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1.WPROWADZENIE

Przekazujemy  Państwu  „Plan  Strategiczny  Gminy  Cisna",  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 46 osób. Prace nad strategią

poprzedzone zostały opracowaniem diagnozy gminy dającej obraz zróŜnicowania problemów społecznych,

gospodarczych i  ekologicznych występujących w jej  obrębie.  W trakcie  siedmiu  spotkań  warsztatowych

(trwających  po  6  -  8  godzin  kaŜde)  przeprowadzonych  metodą  moderacji  wizualnej  zrealizowano

następujące działania: zidentyfikowano główne problemy, związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców,

utrzymaniem i rozwojem potencjału  technicznego, ekologicznego i ludzkiego oraz problemy istniejące w

ramach  wybranych  dziedzin  gospodarki,  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  zagroŜeń

stwarzanych przez jej  otoczenie  wykorzystując elementy analizy  SWOT, określono  załoŜenia  (podmiot,

okresy),  wizję,  misję,  cele  strategiczne  oraz  strategie  działań  prowadzących  do  zrealizowania  misji,

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

gminami.

Rezultaty poszczególnych warsztatów były na bieŜąco dokumentowane na posterach, które stały się

podstawą  wypracowania  projektu  roboczego  planu  strategicznego  poddanego  społecznej  ocenie  -

konsultacjom.  Konsultacje  te były podstawą  określenia  poziomu  zaspokojenia  potrzeb społecznych oraz

hierarchizacji  waŜności potrzeb i  celów.  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.

Zespół opracowujący strategię dziękuje wszystkim uczestnikom za współpracę i aktywną postawę w

trakcie realizowanych prac.

Zespól konsultantów i moderatorów

Plan strategiczny Gminy Cisna
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2.WSTĘP

Drodzy mieszkańcy naszej Gminy

Oddaję  do  Waszych  rąk  opracowanie  "Strategia  rozwoju  Gminy  Cisna",  które  jest  wspólnie

wypracowaną koncepcją Naszej przyszłości i środkiem kreującym nowe jej oblicze.

Do  powstania  tej  strategii  przyczyniła  się  Wasza  aktywność,  rozeznanie  w  problemach  i

trudnościach  naszej  Gminy,  oraz  znajomość  oczekiwań  społecznych.  Zawiera  ona  przede  wszystkim

zdiagnozowanie naszej rzeczywistości - słabości i atutów oraz określenie i hierarchizacje naszych potrzeb.

Mam  nadzieję,  Ŝe  niniejsze  opracowanie  pozwoli  na  podejmowanie  decyzji  zgodnych  ze  społecznym

oczekiwaniem przez obecne i następne władze samorządowe.

Dziękuję wszystkim, którzy kosztem swojego prywatnego czasu przyczynili się do jej powstania.

śyczę sobie i wszystkim mieszkańcom realizacji celów zawartych w tej strategii.

ElŜbieta Łukacijewska

Wójt Gminy Cisna

Plan strategiczny Gminy Cisna
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3.SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAC NAD PLANEM
STRATEGICZNYM GMINY

3.1.OKRES OPRACOWANIA PLANU

Prace przebiegały od stycznia 1999 roku do kwietnia 1999 roku.

3.2.MIEJSCA REALIZACJI PRAC

Urząd Gminy w Cisnej:

• działania organizacyjne i koordynacja prac,  

• warsztaty diagnostyczno-projektowe.

Rzeszów:

• konsultacje

• prace redakcyjne

• koordynacja dokumentacji i infonnacji.

3.3.REALIZATORZY PRAC

3.3.1.Koordynator ze strony Urz ędu Gminy

3.3.2.Zespół konsultantów i moderatorów

Tomasz Bartnicki, Paweł Mente/ski, Jadwiga Pawłowska Dariusz Ślusarz, Grzegorz Ślusarz

3.3.3.Główne grupy społeczno ści lokalnej

•  przedstawiciele Rady i Zarządu Gminy,  

• pracownicy Urzędu Gminy,

•  przedstawiciele partii politycznych,

•  przedstawiciele organizacji społecznych, 

•  przedstawiciele środowiska gospodarczego,  miejscowe autorytety.

Plan strategiczny Gminy Cisna
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3.3.4.Wykaz uczestników spotka ń warsztatowych

Do pracy nad strategią  gminy łącznie  zaproszonych zostało  60osób.  W warsztatach,  w róŜnym

stopniu wzięli udział:

Lp. Imi ę Nazwisko Zawód

l Ireneusz Benewiat Nauczyciel

2 Stefania Biegun Nauczyciel, trener

3 Kazimierz BłaŜ Emeryt

4 Władysław Chmurski Leśnik

5 Jadwiga Denisiuk Doradca rolny

6 Sławomir Dybaś Rolnik

7 Teresa Frycz - Ziomko Lekarz

8 Eugeniusz Gucwa Ekonomista

9 Małgorzata Gucwa Ekonomista

10 o. Amadeusz Irzyk Ksiądz proboszcz

11 Iwona Irzyńska Pracownik socjalny

12 Ryszard Jóźwik Rencista

13 Edward Karnas Mechanik

14 Stanisław Kiec Rolnik

15 Karol Kniotek Rencista

16 Krystyna Kucharczyk Pracownik socjalny

17 Piotr Laskuda Leśnik

18 ElŜbieta Łukacijewska Ekonomistka

19 Grzegorz Łukacijewski Leśnik

20 Andrzej Łukaszczuk Ekonomista

21 Bronisław Moskot Mechanik

22 Małgorzata Niemczuk Technik melioracji

23 Waldemar Pietrasz Technik leśnik

24 Marcin Piszczek Rolnik

25 Stefan Pokrywka Kierowca

26 Celina Radziszewska Dyr. Schroniska "Cicha Woda"

27 Janusz Samoć Ekonomista

28 Ligia Sandomierska Ekonomistka

29 Paweł Sikora Rolnik

30 Stanisław Skierkowski Technik budowlany

31 Ewa Skład - Włoch Mgr turystyki i rekreacji

32 Agnieszka Słowik - Kwiatkowska Artysta plastyk

Plan strategiczny Gminy Cisna
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Lp. Imi ę Nazwisko Zawód

33 Alfons Spychała Hotelarz

34 Mieczysław Stafiej Emeryt

35 Mieczysław Staszewski Mechanik - kierowca

36 Renata Szczepańska Nauczyciel

37 Piotr Szopiński Lekarz stomatolog

38 Katarzyna Szulc - Rozmysłowicz Bibliotekarz

39 Józef Szymbara Pracownik umysłowy

40 Tadeusz Waszczeniuk Hodowca ryb

41 Stanisław Wermiński Leśnik

42 Maria Wierzbicka Pracownik UG Cisna

43 Krzysztof Włoch Mgr turystyki

44 Wojomir Wojciechowski Leśnik

45 Jadwiga Wróbel Fannaceutka

46 Teresa Ziober Sprzedawca

3.4.WYKAZ SPOTKA Ń WARSZTATOWYCH

Spotkanie nr 1

Zawartość:

• wprowadzenie do opracowania strategii w gminie Cisna, 

• analiza moŜliwości opracowania strategii gminy Cisna.

Spotkanie nr 2

Zawartość:

• zdefiniowanie podstawowych pojęć,

• uzgodnienie metodyki i organizacji pracy,

• sfonnułowanie głównych załoŜeń strategii,

• określenie struktury potrzeb mieszkańców gminy,

• istota strategii - przypomnienie,

• zadania planu strategicznego, załoŜenia do planu strategicznego, 

• problemy w zakresie potrzeb społecznych – kryteria.

Plan strategiczny Gminy Cisna
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Spotkanie nr 3

Zawartość:

• identyftkacja problemów w sferze:

o zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 

o potencjałów gminy,

o gospodarczej,

• prezentacje i przyjęcie wyników pracy małych grup.

Spotkanie nr 4

Zawartość:

• określenie czynników rozwojowych gminy:

o czynniki  sprzyjające  i  niesprzyjające  w  zakresie  zaspokajania  potrzeb  mieszkańców  i

potencjałów w gminie oraz w otoczeniu,

o atuty i  słabości  gminy  w zakresie  działalności  gospodarczej  oraz  szanse  i  zagroŜenia  w

otoczeniu.

• prezentacje i przyjęcie wyników pracy małych grup.

Spotkanie nr 5

Zawartość:

• określenie czynników rozwojowych gminy c.d.,

• tworzenie alternatywnych wizji gminy do roku 2014,

• wypracowanie projektów misji gminy,

• formułowanie  celów  strategicznych  w  zakresie  zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców,  prezentacje  i

przyjęcie wyników pracy małych grup.

Spotkanie nr 6

Zawartość:

• formułowanie celów strategicznych w zakresie: potencjałów gminy, działalności gospodarczej, 

• określenie strategii działania, 

• prezentacje i przyjęcie wyników pracy małych grup.

Spotkanie nr 7

Zawartość:

• prezentacja i przyjęcie wyników prac ze wszystkich spotkań,

Plan strategiczny Gminy Cisna
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• wypracowanie  listy przedsięwzięć  o znaczeniu  strategicznym dla gminy do realizacji  we współpracy z

innymi gminami,

• omówienie dalszych prac związanych z konsultacją społeczną i przyjęciem strategii w gminie.

3.5.METODYKA PRACY

3.5.1.Przyjęte zasady pracy

Podstawą podjęcia prac nad strategią jest stosowna uchwala Rady Gminy.

Praca nad strategią jest kierowana przez przedstawicieli władz gminy.

W opracowaniu strategii biorą udział przedstawiciele społeczności gminy.

Projekt planu jest konsultowany z mieszkańcami gminy.

Współautorzy strategii są jej rzecznikami w swoich środowiskach.

Konkretyzacja planu następuje w kolejnych fazach pracy nad nim.

3.5.2.Metody komunikacji w grupie

Praca  w  zespołach  realizowana  była  z  wykorzystaniem wizualnych  technik  moderacji,  które

pozwoliły na:

• pracę z duŜymi grupami ludzi i  dochodzenie w tej pracy do oczekiwanych wyników w zaplanowanym

czasie,

• skuteczne i uwaŜne wzajemne słuchanie się uczestników,

• wysoki stopień koncentracji dyskusji wokół rozpracowywanych zagadnień,

• ujednolicenie rozumienia pojęć związanych z planowaniem przyszłości gminy, wśród uczestników.

3.5.3.Dodatkowe korzy ści, które osi ągni ęto w pracy nad planem

• Integracja społeczności lokalnej wokół wspólnych celów i w trakcie pracy.

• Wyraźniejsze wyłonienie się reprezentacji lokalnych grup interesów.

• Rozwinięcie kultury rozwiązywania problemów na bazie argumentów i szukaniu kompromisu.

• Pozytywny wpływ na wzrost gotowości w zakresie wprowadzania niezbędnych zmian w gminie.

Plan strategiczny Gminy Cisna
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4.DIAGNOZA SYTUACJI GMINY

4.1.OCENA POZIOMU ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKA ŃCÓW

Podstawą  podejmowania  wszelkich  działań  człowieka  są  potrzeby,  a  zwłaszcza  potrzeby

niezaspokojone będące czynnikiem sprawczym tych działań.  Dlatego teŜ pierwszym krokiem w diagnozie

stanu gminy jest ocena poziomu zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców.

4.1.1.Struktura i kryteria ocen potrzeb spolecmych

PoniŜej  znajduje  się  lista  potrzeb  społecznych  uniwersalnych,  wyróŜnianych  w  literaturze

przedmiotu. Na stopień zaspokojenia wszystkich tych potrzeb, wpływać mogą władze gminy lub podmioty

instytucjonalne i ogół mieszkańców współdziałających w realizacji przyszłej strategii.

Zabezpieczenie materialne:

• poziom dochodów,

• struktura dochodów,

• moŜliwość zachowania, odtwarzania i powiększania dochodów.

WyŜywienie:

• jakość wody pitnej,

• jakość Ŝywności produkowanej na swoim terenie, 

• dostępność produktów Ŝywnościowych,

• skala ewentualnego niedoŜywienia,

• kultura i racjonalność Ŝywienia,

• dostęp do zbiorowych form Ŝywienia.

Schronienie:

• moŜliwość samodzielnego zamieszkiwania, 

• standard mieszkań,

• typ budynków mieszkalnych,

• skala ewentualnej bezdomności.

Bezpieczeństwo:

• zagroŜenia przestępczością,

• zagroŜenia spokoju publicznego,

• zagroŜenia związane z ruchem komunikacyjnym, 

Plan strategiczny Gminy Cisna
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• zagroŜenia zdarzeniami losowymi.

Zdrowie i Ŝycie:

• przeciętna długość trwania Ŝycia, umieralność niemowląt,

• zachorowalność, w tym na choroby przewlekłe, choroby cywilizacyjne, 

• zagroŜenie zdrowia i Ŝycia wynikające z zachowań patologicznych,

• udział niepełnosprawnych,

• dostęp do otwartego i zamkniętego lecznictwa,

• styl Ŝycia.

Opieka:

• nad dziećmi,

• nad niepełnosprawnymi,

• nad osobami w podeszłym wieku,

• nad osobami niedostosowanymi społecznie.

Rozwój ludzi:

• długość kształcenia szkolnego,

• jakość kształcenia,

• poziom wykształcenia mieszkańców,

• czas poświęcony rozwojowi fizycznemu, . poziom rozwoju fizycznego,

• czas na rozwój emocjonalny i duchowy.

Rekreacja, wypoczynek, przyjemności:

• ilość czasu wolnego,

• dostęp do róŜnorodnych form rekreacji i wypoczynku, 

• jakość (poziom rekreacji i wypoczynku).

Kontakty społeczne, więź grupowa:

• stopień integracji społeczności lokalnych,

• stopień zorganizowania społeczności lokalnych, . tolerancyjność,

• ofiarność,

• lojalność grupowa.

Plan strategiczny Gminy Cisna
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Kreacja otoczenia, poczucie uŜyteczności, uznanie, akceptacja, gratyfIkacja:

• moŜliwość oddziaływania na otoczenie materialne i społeczne, . moŜliwość aktywności zawodowej,

• moŜliwość aktywności pozazawodowej,

• poziom uczestnictwa w aktywnościach,

• mechanizmy gratyfikacji,

• poziom satysfakcji materialnej i niematerialnej.

ToŜsamość z gminą, ład przestrzenny:

• identyfikacja z miejscem,

• poziom uczestnictwa w zarządzaniu gminą,

• orientacja w przestrzeni,

• walory estetyczne, historyczne i symboliczne.

Swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych:

• róŜnorodność, niezawodność i wygoda w nawiązywaniu kontaktów, . koszt kontaktów,

• czas zuŜywany na realizowanie kontaktów.

Kultura:

• poziom biernego uczestnictwa w kulturze,

• poziom czynnego uczestnictwa w kulturze, . dostępność do róŜnorodnej oferty kulturalnej.

Wartości moralne, potrzeby religijne

4.1.2.Ocena poziomu zaspokojenia potrzeb społecznyc h

Poziom  zaspokojenia  potrzeb  został  oceniony  przez  mieszkańców  gminy  bezpośrednio

uczestniczących  w  pracach  nad  strategią  (uczestników  warsztatów)  jak  i  osoby  biorące  udział  w

konsultacjach  społecznych  wypracowanego  dokumentu  poprzez  wypełnienie  ankiet.  KaŜdej  z  potrzeb

przyznawano w ankiecie punkty od O do 10 według własnej oceny, przy czym O oznacza brak zaspokojenia

potrzeby, 10- bardzo wysoli poziom zaspokojenia potrzeby. Wynik oceny przedstawiono poniŜej określając

poziom zaspokojenia potrzeb jako niski, średni lub wysoki. Potrzeby zostały uszeregowane według oceny

poziomu  ich  zaspokojenia  zaczynając  od  potrzeby  o  najniŜszym poziomie  zaspokojenia,  a  kończąc  na

potrzebie o najwyŜszym poziomie zaspokojenia.

Plan strategiczny Gminy Cisna
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Potrzeba Ocena poziomu zaspokojenia potrzeby
w ocenie mieszkańców

kultura Niski

zabezpieczenie materialne Niski

swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych Niski

kreacja otoczenia, poczucie uŜyteczności, uznanie,
akceptacja, gratyfikacja

Niski

kontakty społeczne, więź grupowa Średni

schronienie Średni

rekreacja, wypoczynek, przyjemności Średni

opieka Średni

toŜsamość z gminą, ład przestrzenny Średni

rozwój ludzi Średni

wyŜywienie Średni

zdrowie i Ŝycie W soki

bezpieczeństwo W soki

wartości moralne, potrzeby religijne W soki

4.2.ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY GMINY

W trakcie pracy warsztatowej uczestnicy zidentyfikowali problemy w następujących zakresach:

zaspokojenia potrzeb mieszkańców,

potencja/ów gminy,

w sferze gospodarczej.

4.2.1.Problemy w zakresie zaspokajania potrzeb mies zkańców

W  zakresie  zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców,  w  odniesieniu  do  poszczególnych  z  nich

zidentyfikowano następujące problemy:

Potrzeba zabezpieczenia materialnego:

• niski poziom dochodów w stosunku do minimalnych potrzeb socjalnych 

• ograniczone moŜliwości powiększania dochodów przez dodatkową pracę 

• sezonowość dochodów

Potrzeba wyŜywienia:

• niedostatecznie zwodociągowana gmina niska jakość wody pitnej

• okresowe braki wody w studniach kopanych

Plan strategiczny Gminy Cisna
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Potrzeba schronienia:

• brak mieszkań komunalnych

Potrzeba bezpieczeństwa

• brak poczucia bezpieczeństwa

• niedostosowane drogi do wymogów bezpieczeństwa

• wybryki chuligańskie, akty wandalizmu w sezonie turystycznym 

• niedostateczna łączność telekomunikacyjna

• złe utrzymanie dróg

Potrzeba zdrowia i Ŝycia:

• ubogi styl Ŝycia - forma przetrwania

• utrudniony dostęp do lecznictwa specjalistycznego - kliniki, przychodnie 

• utrudniony dostęp do lecznictwa podstawowego

Potrzeba opieki:

• brak pracy dla niepełnosprawnych

Potrzeba rozwoju ludzi:

• znikomy czas poświęcany rozwojowi fizycznemu

• niezadowalający poziom rozwoju fizycznego - brak infrastruktury 

• złe formy spędzania wolnego czasu przez młodzieŜ

Potrzeba rekreacji, wypoczynku, przyjemności:

• niski poziom rekreacji i wypoczynku w odniesieniu do niektórych form aktywności 

• ograniczony dostęp do rekreacji

Potrzeby kreacji otoczenia, poczucia uŜyteczności, uznania, akceptacji, gratyfikacji

• mała aktywność społeczna

• ograniczone moŜliwości aktywności zawodowej

Potrzeby toŜsamości z gminą, ładu przestrzennego:

• niedostateczna identyfikacja z miejscem zamieszkania

• mała świadomość mieszkańców w zakresie estetyki i ładu przestrzennego
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Potrzeba kultury:

• bardzo niski poziom uczestnictwa biernego i czynnego 

• znacznie ograniczona oferta kulturalna

Potrzeba kontaktów społecznych, więzi grupowej:

• niezadowalający stopień integracji mieszkańców

• nierówny stopień zorganizowania społeczności lokalnych

Potrzeba swobody i łatwości kontaktów przestrzennych:

• wysokie koszty kontaktów

• duŜa czasochłonność kontaktów ~ bardzo trudne kontakty przestrzenne 

• brak przejść granicznych

Potrzeby wartości moralnych i potrzeby religijne:

nie zidentyfikowano problemów

4.2.2.Problemy w zakresie potencjałów gminy

W odniesieniu do zasobów i moŜliwości gminy zidentyfikowano problemy w zakresie potencjałów:

technicznego, ekologicznego i ludzkiego.

Potencjał techniczny

W  potencjale  technicznym  zidentyfikowano  problemy  w zakresie  budownictwa  (budynki  i

budowle), infrastruktury oraz systemów zabezpieczeń, co zawiera poniŜsze zestawienie.

budynki i budowle

• słabo rozwinięta infrastruktura towarzysząca obiektom turystycznym (np. korty tenisowe,

• ścieŜki rowerowe, wyciągi, boiska sportowe, place zabaw)

• niedostosowanie budynku szkoły w Cisnej do wymogów reformy szkolnictwa

• niedostateczna baza parkingowa w gminie

• brak szaletów publicznych w większości miejscowości gminy

• brak odpowiedniego budynku dla poczty w Wetlinie

• formy architektoniczne niedostosowane do krajobrazu

• niedostępność leśnych dróg zakładowych

• niedostateczne zagospodarowanie budynków OSP w Cisnej
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infrastruktura

• nierozwiązany problem gospodarki odpadami stałymi

• niedostatecznie rozwinięta sieć kanalizacji i oczyszczalni ścieków 

• słabo rozwinięta sieć wodociągowa

• niedostateczna sieć telekomunikacyjna

• zły stan techniczny sieci energetycznej

• słaby stan techniczny dróg na terenie gminy

systemy zabezpieczeń

• niezadowalające utrzymanie dróg w okresie zimowym

• niedostateczne siły policji w okresie sezonu letniego

• utrudnienia w dojeździe dzieci do szkół

• niedostateczne wyposaŜenie OSP w sprzęt specjalistyczny

• brak odpowiednio przygotowanych punktów poboru wody dla celów p.poŜ.

Potencjał ekologiczny

W  odniesieniu  do  potencjału  ekologicznego  zidentyfikowano  problemy  w  zakresie

ekoświadomości, systemów i urządzeń proekologicznych i zasobów naturalnych.

Zidentyfikowane problemy to:

ekoświadomość

• niska świadomość wśród społeczeństwa gminy 

• niska świadomość wśród turystów

systemy i urządzenia proekologiczne

• małe uwzględnienie priorytetów ekologicznych przy planowaniu przestrzennym

• szczątkowa infrastruktura proekologiczna

• brak  systemowych  rozwiązań  w  zakresie  wykorzystania  nośników  energii  i  urządzeń

proekologicznych

zasoby naturalne

• niedostateczna ochrona wód, niszczenie rybostanów

• uciąŜliwość wynikająca z prowadzenia wypału drewna

• brak koncepcji w zagospodarowaniu opuszczonych łąk i pastwisk 

• zagroŜenia wynikające z wypalania traw

• mały stopień wykorzystania potencjału przyrodniczego
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Potencjał ludzki

W odniesieniu do potencjału ludzkiego zidentyftkowane problemy to:

biologiczny

• niski przyrost naturalny

• choroby zawodowe związane z pracą w lesie

postawy społeczne - aktywność

• niska aktywność w poszukiwaniu pracy

• niezadowalająca  współpraca na  linii  samorząd terytorialny  -  inne  podmioty działające  na terenie

gminy

• słaba aktywność społeczna

• stopniowy odpływ ludzi młodych z gminy

4.2.3.Problemy w sferze działalno ści gospodarczej

W  sferze  działalności  gospodarczej  zidentyfikowano  problemy  w  zakresie działalności

produkcyjnej,  rzemiosła  artystycznego i rękodzielnictwa,  handlu,  usług i rzemiosła,  turystyki,  rolnictwa i

gospodarki leśnej. Za najwaŜniejsze problemy uznano:

Działalność produkcyjna

• utrudniony dostęp do lokalnego surowca

Rzemiosło artystyczne i rękodzielnictwo

• ograniczony dostęp do zorganizowanych form promocji lokalnego rzemiosła artystycznego

Handel, usługi, rzemiosło

• ograniczone moŜliwości rozwoju usług

Turystyka

• brak programu rozwoju turystyki w gminie

• słaba oferta turystyczna gminy

• jednosezonowość ruchu turystycznego

• brak konsensusu i współpracy w zakresie rozwoju turystyki i ochrony środowiska

Rolnictwo

• niskie dochody z rolnictwa ze względu na uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne 
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• odchodzenie od produkcji rolnej

• degradacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Gospodarka leśna

• ograniczone dochody budŜetu gminy z tytułu występowania lasów ochronnych

4.3.CZYNNIKI ROZWOJOWE GMINY

4.3.1.Czynniki rozwojowe w zakresie wybranych potrz eb mieszka ńców

W  trakcie  spotkania  warsztatowego  uczestnicy  identyfikowali  czynniki  sprzyjające  oraz

niesprzyjające w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców. Identyfikacja dokonana została odrębnie dla

czynników rozwojowych wewnętrznych (sprzyjających i niesprzyjających), odnoszących się  do gminy, na

które  gmina  w  duŜym stopniu moŜe wpływać  oraz czynników rozwojowych zewnętrznych (stanowiących

szanse i zagroŜenia) odnoszących się do otoczenia gminy, na które gmina przewaŜnie nie ma wpływu.

WyŜywienie, schronienie, opieka, zdrowie i Ŝycie 

Gmina

czynniki     sprzyjające  :  

+ zdrowe środowisko naturalne

+ doŜywianie dzieci w stołówkach i świetlicach szkolnych nie ma problemów ludzi bezdomnych

+ niezagospodarowane pomieszczenia w DS Cisna

+ wydajne źródła czystej wody, w tym mineralnej

czynniki niesprzyjające

− brak opieki lekarzy specjalistów

− mała liczba mieszkańców utrudniająca zatrudnienie drugiego lekarza

− brak opieki lekarskiej przez całą dobę

− wysokie koszty leczenia przy ograniczonych dochodach

− nieuregulowana gospodarka wodna zbiorniki retencyjne nieujęte w planie

− zagospodarowania przestrzennego

− mała aktywność mieszkańców

− niskie dochody mieszkańców

− brak środków na wykończenie pomieszczeń w DS Cisna

− bezrobocie

− nieuregulowana gospodarka ściekowa
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− duŜe odległości

Otoczenie 

szanse

+ moŜliwość uzyskania środków z organizacji pozarządowych - fundacji

+ promocja zdrowego stylu Ŝycia w środkach masowego przekazu

+ dostępne technologie i tanie kredyty w Banku Ochrony Środowiska na przydomowe

+ oczyszczalnie ścieków, docieplanie budynków, ekologicme ogrzewanie

zagroŜenia:

− wzrastające ceny proekologicmych źródeł energii (prąd, gaz)

ograniczenia prawne związane z uzaleŜnieniem zatrudnienia lekarzy od ilości mieszkańcówKultura,
rozwój ludzi, rekreacja, wypoczynek, przyjemności, kreacja otoczenia, poczucie uŜyteczności, uznanie,

akceptacja, gratyfikacja, kontakty społeczne, więź grupowa, wartości moralne, potrzeby religijne

Gmina

czvnniki sprzyjające

+ czyste powietrze

+ walory krajobrazowe,  przyrodnicze,  sprzyjające  rozwojowi turystyki  letniej  i  zimowej  ukształtowanie

terenu

+ istniejąca infrastruktura (wyciągi narciarskie)

+ oferta gospodarstw agroturystycznych

+ funkcjonowanie Klubu Galicja

+ działalność szkół w zakresie zainteresowań

+ gotowość do zjednoczenia w wypadku zagroŜeń

+ kontakty na szczeblu zawodowym

+ istniejące na terenie gminy galerie sztuki

czynniki niesprzyjające:

− ograniczone zasoby finansowe

− mała ilość obiektów rekreacyjnych

− brak  dbałości  o  właściwe  wykorzystanie  istniejących  urządzeń  zbyt  duŜa  odległość  od  aglomeracji

miejskich

− daleka odległość od szkół

− rozproszenie młodzieŜy internat

− mała ilość zorganizowanych form spędzania wolnego czasu brak etatowych animatorów kultury
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− brak tradycji

− mała ilość organizowanych imprez kulturalnych

− brak uznania dla ludzi udzielających się społecznie

− utrudniony dojazd

− ograniczony rynek pracy

− mało organizacji aktywizujących ludzi na terenie gminy 

− rozproszenie gospodarstw

− sezonowość pracy

Otoczenie

szanse

+ imprezy w sąsiednich gminach

+ pozytywne przykłady czerpane od odwiedzających turystów

+ moda na aktywny tryb Ŝycia

+ moŜliwość korzystania z ośrodków zakładowych

+ brak konfliktów (duŜa tolerancja)

+ prawne moŜliwości organizowania lokalnych komitetów (np. budowy wodociągów, kanalizacji)

zagroŜenia

− wysokie koszty kształcenia

− nierówny poziom Ŝycia (wzorzec z zewnątrz)

− zagroŜenia płynące z kultury masowej (nadmiemy udział TV w zagospodarowaniu wolnego czasu)

ToŜsamość z gminą, zabezpieczenie materialne, swoboda i łatwość kontaktów przestrzennych,
bezpieczeństwo

Gmina

czynniki sprzyjające:

+ mała przestępczość wśród miejscowego społeczeństwa + rozwijające się podmioty turystyczne

czynniki niesprzyjające:

− słabo rozwinięta komunikacja, duŜe odległości

− brak promocji preferencyjnych kredytów

− uboga infrastruktura skracająca sezon turystyczny

− ograniczone środki finansowe (estetyka otoczenia), brak działalności promocyjnej
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− słaba współpraca pomiędzy zainteresowanymi podmiotami (telefonizacja) 

− napływ duŜej ilości turystów zwiększa zagroŜenia

− mała aktywność policji

− mało atrakcyjna oferta pracy, ograniczone perspektywy

− nieprzestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości

− niski standard dróg i ich utrzymanie

− brak posterunków sezonowych

− brak przejść granicznych

Otoczenie

szanse  :  

+ moŜliwość pozyskania kredytów na tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój działalności turystycznej

zagroŜenia:

− słabe zainteresowanie firm telekomunikacyjnych

4.3.2.Czynniki rozwojowe w zakresie wybranych poten cjałów

W trakcie spotkań  warsztatowych uczestnicy identyfikowali  czynniki  sprzyjające i niesprzyjające

utrwalaniu  i  rozwojowi  poszczególnych  potencjałów.  W tym  przypadku  identyfikacja  dokonana została

równieŜ  odrębnie  dla  czynników  rozwojowych  wewnętrznych,  na  które  gmina  w  duŜym  stopniu  moŜe

wpływać, oraz czynników rozwojowych zewnętrznych odnoszących się do otoczenia gminy, na które gmina

przewaŜnie nie ma wpływu.

Potencjał techniczny - infrastruktura techniczna

Gmina

mocne strony

+ przygotowane  dokumentacje  techniczne  sali  gimnastycznej,  wodociągu,  ogrzewania  szkoły,  budowy

transformatora 

+ wolne tereny z moŜliwością przeznaczenia na parkingi 

+ moŜliwość budowy wodociągów pod własnym ciśnieniem

+ moŜliwość ustawienia szaletów przenośnych

+ moŜliwość wykupienia budynku pod potrzeby poczty

+ pozytywne przykłady estetycznych rozwiązań w zakresie zabudowy i utrzymania porządku

+ bezpieczeństwo na drogach leśnych (zakładowych) wynikające z ich ograniczonej dostępności
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słabe strony

− brak dokumentacji technicznej dla rozwoju infrastruktury wodno ściekowej

− długi czas oczekiwania  na efekty inwestycji infrastrukturalnych niesprzyjający podejmowaniu inicjatyw

społecznych w tym zakresie

− niskie zasoby finansowe mieszkańców

− brak środków finansowych na rozbudowę infrastruktury

− wąskie drogi, zniszczona nawierzchnia

− niedostateczna moc stacji transformatorowych

− niedostateczna ilość abonentów

− niekorzystna konfiguracja dla rozwoju infrastruktury wodno ściekowej

− brak transportu szkolnego

− rozproszona zabudowa podnosząca koszty budowy infrastruktury

− małe zaangaŜowanie mieszkańców w zakresie rozbudowy infrastruktury

− ryzyko inwestowania w infrastrukturę okołoturystyczną

− zaniedbania w zakresie przygotowania punktów poboru wody dla celów p.poŜ.

− nieprzemyślana inwestycja w zakresie budowy domu straŜaka stanowiącego duŜe

− obciąŜenie finansowe

− niska jakość połączeń telefonicznych

Otoczenie

szanse

+ moŜliwość nowoczesnego zagospodarowania odpadów

+ zaawansowane projekty rozwoju telefonii

+ funkcjonowanie funduszy pomocowych na rozwój infrastruktury

zagroŜenia

− trudny dostęp do wielu środków pomocowych zabezpieczenia finansowe, wkłady

− własne 

− ograniczone środki finansowe i niesolidność w utrzymaniu dróg przez gestorów

−  limity zatrudnienia w policji, limity finansowe wynikające z małej liczby mieszkańców

− małe zainteresowanie firm telekomunikacyjnych rozwijaniem sieci telefonicznych na terenie gminy

− brak dotacji na zakup sprzętu dla OSP
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Potencjał ekologiczny

Gmina

mocne strony

+ atrakcyjny rybostan (moŜliwość turystyki wędkarskiej)

+ moŜliwość aktywacji działalności edukacyjnej BPN i PK

+ realizowane programy edukacyjne w zakresie ekologii

+ zrozumienie i poparcie gminy dla działalności proekologicznej

+ działalność proekologiczna Nadleśnictwa

+ 80% lesistość gminy

+ obszar gminy objęty jest róŜnymi formami ochrony: cała gmina to MRB-KW, C-W PK, część gminy BPN

+ bogate spektrum naturalne (fauna, flora, krajobraz)

słabe strony

− nie ma współpracy BPN i PK w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców poza szkołami zaniedbania

w zakresie edukacji ekologicznej w latach wcześniejszych

− znikoma edukacja turystyczna (ekologiczna, strefy ochronne)

− pierwotny brak funduszy na priorytety ekologiczne)

− nieopłacalność produkcji rolniczej

− duŜa ilość nieoczyszczonych ścieków

− wysokie koszty pozyskiwania nowoczesnych rozwiązań proekologicznych

− ciągle niska skuteczność edukacji ekologicznej

− niewystarczająca ilość wzorów postaw ekologicznych

− brak tradycji ekologicznej

− mechaniczne zanieczyszczenie  wód powodowane erozją  gruntów złe  usytuowanie niektórych punktów

wypały węgla

Otoczenie

szanse

+ wzrastająca moŜliwość uzyskania kredytów na urządzenia proekologiczne 

+ moŜliwość rozwoju agroturystycznego

zagroŜenia

− obowiązywanie  rygorystycznych  przepisów  w  strefach  ochronnych  w  zakresie  budowy  urządzeń

proekologicznych (np. spiętrzenia wody)
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Potencjał ludzki

Gmina

mocne strony

+ wyŜszy poziom świadomości - edukacji seksualnej

+ dąŜenie do lepszej edukacji dzieci

+ chęć uzyskania wyŜszego standardu Ŝycia

+ troska podmiotów o dobro gminy

+ dobra wola do współpracy społeczności lokalnej i podmiotów działających na terenie gminy

+ moŜliwość integrowania wysiłków na rzecz rozwoju przez władze gminy

słabe strony

− postawa roszczeniowa

− brak nawyków aktywności społecznej

− postawa bierna

− słabość działań integrujących społeczność lokalną

− brak ustalonych reguł kontaktów i współpracy podmiotów funkcjonujących na terenie gminy

− brak informacji ds. budownictwa

− słaby rozwój budownictwa

− niedostosowane kwalifikacje części mieszkańców do potrzeb rozwoju turystyki 

− niewystarczająca ilość miejsc pracy dla ludzi młodych

− niŜsza subwencja wynikająca z małej liczby mieszkańców

− niskie dochody ludności

Otoczenie

szanse

+ programy pomocowe integrujące społeczności

+ nowe wzorce ze strony osób odwiedzających gminę

+ większe szanse lepszej edukacji jednego dziecka

+ szkolenia przygotowujące do pracy, rzemiosła, rozwój rzemiosła, rękodzieła

zagroŜenia

− niemotywacyjny system zasiłków dla bezrobotnych

− zła informacja z urzędów pracy o moŜliwościach zatrudnienia
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4.3.3.Czynniki rozwojowe w zakresie wybranych dzied zin działalno ści
gospodarczej

W trakcie spotkań warsztatowych uczestnicy identyfikowali mocne strony (atuty) oraz słabe strony

(słabości) gminy jako czynniki rozwojowe wewnętrzne, na które gmina w duŜym stopniu moŜe wpływać.

Jednocześnie  zidentyfikowano  czynniki  rozwojowe  zewnętrzne,  szanse  i  zagroŜenia,  na  które  gmina

przewaŜnie nie moŜe wpływać.

Działalność produkcyjna, rzemiosło artystyczne i rękodzielnictwo

Gmina

mocne strony

+ rozwój turystyki szansą rozwoju rzemiosła artystycznego

+ moŜliwość korzystania ze środków budŜetu gminy na promocję 

+ duŜe zapotrzebowanie na tarcicę i wyroby z drewna

+ moŜliwość zatrudnienia bezrobotnych

+ istniejące wolne pomieszczenia w Domu StraŜaka

+ duŜo osób zajmujących się rzemiosłem artystycznym i rękodziełem dostęp do surowca drzewnego

słabe strony

− brak stałej ekspozycji wyrobów rodzimego rzemiosła artystycznego

− niski stopień zorganizowania rodzimych wytwórców w zakresie promocji i zbytu swoich wyrobów

Otoczenie

szanse

+ moŜliwość korzystania z dotacji lub tanich kredytów

+ duŜe zainteresowanie wyrobami rzemiosła artystycznego

+ duŜe zapotrzebowanie na tarcicę ze względu na rozwój budownictwa i przemysłu meblowego

zagroŜenia

− częste przypadki nieuczciwości kontrahentów w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą

Rolnictwo i gospodarka leśna

Gmina

mocne strony

+ moŜliwość rozwoju agroturystyki wypełnienie niszy przestrzeni rolniczej 
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+ utrzymanie zdrowego i atrakcyjnego turystycznie lasu

+ największy pracodawca (Nadleśnictwa prywatne firmy leśne)

+ dodatkowe źródło dochodów runo leśne, zioła

+ moŜliwość większego zagospodarowanie surowca drzewnego

moŜliwość produkcji zdrowej Ŝywności ze względu na nie skaŜone środowiskosłabe strony

− mała konkurencyjność rolnictwa duŜa odległość od rynków zbytu

− atrakcyjność innych źródeł dochodów

− małe tradycje w prowadzeniu górskich gospodarstw rolnych wynikające z

− napływowego charakteru ludności (głównie z terenów nizinnych)

− krótki okres wegetacji wpływ klimatu

− ekstensywne, mało nowoczesne rolnictwo

− słabe związki miejscowych producentów rolnych z lokalnym rynkiem zbytu

Otoczenie

szanse

+ moŜliwość uzyskania preferencyjnych kredytów dla rolników

+ moŜliwość podnoszenia dochodu rolniczego poprzez realizację funkcji związanych z

+ pielęgnacją i poprawą warunków krajobrazowych i przyrodniczych 

zagroŜenia

− ekspansje BPN – znikoma gospodarka leśna

− tendencje reprywatyzacyjne w stosunku do obszarów leśnych uwarunkowania prawne

− brak dotacji dla produkcji rolnej w terenach górskich

− brak perspektyw rozwoju rolnictwa

Turystyka, handel i usługi

Gmina

mocne strony

+ istniejące tereny przewidziane w przestrzennym planie zagospodarowania na rozwój

+ infrastruktury turystycznej 

+ duŜy napływ turystów w okresie letnim i zimowym 

+ świadomość wśród mieszkańców korzyści jakie płyną z rozwoju turystyki

+ funkcjonujące Towarzystwo Rozwoju Turystycznego Gminy Cisna
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+ tradycje w zakresie obsługi ruchu turystycznego

+ trasa Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej (wąskotorowej) przebiegająca przez teren gminy - uŜytkowana

+ funkcjonująca fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

+ zabytki kultury materialnej i duchowej cerkiew w Łopience, cmentarze prawosławne

+ długo zalegająca pokrywa śnieŜna

+ połoŜenie w pobliŜu granicy (strefa nadgraniczna)

+ bardzo dobre warunki dla rozwoju turystyki łowieckiej i wędkarskiej

+ cały teren gminy jest obszarem chronionym np. "Sine wiry", "Rabia skała", BPN

+ bogactwo przyrody, flora, fauna

słabe strony

− niewykorzystana w pełni baza turystyczno rekreacyjna w okresach posezonowych niewystarczająca baza

sportowo rekreacyjna

− sprzeczność interesów BPN, Lasów Państwowych i inwestorów zainteresowanych turystyką

− sezonowość turystyczna

− brak programu rozwoju turystyki w gminie

− brak przejść granicznych

− słaba promocja turystyczna gminy

− niewystarczająca baza hotelowo gastronomiczna w sezonie

− niedostateczna informacja turystyczna na terenie gminy

− niskie dochody

− mała liczba ludności

− duŜe odległości od hurtowni

− mała współpraca pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność turystyczną

− słaba znajomość języków obcych
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Otoczenie

szanse

+ funkcjonowanie stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne 

+ zwolnienie agroturystyki od podatków

+ moŜliwość korzystania z gotowych wzorców rozwoju turystyki

zagroŜenia

+ konkurencja sąsiednich gmin

+ brak standaryzacji w zakresie obsługi ruchu turystycznego

+ utrudniony dojazd w okresie zimowym (remont mostu w Lesku, słabe odśnieŜanie)
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5.PLAN STRATEGICZNY GMINY

5.1.ZAŁOśENIA DO PLANU STRATEGICZNEGO

ZałoŜenia  do  planu  strategicznego  stanowią  warunki  brzegowe  niezbędne  do  prawidłowego

sformułowania planu i są określane na początku opracowywania planu strategicznego. W odniesieniu do

realizowanego planu przyjęto następujące załoŜenia:

Plan będzie słuŜył mieszkańcom gminy.

Decyzję o przyjęciu planu podejmie Rada Gminy.

Plan będzie opracowywany przy współudziale mieszkańców.

Projekt planu będzie poddany społecznej konsultacji.

Okres planowania: od 1999 roku do 2015 roku.

podokresy:

wielokrotność kadencji

5.2.MISJA GMINY

Misja to najogólniejszy cel gminy (najczęściej jednozdaniowy) stanowiący opis wizji gminy z jej

głównymi polami aktywności w przyszłości.

Misj ę gminy określano w perspektywie do roku 2015.

(W nawiasie podano odsetek glosów oddanych na dany wariant misji).

Wariant  1:(40%)  Jesteśmy  gminą  turystyczną,  posiadającą  niespotykane  walory  krajobrazowo  -

przyrodnicze zapewniające gościom i mieszkańcom doskonałe warunki pobytu i wypoczynku.

Wariant 2:(10%)  Gmina Cisna to miejsce marzeń kaŜdego kochającego przyrodę mieszkańca.

Wariant 3:(0%)  Jesteśmy gminą  turystyczną przygotowaną w pełni  do przyjęcia tych wszystkich,  którzy

chcą podziwiać piękno niepowtarzalnych widoków, wdychać świeŜe powietrze, pić czystą wodę i

szusować na nartach.

Wariant  4:(0%)  Gmina  Cisna  to  teren  o  nieprzeciętnych  walorach  przyrodniczo  -  krajobrazowych

dysponujący doskonałą bazą noclegowo - gastronomiczną.

Wariant  5:(10%)  Jesteśmy gminą  turystyczną  jedyną  w swoim rodzaju  o niepowtarzalnych  i  bogatych

walorach  krajobrazowych,  oferujemy  turystom  wszelkiego  rodzaju  atrakcje  a  mieszkańcom
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dostatnie Ŝycie.

Wariant  6: (10%)  Gmina  Cisna to unikalny  w skali  europejskiej  region,  gdzie  moŜna jeszcze spotkać

niepowtarzalne  piękno  dzikiej,  górskiej  przyrody  Bieszczadów,  a  bogata  całoroczna  oferta

turystyczna oraz Ŝyczliwi i gościnni mieszkańcy gwarantują atrakcyjne spędzenie czasu wszystkim

gościom ceniącym bezpieczeństwo i bezpośredni kontakt z przyrodą.

Wariant  7:  (20%)  Gmina  Cisna  to  oaza  dzikiej,  bieszczadzkiej  przyrody,  mądrze  chronionej  przez

mieszkańców dla siebie i dla turystów aby mogli wypocząć w komfortowych warunkach z dala od

zgiełku świata.

5.3.CELE STRATEGICZNE GMINY I STRATEGIE DZIAŁANIA
(SPOSOBY DZIAŁANIA)

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.

Realizacja celów strategicznych jest moŜliwa poprzez strategie działania.

Strategie  działania to  względnie  trwałe  sposoby  działania  związane  z  realizacją  celów

strategicznych  i  określane  są  na  podstawie  zidentyfikowanych  czynników  rozwojowych.  Innymi  słowy,

strategie działania określają co robić, aby osiągnąć załoŜone wcześniej cele.  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.: uŜytkownicy 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.

5.3.1.Cele strategiczne oraz strategie działania do  roku 2015 w zakresie
zaspokojenia poszczególnych potrzeb mieszka ńców

Cele strategiczne w ramach kaŜdej z potrzeb zostały poddane hierarchizacji poprzez przyznawanie

punktów, według zasady im więcej punktów tym 1ryŜsza lokata w hierarchii celów. Na podstawie 1ryników

oceny podzielono cele na 1rysoko- , średnio- i nisko priorytetowe.

BEZPIECZEŃSTWO wysoki poziom zaspokojenia

Cele:

1. PodwyŜszenie standardu dróg (wysokopriorytetowy).

2. Osiągnięcie stanu bezproblemowej łączności telefonicznej (średniopriorytetowy ).  

3. Wysoki stopień bezpieczeństwa mieszkańców i turystów (niskopriorytetowy ).
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Dla zrealizowania powyŜszych celów niezbędne są do podjęcia następujące działania (strategie

działania):

• współpraca w zakresie podwyŜszania efektywności działania słuŜb porządkowych 

• pozyskiwanie środków na działania sprzyjające podnoszeniu bezpieczeństwa w gminie

• współpraca  mieszkańców  i  władz  gminy  ze  słuŜbami  porządkowymi  na  rzecz  podnoszenia

bezpieczeństwa w gminie

• współpraca  z  instytucjami  szczebla  powiatowego i  wojewódzkiego  odpowiedzialnymi  za  stan  i

utrzymanie dróg

• wykorzystywanie robót publicznych do podnoszenia bezpieczeństwa na drogach gminnych (koszenie

poboczy)

• wywieranie nacisków na instytucje szczebla powiatowego i wojewódzkiego odpowiedzialne za stan i

utrzymanie dróg 

• zachęcanie inwestorów z branŜy telekomunikacyjnej 

• poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji telekomunikacyjnych

ZABEZPIECZENIE MATERIALNE niski poziom zaspokojenia

Cele:

1. PodwyŜszenie dochodów miejscowej ludności (wysokopriorytetowy). 

2. Dostatnie Ŝycie mieszkańców (niskopriorytetowy ).

Dla zrealizowania powyŜszych celów niezbędne są do podjęcia następujące działania  (strategie

działania):

• aktywnianie przedsiębiorczości miejscowej ludności 

• umoŜliwianie tworzenia nowych miejsc pracy

KULTURA niski poziom zaspokojenia

Cele:

1. Szeroka i powszechnie dostępna oferta kulturalna (średniopriorytetowy ). 

2. Zwiększone potrzeby kulturalne mieszkańców gminy (niskopriorytetowy ).

Dla zralizowania  powyŜszych celów niezbędne są  do podjęcia następujące działania  (strategie

działania):

• lansowanie nawyków uczestnictwa w Ŝyciu kulturalnym

• wypracowanie nawyków rozwoju potrzeb kulturalnych

• wspieranie działań integrujących środowisko twórców, artystów

• promowanie działań upowszechniających kulturę (cyklicme imprezy) wspieranie działań animatorów

kultury
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KONTAKTY SPOLECZNE, WI ĘŹ GRUPOWA średni poziom zaspokojenia 
KREACJA OTOCZENIA, POCZUCIE U śYTECZNO ŚCI, UZNANIE, AKCEPTACJA,
GRATYFIKACJA niski poziom zaspokojenia

Cele:

1. UtoŜsamianie się wszystkich mieszkańców ze swoją ,,małą ojczyzną)" (średniopriorytetowy ).

2. Dowartościowanie społeczeństwa (niskopriorytetowy ).

Dla zrealizowania powyŜszych celów niezbędne są do podjęcia następujące działania  (strategie

działania):

• rozwijanie dialogu międzyludzkiego

• tworzenie klimatu sprzyjającego kontaktom międzyludzkim

• integracja społeczeństwa ze środowiskiem osób niepełnosprawnych

• tworzenie klimatu dla rzetelnej i uczciwej pracy oraz szacunku dla pracy

• lansowanie ludzi sukcesu (nie tylko tych wielkich), wybór człowieka roku (w gminie)

WYśYWIENIE średni poziom zaspokojenia

Cele:

1. Dostępna woda pitna wysokiej jakości (średniopriorytetowy ).

Dla zrealizowania powyŜszych celów niezbędne  są  do podjęcia następujące działania  (strategie

działania):

• pomoc w tworzeniu i działaniu komitetów społecznych

• działania  zmierzające  do  budowania  wodociągów,  kanalizacji  i  oczyszczalni  ścieków  oraz

zagospodarowania odpadów stałych

• dofinansowywanie w/w inwestycji ze środków gminy oraz funduszy europejskich 

• wspieranie zagospodarowania źródeł czystej wody (w tym mineralnej)

SCHRONIENIE średni poziom zaspokojenia

Cele:

1. Stworzenie zasobów mieszkań komunalnych (średniopriorytetowy ).

Dla zrealizowania powyŜszych celów niezbędne  są  do podjęcia następujące działania  (strategie

działania):

• przejmowanie i zagospodarowanie pustych pomieszczeń, budynków

ROZWÓJ LUDZI średni poziom zaspokojenia

Cele:

1. Zorganizowany system dowozu dzieci do szkół. (średniopriorytetowy ).
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2. Zadowolenie ludzi, rozwinięta umiejętność organizacji pracy i wypoczynku (niskopriorytetowy  ).

Dla zrealizowania powyŜszych celów niezbędne  są  do podjęcia następujące dzialania  (strategie

działania):

• rozbudzanie zainteresowań umoŜliwiających zdobywanie róŜnorodnych umiejętności 

• wzmacnianie potencjału ludzkiego w przedsiębiorczości i działaniu

• wspomaganie nawyków zdrowego stylu Ŝycia (fizycznego i psychicznego)

REKREACJA, WYPOCZYNEK, PRZYJEMNO ŚCI średni poziom zaspokojenia

Cele:

1. Dostępna baza sportowo - rekreacyjna (niskopriorytetowy ).

Dla zrealizowania powyŜszych celów niezbędne są do podjęcia następujące działania  (strategie

działania):

• poszukiwanie moŜliwości rozbudowy obiektów sportowo - rekreacyjnych

• rozwijanie istniejącej bazy

• promowanie  rozwoju  bazy  -  zaplecza  rekreacyjnego  w  oparciu  o  lokalne  warunki  środowiska

naturalnego

WARTO ŚCI MORALNE, POTRZEBY RELIGIJNE wysoki poziom zaspok ojenia

Cele:

1. Dobrzy ludzie (niskopriorytetowy ).

Dla zrealizowania powyŜszych celów niezbędne są do podjęcia następujące działania  (strategie

działania):

• wzbudzanie szacunku dla człowieka

ZDROWIE I śYCIE wysoki poziom zaspokojenia

Cele:

1. Całodobowa opieka lekarska - podstawowa i specjalistyczna (średniopriorytetowy ).

Uznano, Ŝe dla zrealizowania celów związanych ze zdrowiem i Ŝyciem niezbędne są następujące

strategie działania:

• wspieranie działań poszerzających usługi medyczne: kupno laboratorium, karetki "R" 

• wspieranie rozwoju gminy
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OPIEKA średni poziom zaspokojenia

Cele:

1. Dostępne miejsca pracy dla niepełnosprawnych (niskopriorytetowy ).

Dla zrealizowania powyŜszych celów niezbędne są do podjęcia następujące działania  (strategie

działania):

• ułatwienia w zatrudnianiu niepełnosprawnych

SWOBODA I ŁATWO ŚĆ KONTAKTÓW PRZESTRZENNYCH niski poziom zaspokojenia

Cele  :  

1. Ułatwienie kontaktów przestrzennych (niskopriorytetowy ).

Dla zrealizowania powyŜszych celów niezbędne są do podjęcia następujące działania  (strategie

działania):

• podjęcie działań promocyjnych i negocjacji celem doprowadzenia do uruchomienia PG

• wspieranie  rozwoju  lokalnej  komunikacji  publicznej  (minibusy)  –  promowanie  lokalnych

przewoźników

TOśSAMOŚĆ Z GMIN Ą, LAD PRZESTRZENNY średni poziom zaspokojenia

Cele  :  

1. Społeczność lokalna zintegrowana z zadbaną gminą (średniopriorytetowy ).

2. Dostosowanie tutejszej - regionalnej architektury do krajobrazu górskiego (średniopriorytetowy ).

Dla zrealizowania powyŜszych celów niezbędne są do podjęcia następujące działania  (strategie

działania):

• popieranie dobrych miejscowych przykładów

• promowanie mechanizmu zdrowej konkurencji w pozytywnym działaniu na rzecz gminy i jej estetyki

5.3.2.Cele strategiczne i strategie dzialania w zak resie potencjalów gminy

Cele strategiczne w ramach kaŜckgo z potencjałów równieŜ zostały poddane hierarchizacji poprzez

przyznawanie  punktów,  wedlug  zasady im więcej  punktów tym wyŜsza  pozycja  w hierarchii  celów.  Na

podstawie wyników oceny podzielono cele na wysoko- , średnio- i nisko priorytetowe.

POTENCJAŁ TECHNICZNY

Cele  :  

1. Utworzenie bogatej infrastruktury towarzyszącej rozwojowi bazy turystycznej (wysokopriorytetowy).

2. Zadowalający stan techniczny i utrzymanie dróg (wysokopriorytetowy).
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3. Stworzenie systemu zagospodarowywania odpadów stałych (wysokopriorytetowy). 

4. Budynek  szkoły  podstawowej  w  Cisnej  dostosowany  do  potrzeb  zreformowanego  szkolnictwa

(wysokopriorytetowy).

5. Telefon w kaŜdym domu (średniopriorytetowy ).

6. Stworzenie efektywnego systemu gospodarki wodno – ściekowej (średniopriorytetowy ).

7. Niezawodność w dostawie i jakości energii elektrycznej (niskopriorytetowy ).

8. Właściwe i rozsądne zagospodarowanie pomieszczeń budynku OSP w Cisnej (niskopriorytetowy  ).

9. Utrzymanie poczty w Wetlinie (niskopriorytetowy ). 

10.Sprawne i dobrze wyposaŜone jednostki OSP (niskopriorytetowy ). 

11.Powszechny  dostęp  do  dróg  leśnych  zakładowych  w  ramach  obowiązujących  przepisów

(niskopriorytetowy ).

W  odniesieniu  do  celów  związanych  Z  potencjałem  technicznym  strategie  działania  winny

uwzględniać:

• nawiązanie współpracy z sąsiednimi gminami, nadleśnictwami - na rzecz utrzymanie dróg

• wypracowanie i wdroŜenie systemu uzyskania i utrzymania wysokiego standardu technicznego dróg

• podejmowanie  współpracy  z  policją,  straŜą  graniczną,  straŜą  leśną  i  straŜą  parkową  w  celu

zwiększenia bezpieczeństwa

• egzekwowanie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości

• ubieganie się o środki finansowe zewnętrzne na organizowanie dowozu do szkół

• utrzymywanie finansowego wsparcia jednostek OSP z budŜetu gminy

• pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na utrzymanie jednostek OSP np. z Towarzystw

Ubezpieczeniowych

• zabezpieczenie terenów pod budowę (wyciągi, ścieŜki rowerowe, boiska sportowe,

• kąpieliska, parkingi, place zabaw, szalety)

• podnoszenie kwalifikacji mieszkańców pod potrzeby tworzonej, nowoczesnej infrastruktury 

• stosowanie preferencji dla lokalnych inwestorów 

• promowanie  na  zewnątrz  moŜliwości  inwestowania  w  rozwój  infrastruktury  towarzyszącej

rozwojowi turystyki

• koncentrowanie środków własnych

• pozyskiwanie środków finansowych: MEN, sponsorzy, środki własne

• wspomaganie działań Poczty Polskiej S.A. zmierzających do utrzymania placówki w Wetlinie

• przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie obowiązujących rozwiązań

• architektonicznych

• szeroka współpraca z nadleśnictwami BdPN

• adaptacja części obiektu na mieszkania komunalne
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• wykorzystywanie  budynku na  działalności  związane  z  zabezpieczeniem  potrzeb społecznych  np.

działalność kulturalną

• lokalizacja wysypiska śmieci poza terenem gminy

• współpraca z sąsiednimi gminami

• promowanie małych, średnich i duŜych oczyszczalni ścieków

• moŜliwość wykorzystania ujęć pod własnym ciśnieniem

• wykorzystanie istniejących ujęć wodnych dla szerszej ilości posesji

• ściągnięcie inwestorów

• współpraca gminy z zakładami energetycznymi w zakresie reelektryfikacji

• poszukiwanie środków finansowych z zewnątrz

POTENCJAŁ EKOLOGICZNY

Cele  :  

1. Podniesienie  świadomości  ekologicznej  wśród  społeczności  lokalnej  oraz  turystów

(średniopriorytetowy ).

2. Szczególne  uwzględnianie  priorytetów  ekologicznych  przy  planowaniu  przestrzennym

(średniopriorytetowy ).

3. Utrzymanie a w niektórych przypadkach poprawa stanu środowiska naturalnego (średniopriorytetowy  ).

W  odniesieniu  do  celów  związanych  z  potencjałem  ekologicznym  strategie  działania  winny

uwzględniać:

• edukacja ekologiczna poprzez:  sesje  plakatowe, plakaty w miejscach ogólnodostępnych,  edukacja

szkolna

• popieranie  i  propagowanie  rozwiązań  proekologicznych:  happeningi,  aktywacja  BPN  i  PK  w

działaniach edukacyjnych

• rozbudowywanie infrastruktury proekologicznej, w tym: wykorzystanie energii odnawialnej

• sprzyjanie rozwiązaniom proekologicznym przy indywidualnych inwestycjach (gospodarka ściekami

oraz odpadami stałymi, niskoemisyjne systemy grzewcze)

• propagowanie  zrównowaŜonego  rozwoju  gospodarczego  sprzyjającego  zachowaniu  potencjału

ekologicznego 

• podnoszenie czystości wód i poprawa rybostanu 

• utrzymanie zasobów leśnych i wysokich walorów krajobrazowych

POTENCJAŁ LUDZKI

Cele  :  

1. Zwiększanie atrakcyjności gminy jako miejsca gdzie warto Ŝyć i pracować (wysokopriorytetowy).
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2. Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców (niskopriorytetowy ).

Dla zrealizowania powyŜszych celów niezbędne są do podjęcia następujące działania (strategie

działania);.

• stwarzanie moŜliwości do ustawicznego podwyŜszania kwalifikacji

• utrzymywanie wysokiego poziomu edukacji dzieci i młodzieŜy

• stwarzanie warunków do rozwoju małych przedsiębiorstw

• stwarzanie warunków do podejmowania działalności przez inwestorów z zewnątrz 

• budowanie więzi i aktywizowanie społeczności lokalnej

• regularne kontrakty i współpraca z podmiotami działającymi  na terenie gminy w zakresie rozwoju

społeczno - gospodarczego

• organizowanie imprez cyklicznych integrujących społeczeństwo

• promowanie autorytetów i twórców lokalnych

5.3.3.Cele strategiczne i strategie działania w ram ach wybranych dziedzin
gospodarki

Cele  strategiczne  w  ramach  wybranych  dziedzin  gospodarki  podobnie  jak  i  cele  w  ramach

potencjałów  zostały  poddane  hierarchizacji  poprzez  przyznawanie  punktów,  wedłllg  zasady  im  więcej

punktów tym wyŜsza pozycja w hierarchii celów. Na podstawie wyników oceny podzielono cele na wysoko- ,

średnio- i niskopriorytetowe.

DZIAŁALNO ŚĆ PRODUKCYJNA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, R ĘKODZIELNICTWO

Cele:

1. Zwiększenie zakresu i stopnia przetworzenia drewna na terenie gminy (wysokopriorytetowy).

2. Bogata oferta lokalnego rzemiosła artystycznego i rękodzielnictwa ( niskopriorytetowy ).

Dla zrealizowania powyŜszych celów niezbędne są do podjęcia następujące działania  (strategie

działania):

• udostępnianie  terenów  z  mienia  komunalnego  pod  działalność  gospodarczą  związaną  z

przetwórstwem drewna 

• wspieranie promocji wyrobów lokalnych 

• wspieranie zorganizowanych form promocji lokalnego rzemiosła artystycznego

ROLNICTWO I GOSPODARKA LE ŚNA

Cele  :  

1. Uzyskanie  rekompensaty  za  ograniczone  dochody  gminy  z  tytułu  podatku  leśnego

(wysokopriorytetowy).

2. Rozwinięte  gospodarstwa  agroturystyczne  prowadzące  produkcję  "zdrowej  Ŝywności"
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(wysokopriorytetowy ).

3. Zagospodarowane uŜytki zielone (niskopriorytetowy ).

Dla zrealizowania powyŜszych celów niezbędne są do podjęcia następujące działania  (strategie

działania):

• podejmowanie działań w kierunku rozwoju zagrodowo - fermowej hodowli

• niektórych gatunków zwierzyny łownej

• preferowanie proekologicznego gospodarowania na uŜytkach rolnych 

• pomoc logistyczna przy przekwalifikowywaniu gospodarstw produkcyjnych na agroturystyczne

• podejmowanie działań w kierunku pozyskiwania środków z polityki regionalnej na rozwój rolnictwa 

• Ŝądanie subwencji budŜetowych z tytułu utraconych korzyści 

• współpraca z gminami posiadającymi lasy ochronne w zakresie rekompensat z tytułu podatku leśnego

TURYSTYKA

Cele  :  

1. RóŜnorodna i unikalna całoroczna oferta turystyczna na wysokim poziomie (średniopriorytetowy ).

2. Wypracowanie  wspólnego  stanowiska  społeczności  i  podmiotów  działających  na  terenie  gminy  w

zakresie rozwoju turystyki i ochrony środowiska (średniopriorytetowy  ).

Dla zrealizowania powyŜszych celów niezbędne są do podjęcia następujące działania  (strategie

działania):

• promowanie i organizowanie imprez sportowych i turystycznych

• promowanie  istniejących  i  stwarzanie  klimatu  do  powstawania  nowych  gospodarstw

agroturystycznych

• stworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu naturalnych walorów dla rozwoju turystyki

• stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji w zakresie obsługi ruchu turystycznego

• utworzenie profesjonalnej informacji turystycznej

• pozyskiwanie nowych terenów pod rozwój turystyki

• podejmowanie działań na rzecz uruchomienia przejść granicznych

• uruchomienie przejść granicznych

• rozbudowa infrastruktury turystycznej - wyciągi, ścieŜki rowerowe, trasy biegowe 

• ujecie strategii rozwoju gminy w rozwoju województwa podkarpackiego

• współpraca z sąsiednimi gminami na rzecz rozwoju turystyki

• nawiązywanie  współpracy  z  ośrodkami  krajowymi  i  zagranicznymi  w  zakresie  rozwoju  ruchu

turystycznego

• stworzenie i aktualizacja programu rozwoju turystyki w gminie

• prezentowanie  jednolitego  stanowiska  władz  gminy  i  innych  istotnych  podmiotów  w  zakresie
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rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska wobec władz BPN

HANDEL I USŁUGI

Cele  :  

1. Rozszerzenie handlu i usług oraz ich wysoki profesjonalizm (średniopriorytetowy ).

Dla zrealizowania powyŜszych celów niezbędne są do podjęcia następujące działania  (strategie

działania):

• zdiagnozowanie potrzeb rynkowych w zakresie świadczenia usług
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6.WYKAZ PROPONOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ O ZNACZENIU
STRATEGICZNYM DO REALIZACJI WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI
GMINAMI

• Współpraca z innymi gminami na rzecz rozwoju turystyki.

• Podejmowanie  działań  na  rzecz promowania  i  utrzymywania  na  wysokim poziomie  bezcennych

walorów środowiska.

• Współpraca w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej regionu.

• Współpraca  w  zakresie  skutecznego  rozwiązania  problemów  gospodarki  ściekami  i  odpadami

stałymi.
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7.UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE

Zawartość  prezentowanej  wersji  planu  strategicznego  stanowi  prezentację  wyników  prac

społecznego zespołu opracowującego strategię osiągniętych w ciągu 7 dni pracy, w której bezpośredni udział

wzięło 46 osób.

NaleŜy  wysoko  ocenić  zaangaŜowanie  i  wkład  merytoryczny  uczestników  biorących  udział  w

warsztatach diagnostyczno-projektowych.

W  ramach  konsultacji  społecznych  zwiększono  ilość  osób,  które  dokonały  indywidualnej

hierarchizacji  potrzeb  oraz  hierarchizacji  celów  strategicznych,  wykraczając  poza  uczestników  zespołu

bezpośrednio  opracowującego  strategię.  Pozwoliło  to  zwiększyć  reprezentatywność  wyraŜonych  w

hierarchizacji opinii.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji  o przyjęciu  planu strategicznego wskazane jest, aby Rada

Gminy  dokonała  na  podstawie  ustalonej  hierarchii  potrzeb  i  hierarchii  celów  strategicznych  wyboru

najwaŜniejszych celów. Pozwoli to na koncentrację  środków niezbędnych na ich realizację.  Tym samym

część  wypracowanych  celów  o  najniŜszym  priorytecie  nie  byłaby  dalej  rozpracowywana  w  planie

realizacyjnym w najbliŜszej przyszłości.

Rozpoczęcie  prac nad opracowaniem planu realizacyjnego powinno nastąpić  po przyjęciu  planu

strategicznego przez Radę Gminy w drodze uchwały.

Cisna, marzec 1999 roku
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