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    Załącznik do uchwały Nr XXI/168/2016 

Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 listopada 2016 r.  

 

 

II. KIERUNKI ROZWOJU GMINY PRZASNYSZ 

 

3. Wizja, cele i zadania Gminy Przasnysz 

Wizja rozwoju organizacji (gminy) to wyobrażenie o jej przyszłym kształcie. W wyniku 

przeprowadzonej analizy sformowano następującą wizję rozwoju Gminy Przasnysz: 

 

Gmina Przasnysz sprzyjającym miejscem życia dla mieszkańców 

i przybywających turystów z nowoczesną infrastrukturą techniczną i społeczną, 

z bogatą ofertą imprez kulturalno - rozrywkowych, 

z rozwiniętą przedsiębiorczością i innowacyjnym rolnictwem 

 

 

Pomocne w realizacji wizji będzie osiągnięcie celu głównego, który brzmi: 

 

Poprawa jakości życia mieszkańców i prowadzenia działalności 

gospodarczej w tym rolniczej na terenie gminy przez unowocześnienie 

infrastruktury technicznej i społecznej oraz wprowadzenie  bogatej 

oferty kulturalno – rozrywkowej dla mieszkańców i turystów 

 

Dążąc do realizacji celu głównego wyodrębniono cztery obszary i cele strategiczne, którym 

przyporządkowano cele operacyjne, a celom określone zadania. 

 

 

Obszary strategiczne Gminy Przasnysz: 
1. Infrastruktura techniczna 

2. Turystyka 

3. Przedsiębiorczość i rolnictwo 

4. Kapitał społeczny 
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OBSZAR: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 

 

CEL STRATEGICZNY: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ POPRAWIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY 

 

 

CELE OPERACYJNE 

 
CEL: 1 POPRAWA STANU INFRA-

STRUKTURY WODNO - ŚCIEKOWEJ 

I OCHRONY ŚRODOWISKA 

CEL 2: POPRAWA STANU 

TECHNICZNEGO DRÓG I 

BEZPIECZEŃSTWA RU-

CHU DROGOWEGO ORAZ 

ZWIĘKSZENIE DOSTĘP-

NOŚCI KOMUNIKACYJ-

NEJ GMINY 

CEL 3: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY 

MIESZKANIOWEJ,  EDUKACYJNEJ, 

KULTURALNEJ, SPORTOWO - REKRE-

ACYJNEJ 

CEL 4: ROZBUDOWA 

INFRASTRUKTURY TE-

LEINFORMATYCZNEJ I 

ROZWÓJ SPOŁECZEŃ-

STWA INFORMACYJ-

NEGO 

Zadania: 

1. Budowa i rozbudowa sieci kanaliza-

cyjnej 

2. Budowa kanalizacji wraz z oczysz-

czalnią ścieków 

3. Budowa przydomowych oczyszczal-

ni ścieków 

4. Modernizacja stacji uzdatniania wo-

dy 

5. Rozwój odnawialnych źródeł energii 

6.  Usuwanie i utylizacja odpadów za-

wierających azbest 

7. Obniżenie poziomów emisji zanie-

czyszczeni przez modernizację sys-

temów ogrzewania 

8. Zakup sprzętu ratowniczo – gaśni-

czego dla jednostek OSP 

Zadania: 

1. Budowa i przebudowa 

sieci dróg gminnych 

2. Budowa ścieżek pieszo 

- rowerowych 

3. Budowa parkingów 

4. Budowa wiat przystan-

kowych 

5. Budowa i moderniza-

cja oświetlenia ulicz-

nego 

6. Budowa i remont dróg 

dojazdowych do pól 

Zadania: 

1. Zagospodarowanie  centrów wsi jako miejsc 

służących rekreacji, wypoczynkowi, spotka-

niom mieszkańców 

2. Budowa placów zabaw i innej infrastruktury 

dla dzieci 

3. Budowa / przebudowa / remont boisk sporto-

wych i innych obiektów sportowo - rekreacyj-

nych 

4. Budowa / przebudowa / remont obiektów kul-

turalnych w tym świetlic wiejskich wraz z ota-

czającą infrastrukturą 

5. Modernizacja placówek oświatowych  i infra-

struktury przyszkolnej 

6. Wyposażenie placówek oświatowych w pomo-

ce dydaktyczne i sprzęt rekreacyjny 

7. Przebudowa, remont, termomodernizacja bu-

dynków 

Zadania: 

1. Rozwój sieci informa-

tycznych 

2. Tworzenie punktów na 

terenie gminy z bezpłat-

nym dostępem do inter-

netu 

3. Podniesienie jakości 

usług publicznych oraz 

zwiększenie dostępności 

zasobów informacyjnych 

administracji w formie 

elektronicznej - rozwój e-

administracji 

4. Przeciwdziałanie wyklu-

czeniu cyfrowemu wśród 

mieszkańców gminy 
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OBSZAR: TURYSTYKA 

 

 

CEL STRATEGICZNY: ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNO – KRAJOBRAZOWEJ GMINY 

 

 

CELE OPERACYJNE 

 

CEL 1: BUDOWA I ROZWÓJ INFRA-

STRUKTURY TURYSTYCZNO - RE-

KREACYJNEJ 

CEL 2: POPRAWA STANU TECHNICZNE-

GO ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW DZIE-

DZICTWA KULTUROWEGO 

CEL 3: PROMOCJA OFERTY TURYSTYCZ-

NEJ GMINY I LOKALNYCH PRODUKTÓW 

KULINARNYCH 

Zadania: 

1. Uzbrojenie terenów atrakcyjnych tury-

stycznie 

2. Utworzenie, oznakowanie szlaków tury-

stycznych: pieszych i rowerowych 

3. Utworzenie wzdłuż ścieżek pieszo - ro-

werowych miejsc postojowych wraz z in-

frastrukturą 

4. Budowa i przebudowa obiektów i miejsc 

przeznaczonych pod działalność sporto-

wą i rekreacyjną, w tym infrastruktury 

okołoturystycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania: 

1. Zagospodarowanie szczególnie cennych kul-

turowo obiektów i terenów 

2. Renowacja zabytkowych obiektów i ich oto-

czenia 

Zadania: 

1. Promocja gospodarstw agroturystycznych 

działających na terenie gminy 

2. Wspieranie lokalnych imprez kultywujących 

tradycję i kulturę gminy 

3. Promocja nowych produktów turystycznych 

4. Promocja lokalnych produktów kulinarnych 

5. Wsparcie działań na rzecz zachowania walo-

rów turystycznych gminy 
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OBSZAR: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROLNICTWO 

 

 

CEL STRATEGICZNY: POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ I ROZWÓJ ROLNICTWA W GMINIE 

 

 

CELE OPERACYJNE 

 

CEL 1: WSPIERANIE POWSTAWANIA 

NOWYCH ORAZ KREOWANIE SPRZY-

JAJĄCYCH WARUNKÓW DO ROZWO-

JU ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW GO-

SPODARCZYCH 

CEL 2: ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI 

INWESTYCYJNEJ GMINY 

CEL 3: WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROWA-

DZĄCYCH DO POPRAWY WYDAJNOŚCI       

I JAKOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ 

Zadania: 

1. Tworzenie warunków przyjaznych dla 

rozwoju istniejących przedsiębiorców     

i powstawania nowych 

2. Ułatwienia administracyjno – organiza-

cyjne dla przedsiębiorców 

Zadania: 

1. Przygotowanie terenów pod inwestycje 

2. Promocja oferty inwestycyjnej gminy 

Zadania: 

1. Organizowanie specjalistycznych szkoleń dla 

rolników 

2. Promowanie stosowania nowych technik        

w produkcji rolnej 

3. Promowanie powstawania grup producenckich 

4. Promowanie ekologicznej produkcji rolnej 
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OBSZAR: KAPITAŁ SPOŁECZNY 

 

 

CEL STRATEGICZNY: ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO 

 

 

CELE OPERACYJNE: 

 

CEL 1: PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY 

EDUKACYJNEJ, KULTURALNEJ I SPORTO-

WO - REKREACYJNEJ 

 

CEL 2: POBUDZANIE AK-

TYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I 

POSTAW OBYWATELSKICH 

CEL 3: AKTYWIZACJA 

ZAWODOWA 

CEL 4: REWITALIZACJA 

OBSZARÓW ZMARGI-

NOLIZOWANYCH 

Zadania: 

1. Zakup pomocy dydaktycznych dla placówek 

oświatowych 

2. Organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijają-

cych umiejętności uczniów  

3. Rozszerzenie oferty kulturalnej instytucji kul-

tury     w tym świetlic wiejskich 

4. Organizacja imprez kulturalnych i rozrywko-

wych 

5.  Organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych 

6. Organizacja zajęć edukacyjnych (warsztaty, 

koła tematyczne, kursy i inne) dla mieszkań-

ców w tym dla osób starszych   i niepełno-

sprawnych 

7. Promocja dbałości o stan środowiska oraz edu-

kacja ekologiczna w tym zakresie 

 

 

Zadania: 

1. Promowanie zakładania orga-

nizacji pozarządowych  

2. Prowadzenie konsultacji spo-

łecznych 

3.  Promowanie zachowań pro-

społecznych   i proobywatel-

skich 

4. Wspieranie lokalnych inicja-

tyw i działań realizowanych w 

sołectwach  

 

Zadania: 

1. Wspieranie postaw 

przedsiębiorczych oraz 

samozatrudnienia 

2. Promowanie systemów 

kształcenia     i szkoleń 

dostosowanych do po-

trzeb rynku pracy 

3. Ograniczenie bezrobocia 

Zadania: 

1. Zagospodarowanie czasu 

wolnego wśród miesz-

kańców 

2. Walka z patologiami 

3. Udzielanie pomocy spo-

łecznej 
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4. Wskaźniki realizacji Strategii 

  Monitorowanie realizacji strategii odbywać się będzie w oparciu o wskaźniki reali-

zacji. Każdemu celowi operacyjnemu przyporządkowano określone mierniki wraz ze źródłem 

ich pozyskania. Wskazane mierniki nie stanowią listy zamkniętej, podczas monitoringu reali-

zacji strategii i jej ewaluacji dopuszcza się ich aktualizację. 

 

 

Tabela 25. Wskaźniki realizacji 

 

 

Cel operacyjny 

 

 

Wskaźnik realizacji 

 

Źródło informacji              

o wskaźniku 

 

 

Cel strategiczny 1: Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości życia mieszkańców 

gminy 

 

Poprawa stanu infrastruk-

tury wodno - ściekowej     

i ochrony środowiska 

Ilość wybudowanej sieci kanaliza-

cyjnej 

Liczba wybudowanych przyłączy 

kanalizacyjnych 

Ilość rozbudowanej sieci kanaliza-

cyjnej 

Liczba wybudowanych przydomo-

wych oczyszczalni ścieków 

Liczba zmodernizowanych stacji 

uzdatniania wody 

Liczba instalacji wykorzystujących 

odnawialne źródła energii 

Liczba zmodernizowanych kotłow-

ni 

Ilość usuniętych i zutylizowanych 

odpadów zawierających azbest 

Liczba jednostek OSP wyposażo-

nych w sprzęt ratowniczo - gaśni-

czy 

 

Dane Urzędu Gminy 

Przasnysz 

Dane Głównego Urzędu 

Statystycznego 

 

Poprawa stanu technicz-

nego dróg i bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego 

oraz zwiększenie dostęp-

ności komunikacyjnej 

gminy 

Ilość wybudowanych / przebudo-

wanych dróg gminnych 

Ilość wybudowanych ścieżek rowe-

rowych 

Liczba wybudowanych miejsc par-

kingowych 

Liczba wybudowanych wiat przy-

stankowych 

Ilość wybudowanych/ wyremonto-

wanych dróg dojazdowych do pół 

Dane Urzędu Gminy 

Przasnysz 

Dane Głównego Urzędu 

Statystycznego 
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Liczba wybudowanego / zmoderni-

zowanego oświetlenia ulicznego 

 

Rozwój infrastruktury 

mieszkaniowej, edukacyj-

nej, kulturalnej, sportowo 

- rekreacyjnej 

Liczba zagospodarowanych cen-

trów wsi 

Liczba wybudowanych placów 

zabaw dla dzieci 

Liczba wybudowanych / przebu-

dowanych / wyremontowanych 

obiektów kulturalnych w tym świe-

tlic wiejskich 

Liczba zagospodarowanych tere-

nów wokół obiektów kulturalnych 

w tym świetlic wiejskich 

Liczba wybudowanych / przebu-

dowanych / wyremontowanych 

boisk sportowych i obiektów spor-

towo - rekreacyjnych 

Liczba zmodernizowanych placó-

wek oświatowych i otaczającej in-

frastruktury 

Liczba wyposażonych placówek 

oświatowych w pomoce dydak-

tyczne i sprzęt rekreacyjny 

Liczba budynków objętych przebu-

dową, remontem, termomoderniza-

cją 

 

Dane Urzędu Gminy 

Przasnysz 

Informacje udostępnione 

przez Gminny Zespół 

Obsługi Ekonomiczno - 

Administracyjnej Szkół           

i Przedszkoli w Przasny-

szu 

Rozbudowa infrastruktury 

teleinformatycznej i roz-

wój społeczeństwa infor-

macyjnego 

Długość wybudowanej sieci Inter-

netu szerokopasmowego 

Liczba osób, które uzyskały moż-

liwość dostępu do Internetu 

Liczba rejestrów publicznych udo-

stępnionych on-line 

Liczba osób korzystających z usług 

on-line 

Liczba uruchomionych punktów     

z bezpłatnym dostępem do Interne-

tu 

Liczba osób korzystających z punk-

tów z bezpłatnym dostępem do 

Internetu 

 

Dane Urzędu Gminy 

Przasnysz 

Dane Głównego Urzędu 

Statystycznego 

 

Cel strategiczny 2: Zwiększenie atrakcyjności turystyczno – krajobrazowej gminy 

 

Budowa i rozwój infra- Liczba uzbrojonych terenów atrak-

cyjnych turystycznie 

Dane Urzędu Gminy 

Przasnysz 
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struktury turystyczno - 

rekreacyjnej 

Ilość utworzonych i oznakowanych 

szlaków turystycznych 

Liczba powstałych miejsc postojo-

wych wzdłuż ścieżek pieszo - ro-

werowych 

Liczba wybudowanych / przebu-

dowanych obiektów i miejsc prze-

znaczonych pod działalność spor-

tową i rekreacyjną 

 

Poprawa stanu technicz-

nego zabytkowych obiek-

tów dziedzictwa kulturo-

wego 

Liczba odnowionych obiektów za-

bytkowych i ich otoczenia 

Liczba turystów odwiedzających 

odnowione obiekty dziedzictwa 

kulturowego 

 

Dane Urzędu Gminy 

Przasnysz 

Promocja oferty tury-

stycznej gminy i lokal-

nych produktów kulinar-

nych 

Liczba stworzonych nowych pro-

duktów turystycznych 

Liczba stworzonych nowych pro-

duktów kulinarnych 

Liczba powstałych nowych gospo-

darstw agroturystycznych na tere-

nie gminy 

Liczba zorganizowanych imprez 

kulturalnych na terenie gminy 

Liczba turystów odwiedzających 

gminę 

 

Dane Urzędu Gminy 

Przasnysz 

Informacje udostępnione 

przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną im. Józefa Na-

rzymskiego w Bogatem 

 

Cel strategiczny 3: Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i rozwój rolnictwa w gminie 

 

Wspieranie powstawania 

nowych oraz kreowanie 

sprzyjających warunków 

do rozwoju istniejących 

podmiotów gospodar-

czych 

Liczba powstałych nowych pod-

miotów gospodarczych na terenie 

gminy 

Liczba powstałych miejsc pracy na 

terenie gminy 

 

Dane Urzędu Gminy 

Przasnysz 

Dane Powiatowego 

Urzędu Pracy 

Dane Głównego Urzędu 

Statystycznego 

Zwiększanie atrakcyjności 

inwestycyjnej gminy 

Liczba przygotowanych terenów 

pod inwestycje 

Liczba powstałych nowych pod-

miotów gospodarczych na terenie 

gminy 

Liczba powstałych miejsc pracy na 

terenie gminy 

 

Dane Urzędu Gminy 

Przasnysz 

Dane Powiatowego Urzę-

du Pracy 

Dane Głównego Urzędu 

Statystycznego 

Wspieranie działań pro-

wadzących do poprawy 

wydajności i jakości pro-

dukcji rolnej 

Liczba gospodarstw rolnych stosu-

jących nowe technologie w produk-

cji rolnej 

Liczba powstałych grup produ-

cenckich na terenie gminy 

Dane Urzędu Gminy 

Przasnysz 

Dane Głównego Urzędu 

Statystycznego 
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Liczba gospodarstw rolnych posia-

dających ekologiczne uprawy 

 

Cel strategiczny 4: Rozwój kapitału ludzkiego 

 

Podniesienie jakości ofer-

ty edukacyjnej, kulturalnej        

i sportowo - rekreacyjnej 

Liczba zakupionych pomocy dy-

daktycznych dla placówek oświa-

towych 

Ilość zorganizowanych zajęć poza-

lekcyjnych dla uczniów 

Liczba osób korzystających z oferty 

kulturalnej instytucji kultury w tym 

świetlic wiejskich  

Ilość imprez kulturalnych, rozryw-

kowych organizowanych rocznie 

Ilość zajęć edukacyjnych zorgani-

zowanych rocznie 

Ilość przedsięwzięć promujących 

ekologię i środowisko organizowa-

nych rocznie 

Ilość zajęć sportowych i rekreacyj-

nych zorganizowana rocznie 

Dane Urzędu Gminy 

Przasnysz 

Informacje udostępnione 

przez Gminny Zespół 

Obsługi Ekonomiczno - 

Administracyjnej Szkół i 

Przedszkoli w Przasnyszu 

Dane Głównego Urzędu 

Statystycznego 

Informacje udostępnione 

przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną im. Józefa Na-

rzymskiego w Bogatem 

 

Pobudzanie aktywności 

społecznej i postaw oby-

watelskich 

Liczba powstałych organizacji po-

zarządowych na terenie gminy 

Liczba przeprowadzonych konsul-

tacji społecznych z mieszkańcami 

Liczba przedsięwzięć organizowa-

nych przez sołectwa 

Dane Urzędu Gminy 

Przasnysz 

Dane Głównego Urzędu 

Statystycznego 

Aktywizacja zawodowa Liczba powstałych podmiotów go-

spodarczych na terenie gminy 

Liczba przeprowadzonych szkoleń i 

kursów zawodowych 

Liczba nowych miejsc pracy po-

wstałych na terenie gminy 

Dane Urzędu Gminy 

Przasnysz 

Dane Powiatowego 

Urzędu Pracy 

Dane Głównego Urzędu 

Statystycznego 

Rewitalizacja obszarów 

zmarginalizowanych 

Liczba osób korzystających z oferty 

kulturalnej instytucji kultury w tym 

świetlic wiejskich 

Liczba udzielonych świadczeń so-

cjalnych rocznie 

Liczba zachowań patologicznych 

rocznie 

Dane Urzędu Gminy 

Przasnysz 

Dane Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 
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III. WDRAŻANIE I MONITOROWANIE REALIZACJI STRATEGII 

 

1. Finansowanie strategii 

 Strategia Rozwoju Gminy Przasnysz określa cele i kierunki działań na lata 2015 – 

2023. Realizacja postawionych działań wymaga zaangażowania środków finansowych. Czę-

sto za pośrednictwem tylko budżetu gminy nie jest możliwe zrealizowanie wszystkich posta-

wionych celów. Władze gminy wdrażając w życie strategię korzystać będą z następujących 

źródeł zewnętrznych: 

a) programów Unii Europejskiej 

b) programów rządowych 

c) programów wojewódzkich 

d) wkładu prywatnego 

e) komercyjnych instrumentów finansowych (kredyt bankowy) 

f) innych źródeł 

 Głównym źródłem finansowania strategii będą środki pochodzące z programów Unii 

Europejskiej. W rozpoczętej perspektywie finansowej Polska otrzyma 82,5 mld euro z unijnej 

polityki spójności. Dodatkowym instrumentem wsparcia będzie Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, którego budżet – razem z wkładem krajowym - wynosi 13,5 mld euro. W związku 

z przygotowywanym Programem Rewitalizacji środki pozyskiwane będą także w ramach 

działań obejmujących rewitalizację obszarów zmarginalizowanych. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


