
Wprowadzenie

Przekazujemy Państwu „Strategię Rozwoju Gminy Bukowko”, stanowiący
pierwszy  etap  prac  nad  strategią  rozwoju  gminy.  Dokument  ten  został
wypracowany przez Was samych przy naszej tylko technicznej i merytorycznej
pomocy.

Plan strategiczny opracowany został metodą zespołową z udziałem 39 osób.
Prace  nad  strategią  poprzedzone  zostały  opracowaniem  diagnozy  gminy
(przygotowanej przez zespół gminny) dającej obraz zróżnicowania problemów
społecznych, gospodarczych i ekologicznych występujących w jej obrębie. W
trakcie prowadzonych spotkań zrealizowano następujące działania:

 dokonano oceny poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych,
 zidentyfikowano główne problemy związane z zaspokajaniem potrzeb oraz

utrzymaniem  i  rozwojem  potencjału  społecznego,  kulturowego,
ekologicznego i technicznego,

 przeanalizowano sytuację gminy z określeniem czynników rozwojowych w
zakresie  zaspokajania  potrzeb  społecznych,  utrzymania  i  rozwoju
poszczególnych  dziedzin  działalności  gospodarczej  ocenianych  w
kategoriach atutów i słabości gminy oraz szans i zagrożeń stwarzanych przez
jej otoczenie ,

 określono założenia (podmiot, okresy), wizje, misję, cele strategiczne oraz
strategie działań prowadzących do osiągnięcia misji,

 sporządzono wykaz przedsięwzięć o  znaczeniu strategicznym do realizacji
we współpracy z innymi gminami.

Rezultatem  poszczególnych  spotkań  jest  opracowanie  projektu   roboczego
planu  strategicznego  poddanego  społecznej  konsultacji.  Konsultacje  te  były
podstawą hierarchizacji ważności potrzeb i celów. Tak przygotowany dokument
został przedstawiony Radzie Gminy i po dyskusji został on przez nią przyjęty
na  posiedzeniu  Rady  30  marca  1998  roku.  Plan  strategiczny  wypracowany
został metodą zespołową przez przedstawicieli społeczności lokalnej, najlepiej
znających własne problemy i potrzeby - stanowi to podstawę do skutecznego
urzeczywistniania wypracowanych celów strategicznych. 

Szanowni Państwo,
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Czas obecny to okres wielkiego wyzwania dla Polek i Polaków gdyż, to
nasze  działania  podejmowane  na  różnych  szczeblach  władzy  i  w  różnych
grupach społecznych i politycznych rozstrzygną o potencjale ekonomicznym i
znaczeniu  naszego  narodu  w  XXI  wieku.  Trzeba  zgodzić  się,  że  jest  to
niewątpliwie  czas  bardzo  trudny  ze  względu  na  złożoność  naszej  obecnej
sytuacji  gospodarczej  i  społecznej  oraz  fakt,  iż  jesteśmy ciągle  na  początku
trudnej drogi budowania gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego.
Nasza przeszłość, odziedziczona świadomość, przyzwyczajenia stanowią często
podstawową wręcz barierę w budowaniu nowoczesnego Narodu i Państwa.

Od 1990 roku wraz z nową ustawą powołującą samorząd terytorialny na
szczeblu  gminy  i  pierwszymi  od  50  lat  demokratycznymi wyborami  nasza
wspólnota  lokalna  uzyskała  znaczne  uprawnienia  do  decydowania  o  swoim
losie. Gmina otrzymała własny budżet i w znacznym stopniu stabilne podstawy
finansowania  pozwalające  zaspokoić  podstawowe  potrzeby  społeczności  jak
również  planować  ich  rozwiązywanie  w  krótszym  i  dłuższym  okresie
czasowym.  Wraz  z  uprawnieniami  wzrosła  również  odpowiedzialność  za
bliższą  i  dalszą  przyszłość  naszej  Gminy. Uczyliśmy się  samorządności  we
wzajemnych sporach,  uporządkowaliśmy i  rozwiązaliśmy wiele  z  zastanych
problemów. Czekaliśmy na spełnienie swoich marzeń bardzo długo. Stąd biorą
się niekiedy niecierpliwość  i  chęć rozwiązania zbyt wielu problemów w tym
samym okresie  czasu.  Bardzo  często  emocje  brały  górę  nad  rozsądkiem  i
chłodną kalkulacją, ale też często życie korygowało nasze poczynania.

Oglądając  się  wstecz  możemy  jednak  z  dumą  powiedzieć,  iż  nie
straciliśmy  czasu,  nie  zmarnowaliśmy  okazji.  Dorobkiem  bezcennym  jest
bezprecedensowa w skali kraju telefonizacja. Znaczące osiągnięcia w dziedzinie
gazyfikacji i  budowy wodociągów,  czy też dróg zmieniły bardzo korzystnie
warunki życia mieszkańców naszej Gminy i bardzo przyspieszyły moment, w
którym podstawowe potrzeby życiowe będą w pełni zaspokojone.

Podjęliśmy  w  roku  1997  decyzję  o  opracowaniu  Strategii  Rozwoju
Gminy. Niestety zadanie okazało się  bardzo trudne, dlatego też opracowanie
planu trwało tak długo.

Czas wspólnych spotkań przy pracy wykorzystaliśmy bardzo intensywnie
i możemy śmiało powiedzieć, iż nasza strategia to wynik wspólnej partnerskiej
współpracy  około  40  osób  z  naszej  Gminy. Jestem głęboko  przekonany,  iż
dzięki  temu  opracowaniu  jesteśmy w stanie  przyspieszyć rozwiązanie  wielu
naszych  problemów,  będziemy  bardziej  wiarygodni  i  przekonywujący  w
podmiotach wspierających przemiany w małych ojczyznach.
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Dziękuję tą drogą wszystkim uczestnikom z terenu gminy za obecność,
aktywność  i  atmosferę  na  spotkaniach.  Dziękuję  wszystkim  sympatykom  i
przyjaciołom, którzy nasze poczynania wspierali lub też z nimi sympatyzowali.

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy do aktywnego włączenia się
w realizację  wypracowanych celów strategicznych.  Czeka  nas  jeszcze długa
droga, aby przyjęta misja została w pełni zrealizowana.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Bukowsko
Piotr Błażejowski
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UCHWAŁA RADY GMINY

Uchwała nr XXXV/185/98
Rady Gminy w Bukowsku z dnia 10.VI.1998 r.

w sprawie Planu Strategicznego Gminy Bukowsko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z późniejszymi
zmianami)

Rada Gminy w Bukowsku
uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala  się  Plan  Strategiczny  Gminy  Bukowsko  stanowiący  załącznik  do
niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wojtanowski
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ZAŁOŻENIA DO PLANU STRATEGICZNEGO 

Założenia do planu strategicznego stanowią warunki brzegowe niezbędne do
prawidłowego  sformułowania  planu  i  zostały  one  określone  na  początku
opracowywania planu strategicznego.

Realizacja planu ma służyć mieszkańcom gminy oraz instytucjom i
organizacjom funkcjonującym na jej terenie.

Decyzję o przyjęciu planu strategicznego oraz decyzje dotyczące realizacji
jego założeń podejmuje Rada Gminy.

Plan został  opracowany przy współudziale mieszkańców gminy co wpływa
na wartość dokumentu. W pracy nad strategią wykorzystana została
wiedza ludzi najlepiej znających problemy i potrzeby gminy a także
nastąpiła integracja społeczności wokół istotnych  problemów gminy.

Projekt planu poddano społecznej konsultacji, której wyniki są podstawą
hierarchizacji potrzeb i celów.

Okres planowania: 12 lat  od 1998 roku do 2010 roku.

podokresy planowania:

  I 1 rok

lata: 1998 - 1999      
 II 4 lata

lata: 1999 - 2002
III 4 lata

 
lata: 2003 - 2006

IV      4 lat
lata: 2007 - 2010
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MISJA  GMINY  BUKOWSKO

Termin „misja” przyjęty został dla określenia  najogólniejszej wizji  gminy z jej
głównymi polami aktywności w przyszłości, której urzeczywistnienie będzie
możliwe dzięki realizacji celów strategicznych.

Przyjęta misja:

JESTEŚMY GMINĄ 

Z ROZWIJAJĄCĄ SIĘ INFRASTRUKTURĄ

TECHNICZNĄ,

CZYSTĄ EKOLOGICZNIE, 

ROLNICZO - TURYSTYCZNĄ

BEZPIECZNĄ,

ATRAKCYJNĄ TURYSTYCZNIE I REKREACYJNIE.

POSIADAJĄCĄ WOLNE TERENY 

POD BUDOWNICTWO

REKREACYJNE.

 Misję gminy określono w perspektywie do roku 2010.
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CELE  STRATEGICZNE  GMINY  

Cel  to stan, który chcemy osiągnąć w przyszłości.
Cele strategiczne  związane są z określaniem tego jaką gminą chcemy być, co
się powinno robić lub czego nie powinno się robić w gminie. Cele strategiczne
związane są z decyzjami dotyczącymi alokacji zasobów i potencjałów gminy. 

Cele strategiczne w zakresie zaspokojenia
poszczególnych potrzeb mieszkańców

Kolejność potrzeb została ułożona w hierarchii na podstawie wyników
konsultacji  społecznej przeprowadzonej z wykorzystaniem ankiet. Im mniejsza
ilość  uzyskanych  punktów  tym  niższy  poziom   zaspokojenia  potrzeb.  Na
podstawie  uzyskanej  punktacji  ustalono  trzy  poziomy zaspokajania  potrzeb:
niski, średni i wysoki. Im niższy poziom zaspokojenia potrzeby tym większa jej
ważność w odczuciu społecznym.

Cele strategiczne w ramach każdej z potrzeb zostały poddane hierarchizacji
przez  przyznawanie  punktów, według  zasady  im więcej  punktów tym wyższa
pozycja w hierarchii celów. Na podstawie uzyskanej punktacji podzielono cele
na wysoko-, średnio- i niskopriorytetowe.

ZABEZPIECZENIE MATERIALNE (niski poziom zaspokojenia)

Cele:


 Zwiększenie ilości osób prowadzących działalność na własny rachunek
Wysokopriorytetowy).

 Zwiększenie ilości miejsc pracy Wysokopriorytetowy)
 Zwiększenie aktywności mieszkańców w zakresie zdobywania środków

utrzymania (Średniopriorytetowy).
 Zwiększenie udziału dochodów z gospodarstw rolnych (Średnio-

priorytetowy).
 Pełna możliwość podnoszenia kwalifikacji i rekwalifikacji (Nisko-

priorytetowy). 
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WYŻYWIENIE (niski poziom zaspokojenia)

Cele:
 Dobra jakość taniej żywności (Średniopriorytetowy).
 Zwiększenie udziału zdrowej żywności w produkcji rolnej na terenie gminy

(Średniopriorytetowy).

SCHRONIENIE (niski poziom zaspokojenia)

Cele:
 Dostępność uzbrojonych terenów budowlanych (Wysokopriorytetowy).
 Energooszczędne mieszkania (Wysokopriorytetowy).
 Zdrowe mieszkania Średniopriorytetowy).
 Zwiększenie dostępności do tanich mieszkań (Niskopriorytetowy).

   BEZPIECZEŃSTWO (niski poziom zaspokojenia)

Cele:
 Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców (Wysokopriorytetowy).
 Zwiększenie udziału mieszkańców przy wykrywaniu przestępstw i

wykroczeń (Niskopriorytetowy).
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   ZDROWIE I ŻYCIE (niski poziom zaspokojenia)

   OPIEKA (średni poziom zaspokojenia)

Cele:
 Wysoka jakość usług medycznych (Wysokopriorytetowy).
 Lepszy dostęp mieszkańców do specjalistycznej opieki medycznej

(Wysokopriorytetowy).
 Zmniejszenie ilości osób uzależnionych od: alkoholu, narkotyków,

papierosów (Średniopriorytetowy).
 Pełna dostępność osób starszych do opieki (Średniopriorytetowy).
 Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży (Średniopriorytetowy).
 Powszechny dostęp do miejsc publicznych dla osób niepełnosprawnych

(Niskopriorytetowy).

   ROZWÓJ LUDZI  (niskii poziom zaspokojenia),   

KULTURA (średni poziom zaspokojenia),  

REKREACJA, WYGODA, PRZYJEMNOŚĆ 
(wysoki poziom zaspokojenia)

Cele:
 Znajomość dwóch języków obcych przez absolwentów szkół podstawowych

(Wysokopriorytetowy).
 Dostępność kół zainteresowań i form działalności w domach kultury

(Wysokopriorytetowy).
 Powszechna umiejętność obsługi komputerów przez absolwentów szkół

podstawowych (Średniopriorytetowy).
 Zachowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów regionalnych

(Średniopriorytetowy).
 Powszechna umiejętność pływania przez absolwentów szkół podstawowych

(Średniopriorytetowy).
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 Karta motorowerowa dla absolwentów szkół podstawowych (Średnio-
priorytetowy).

 Powszechna możliwość korzystania z turystyki i rekreacji (Nisko-
priorytetowy).

 Różnorodność kół zainteresowań i form działalności w domach ludowych
(Niskopriorytetowy).

KONTAKTY SPOŁECZNE, WIĘŹ GRUPOWA, 
POCZUCIE UŻYTECZNOŚCI, UZNANIA 

(wysoki poziom zaspokojenia)

Cele:
 Zwiększenie stopnia współdziałania mieszkańców (Wysokopriorytetowy).
 Powszechność informacji o gminie (Średniopriorytetowy).
 Wysoki stopień integracji mieszkańców (Średniopriorytetowy).
 Łatwy dostęp mieszkańców do środków komunikacji publicznej (Nisko-

priorytetowy).

WARTOŚĆI MORALNE I POTRZEBY RELIGIJNE 
(wysoki poziom zaspokojenia)

PRZYNALEŻNOŚĆ DO MIEJSCA  ŁAD PRZESTRZENNY 
(wysoki poziom zaspokojenia)

SWOBODA I ŁATWOŚĆ KONTAKTÓW PRZESTRZENNYCH 
(wysoki poziom zaspokojenia)
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Cele strategiczne w zakresie potencjałów gminy   

Potencjał ludzki

Cele:
 Zwiększenie udziału mieszkańców w przemianach na terenie gminy

(Wyskopriorytetowy).
 Zwiększenie udziału młodych w życiu gminy (Średniopriorytetowy).
 Zmniejszenie średniego wieku osób prowadzących gospodarstwa rolne

(Średniopriorytetowy).
 Zwiększenie poziomu wykształcenia mieszkańców   (Niskopriorytetowy).

Potencjał techniczny 

Cele:
 Poprawa stanu technicznego budynków i budowli oraz realizacja brakujących

elementów infrastruktury technicznej (drogi, wodociągi, remont sieci
energetycznej, telefonizacja, wysypisko śmieci, kanalizacja, gazyfikacja)
(Wysokopriorytetowy).

 Poprawa stanu bazy służącej ochronie środowiska (Średniopriorytetowy).
 Zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym

(Średniopriorytetowy).
 Dostępność uzbrojonych terenów pod budownictwo (Niskopriorytetowy).
 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców (Niskopriorytetowy).

Potencjał ekologiczny

Cele:
 Czyste środowisko naturalne (Wysokopriorytetowy).
 Pełne zaopatrzenie ludności w wodę pitną (Średniopriorytetowy).
 Zdrowe i energooszczędne budownictwo (Średniopriorytetowy).
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 Funkcjonowanie urządzeń wykorzystujących niekonwencjonalne źródła
energii (Niskopriorytetowy).

Cele strategiczne w ramach wybranych dziedzin
gospodarki

Przemysł

Cele:
 Zagospodarowane wolne tereny i obiekty (Wysokopriorytetowy).
 Istnienie przemysłu bezpiecznego ekologicznie (Wysokopriorytetowy).
  (Wysokopriorytetowy).
 Wzrost zatrudnienia w sferze przemysłowej (Średniopriorytetowy).
 Dostępność funduszy gwarancyjnych i poręczycielskich

(Średniopriorytetowy).
 Uporządkowany stan prawny terenów pod budownictwo

(Średniopriorytetowy).
 Dostępność doradztwa dla przedsiębiorstw (Średniopriorytetowy).
 Dostępność terenów pod zabudowę przemysłową (Średniopriorytetowy).
 Wysoki poziom atrakcyjności inwestowania (Niskopriorytetowy).
 Zagospodarowana strefa rozwoju gospodarczego w gminie

(Niskopriorytetowy).

Handel, usługi

Cele:
 Zwiększenie sprzedaży zdrowej żywności (Wysokopriorytetowy).
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 Łatwy dostęp do miejsc zbiorowego żywienia (Średniopriorytetowy).
 Dostateczna ilość punktów handlowo-usługowych (Niskopriorytetowy).

Rolnictwo

Cele:
 Zwiększenie efektywności gospodarstw rolnych (Wysokopriorytetowy).
 Zmniejszenie uciążliwości pracy w rolnictwie (Średniopriorytetowy).
 Dostępność miejsc pracy dla ludności odchodzącej z pracy w rolnictwie

(Średniopiorytetowy).
 Podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie (Średnio-

priorytetowy).
 Budowa lokalnej przechowalni owoców i warzyw (Średniopriorytetowy)
 Należy wybudować zakład przetwórczy dla produktów rolnych ( zboże,

ziemniaki i inne (Niskopriorytetowy)

Oświata i wychowanie

Cele:
- Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli
   (Wysokopriorytetowy)

- Rozwój bazy oświatowej, budowa sal gimnastycznych
  (Wysokopriorytetowy)
- Wyposażenie szkół w najnowsze pomoce naukowe, w tym pracownie 
   komputerowe (Średniopriorytetowy)

13



- Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży         
   ( Średniopriorytetowy)
- Prowadzenie przyszkolnych świetlic terapeutycznych z dożywianiem
  (Średniopriorytetowy)

Turystyka

Cele:
 Utworzenie gospodarstw agroturystycznych (Wysokopriorytetowy).
 Dostępna baza noclegowa o zróżnicowanym standardzie

(Wysokopriorytetowy).
 Dostępna baza sportowa i rekreacyjna (Średniopriorytetowy).
 Budowa sal gimnastycznych (Średniopriorytetowy).
 Zwiększenie ilości turystów odwiedzających gminę (Średniopriorytetowy).

 Zagospodarowanie terenów wokół wyciągu narciarskiego, dośnieżanie stoku
(Średniopriorytetowy)
 Zorganizowanie na terenie gminy pól namiotowych i biwakowych

Średniopriorytetowy).
 Podniesienie czystości wód w rzekach (Średniopriorytetowy).
 Dostępność różnorodnych form turystyki zorganizowanej (Średnio-

priorytetowy).
 Dostępność sieci szlaków turystycznych dla turystyki pieszej, rowerowej i

konnej (Niskopriorytetowy)
 Zachowanie istniejących zabytków w gminie (Niskopriorytetowy).
- Urządzenie na terenie gminy kąpieliska (Niskopriorytetowy).
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STRATEGIE  DZIAŁANIA  (SPOSOBY
DZIAŁANIA)

Strategie  działania   to  względnie  trwałe  sposoby  działania  związane  z realizacją
celów  strategicznych  i  określane  są   na  podstawie  zidentyfikowanych  czynników
rozwojowych.  Są  związane  z  relacją,  jaka  występuje  pomiędzy  gminą  a  jej
specyficznym otoczeniem.
Specyficzne  otoczenie   -  jest  to  otoczenie,  z  którym  gmina  ma  bezpośrednie
powiązania  (wzajemne  oddziaływania),  np.:  użytkownicy  oferty  gminy,  dostawcy,
konkurenci.
Szerokie otoczenie  - jest to pozostałe otoczenie (cały świat), z którym gmina nie ma
aktualnie bezpośrednich powiązań lecz mogą się one pojawić w przyszłości. 

Strategie działania w zakresie zaspokajania
poszczególnych potrzeb mieszkańców

Zabezpieczenie materialne:
 Zwiększanie ilości nowych podmiotów gospodarczych.

 Podnoszenie efektywności gospodarstw rolnych.

 Organizowanie różnorodnych kursów i szkoleń przygotowujących do
nowych warunków pracy.

 Organizowanie kursów wspomagających poszukiwanie nowych miejsc
pracy.

 Organizowanie nowych miejsc pracy w sektorze poza rolniczym, usługi,
rzemiosło, handel i małe zakłady pracy.

Wyżywienie

 Promowanie dobrej jakościowo żywności.

 Poprawianie jakości wody pitnej.

 Obniżanie kosztów produkcji żywności.

 Zmienianie niewłaściwych sposobów odżywiania.

15



 Poszukiwanie miejscowych źródeł wody mineralnej.

Schronienie
 Udostępnianie nowych terenów budowlanych.

 Ułatwianie „przejścia” procedur związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na
budowę.

 Promowanie budownictwa energooszczędnego.

 Tworzenie nowych form budownictwa mieszkaniowego.

Bezpieczeństwo
 Zwiększanie skuteczności działania służb odpowiedzialnych za

bezpieczeństwo.

 Doposażanie policji, OSP w nowoczesny sprzęt.

 Zachęcanie do współpracy z policją przez organizowanie spotkań z
mieszkańcami i młodzieżą.

Zdrowie i życie 
 Doposażanie Ośrodków Zdrowia w sprzęt specjalistyczny.

 Ułatwianie dostępu do lekarzy specjalistów.

 Utrzymywanie możliwości rehabilitacji i jej rozszerzenie na terenie gminy.

 Propagowanie zdrowego stylu życia wśród osób uzależnionych.

 Organizowanie spotkań i prelekcji dla rodziców i uczniów dotyczących
profilaktyki zdrowotnej.

Opieka
 Koordynowanie działań ZOZ-u,  i Opieki Społecznej.

 Utrzymywanie dożywiania w szkołach.

 Dostosowywanie istniejących obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
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 Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej uczniów klas I - VIII.

Rekreacja, wygoda, przyjemności
 Systematyczne rozbudowywanie bazy sportowo-rekreacyjnej.

 Organizowanie ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych.

Kultura
 Rozszerzanie współpracy między szkołami, domami kultury a twórcami

ludowymi.

 Podtrzymywanie tradycji regionalnych poprzez udział młodzieży w
przygotowywaniu obrzędów.

 Organizowanie kółek zainteresowań dla młodzieży.

Kontakty społeczne, więź grupowa, tożsamość z gminą
 Wspieranie działalności komitetów realizujących inwestycje społeczne.

 Wspieranie nowoczesnych form działalności spółdzielczej i grup
producenckich wśród rolników.

 Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz na działalność społeczną.

 Wspieranie działalności zespołów sportowych i artystycznych.

 Promowanie działalności liderów wśród społeczeństwa gminy.

 Wspieranie działalności organizacji społecznych.

 Promowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy na zewnątrz.

 Wspieranie działalności charytatywnej.

 Utrzymywanie kontaktów z ludźmi spoza terenu gminy.
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Rozwój ludzi
 Wyposażenie pracowni komputerowych w nowoczesny sprzęt, nauka

informatyki w szkołach, wykorzystanie bazy komputerowej w procesie
dydaktycznym

 Wprowadzanie dwóch języków obcych w klasach od I do VIII.

 Wprowadzanie nauki pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Strategie działania w zakresie potencjałów gminy

Potencjał ludzki
 Stwarzanie mechanizmów motywujących do pozostania na wsi.  

 Koordynowanie i organizowanie różnorodnych form spędzania wolnego
czasu.

 Wprowadzanie do nauczania elementów funkcjonowania gospodarki
rynkowej.

 Konieczność wprowadzania zmian oraz działania grupowego.

 Zwiększenie poziomu wykształcenia mieszkańców.

Potencjał techniczny 

 Koordynowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej.

 Powiększanie środków finansowych na uzbrojenie terenu.

 Współdziałanie w uzbrojeniu terenu między właścicielami działek. 
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 Koordynowanie współdziałania mieszkańców i służb odpowiedzialnych za
ochronę środowiska.

 Koordynowanie służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg.

 Zwiększanie ilości dostępnych źródeł finansowania remontów budynków i
budowli oraz inwestycji użyteczności publicznej.

 Koordynowanie współdziałania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

 Doposażanie OSP, OC i policji w środki techniczne.

Potencjał ekologiczny

 Likwidowanie powstających zanieczyszczeń: wód gruntowych, powietrza,
zasobów leśnych, rzek, potoków.

 Wspieranie i koordynowanie budowy kanalizacji.

 Doprowadzanie wody pitnej do każdego gospodarstwa domowego. 

 Wspieranie budowy gminnego wysypiska śmieci.

 Wspieranie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków w
gospodarstwach nie objętych kanalizacją gminną,

 Kształtowanie świadomości ekologicznej.

 Usprawnianie wywozu śmieci, segregacja odpadów.

 Tworzenie rynku surowców wtórnych.

 Promowanie środków chemicznych o krótkim czasie biodegradacji.

 Promowanie budowy wiatraków, elektrowni wodnych, elektrowni
słonecznych.

 Promowanie zdrowego i energooszczędnego budownictwa.
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Strategie działania w ramach wybranych dziedzin
gospodarki

Przemysł

 Zagospodarowywanie wolnych obiektów.

 Promocja możliwości zagospodarowania terenów i obiektów.

 Wyznaczanie nowych terenów pod zabudowę przemysłową ekologicznie
bezpieczną

 Uzbrajanie terenów w infrastrukturę komunalną.

 Porządkowanie stanu prawnego terenów pod budownictwo przemysłowe.

 Propagowanie nowych technologii i doradztwa. 

 Tworzenie preferencji dla rozwoju przedsiębiorczości.

 Promowanie oferty przemysłowej gminy.

 Koordynowanie działań w zakresie rozwoju zawodowego mieszkańców.

Handel, usługi

 Wspieranie tworzenia nowych punktów usługowych.

 Zagospodarowanie terenów wokół wyciągu narciarskiego w Przybyszowie.

 Promowanie działalności usługowo - handlowej.

 Wspieranie rozwoju agroturystyki.

 Stała promocja gminy, jej walorów turystyczno krajoznawczych.

 Organizowanie skupu zdrowej żywności.

 Promowanie zdrowej żywności

 Wspieranie rozwoju małej gastronomii. 

 Organizowanie kursów i szkoleń specjalistycznych dla ludzi prowadzących
działalność gospodarczą i poszukujących pracy.
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Rolnictwo

 Scalanie gruntów i powiększanie areału gospodarstw rolnych.

 Tworzenie grup producenckich - specyjalizacja.

 Poprawianie infrastruktury rolniczej wsi i rolnictwa.

 Tworzenie prostych form przetwórstwa: kiszarnie ogórków, kapusty,
suszarnie owoców.

 Zwiększanie dochodów rolników z działalności pozarolniczej (rzemiosło,
agroturystyka itp.).

 Sprzyjanie innowacjom w rolnictwie przez władze gminy.

 Preferowanie inwestycji w rolnictwie.

 Podnoszenie kwalifikacji rolników.

 Wspieranie spółdzielczych form gospodarowania.

 Rozwijanie marketingu produktów rolniczych.

Turystyka

 Koordynacja działalności turystycznej w gminie.

 Wykorzystywanie walorów gminy w promowaniu turystyki.

 Systematyczne wzbogacanie oferty turystycznej gminy.

 Utrzymywanie dobrego stanu technicznego zabytków.

 Utrzymywanie dobrego stanu obiektów sportowych.

 Wspieranie inicjatyw tworzących gospodarstwa agroturystyczne.

 Urządzanie schronisk młodzieżowych na bazie szkół.

 Wspieranie i promowanie lokalnej twórczości ludowej.

 Udostępnianie dorobku kulturowego regionu.

 Utworzenie pola biwakowego z zapleczem socjalnym.

 Wyznaczenie szlaków turystyki pieszej, rowerowej i konnej.     
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Podstawą do sporządzenia prezentowanego dokumentu były analizy i
opracowania zawarte w załącznikach stanowiących część archiwalną Planu
Strategicznego:

1. Analiza gminy opracowana.
2. Baza danych mikroregionu gminy Bukowsko,
3. Projekt roboczy planu strategicznego,
4. Ankiety konsultacji społecznych,
5. Projekt planu strategicznego przedstawiony Radzie do przyjęcia.
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