło: Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu oraz informacja o stanie
porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2015 r.,
http://lubliniec.slaska.policja.gov.pl/k13/bezpieczenstwo/stan-bezpieczenstwana/165386,Sprawozdanie-z-dzialalnosci-KPP-w-Lublincu-za-2015r.html, s. 11.

O bezpieczeństwo pożarowe na terenie gminy dba Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Lublińcu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Boronowie. Jednostka OSP
jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i liczy ok. 60 członków. Ze
sprawozdań z działalności KP PSP wynika, że na terenie gminy rośnie liczba pożarów (co
jednak może być spowodowane np. suszą), dość znacząco rośnie liczba miejscowych
zagrożeń, natomiast spada - fałszywych alarmów.
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Rys. 11 Liczba interwencji jednostek straży pożarnej na terenie gminy Boronów
w latach 2013-2015.

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk interwencji jednostek straży pożarnej, http://strazlubliniec.pl/index.php?url=statystyki-roczne.

6. Jakość rządzenia
Gmina Boronów współpracuje z gminą Komorni Lhotka w Czechach.
Ponadto działa w ramach trzech związków gmin. Od 1993 r. jest członkiem Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów z siedzibą w Katowicach. Główne cele stowarzyszenia to
szkolenie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki, środków unijnych i innych,
działalność na rzecz rozwoju lokalnego i promocji oraz realizacja programu rozwoju
obszarów wiejskich z terenu województwa śląskiego. W 2008 r. gmina Boronów wraz z
czterema innymi samorządami stworzyła Lokalną Grupę Działania ”Bractwo Kuźnic”.
Organizacja zajmuje się m.in. promocją obszarów wiejskich i aktywizacją społeczną oraz
gospodarczą mieszkańców. Od 2013 r. gmina funkcjonuje w ramach Związku Gmin i
Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, mającego siedzibę w Gliwicach.
Jego działalność koncentruje się przede wszystkim na koordynowaniu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych oraz kwestii dofinansowania z funduszy unijnych i krajowych.
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Tab. 18 Związki międzygminne, do których należy gmina Boronów
Nazwa związku

Jego główny cel

Rok przystąpienia

Służba na rzecz społeczności lokalnych i
samorządów terytorialnych województwa
śląskiego
Promowanie obszarów wiejskich mobilizowanie
ludności do wzięcia aktywnego udziału w
Lokalna Grupa Działania
procesie rozwoju obszarów wiejskich
,,Bractwo Kuźnic”
położonych w gminach wchodzących w skład
stowarzyszenia
Współdziałanie w celu efektywnego
wykorzystania środków finansowych
Związek Gmin i Powiatów
Regionalnego Programu Operacyjnego
Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w
Województwa Śląskiego
szczególności Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
Śląski Związek Gmin
i Powiatów

1993

2008

2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Boronów.

W ostatnich wyborach samorządowych frekwencja w gminie Boronów wyniosła
52,6%, a w powiecie lublinieckim 47,2%. W wyborach prezydenckich w 2015 r. frekwencja
wyniosła

w

gminie

50%,

zaś

w

powiecie

51,2%.

Podczas

ostatnich

wyborów

parlamentarnych w gminie zagłosowało 48,8% uprawnionych, a w powiecie 46%.
W gminie Boronów funkcjonują trzy organizacje pozarządowe. Stowarzyszenie dla
Boronowa zajmuje się szeroko pojętą aktywizacją społeczną i kulturalną mieszkańców, zaś
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej promocją wiedzy o historii i tradycji gminy
oraz regionu. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zajmuje się ochroną przeciwpożarową i
prowadzeniem akcji ratunkowych.
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Tab. 19 Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Boronów.
Liczba
członków

Zakres działania

Nazwa

- działalność związana z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą
oraz pozostałymi usługami społecznymi z wyłączeniem
zabezpieczeń społecznych,
Stowarzyszenie - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
dla Boronowa
- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji,
- działalność wspomagająca edukację,
- wystawianie przedstawień artystycznych..
- ochrona dziedzictwa kulturowego,
- popularyzacja wiedzy historycznej, w tym historii regionu,
- propagowanie wartości katolickich, etycznych,
Stowarzyszenie - szerzenie świadomości ekologicznej i ekonomicznej,
- promocja regionu, produktów lokalnych i regionalnych,
Miłośników
- wspomaganie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi
Ziemi
Boronowskiej Gminy Boronów,
- propagowanie kultury i sportu,
- działanie na rzecz wszystkich grup społecznych i
wiekowych w gminie,
- integracja społeczeństwa.
Ochotnicza
Walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi
Straż Pożarna miejscowymi zagrożeniami.
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Ok. 60

W 2014 r. dochody gminy Boronów wynosiły prawie 13 mln zł i niemal równoważyły
się z wydatkami, które były o prawie 65 tys. zł wyższe. W stosunku do projektu budżetu,
udało się zwiększyć dochody budżetowe o 5,5% i obniżyć wydatki o 7,4%. Budżet w 2014 r.
można uznać za zrównoważony.
Tab. 20 Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków budżetu
gminy Boronów w 2014 r. [zł]

l. p.

Wyszczególnione

Plan na 2014 r.
po zmianach

Wykonanie

% wykonania w

budżetu za

stosunku do

2014 r.

planu

1.

Dochody ogółem

12 318 663,51

12 993 463,70

105,5

2.

Wydatki ogółem

14 099 513,51

13 059 145,41

92,6

3.

Przychody

2 049 266,00

2 676 446,49

130,6

4.

Rozchody

268 416,00

268 416,00

100

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Boronów za 2014 rok.
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II Podsumowanie - analiza SWOT
Analiza SWOT jest jedną z częściej wykorzystywanych metod porządkowania
informacji w bardzo różnych obszarach, związanych z planowaniem strategicznym, jako
uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Rozpatrywanie możliwości
tego, co powinno nastąpić w przyszłości, wymaga konkretnej wiedzy o stanie obecnym oraz
przewidzenia możliwych szans i zagrożeń dla planowanych działań. Konieczne staje się więc
przeprowadzenie diagnozy aktualnego stanu organizacji (planującej określone działania),
która polega na określeniu jej mocnych i słabych stron.
Każda analiza SWOT składa się z czterech elementów:
•

mocnych stron,

•

słabych stron,

•

szans,

•

zagrożeń.
Mocne

strony

to

wszystkie

elementy

stanowiące

atut,

przewagę,

zaletę

analizowanego podmiotu. Stanowią one zasoby, które można wykorzystać przy realizacji
zakładanych planów. Słabe strony to elementy stanowiące słabość, barierę, wadę
analizowanej organizacji. Są to więc dysfunkcyjne w kontekście realizacji planu cechy
danego podmiotu. Za szanse uważa się to, co daje możliwość przeprowadzenia korzystnej
zmiany, czyli wszystkie zewnętrzne względem planującego podmiotu czynniki i trendy
pozytywnie korelujące z planowanymi działaniami. Zagrożenia stwarzają dla analizowanej
organizacji

niebezpieczeństwo

wystąpienia

zmiany

zewnętrznej,

utrudniającej

lub

uniemożliwiającej (przynajmniej częściowo) realizację planowanych działań.
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MOCNE STRONY
- skanalizowanych 95% gospodarstw domowych,
- wodociąg na całym obszarze gminy,
- dobra komunikacja zbiorowa,
- gęsta sieć dróg wojewódzkich,
- linia kolejowa i dość duża ilość połączeń,
- dobry stan dróg lokalnych,
- ścieżki pieszo-rowerowe,
- obecność bazy paliw (wpływy z podatków),
- dostęp do Internetu na terenie niemal całej gminy,
- łatwy dostęp do sklepów,
- restauracja,
- ośrodek zdrowia i dwie apteki,
- obiekty sportowe,
- Gminny Ośrodek Kultury,
- zespół szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum),
- plac zabaw w prawie każdej miejscowości,
- przedszkola,
- park z siłownią zewnętrzną w Boronowie,
- zabytkowy kościół, kapliczki,
- walory turystyczno-krajobrazowe (Park Krajobrazowy Lasy nad
Górną Liswartą),
- wysoki poziom integracji społecznej mieszkańców,
- aktywnie działające na terenie gminy stowarzyszenia,
- Ochotnicza Straż Pożarna wpisana do KSRG.

SŁABE STRONY
- niektóre drogi wojewódzkie i powiatowe w złym stanie technicznym,
- brak obwodnicy Boronowa,
- brak sieci gazowej na obszarze gminy,
- brak infrastruktury noclegowej,
- duże zanieczyszczenie powietrza spowodowane niską emisją,
- brak lekarzy specjalistów,
- mała aktywność społeczna wśród osób niezrzeszonych w
organizacjach pozarządowych,
- brak uzbrojenia stref przemysłowych,
- brak ścieżek rowerowych w kierunkach Dębowej Góry czy Huciska,
- nieutwardzone drogi gminne,
- mała liczba szlaków/pętli rowerowych,
- słaba promocja turystyczna gminy,
- brak edukacji ekologicznej w szkołach.
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SZANSE
- pojawienie się nowych zakładów pracy,
- fundusze unijne i inne środki zewnętrzne,
- rozwój agroturystyki,
- wzrost demograficzny,
- napływ nowych mieszkańców z Częstochowy i aglomeracji śląskiej,
- współpraca z okolicznymi gminami w kwestii tworzenia spójnej
infrastruktury np. rowerowej,
- bliskość dużych korytarzy transportowych (autostrady A1 i A4) oraz
dróg krajowych,
- wzrost popularności turystyki lokalnej, krótkich jednodniowych
wycieczek,
- zmiana stylu życia - rosnący nacisk na ekologię.

ZAGROŻENIA
- trudne do spełnienia warunki "wejścia" w przypadku pozyskiwania
środków unijnych,
- szybkie starzenie się społeczeństwa,
- zmiany administracyjne (utworzenie województwa
częstochowskiego),
- niska subwencja oświatowa,
- zmiany prawne (na poziomie centralnym),
- niewłaściwe gospodarowanie środkami finansowymi,
- niepewność co do kształtu systemu nauczania,
- emigracja zarobkowa,
- zatrzymanie rozwoju społecznego (gł. działalności organizacji
pozarządowych) w związku z wyczerpaniem środków unijnych.
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III Wizja rozwoju i misja
Przeprowadzona

diagnoza

stanu

gminy

Boronów

w

różnych

aspektach

funkcjonowania stanowi podstawę do sformułowania wizji rozwoju. Określenie pożądanego
przez mieszkańców obrazu gminy pozwala bowiem na określenie celów rozwojowych, a
później także zaprojektowanie konkretnych zadań. To społeczność lokalna definiuje, jak
wygląda pożądany przez nią i dla niej atrakcyjny obraz gminy, którego urzeczywistnienie
będzie misją władz lokalnych.
Wizja nie ogranicza się jedynie do wyobrażeń gminy w bliższej lub dalszej
przyszłości. To także wyraz aspiracji lokalnej społeczności oraz władz. Odnosi się do rangi,
atrakcyjności, efektów wykorzystania atutów i szans pochodzących z otoczenia, eliminacji
zagrożeń

oraz

ograniczania

znaczenia

problemów

rozwojowych

o

charakterze

wewnętrznym.
Tworząc wizję, należy odpowiedzieć na kilka pytań, m.in.:


jakimi cechami gospodarczymi czy społecznymi powinna charakteryzować się gmina
w określonym czasie?



jakie są oczekiwania mieszkańców wobec gminy?



jaka wizja może motywować mieszkańców do podejmowania działań na rzecz swojej
wspólnoty?



jakie produkty/usługi/dziedziny mogą zwiększać atrakcyjność gminy dla podmiotów
z otoczenia?



jakie produkty/usługi/dziedziny mogą sprzyjać wzrostowi konkurencyjności gminy?
W przypadku gminy Boronów proponuje się następującą wizję:

Gmina Boronów miejscem przyjaznym mieszkańcom i turystom,
sprzyjającym rozwojowi osobistemu i aktywności społecznej.
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Misja

gminy

stanowi

deklaratywną

formę

określającą

sposób

realizacji

zaplanowanych celów i kierunków rozwoju gminy (w tym wypadku celów strategicznych i
operacyjnych). Determinuje ona charakter działań podejmowanych i realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty realizujące strategię rozwoju, także na
płaszczyźnie aksjologicznej. Stanowi ona swoisty kompas, który wskazuje, jakie działania
należy podjąć w celu realizacji strategii rozwoju. Określa rolę władz samorządowych w
procesie rozwoju wspólnoty lokalnej - zgodnie z misją władze lokalne są inicjatorem bądź
realizatorem przedsięwzięć zgodnych ze strategią, podejmowanych jednocześnie przez
różnych aktorów życia społecznego i gospodarczego.

Misją gminy Boronów jest wspieranie rozwoju społecznego i
gospodarczego mieszkańców poprzez mechanizmy
zrównoważonego rozwoju oraz szerokiej partycypacji społecznej,
sprzyjające zachowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
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IV Cele Strategii
Cel strategiczny
Rozwój infrastruktury gminnej
Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i komunikacyjna przekłada się na rozwój
również w innych dziedzinach polityk lokalnych. Infrastruktura pełni bowiem niejako rolę
usługową wobec innych czynników rozwojowych. Działania w tym zakresie obejmują przede
wszystkim budowę nowych sieci (w tym uzbrajanie terenów przeznaczonych pod inwestycje
bądź zabudowę mieszkaniową) oraz rozbudowę i modernizację już istniejących. Efektem jest
poprawa jakości usług komunalnych.
W "Strategii Rozwoju Powiatu Lublinieckiego" zapisano również kierunki rozwoju
wpływające na stan infrastruktury. Jednocześnie jednak są one ściśle związane z
postulowanym

wizerunkiem

powiatu

jako

terenu

atrakcyjnego

przyrodniczo

i

niezanieczyszczonego. Z tego względu dokument ten podkreśla konieczność budowania
sieci

tras

rowerowych,

ograniczanie

poziomu

hałasu

(generowanego

przez

ruch

samochodowy oraz zakłady przemysłowe). Pozostałe zapisy dotyczyły również rozbudowy
lub modernizacji ośrodków sportu i rekreacji jako sposobu na zagospodarowanie czasu
wolnego mieszkańców oraz potencjalnych turystów. Ważnym elementem był również zapis
dotyczący rozbudowy infrastruktury technicznej, w tym drogowej, wodno-kanalizacyjnej,
gazowej, telekomunikacyjnej itp.
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Cel operacyjny
Modernizacja sieci drogowej w gminie Boronów
Tytuł celu
operacyjnego

Modernizacja sieci drogowej w gminie Boronów
Sporym problemem na terenie gminy jest droga wojewódzka nr
907, prowadząca do Częstochowy. Ruch na tej drodze jest dość
duży, a zły stan techniczny drogi (koleiny) zagraża
bezpieczeństwu ruchu samochodowego oraz pieszych. Chodzi tu
gł. o odcinek między Boronowem i Częstochową (fragment
Koszęcin - Boronów został już wyremontowany). Oczywiście,
ponieważ droga znajduje się pod zarządem samorządu
województwa, gmina nie odpowiada za wykonanie tych prac.
Powinna jednak lobbować za ich przeprowadzeniem.
Modernizacji oraz naprawom powinny podlegać również drogi
gminne, m.in. w samym Boronowie, ale także innych
miejscowościach. Przykładem mogą być ulice: Słoneczna w
Zumpach, Pogodna, Sportowa czy ks. Adamka w Boronowie. W
ostatnim przypadku inwestycja jest szczególnie zasadna ze
względu na to, że droga prowadzi przez osiedle domów
jednorodzinnych, na którym pojawiają się nowe budynki. Remonty
dróg często ograniczają się do ich utwardzenia - np. ul. Krucza w
Hucisku.

Opis

W miarę możliwości drogi powinny być wyposażane w chodniki.
Przykładem jest ul. Częstochowska w Boronowie, zwłaszcza
fragment do skrzyżowania z ul. Leśną, który jest uczęszczany
przez dzieci i młodzież zmierzające do lub ze szkoły. Podobnie ul.
Wolności w kierunku Grojca. Warto zaznaczyć, że oba przykłady
dotyczą dróg wojewódzkich, w związku z czym ewentualne prace
są niezależne od gminy (tak jak to zostało już wyżej podkreślone).
Jednak są istotne ze względu na wzmożony ruch pojazdów (także
ciężkich) oraz większe prędkości.
Budowa ciągów pieszo-rowerowych, zwłaszcza wzdłuż głównych i
bardziej ruchliwych dróg, zwiększy poziom bezpieczeństwa
poruszających się po nich osób oraz ułatwi mieszkańcom dotarcie
do zakładów pracy czy instytucji gminnych. Z kolei budowa dróg
rowerowych poza Boronowem przyczyni się do bezpieczniejszego
poruszania się ich mieszkańców, ale również uczyni gminę
atrakcyjniejszą z punktu widzenia turystów. Mieszkańcy wskazują,
że takimi przedsięwzięciami mogłyby być: budowa ciągu wzdłuż
ul. Częstochowskiej, a także przedłużenie ciągu pieszorowerowego wzdłuż ul. Wolności w kierunku do Grojca i Huciska.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego można
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przebudować skrzyżowanie ul. Poznańskiej i Wolności i
przekształcić je w rondo. W ten sposób uda się zapobiec
problemom z ograniczoną widocznością pojazdów poruszających
się ul. Wojska Polskiego. Podobnie jak w poprzednich
przypadkach, skrzyżowanie to tworzą drogi wojewódzkie i gmina
nie ma większych możliwości działania na tym polu.
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 907
Plan działań

Modernizacja i naprawy dróg gminnych, w tym budowa chodników
Budowa ciągów pieszo-rowerowych bądź rowerowych.
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg wojewódzkich

Potencjalne
zewnętrzne źródła
finansowania:

Wskaźniki
monitoringu

PROW 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej
Liczba km dróg gminnych zmodernizowanych
Liczba km dróg gminnych wybudowanych
Liczba km nowo powstałych chodników
Liczba km wyremontowanych chodników
Liczba km nowo powstałych ciągów rowerowych/pieszorowerowych
Liczba zdarzeń i wypadków drogowych na terenie gminy
Liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych wypadków
drogowych na terenie gminy
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Cel operacyjny
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
Tytuł celu
operacyjnego

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
Gmina dotychczas inwestowała spore środki w rozbudowę sieci
wodno-kanalizacyjnej. Należy jednak nadal rozbudowywać sieć
kanalizacyjną m.in. poprzez dokończenie budowy oczyszczalni
ścieków socjalno-bytowych w Boronowie.
Niezbędna jest również rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
m.in. poprzez podłączenie do niej kolejnych dzielnic Boronowa
(np. Siudejka), w tym przedsiębiorstw zlokalizowanych przy ul.
Częstochowskiej.
Budowa infrastruktury powinna odnosić się także do terenów
przeznaczonych pod inwestycje. Brak uzbrojenia terenów
inwestycyjnych może powodować zniechęcenie potencjalnych
przedsiębiorców do lokalizowania swoich firm na terenie gminy.

Opis

Poza rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej, do infrastruktury
technicznej zaliczymy również kwestie związane z budynkami
mieszkalnymi lub gminnymi. W tym kontekście warto zadbać o
rozbudowę boiska przy Zespole Placówek Oświatowych o boisko
lekkoatletyczne z bieżnią, co pozwoli na urozmaicenie oferty zajęć
wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych o charakterze
sportowym. Ponadto ważna byłaby także rozbudowa zaplecza
sportowego przy ulicy Koszęcińskiej w Boronowie.
Działania modernizacyjne powinny objąć także mienie gminne w
postaci placu targowego (proponowane zadanie to utwardzenie
terenu).
W dalszej perspektywie czasowej, również w przypadku
pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych,
gmina może rozpatrzyć projekt budowy mieszkań socjalnych.
Ważnym elementem infrastruktury technicznej jest również
oświetlenie. Poza poprawą widoczności na drogach, ma ono
znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa publicznego. Ponieważ
gmina Boronów to gmina atrakcyjna przyrodniczo, postrzegana
jako
ekologiczna,
warto
inwestować
w
oświetlenie
energooszczędne (co oczywiście przynosi także oszczędności
finansowe). Postuluje się budowę/modernizację oświetlenia w
miejscowości Sitki, Zumpy (zwłaszcza ul. Słoneczna), drogi
rowerowej Boronów-Hucisko, a także stopniową wymianę
istniejących lamp w pozostałych częściach gminy.
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Modernizacja i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
Budowa oczyszczalni ścieków w Boronowie
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
Plan działań

Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Placówek
Oświatowych w Boronowie
Utwardzenie placu targowego w Boronowie
Budowa mieszkań socjalnych
Budowa i wymiana oświetlenia na energooszczędne

Potencjalne
zewnętrzne źródła
finansowania:

Wskaźniki
monitoringu

PROW 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, Bank Gospodarstwa Krajowego
Liczba km nowo wybudowanej sieci wodno-kanalizacyjnej
Przepustowość dobowa oczyszczalni ścieków
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych (mieszkania
socjalne)
Liczba zamontowanych lamp energooszczędnych
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Cel operacyjny
Poprawa efektywności wykorzystania przestrzeni publicznych oraz ich estetyki
Tytuł celu
operacyjnego

Poprawa efektywności wykorzystania przestrzeni
publicznych oraz ich estetyki
Z punktu widzenia zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych
istotne jest zadbanie o estetyczny wygląd przestrzeni publicznej.
Gmina Boronów to "zielona kraina" - stanowi to jej ogromny atut,
który trzeba wykorzystać w celu stworzenia spójnego wizerunku.
Przez teren gminy przepływa rzeka Liswarta, jednak należy
zadbać o jej najbliższe otoczenie, aby stało się miejscem spotkań
i wypoczynku. Rzeka płynie równolegle do ul. Wolności, jednej z
głównych dróg, dlatego warto zagospodarować jej nabrzeże wyrównać teren czy ustawić ławki. Dodatkowo można ustawić
tablice informacyjne, które opisywałyby rolę rzeki w historii gminy.

Opis

W Hucisku znajdują się stawy, które częściowo zostały już
zagospodarowane. Problemem jednak było chociażby znalezienie
ratowników. Warto na nowo wrócić do pomysłów rewitalizacji tych
terenów, z punktu widzenia mieszkańców i przyjezdnych ciekawe
wydaje się wzmocnienie brzegów jednego ze zbiorników i
przekształcenie go w plażę.
Aby park w Boronowie stał się miejscem chętnie odwiedzanym
przez mieszkańców, czy miejscem wypoczynku dla przyjezdnych,
warto wykonać tam nowe nasadzenia kwiatów i krzewów.
Podobnie na niezagospodarowanych terenach gminnych można
zorganizować skwery.
Zagospodarowanie terenów wokół Liswarty

Plan działań

Zagospodarowanie stawów w Hucisku
Nowe nasadzenia w parku w Boronowie

Potencjalne
zewnętrzne źródła
finansowania:
Wskaźniki
monitoringu

PROW 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Liczba nowych obiektów małej architektury
Liczba odwiedzających stawy w Hucisku

42

Cel strategiczny
Rozwój kapitału społecznego i potencjału ekonomicznego gminy

Współcześnie socjologia kładzie ogromny nacisk na pojęcie współdziałania - ludzie,
którzy ze sobą współpracują, działają w grupie, a nie indywidualnie, mogą osiągnąć więcej.
Ważnym elementem, niezbędnym wręcz do budowy kapitału społecznego, jest zaufanie:
zarówno do innych jednostek, jak i podmiotów, w tym instytucji publicznych. To dzięki niemu
możliwy jest m.in. rozwój gospodarczy.
Osiągnięcie stałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego jest ważne dla
wszystkich gmin. Dzięki niemu otrzymują stałe źródło finansowania potrzebne do
prowadzenia różnych projektów inwestycyjnych, a mieszkańcy zyskują pracę i dochody,
zapewniające im utrzymanie. Rozwój gospodarczy jednostki samorządu terytorialnego, jaką
jest gmina, musi opierać się w dużej mierze na zasobach własnych, czyli potencjale
ekonomicznym. Za taki potencjał uznać można zarówno zasoby naturalne, walory
przyrodnicze i środowiskowe, jak też samych mieszkańców.
Niniejszy cel strategiczny zawiera więc w sobie dwa silnie powiązane ze sobą
komponenty - rozwój kapitału społecznego i potencjału ekonomicznego gminy. Ważne jest,
by gmina Boronów rozwijała się zarówno dzięki napływowi kapitału z zewnątrz (poprzez
turystykę), jak i dzięki własnym, w tym ludzkim, zasobom. Stabilny rozwój gospodarczy
zmniejsza poziom bezrobocia, daje szanse wyjścia z biedy oraz ogranicza emigrację
zarobkową. Ważne jest, by zachęcić mieszkańców do podjęcia oddolnych inicjatyw
gospodarczych bazujących na turystycznym i rekreacyjnym potencjale gminy. Przyczynią się
do tego zarówno działania zmierzające do ogólnej społecznej aktywizacji mieszkańców, jak i
te wzmacniające atrakcyjność turystyczną gminy, co w przyszłości przełoży się na wzrost
liczby turystów.
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Cel operacyjny
Wsparcie organizacji pozarządowych z terenu gminy Boronów
Tytuł celu
operacyjnego

Wsparcie organizacji pozarządowych z terenu gminy Boronów
Organizacje pozarządowe nierzadko realizują zadania, które leżą w
kompetencji samorządu terytorialnego. Często posiadają lepszą
wiedzę o problemach, którymi się zajmują czy specjalistów od tych
problemów. Przede wszystkim jednak skupiają ludzi z pasją i
pełnych inicjatywy. Z tego względu instytucje publiczne powinny
korzystać z "usług" organizacji i z nimi współpracować. Mogą one
bowiem stanowić dla nich spore odciążenie w codziennej pracy.

Opis

Na terenie gminy Boronów działa kilka organizacji pozarządowych.
Gmina oczywiście powinna wspierać aktywność i funkcjonowanie
tych organizacji, przy czym nie zawsze musi to być jedynie wsparcie
finansowe. Coraz częstszą formę wsparcia stanowi doradztwo
prawne, organizacyjne czy księgowe. W przypadku dużych miast
czy na poziomie powiatów tworzone są inkubatory (prowadzone
zresztą przez większe organizacje pozarządowe, także wspólnie z
urzędnikami), w których można uzyskać pomoc w szerokim zakresie
- od założenia organizacji pozarządowej przez jej prowadzenie.
Wsparcie to ma charakter darmowy. W mniejszych gminach, w tym
także w przypadku gminy Boronów, tworzenie odrębnego podmiotu
jest zbyt kosztowne. Można jednak wskazać urzędnika, który w
wybrane dni (np. raz w tygodniu) zajmowałby się sprawami
"trzeciego sektora". Organizacje mogłyby tu uzyskiwać informacje
dotyczące spraw formalnych związanych z funkcjonowaniem
organizacji (oczywiście nie będzie to obsługa księgowa, ale np.
wskazanie osób, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu
księgowości w sektorze pozarządowym) czy o konkursach i
możliwościach uzyskania dotacji. Pozyskanie przez organizacje
środków zewnętrznych umożliwi im realizację niektórych działań,
zdejmując jednocześnie z gminy konieczność ich finansowania.
Poza wsparciem dla organizacji należy również szukać możliwości
współpracy z nimi i zlecania niektórych zadań. Jak się bowiem
okazuje, dzięki pracy społecznej czy wolontariatowi, organizacje są
w stanie wykonać niektóre zadania szybciej, efektywniej i przede
wszystkim taniej. Organizacji pozarządowej można zlecić np.
prowadzenie punktu informacji turystycznej działającego w sezonie
letnim.
Gmina mogłaby także w przypadku startowania przez organizacje
pozarządowe w różnego typu konkursach grantowych pokrywać
(przynajmniej w części) niezbędny do realizacji danego projektu
finansowy wkład własny. Oczywiście projekt musiałby być
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realizowany na terenie gminy Boronów i przyczyniać się do rozwoju
społeczności lokalnej.
Oddelegowania pracownika – doradcy dla organizacji
pozarządowych
Plan działań

Wykorzystywanie organizacji pozarządowych do realizacji zadań
publicznych
Dofinansowywanie przez gminę części wkładu własnego organizacji
pozarządowych przy starcie w konkursach zewnętrznych

Potencjalne
zewnętrzne źródła
finansowania:

Wskaźniki
monitoringu

Fundusze podmiotów zewnętrznych, przyznawane w trybie dotacji
lub konkursów
Liczba porad udzielonych organizacjom pozarządowym (wg podziału
na dziedziny, np. prawne, organizacyjne, dotyczące możliwości
otrzymania dotacji)
Liczba działań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe na
terenie gminy Boronów
Wysokość kwot dofinansowania wkładu własnego
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Cel operacyjny
Aktywizacja młodzieży
Tytuł celu
operacyjnego

Aktywizacja młodzieży
Młodzież jest grupą społeczną dość "specyficzną". Z jednej strony
wielokrotnie wspomina się, że młode osoby nie interesują się swoim
najbliższym otoczeniem, nie chcą aktywnie spędzać czasu,
natomiast z drugiej strony sama młodzież często czuje się
zepchnięta niejako na margines życia społecznego, niesłuchana, itp.
W związku z tym wydaje się, że to gmina powinna wykonać
"pierwszy krok" i wyjść do młodzieży z ofertą współpracy. Pomocą
mogą tu być organizacje pozarządowe, które nierzadko z młodzieżą
pracują, bądź posiadają w swoim gronie animatorów, będących w
stanie nawiązać pozytywny kontakt. Można więc przeprowadzić
warsztaty integracyjne dla młodzieży, które dostarczą również
informacji, jakie działania są wg młodzieży potrzebne, czego
oczekuje ona od lokalnych władz. Dzięki takim spotkaniom może
wytworzyć się poczucie wspólnoty i być może energię młodych uda
się wykorzystać do realizacji wspólnych projektów na rzecz
społeczności gminnej.

Opis

Aby młodzież spędzała czas aktywnie i konstruktywnie, należy
zapewnić jej możliwość udziału w różnego rodzaju zajęciach
sportowych czy kulturalnych, odpowiadających na zgłoszone przez
nią potrzebny. Nie oznacza to oczywiście, że gmina musi się
zgodzić na wszystkie propozycje zgłoszone w czasie warsztatów.
Natomiast spotkanie w luźnej, nieformalnej atmosferze, przyczyni
się do wzajemnego zrozumienia - warto wówczas wytłumaczyć, na
co gmina posiada środki lub może je uzyskać ze źródeł
zewnętrznych, a czego nie będzie mogła na pewno zrobić.
Warto również wygenerować niewielką kwotę do wykorzystania na
projekty młodzieżowe, co może przyjąć formułę młodzieżowego
budżetu obywatelskiego czy mikrograntów. Kwota w budżecie może
wynosić np. 1000-1500 zł (w zależności od możliwości budżetowych
w danym roku). Osoby w wieku np. 15-21 lat, które mieszkają bądź
uczą się na terenie gminy Boronów mogłyby w grupach
nieformalnych składać wnioski o sfinansowanie ich projektów.
Dofinansowane działanie musi oczywiście być realizowane na
terenie gminy. Można wskazać maksymalną kwotę finansowania,
np. na poziomie 200-300 zł. Pomieszczenia do realizacji
przedsięwzięć mógłby udostępniać GOK. Projekty powinna oceniać
komisja, w której również zasiadaliby przedstawiciele środowisk
młodzieżowych, pracownicy ośrodka kultury itp. Oceniano by aspekt
formalny, a następnie merytorycznym. Dzięki zastosowaniu takiej
formy młodzież uzyska możliwość wsparcia swoich propozycji
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przedsięwzięć,
ale
jednocześnie
nauczy
się
poczucia
odpowiedzialności za swoje działania, zarządzania projektami oraz
zrozumie drogę formalną, jaka się z tym wiąże. Warto skorzystać ze
wsparcia lokalnych organizacji pozarządowych, które dodatkowo
mogłyby organizować szkolenia z zakresu podstaw zarządzania,
promocji i realizacji projektów.
Sytuacja na rynku pracy jest trudna szczególnie w przypadku osób
kończących szkołę oraz tych po 50 r.ż. Z tego względu należy
pomóc młodym ludziom w wyborze ścieżki kształcenia oraz
możliwości zawodowych. W gimnazjum powinny pojawić się
dodatkowe lekcje z przedsiębiorczości, które pomogłyby młodym
ludziom zaplanować swoją edukację pod kontem przyszłej kariery
zawodowej. Poza doradztwem zawodowym, lekcje te dotyczyć
powinny także podstawowej wiedzy o zakładaniu i prowadzeniu
firmy.
Warsztaty integracyjne dla młodzieży, pozwalające uzyskać wiedzę
o jej potrzebach
Plan działań

Oferta zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych
odpowiadająca na potrzeby młodych ludzi
Utworzenie systemu niewielkich grantów
Stworzenie w gimnazjum lekcji przedsiębiorczości.

Potencjalne
zewnętrzne źródła
finansowania:

Wskaźniki
monitoringu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, PROW 2014-2020
Liczba zorganizowanych warsztatów integracyjno-aktywizujących
dla młodzieży
Liczba uczestników w/w warsztatów
Liczba wniosków złożonych w ramach programu mikrograntów
Liczba wniosków w ramach programu mikrograntów, które uzyskały
dofinansowanie
Liczba uczniów uczęszczających na lekcje przedsiębiorczości
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Cel operacyjny
Rozwój turystyki ekologicznej
Tytuł celu
operacyjnego

Rozwój turystyki ekologicznej
Gmina Boronów posiada duże walory związane z naturalną
przyrodą. Powierzchnie gminy w ponad 50% pokrywają lasy.
Gmina położona jest na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy
nad Górną Liswartą. W jej obrębie znajduje się również Rezerwat
Przyrody Rajchowa Góra, a także duża liczba pomników
przyrody. W większości przypadków są to dęby, ale również buki,
lipy i inne gatunki drzew. Niewątpliwe duże walory przyrodnicze
gminy należy jednak w dalszym ciągu wzmacniać m.in. poprzez
budowę odpowiedniej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Wzrost liczby turystów odwiedzających gminę przełożyć się
bowiem może na rozwój różnego typu przedsięwzięć
gospodarczych prowadzonych przez mieszkańców. Co więcej,
promocja turystyki ekologicznej bazującej na naturalnych
walorach przyrodniczych przyczynić się może w przyszłości do
wzrostu liczby mieszkańców. Coraz więcej osób kończących
swoją karierę zawodową szuka bowiem przyjaznych, cichych
miejsc do zamieszkania. Gmina Boronów ze swymi walorami
przyrodniczymi i dogodnym położeniem wydaje się być w tym
kontekście szczególnie atrakcyjna dla mieszkańców konurbacji
górnośląskiej i Częstochowy.

Opis

Dla wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy z pewnością
przyczyni się rozbudowa terenów rekreacyjnych w Boronowie.
Dotyczy to w szczególności stworzenia parku linowego oraz kortu
tenisowego. Z obiektów tych korzystać by mogli zarówno
mieszkańcy, jak i osoby odwiedzające gminę.
W kontekście rozwoju turystyki ekologicznej w gminie Boronów
nieodzowne wydaje się stworzenie Punktu Informacji
Turystycznej. Punkt ten mógłby powstać np. w Gminnym Ośrodku
Kultury i działałby w sezonie letnim w weekendy. Jego głównym
zadaniem byłoby informowanie wszystkich zainteresowanych o
walorach turystycznych i rekreacyjnych gminy. W dostępnym dla
wszystkich miejscu powinien także znajdować się stojak z
różnymi ulotkami, mapami i broszurami poświęconymi gminie.
Punkt Informacji Turystycznej mógłby być prowadzony we
współpracy z jedną z organizacji pozarządowych działających na
terenie gminy. Jego pracownicy dodatkowo prowadziliby profile
gminy na portalach społecznościowych, promując walory
przyrodnicze i turystyczne. W ramach promocji organizowaliby np.
różnego typu konkursy, w których nagrodami byłyby publikacje
poświęcone gminie. Dodatkowo należałoby rozpowszechnić
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informację o istnieniu takiej instytucji m.in. poprzez umieszczenie
dodatkowych tabliczek informacyjnych.
Gmina we współpracy z Nadleśnictwem Koszęcin może
wyznaczyć ścieżki edukacyjne w lasach. Posiadałyby utwardzoną
nawierzchnię i wyposażenie w postaci małej architektury - ławek,
koszów na śmieci, czy zadaszenia. Na trasie znalazłyby się
tablice informacyjne opisujące ciekawe/rzadkie gatunki roślin czy
zwierząt żyjących w lasach. Trasy te wykorzystywane byłyby
zarówno przez turystów, jak i mieszkańców (także w trakcie lekcji
biologii/przyrody). Dodatkowo infrastruktura ta mogłaby być
wykorzystana przy obecnie bardzo popularnych wśród seniorów
spacerach „nordic walking” lub do organizacji zawodów i
konkursów.
Ważnym elementem zwiększenia atrakcyjności turystycznej
gminy, ale także poprawy jakości życia mieszkańców, jest
ograniczenie niskiej emisji. Należy edukować mieszkańców w
zakresie pozyskiwania środków finansowych umożliwiających
finansowanie inwestycji proekologicznych. Liczba tego typu
programów wzrasta, a mieszkańcy i lokalni przedsiębiorcy nie
zawsze wiedzą, o jakiego rodzaju wsparcie mogą się ubiegać.
Urząd Gminy może informować wszystkich zainteresowanych,
organizując cykliczne spotkania, na których prezentowane będą
zarówno poszczególne programy, jak i zrealizowane przy ich
wsparciu inwestycje. Na tego typu spotkania powinni być
zapraszani także pracownicy instytucji przyznających wparcie i
eksperci. Dodatkowo należy uświadamiać mieszkańców, jak
niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie w domowych piecach
tworzyw sztucznych i jak ważne jest utrzymywanie w należytym
stanie instalacji grzewczej.
Budowa parku linowego i kortu tenisowego
Plan działań

Stworzenie Punktu Informacji Turystycznej
Stworzenie sieci ścieżek edukacyjnych
Edukacja w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych

Potencjalne
zewnętrzne źródła
finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, PROW 2014-2020, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wskaźniki
monitoringu

Ilość osób korzystających z parku linowego i kortu tenisowego
Ilość osób korzystających z Punktu Informacji Turystycznej
Ilość konkurów organizowanych przez Punkt Informacji
Turystycznej
Ilość kilometrów stworzonych ścieżek edukacyjnych
Ilość
spotkań
dotyczących
zewnętrznych
środków
umożliwiających finansowanie inwestycji proekologicznych
Ilość osób przychodzących na spotkania
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V System wdrażania i monitorowania strategii
Głównym celem systemu monitorowania i ewaluacji strategii jest określenie
stopnia/poziomu realizacji wyznaczonych przez nią celów strategicznych i operacyjnych.
System ten ma spełniać także inne cele: diagnostyczne, koordynacyjne, korekcyjne,
prognostyczne, promocyjne oraz mobilizacyjne.
Podstawą

systemu

wdrażania

strategii

rozwoju

stanowi

opracowanie

ram

instytucjonalnych, tzn. systemu podmiotów, które - w różnym zakresie - odpowiedzialne będą
za realizację zapisów tego dokumentu.

Rys. 12 Podmioty odpowiedzialne za wdrażanie strategii rozwoju gminy.

Źródło: opracowanie własne.

Należy oczywiście pamiętać, że żadna gmina nie jest niezależna, w związku z czym
wpływ na jej funkcjonowanie wywierają także organy administracji rządowej. Ma to miejsce
przede wszystkim w formie uchwalanych aktów prawa krajowego, ale także np. w momencie
zlecania zadań. Ponadto oczywiście powyższy schemat z pewnością nie zawiera
kompleksowej listy podmiotów zaangażowanych i odpowiedzialnych za realizację zapisów.
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Jednym z najważniejszych elementów realizacji strategii jest jej monitoring. Ma on na
celu modyfikowanie niektórych działań lub aktualizację dokumentu tak, by zawsze był on
skutecznym i efektywnym narzędziem osiągania celów strategicznych i operacyjnych.
Monitoring będzie obejmował zadania strategiczne i operacyjne oraz działania podejmowane
przez podmioty realizujące Strategię. Możliwe wskaźniki monitoringu zostały zaproponowane
w tabelach opisujących poszczególne cele operacyjne.
Monitoringiem strategii zajmie się Zespół ds. Wdrażania Strategii składający się z 7
osób wyznaczonych zarządzeniem Wójta. Ciało to będzie miało charakter społeczny, dlatego
też w jego skład powinny wejść osoby cieszące się uznaniem wśród mieszkańców gminy.
Członkami zespołu zostanie 6 mieszkańców gminy niezatrudnionych w Urzędzie Gminy bądź
jego jednostkach organizacyjnych. Dziesiątą osobą będzie Sekretarz Zespołu, którym
zostanie wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu, zajmujący się nadzorem nad realizacją
strategii gminy. Jego zadaniem będzie bieżące monitorowanie postępów w realizacji
strategii, jak i dostarczanie informacji członkom Zespołu. Ponadto ze swojego grona Zespół
bezwzględną większością głosów wybierze Przewodniczącego oraz jego zastępcę, którzy
będą przewodniczyć posiedzeniom Zespołu.
Realizacją strategii zajmie się Urząd Gminy kierowany przez Wójta, urzędnicy
samorządowi (także z jednostek organizacyjnych) i niektóre organizacje pozarządowe,
dlatego też Zespół ds. Wdrażania Strategii zajmować się będzie monitoringiem postępu prac
związanych z realizacją celów zapisanych w strategii. Raz do roku (na koniec roku), Zespół
będzie się zbierać, by stworzyć raport oceniający postęp prac. Raport będzie tworzony na
podstawie wskaźników zapisanych w strategii bądź innych, wybranych dodatkowo przez
Zespół. W raporcie znaleźć się mogą wnioski i propozycje dotyczące wprowadzania
ulepszeń do procesu realizacji Strategii. Raport sporządzony przez Zespół powinien zostać
przedstawiony Radzie Gminy.
Po pięciu latach powinna zostać dokonana generalna ocena realizacji Strategii. W
tym celu Zespół przy pomocy pracowników Urzędu Gminy opracowuje nową diagnozę stanu
społeczno-ekonomicznego gminy. Na podstawie diagnozy oraz raportu 5-letniego Zespół
określi, na ile poszczególne cele strategiczne i operacyjne odpowiadają realiom, w których
funkcjonować będzie Gmina Boronów. Raport oraz proponowane zmiany w zapisach
strategii zostaną przedstawione Radzie Gminy. Zmiany do strategii wchodzą w życie po
akceptacji przez Radę Gminy w drodze głosowania.
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