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                                                                                   1.
Wprowadzenie




	Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2008 – 2015 to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd, określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie miasta i gminy. Niniejsza strategia jest zapisem świadomych wyborów społeczności lokalnej i pokazuje koncepcje rozwoju zaplanowaną na kilka kolejnych lat, zorientowana jest na rozwiązanie kluczowych problemów z wykorzystaniem pojawiających się szans. Opracowanie niniejszego dokumentu jest wynikiem porozumienia różnych środowisk i dowodem silnego poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnej za przyszłość miasta i gminy.                                                            
	Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju samorząd gminy zobowiązany jest do prowadzenia w skali unijnej polityki rozwoju w oparciu o strategię rozwoju.
	Potrzeba posiadania strategii rozwoju dla Miasta i Gminy Olkusz wynika nie tylko z uwarunkowań prawnych i standardów europejskich, ale także z pragmatycznego punktu widzenia. Jest ona  skutecznym narzędziem w procesie rozwoju. Dzięki powiązaniu celów strategii z programami zapewniona zostanie kompleksowość działań oraz znacznie lepsza efektywność gospodarowania zasobami i środkami finansowymi. Strategia umożliwia pozyskanie funduszy unijnych oraz krajowych środków finansowych. Planowanie, monitorowanie i ocena realizacji celów wynikających z niniejszego dokumentu w połączeniu z jawnością życia publicznego będą sprzyjać wyzwalaniu aktywności i integracji społeczności lokalnej wokół realizowanych przez samorząd zadań. 
	Formuła dokumentu zakłada możliwości wprowadzenia modyfikacji oraz jego ewentualnych zmian. Przyjęto, że strategia będzie:
	podlegać weryfikacji przy aktywnym uczestnictwie lokalnych środowisk,

podlegać aktualizacji na podstawie okresowej ewaluacji postępów w realizacji celów,
zachowywać nadrzędność w stosunku do innych dokumentów tworzonych przez samorząd lokalny. 
	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2008 – 2015 rozpoczęto w czerwcu 2007 roku. Strategia w znacznej swej części budowana była na spotkaniach konsultacyjnych z różnymi grupami mieszkańców i na warsztatach roboczych członków Konwentu Strategicznego, będących płaszczyzną wymiany poglądów, ujawniania konfliktów interesów, a ponadto ustalenia wspólnej dla wszystkich grup mieszkańców gminy zadań strategicznych, określenia hierarchii ich ważności i kolejności realizacji. 
	Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom spotkań konsultacyjnych i członkom Konwentu Strategicznego, w skład którego weszli przedstawiciele władz miejskich, radni, urzędnicy samorządowi, dyrektorzy jednostek gminnych, przedstawiciele organizacji gospodarczych, szkół, instytucji polityki społecznej i ochrony zdrowia, reprezentanci przedsiębiorców oraz lokalnych organizacji pozarządowych i młodzieży, za poświęcony czas, odpowiedzialność w podejściu do spraw publicznych oraz merytoryczne zaangażowanie w procesie budowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2008 – 2015, Zastępcom Burmistrza – Panu Marcinowi Pietraszewskiemu i Włodzimierzowi Łysoniowi oraz Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej - Panu Jackowi Imielskiemu.
	Pragnę także podziękować wszystkim ekspertom zewnętrznym, którzy pomogli w budowie strategii – konsultantom z Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji Panu Wojciechowi Odzimkowi, Pani Agnieszce Brożkowskiej i Panu Pawłowi Sali oraz Panu dr Krzysztofowi Wranie z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.
	Jestem przekonany, że Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2008 – 2015 spełni swoją rolę i będzie służyć rozwojowi naszej społeczności lokalnej.
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2.
Założenia do strategii




Strategia ukierunkowuje długookresowo rozwój miasta i gminy Olkusz poprzez ustalenie wizji rozwoju, wybór priorytetów, celów strategicznych oraz koncentrację działań i zasobów. Strategia ustanawia jednocześnie podstawy dla podejmowania kluczowych decyzji w przyszłości, tworzenia planów szczegółowych i kreowania projektów o zasadniczym wpływie na rozwój lokalny. Dokument otwiera nowy sposób myślenia o rozwoju miasta i gminy dążąc do przedsiębiorczego odkrywania i uruchamiania niewykorzystywanych dotychczas potencjałów i szans rozwojowych. Wyzwalanie i utrwalanie aktywności społeczności lokalnej, wraz z niezbędną determinacją i konsekwencją działań strategicznych podejmowanych przez władze lokalne, prowadzić będzie do intensyfikowania rozwoju miasta i wszystkich miejscowości gminy oraz generowania realnych, pozytywnych zmian odczuwalnych dla społeczności lokalnej.
Strategia rozwoju miasta i gminy Olkusz stanowi fundament nowoczesnego systemu zarządzania rozwojem. Sposób jej formułowania oraz planowany system wdrażania uwzględniają następujące założenia:
	wiązanie procesów rozwojowych mających miejsce w wymiarach w spójny mechanizm rozwoju zintegrowanego,

stwarzanie długiej perspektywy czasowej dla podejmowania decyzji strategicznych,
łączenie aktywności i potencjałów znajdujących się w dyspozycji wielu różnych podmiotów lokalnych,
kontekstowe wdrażanie strategii polegające na monitorowaniu sytuacji i modyfikowaniu treści strategii oraz sposobu jej realizacji.
Z ostatniego założenia wynika, że strategia ma charakter dynamiczny i otwarty. Wraz z zachodzącymi zmianami w uwarunkowaniach rozwoju i oczekiwaniach mieszkańców będzie aktualizowana i modyfikowana.
W sensie strukturalnym strategia została skonstruowana w taki sposób aby:
	wskazywać skuteczne ścieżki prowadzące do osiągnięcia wyznaczonych priorytetów i celów,

nakreślić ramy dla wdrażania kluczowych programów i projektów rozwojowych,
wskazywać podmioty realizujące zadania wdrażające strategię i dzielić pomiędzy nie odpowiedzialność za osiąganie założonych efektów.
W trakcie formułowania strategii przyjęto założenie, że wypracowane rozwiązania muszą spełniać trzy najważniejsze kryteria:
	strategia powinna stanowić odzwierciedlenie oczekiwań mieszkańców miasta i  gminy, a w szczególności mieszkańców wszystkich miejscowości składających się na gminę,

	strategia powinna tworzyć przestrzeń działania dla mieszkańców Olkusza uzmysławiając indywidualne możliwości działania i szanse rozwojowe w powiązaniu z rozwojem gminy,

strategia powinna stanowić zaproszenie dla mieszkańców poprzez wskazywanie aktywności, które mogą liczyć na wsparcie ze strony władz lokalnych.
Realizacja strategii powinna być wynikiem działania wszystkich podmiotów lokalnych skłonnych do podjęcia aktywności na rzecz rozwoju swoich miejscowości. Stwierdzenie to stanowi uzasadnienie, dla wykorzystania przy formułowaniu strategii podejścia opierającego się na zasadach partnerstwa społecznego. Obok analizy dokumentów i materiałów źródłowych posłużono się technikami pracy grupowej o charakterze interaktywnym.
Posiadanie przez gremia opracowujące strategię rozwoju dobrego rozpoznania potrzeb i oczekiwań mieszkańców, funkcjonujących w nim przedsiębiorstw, potrzeb i wymagań odwiedzających miasto i gminę gości oraz poszukujących lokalizacji firm i inwestorów stworzyło podstawy do wygenerowania atrakcyjnej wizji rozwoju miasta i gminy, a w ślad za tym doprowadziło do stworzenia podstaw do uruchomienia  pożądanych procesów rozwojowych. Przełamanie istniejących barier i blokad rozwoju miasta i gminy wymaga równocześnie od różnych środowisk i grup społecznych oraz od liderów życia społeczno–gospodarczego nowych inicjatyw i niekonwencjonalnych działań. Strategia rozwoju powinna przyczynić się do tworzenia sprzyjających warunków i promowania rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu istniejących małych firm, do podejmowania inicjatyw samozatrudnienia, skutecznego wspierania przedsiębiorczości społecznej w formie organizacji pozarządowych. Powinna także pozwolić na podniesienie jakości zarządzania usługami publicznymi, jakości pracy szkół, ochrony zdrowia oraz przyczyniać się do ożywienia życia kulturalnego w mieście, powstania nowych inicjatyw, instytucji i imprez kulturalnych, rekreacyjnych i rozrywkowych służących spędzaniu wolnego czasu przez mieszkańców.
Wspólne tworzenie strategii rozwoju przez środowiska liderskie miasta i gminy może przyczynić się do uzyskania długofalowego, konstruktywnego porozumienia elit lokalnych, w tym do konsolidacji władzy i administracji lokalnej oraz do wzmocnienia procesów samoorganizacji społeczności lokalnej. 
Prezentowana strategia nie może być traktowana jako bezpośrednia instrukcja działania dla władz lokalnych. Zakłada się, że wdrożenie strategii będzie wynikiem aktywności możliwie dużej liczby podmiotów lokalnych. Rola władz lokalnych w realizacji strategii sprowadza się przede wszystkim do skoncentrowania uwagi na wspieraniu aktywności społeczności lokalnej i wykorzystywania w tym celu odpowiednich instrumentów.
Reasumując, zasady zarządzania strategicznego, którymi kierowano się przy tworzeniu koncepcji prac nad formułowaniem i wdrażaniem strategii objęły:
	zasadę koncentracji: skupienie energii i zasobów na najważniejszych problemach i najefektywniejszych rozwiązaniach, 

	zasadę kompleksowości: stosowanie szerokiego spojrzenia przy identyfikacji problemów oraz formułowaniu propozycji ich rozwiązania, uwzględniających nie tylko symptomy, ale także przyczyny zjawiska,
	zasadę ciągłości rozwoju: dążenie do równowagi pomiędzy rozwiązaniami przynoszącymi poprawę w długim horyzoncie a rozwiązaniami doraźnymi,
	zasadę synergii: zawarcie w strategii działań stanowiących spójną, wzajemnie wspomagającą się całość,
	zasadę partnerstwa strategicznego: rozszerzanie partycypacji podmiotów lokalnych w formułowaniu i wdrażaniu strategii oraz identyfikacji i rozwiązywaniu lokalnych problemów,
	zasadę montażu środków: pomnażanie zasobów wykorzystywanych na rzecz rozwoju  lokalnego poprzez formułowanie propozycji zmierzających do aktywizacji możliwie dużej liczby mieszkańców i innych podmiotów oraz będących w ich dyspozycji zasobów na rzecz rozwoju strategicznego,
	zasadę kontekstowości: elastyczne dostosowywanie treści i sposobów wdrażania strategii do zmieniających się warunków.




3.
Diagnoza uwarunkowań strategicznego rozwoju miasta i gminy Olkusz




Podstawowym elementem diagnozy uwarunkowań rozwoju lokalnego jest określenie tych cech, kompetencji, zasobów czy zjawisk, które w szczególny sposób świadczą o szeroko pojętych walorach miasta i gminy. Należy jednakże podkreślić, iż nie chodzi tu o wskazanie wszystkich pozytywnych potencjałów znajdujących się w Olkuszu, lecz jedynie tych, które na tle obszarów sąsiednich, podobnych lub konkurujących w ramach pewnej grupy strategicznej występują w ponadprzeciętnej skali czy natężeniu. 
W ramach diagnozy dokonano opisu następujących zagadnień:
	gospodarka, turystyka i rolnictwo,

	sfera społeczna,

infrastruktura techniczna.

3.1. Gospodarka, turystyka i rolnictwo
3.1.1. Podmioty gospodarcze na terenie miasta i gminy Olkusz.
Według danych (system REGON 2002–2006 r.) w gminie Olkusz działa 5.866 firm (miasto – 4.758, obszar wiejski - 1108). Zestawiając liczbę firm przypadających na 1.000 mieszkańców, miasto Olkusz ze 127 przedsiębiorstwami plasuje się powyżej średniej powiatowej (101 przedsiębiorstw) oraz średniej dla województwa małopolskiego (88 firm). 
Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON, działających na terenie gminy Olkusz jest wyraźnie większa w porównaniu do liczby podmiotów w gminach o podobnym profilu administracyjnym i gospodarczym w województwie małopolskim, takich jak np.: gmina Chrzanów, miejska gmina Oświęcim, czy gmina Wadowice. Na znacznie większą liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych 
w Olkuszu ma wpływ wiele czynników natury historycznej, geograficznej, komunikacyjnej, czy społecznej. Niewątpliwie gmina Olkusz, poprzez położenie w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji krakowskiej i śląskiej, stanowi wyjątkowo atrakcyjny teren do prowadzenia działalności gospodarczej. To samo można powiedzieć o położeniu Chrzanowa, który dodatkowo leży przy autostradzie A4, umożliwiającej dużo szybsze połączenia z ww. aglomeracjami, a mimo wszystko posiada on wyraźnie mniejszą liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Można również upatrywać przyczyn tak dużej różnicy w liczbie podmiotów gospodarczych pomiędzy Olkuszem, a gminami porównywanymi w mentalności społeczności lokalnej – jej cechach przedsiębiorczych, mobilności, aktywności, etc.
	Pomimo ciągłego wzrostu liczby firm w Olkuszu (od 2002 r. wzrost o 108 podmiotów gospodarczych), tempo wzrostu (wskaźnik wzrostu liczby firm wynosi 1,87 podmiotów gospodarczych) jest wolniejsze niż średnia dla powiatu olkuskiego (3,70 firm). Jest to wynik poniżej średniej wojewódzkiej (4,02) i ogólnopolskiej (4,83).
	Tak wolne pojawianie się nowych podmiotów gospodarczych w gminie Olkusz można tłumaczyć znacznym nasyceniem rynku. W gminie na 1000 mieszkańców przypadało 116,76 firm, co jest wartością zdecydowanie najwyższą. Najdynamiczniej rozwijają się firmy na obszarze wiejskim gminy, natomiast odwrotna sytuacja występuje w mieście, gdzie przez cztery analizowane lata (2002-2006) powstało tylko 7 nowych przedsiębiorstw. Nie można jednak mówić tutaj o stagnacji gospodarczej, gdyż nie ma wiele nisz i luk dla przedsiębiorców czy ludzi z inicjatywą, rynek wydaje się zapełniony (w mieście Olkusz działa 4.758 firm).
Struktura własności firm w gminie Olkusz jest niemalże wiernym odzwierciedleniem tendencji ogólnopolskiej, w której to ok. 96-97% wszystkich podmiotów stanowią podmioty 
z sektora prywatnego. Gmina Olkusz – na tle innych jednostek samorządu terytorialnego wyróżnia się wysokim odsetkiem osób fizycznych na rynku sektora prywatnego (w innych wypadkach stanowią one ok. 70% wszystkich podmiotów, w gminie Olkusz natomiast 
to 81%).
Podmioty gospodarki z sektora „Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo” nie odgrywają znaczącej roli dla miasta Olkusz (62 podmioty). Sektor „Przetwórstwo przemysłowe” rozwinięty jest na obszarze wiejskim gminy Olkusz (168 podmiotów). W gminie Olkusz działa realnie najwięcej podmiotów z kategorii „Budownictwo” (579 firm), natomiast sektor „Handel i naprawy” (2.280 firm) jest tym sektorem, w którym funkcjonuje najwięcej podmiotów gospodarki narodowej. Jest to zgodne z tendencją województwa małopolskiego, w którym co trzecie przedsiębiorstwo należy do tej właśnie kategorii. Miasto Olkusz posiada również wysoki odsetek przedsiębiorstw hotelarsko-gastronomicznych, który wynosi (3,06% czyli 146 podmiotów). 
	Gmina Olkusz, a w szczególności miasto, jest tradycyjnym obszarem przemysłowym, bardzo silnie do niedawna związanym z przemysłem metalowym, maszynowym oraz wydobywczym. Restrukturyzacja gałęzi przemysłu ciężkiego, która nastąpiła po przemianach ustrojowych, trwa na terenie Olkusza do dnia dzisiejszego i wiąże się m.in. ze zmniejszaniem liczby miejsc pracy w dużych zakładach przemysłowych, powstawaniem nowych spółek na bazie dawnych przedsiębiorstw państwowych oraz reorientacją produkcji. Zmiany 
te powodują określone problemy społeczne na terenie miasta, jak: wysoka stopa bezrobocia, wysoki odsetek osób długo pozostających bez pracy, ubożenie, etc. 
Struktura sektorowa przedsiębiorstw w gminie Olkusz jest typowa dla gmin polskich. Przeważają w niej przedsiębiorstwa z branży „handel i naprawy”, (40% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON). Wskaźnik ten świadczy o dużej liczbie małych i średnich firm. W połączeniu z dużą liczbą przedsiębiorstw ogółem zarejestrowaną na terenie miasta i gminy w rejestrze REGON, stanowi to niewątpliwy atut dla miasta. 
Z drugiej jednak strony zestawiając liczbę przedsiębiorstw z branży „handel naprawy” 
z wysokim bezrobociem panującym w powiecie olkuskim, można wysnuć wniosek, iż małe 
i średnie przedsiębiorstwa stanowią w zdecydowanej większości działalności jednoosobowe, nie tworzące nowych miejsc pracy. Ta tendencja utrzymująca się od lat w powiecie olkuskim (a tym samym w mieście i gminie Olkusz) – duża liczba przedsiębiorstw, a jednocześnie wysoka stopa bezrobocia – jest niepokojąca. 
	Pozytywnym trendem olkuskiej gospodarki jest występowanie na drugim miejscu pod względem liczby przedsiębiorstw branży określanej, jako „obsługa nieruchomości i firm” (840 podmiotów gospodarczych). Stanowią one ponad 14% wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie REGON na terenie miasta i gminy. Przedsiębiorstwa te zaliczane są do firm świadczących usługi wyspecjalizowane, przynoszące duże dochody. Stąd też najczęściej generują one nowe miejsca pracy i posiadają środki na inwestycje. Jednak porównując udział tych firm w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w innych gminach, należy stwierdzić, iż stanowią one większy ich odsetek. Firmy z sektora „przemysł” oraz „budownictwo” stanowią po ok. 10% wszystkich firm. Dane te pokazują, iż miasto i gmina Olkusz nie jest już typowo przemysłowym terenem, mimo że w świadomości mieszkańców wielu regionów Małopolski w dalszym ciągu jest tak postrzegana. Jedynie 10% firm z branży „przemysł” świadczy o zakończeniu procesów restrukturyzacyjnych na terenie miasta i gminy, które przyniosły zmniejszenie liczby przedsiębiorstw przemysłowych, a tym samym uwolniły stosunkowo dużą rzeszę osób bezrobotnych. Firmy z tej branży w zdecydowanej większości stanowią sektor produkcyjny, tworzący dużo miejsc pracy. Przedsiębiorstwa z branży „przemysł”, szczególnie reprezentujące tzw. wysokie technologie oraz innowacje są na terenie miasta i gminy bardzo pożądane. 

3.1.2. Turystyka
Atrakcyjne warunki przyrodnicze gminy Olkusz stanowią podstawę dla rozwoju nowych usług turystycznych i rekreacyjnych. Turystów przyciąga urozmaicony i niepowtarzalny krajobraz Jury Krakowsko – Częstochowskiej, sąsiedztwo parków krajobrazowych, Ojcowskiego Parku Narodowego oraz Pustyni Błędowskiej. Wyżyna Olkuska posiada liczne doliny i wąwozy krasowe. Do pełnienia istotnych funkcji turystycznych predestynuje Olkusz wysoki potencjał kulturowo – historyczny. Olkusz posiada cenne obiekty dziedzictwa kulturowego min. Bazylikę Mniejszą pw. Św. Andrzeja Apostoła (w niej zabytkowe organy Hansa Hummla), Olkuską starówkę oraz ruiny zamku w Rabsztynie. 
Podstawową grupą turystów, odwiedzającą gminę Olkusz, są dzieci i młodzież, przyjeżdżający do Olkusza na zielone szkoły, wycieczki integracyjne bądź też różnego rodzaju imprezy turystyczno-sportowe. 
W 2006 r. pojawiło się 11.354 turystów. Ponad 9.500 z nich zwiedzających gminę Olkusz zatrzymało się w obiektach niesklasyfikowanych. Olbrzymia większość turystów odwiedza miasto Olkusz, a tylko 12% decyduje się na odpoczynek w okolicznych wsiach. Wszyscy przyjezdni, wybierający tę drugą opcję, zatrzymali się w obiektach niesklasyfikowanych. 
W 2006 r. w gminie Olkusz pojawiło się 2.627 turystów zagranicznych – 99% wszystkich gości z zagranicy, którzy postanowili poznać bliżej powiat olkuski.
Gmina Olkusz dysponuje ośmioma obiektami, świadczącymi usługi noclegowe (5 – miasto oraz 3 na terenach wiejskich). Oferują one 365 miejsc przez cały rok. W 2006 r. 
z noclegów w mieście skorzystało niewiele ponad 13.000 turystów (w tym 1.120 turystów zagranicznych), a na wsi – 1.800 (34 zagranicznych gości). Prawie 85% turystów nocujących w powiecie olkuskim, zdecydowało się uczynić to w gminie Olkusz.

3.1.3. Rolnictwo
Użytki rolne w gminie Olkusz to 6.402 ha, co stanowi 42% ogólnej powierzchni gminy. Znaczna część obszarów zajmowana jest przez grunty orne (5.887 ha, czyli 39% powierzchni). Prawie 45% terenu gminy to lasy i grunty leśne.
Teren wiejski jest zdecydowanie gęściej zalesiony – z 6.781 ha lasów, aż 6.061 znajduje się na obszarze wiejskim. Gmina Olkusz to jedna z najbardziej zalesionych gmin woj. małopolskiego (średni udział procentowy lasów i gruntów leśnych w Małopolsce wynosi 29%).
Gmina Olkusz to 3.959 gospodarstw rolnych, z czego 73%, znajduje się na terenach wiejskich. Największym problemem rolnictwa jest rozdrobnienie agrarne, w którym dominują niewielkie gospodarstwa chłopskie o charakterze socjalnym.
 44%  gospodarstw to gospodarstwa o powierzchni 0-1 ha, a prawie co czwarte gospodarstwo osiąga rozmiar 2-5 ha. Jest to wynik lepszy od średniej dla całego kraju (21%). Gorzej jest za to z większymi gospodarstwami, odpowiedzialnymi za zaopatrywanie rynków na większą niż tylko lokalną skalę. W gminie działa 146 gospodarstw o powierzchni 5-10 ha i tylko 10, zajmujących więcej niż 10 ha, a mniej niż 50 ha.	
92% użytków rolnych w gminie Olkusz to grunty orne. Jednocześnie 45% użytków rolnych to odłogi i ugory na gruntach ornych (2ﾠ800 ha2 800 ha na terenach wiejskich i 200 ha na terenach miejskich). 
	Znakomitą większość zasiewów w gminie Olkusz stanowią zboża i kukurydza. 
W całej gminie jej uprawy to 61% wszystkich arów przeznaczonych na zasiew.
Drugim ważnym produktem gminy Olkusz są ziemniaki, które uprawiane na 560 ha stanowią 19% zasiewów gminnych. Prawie nie występuje uprawa roślin strączkowych jadalnych, brak jest także upraw przemysłowych (buraki cukrowe oraz rzepak). Na 65 ha uprawia się warzywa i truskawki.

3.2. Sfera społeczna
3.2.1. Demografia
Gmina Olkusz, według danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych), liczy 50 237 mieszkańców (dane z 2006 r. według faktycznego miejsca zamieszkania), w tym w mieście Olkusz zamieszkuje 37 485 osób, natomiast na terenach wiejskich gminy 12 737 osób. 
	Gmina Olkusz dominuje nad pozostałymi gminami powiatu olkuskiego swoją powierzchnią, tj. 15.080 ha. 12.515 ha to obszar wiejski gminy Olkusz zaś pozostałe 2.565 ha to miasto Olkusz. 
	Gęstość zaludnienia w największej gminie powiatu olkuskiego to 333 osób na km2. Konieczne jest w tym miejscu podkreślenie bardzo wyraźnego zagęszczenia ludności miasta Olkusz, które wynosi aż 1.461 osób na km2. Na obszarze wiejskim ta wartość jest zdecydowanie niższa (101) 
	Patrząc na rozwój liczby ludności gminy Olkusz, nie sposób nie zauważyć relatywnie niskiego, ale stałego spadku liczby mieszkańców – w 2002 r gminę zamieszkiwało 50.648 obywateli, cztery lata później to 50.237, a więc spadek o 411 osób (wskaźnik wzrostu to zatem -0,81). Tendencja ta nie dotyczy całego obszaru gminy, bo na obszarze wiejskim notuje się wzrost ludności od 2002 r. przybyło 205 nowych mieszkanców (wskaźnik wzrostu ludności to 1,63). Spadek dotyczy tylko miasta Olkusz (od 2002 r. ubyło 616 mieszkańców, wskaźnik -0,67). 
	Zmniejsza się w dość szybkim tempie w skali całej gminy Olkusz liczba ludności 
w wieku przedprodukcyjnym (średnio 100-200 osób rocznie), a wzrasta liczba ludności 
w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Jest to tendencja charakterystyczna dla całej Polski, będąca efektem powolnego starzenia się społeczeństwa. O ile w 2000 r. co czwarty mieszkaniec gminy (24,0%) był w wieku przedprodukcyjnym (osoby do lat 18), to w roku 2004 tylko co piąty (19,8% ogółu obywateli gminy). Niski i nadal malejący w gminie Olkusz wskaźnik ludności w wieku przedprodukcyjnym wpływa na zmniejszanie liczby uczniów 
w szkołach wszystkich szczebli. 
	Z roku na rok w gminie Olkusz maleje odsetek ludzi w wieku przedprodukcyjnym 
w 2002 r. stanowili oni 21,6% ogółu ludności, a w 2006 r. tylko 18,5%. Jednocześnie zwiększył się odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym – z 12,8% do 14%. W latach 2002-2006 wzrosła liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (procentowa zmiana z 65,6% do 67,5% przekłada się na wzrost tej kategorii o 714 pracujących). Pozytywnym czynnikiem jest coraz mniejsza liczba nieprodukcyjnych przypadająca na 100 osób produkcyjnych. 
W 2006 r. 100 pracujących utrzymywało – oprócz siebie – jeszcze 48 osób 
w nieprodukcyjnym wieku, a 4 lata wcześniej utrzymywali 52 osoby. 
	Od 2002 r. liczba urodzeń wzrosła o 77, z 425 urodzeń do 502. Wynika to zapewne 
z większej liczby związków małżeńskich (wzrost o 71 małżeństw, z 289 w 2002 r. do 360 małżeństw w roku 2006). Zwiększaniu się liczby urodzeń towarzyszy zmniejszająca się liczba zgonów (z 423 do 383, spadek o 40 zgonów). Oba te procesy – (coraz więcej narodzin, coraz mniej zgonów) przekładają się zdecydowanie na imponujący przyrost naturalny. W 2002 różnica między narodzinami a zgonami wynosiła 2, w 2006 r. było to już o 119 więcej urodzin niż zgonów. Przyrost naturalny w promilach wyniósł wówczas 2,3.
	Tylko obszary wiejskie gminy Olkusz mogą pochwalić się znacznym przyrostem naturalnym, wielokrotnie przewyższającym trend ogólnopolski. 
Ilość stałych wymeldowań z gminy zdecydowanie przewyższa stałe zameldowania. 
W 2006 r. gminę na stałe opuściło 717 jej mieszkańców, w ich miejsce przybyło 501 nowych osób. Bilans jest zatem ujemny i wynosi -216. Z powyższych 717 osób 82% wymeldowań miało miejsce w mieście Olkusz. Za granicę na stałe wyjechały 34 osoby, co jest tendencją nieustannie zwyżkującą od 2002 r.  

3.2.2. Rynek pracy
Liczba pracujących mieszkańców gminy Olkusz spada. W 2002 r. było ich 9.393, zaś cztery lata później – 9.123 (spadek  o 270 osób, tj. 2,87%). Podobna tendencja zarysowuje się wśród pracujących kobiet, w latach 2002-2006 liczba pracujących kobiet zmniejszyła się 
o 139 (spadek o 2.59%). Mimo to, udział kobiet w ogóle pracujących mieszkańców wzrósł 
o 0,17 punktu procentowego i w 2006 r. wyniósł 57,17%.
Gmina Olkusz ze wszystkich porównywalnych gmin woj. małopolskiego, posiadała najwyższy procent ludności w wieku produkcyjnym. O złym stanie rynku pracy świadczy fakt, że ogół pracujących gminy Olkusz stanowi niecałe 27% ludności w wieku produkcyjnym. 
Wskaźnik dla Olkusza jest najniższy spośród porównywalnych gmin woj. małopolskiego.
	Również w gminie Olkusz na 1000 mieszkańców przypada mniej pracujących niż 
w innych jednostkach i wynosi 181. Gdy tymczasem w mieście Oświęcim wartość ta wynosi 285, a w mieście Wadowice aż 311. 
	
3.2.3. Bezrobocie
	Dane z sierpnia 2007 r. informują, że w powiecie olkuskim zarejestrowanych było 5.881 bezrobotnych. W gminie Olkusz zarejestrowanych jest 2.838 bezrobotnych, czyli 48% wszystkich bezrobotnych w powiecie. 	W powiecie olkuskim bezrobotne kobiety to niewiele ponad 60%. Taka sama proporcja zachodzi w gminie Olkusz (1.730 kobiet, czyli 60,95%). 
	W przeciągu 5 lat doszło do znacznego zmniejszenia się liczby bezrobotnych 
w gminie Olkusz – o ile w 2002 r. bezrobotnych było 4.673, tak w czerwcu 2007 r. zaledwie 2.838 bezrobotnych.
	Wraz ze spadkiem liczby bezrobotnych w gminie zmniejszała się także liczba bezrobotnych kobiet – z 2.702 w 2002 r. do 1.998 w roku 2006. Jednocześnie zmniejszała się proporcja udziału kobiet w ogóle bezrobotnych. Zmiana trendu pojawiła się w 2005 r. – wzrost o 0,4 punkty procentowe. Kolejne dwa lata to już wyraźna zwyżka udziału bezrobotnych kobiet. W 2006 r. stanowiły one 59% wszystkich bezrobotnych, a ostatnie dane, z czerwca 2007 r. mówią już o 60%.

3.2.4. Edukacja przedszkolna, podstawowa i gimnazjalna
Na terenie gminy Olkusz działa 14 przedszkoli, czyli blisko 50% z wszystkich takich placówek w powiecie. W mieście Olkusz otwartych jest 9 przedszkoli, do których uczęszcza niewiele ponad 1000 dzieci. Na terenach wiejskich funkcjonuje 5 placówek, podejmujących 143 dzieci. W mieście Olkusz miejsca niewykorzystane to 9,72% wszystkich miejsc, na terenach wiejskich stanowią one 13,33%. Różnica ta może się w przyszłości pogłębić, a to ze względu na coraz większe dysproporcje między narodzinami na wsi a urodzinami w mieście. 
 	W 14 przedszkolach znajdują się 130 niewykorzystane miejsca, co daje przeciętnie 9 miejsc na jedną placówkę. 
Gmina Olkusz to 17 szkół podstawowych. Ze wszystkich 2.898 uczniów średnio na jedną placówkę przypada 170. W samym mieście szkoły są o wiele bardziej przepełnione, tam w każdej z 8 szkół uczy się ponad 260 uczniów. Ten problem nie występuje na terenach wiejskich. Paradoksalnie, działa tam więcej szkół (9), w których uczy się znacznie mniejsza liczba uczniów (787, przeciętnie daje to 87 w każdej ze szkół). Na obszarze wiejskim nie ma ani jednego gimnazjum. W mieście działają natomiast 4 takie placówki, podejmujące razem 1.848 uczniów. Średnia gimnazjalistów to 462 na szkołę. Tymczasem średnia dla powiatu olkuskiego to 213 uczniów, (czyli dwukrotnie niższa od średniej w Olkuszu), a dla Polski – 239.

3.2.5. Biblioteki publiczne
W gminie Olkusz działa 13 bibliotek publicznych. W 2006 r. odwiedziło je ponad dwanaście tysięcy czytelników, którzy w sumie wypożyczyli prawie dwieście jeden tysięcy książek. Średnio każdy z nich wypożyczył 16 książek w ciągu całego roku. Na obszarze wiejskim działa jedna biblioteka więcej niż w mieście. Jednak to w mieście zanotowano wyższą liczbę czytelników – 10.000, czyli 4,5 razy więcej niż na wsi (2.223 czytelników). Tak więc, to w mieście miała miejsce większa ilość wypożyczeń – prawie sto sześćdziesiąt przy czterdziestu trzech tysiącach na wsi. Mimo to, przeciętny czytelnik z obszaru wiejskiego wypożyczył 4 książki więcej od czytelnika z miasta (19 do 15). Czytelnicy w gminie Olkusz to prawie połowa wszystkich czytelników w powiecie. Najwięcej czytelników odwiedziło biblioteki gminy Olkusz. Gmina ta posiada najwięcej bibliotek w powiecie, mimo to jej czytelnicy nie należą do najaktywniejszych.

3.2.6. Podstawowa opieka medyczna
Wszystkie 11 ogólnodostępnych placówek medycznych na terenie gminy Olkusz znajduje się w mieście. Na każdy taki ośrodek przypada prawie trzy i pół tysiąca mieszkańców. Również żadna z 18 aptek na terenie gminy nie znajduje się na obszarach wiejskich. 
W powiecie olkuskim działa 27 przychodni, ośrodków zdrowia i poradni – z tego najwięcej w gminie Olkusz. Średnio na jeden taki ośrodek w Olkuszu przypada ponad 4,5 tysiąca mieszkańców, co jest wynikiem gorszym od analogicznego wskaźnika dla powiatu (4,22 tys.). Również w gminie Olkusz znajduje się największy odsetek wszystkich aptek 
z powiatu – 51%. W gminie Olkusz jedna apteka przypada na 2,79 tys. mieszkańców. Miasto Olkusz posiada najkorzystniejsze proporcje ze wszystkich porównywanych miast Małopolski Północnej i wyprzedza nawet powiat olkuski (3.260 mieszkańców na aptekę), województwo małopolskie (3.260), a także cały kraj (3.680).

3.3 Infrastruktura techniczna
Dane dostępne w bazie Głównego Urzędu Statystycznego pozwalają tylko na porównanie całej gminy Olkusz, bez rozróżnienia miasta i obszarów wiejskich. W gminie Olkusz znajduje się 87,5 km dróg gminnych. Sieć dróg gminnych w gminie Olkusz wygląda zatem niezbyt imponująco przy zestawieniu z długością dróg innych gmin województwa małopolskiego. Tylko miasto Oświęcim posiada mniej kilometrów dróg. Najwyraźniejsza różnica ujawnia się przy porównaniu gmin: Olkusz i Chrzanów. Ta druga może poszczycić się 142 km dróg. W gminie Olkusz drogi twarde ulepszone stanowią 70% wszystkich dróg, 
w gminie Chrzanów 77%, w mieście Oświęcim 87%, a w mieście Wadowice – 75%.
Przez 4 lata, w okresie 2002-2006 w gminie Olkusz wodociągowa sieć rozdzielcza nie została w żaden sposób rozbudowana i jej długość wynosi 180 km (miasto - 96 km, wieś – 84 km) - tj. jedna czwarta wodociągów w powiecie. Od 2002 do 2005 r. wieś olkuska nie posiadała kanalizacji, ten stan rzeczy zmienił się w 2006 r., kiedy powstały cztery pierwsze kilometry sieci kanalizacyjnej. Inaczej wygląda sytuacja w mieście, w którym znaczącej rozbudowy sieci kanalizacyjnej dokonano w 2003 r. – wówczas powstało 8 km sieci. Przez następne trzy lata dobudowano tylko 1,6 km.
Gmina Olkusz na tle innych jednostek terytorialnych spoza powiatu olkuskiego jest gminą niedostatecznie skanalizowaną. Posiada najkrótszą sieć kanałów – tylko 66 km. Miasto Olkusz, które zamieszkałe jest przez 37.485 obywateli, posiada aż o 30 km krótszą sieć kanalizacyjną niż miasto Oświęcim, posiadające 40.000 mieszkańców. Przy porównaniu gminy Olkusz z gminą Chrzanów – podobnie zaludnioną (gmina Olkusz - 50.237, gmina Chrzanów – 49.733 mieszkańców), konieczność poprawy sieci kanalizacyjnej wydaje się jeszcze pilniejsza W Chrzanowie działa aż 108 km kanałów, a ilość połączeń do budynków mieszkalnych wynosi 2.665, czyli ponad dwa razy więcej niż w gminie Olkusz. 
Gmina Olkusz to 206,4 km gazociągowej sieci rozdzielczej. 58% całej sieci, tj. 120 km, znajduje się na obszarach wiejskich gminy, pozostałe 86 km działa już w mieście Olkusz. Mimo takiej różnicy, więcej połączeń do budynków mieszkalnych oraz odbiorców gazu z sieci znajduje się na terenie miasta Olkusz. Ponad 9.000 odbiorców więcej oznacza także większe zużycie gazu. Podczas gdy na obszarach wiejskich zużywano 1.157,2 m3 w 2005 r., tak w mieście zużycie gazu było ponad czterokrotnie wyższe – 4.971,4 m3. Średnio, wiejski odbiorca gazu zużywał 555,8 m3, a jego miejski odpowiednik – 427,6 m3.
W gminie Olkusz działa 6.030 połączeń do budynków mieszkalnych. Najwięcej gazu w skali powiatu zużywa gmina Olkusz – 6.128,6 m3, natomiast jednym z najbardziej oszczędnych odbiorców gazu jest odbiorca w mieście Olkusz -427,6 m3. 
Najwięcej gazu z regionu oświęcimskiego zużywają mieszkańcy gmin Olkusza 
i miasta Oświęcim – odpowiednio 6.128,6 m3 oraz 6.170,8 m3. Pod względem zużycia gazu przez 1 odbiorcę, najekonomiczniej wypada gmina Chrzanów. Tam przeciętny odbiorca zużywa średnio 338,9 m3 gazu rocznie. 








4.
Wizja rozwoju miasta i gminy Olkusz




W oparciu o analizę wewnętrznego potencjału miasta i gminy oraz procesów zachodzących w otoczeniu opracowana została wizja rozwoju Olkusza do roku 2015. Wizja odzwierciedla przyszłość miasta i gminy pożądaną przez mieszkańców, odpowiadającą ich aspiracjom, a równocześnie zmierza do wzmocnienia pozycji Olkusza w otoczeniu. 
Wizja rozwoju miasta i gminy Olkusz została skonstruowana przy uwzględnieniu następujących założeń:
	wizja odzwierciedla stany i procesy pożądane przez użytkowników miasta i gminy,

	wizja jest wewnętrznie synergiczna – składa się z elementów komplementarnych, wzajemnie się wspomagających (lub co najmniej niekolidujących),

wizja pełni funkcje motywacyjne wobec podmiotów lokalnych do podejmowania działań na rzecz rozwoju swego miasta, a także zachęca  podmioty w otoczeniu do realizowania swoich planów  w Olkuszu,
wizja zawiera zapisy ambitne, ale realne – jest zbiorem zamierzeń możliwych do osiągnięcia, na rzecz których będą działać podmioty związane z miastem,
wizja stanowi bazę dla wypracowania priorytetów i celów rozwoju.

Wizja rozwoju miasta i gminy Olkusz została sformułowana w pięciu następujących obszarach:
	funkcjonalna, przestrzenna i historyczna integracja rozwoju miasta,

	atrakcyjność miasta i gminy dla biznesu oraz siła lokalnej struktury gospodarczej,

partycypacja mieszkańców w rozwoju miasta i gminy oraz społeczności lokalnej – rozwój realnej samorządności,
jakość życia,
rozwój zrównoważony.
Olkusz w roku 2015 to miasto i gmina:
Funkcjonalna, przestrzenna 
i historyczna integracja rozwoju miasta
-	rozwoju zintegrowanego, wyrażającego się poprzez: 
§	wzajemnie wspierający się rozwój funkcji społecznych i gospodarczych,
§	współzależny rozwój wiodących dziedzin gospodarki oraz powiązanie struktury gospodarki na obszarach miejskich i wiejskich, 
§	spójny rozwój wszystkich części miasta i gminy, prowadzący do zapewnienia mieszkańcom dostępu do usług oraz infrastruktury technicznej i społecznej, 
§	wykorzystywanie wartości związanych z tradycjami i wielowiekową historią na rzecz rozwoju innowacyjnych aktywności społecznych i gospodarczych tworzących przyszłość miasta i gminy;
Atrakcyjność miasta i gminy dla biznesu oraz siła lokalnej struktury gospodarczej
o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, której filarami są:
	stale doskonalone działania samorządu lokalnego nakierowane na tworzenie przyjaznego klimatu dla miejscowych przedsiębiorców i inwestorów zewnętrznych oraz zindywidualizowane podejście do obsługi biznesu,

wysoka jakość kapitału ludzkiego, opierająca się na kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców oraz ciągłym – zgodnym z wymaganiami rynku pracy – wzbogacaniu kwalifikacji, 
dobre warunki inwestowania związane z dostępem do terenów dogodnych dla rozwijania nowoczesnych działalności gospodarczych  o proekologicznym charakterze;
	koncentrujące przedsiębiorstwa oferujące konkurencyjne produkty i usługi, a w szczególności;

	usługi poprawiające komfort życia mieszkańców miasta i gminy, powiatu oraz gmin sąsiednich, w tym usługi związane z zagospodarowaniem wolnego czasu,

	usługi turystyczne wykorzystujące unikatowe walory historyczne i przyrodnicze,
	produkty wytwarzane przy wykorzystaniu potencjału rolnictwa z terenu gminy;

Partycypacja mieszkańców w rozwoju miasta
i gminy oraz społeczności lokalnej – rozwój realnej samorządności
wysokiej energii społecznej, znajdującej swoje ujście w inicjatywach na rzecz społeczności lokalnej i swojego miejsca zamieszkania, opierającej się na:
	profesjonalnie działających organizacjach obywatelskich, skupiających mieszkańców podejmujących działania związane z pielęgnowaniem dziedzictwa historyczno-kulturowego miasta i gminy, rozwiązywaniem problemów społecznych, rozwojem kultury, edukacji, sportu i rekreacji,

	podejmowanych przez mieszkańców i organizacje obywatelskie innowacyjnych projektach odbudowujących więzi międzyludzkie, w tym wzmacniających społeczności lokalne na obszarach wiejskich,

partnerstwie publiczno-społecznym oraz wspieraniu przez władze lokalne mieszkańców i organizacji obywatelskich w realizacji zadań ważnych dla rozwoju lokalnego,
	dobrych warunkach umożliwiających mieszkańcom wykorzystanie aktywności społecznej do rozwijania innowacyjnych działalności gospodarczych, w szczególności w dziedzinie usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego;
Jakość życia
o wysokiej atrakcyjności dla mieszkańców, na którą składają się:
	kameralność i spokój charakterystyczne dla ośrodka średniej wielkości,

	wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego,

silne więzy społeczne,
dostępność do usług społecznych na wysokim poziomie,
możliwości rozwoju sprzyjające wykorzystaniu i wzmacnianiu indywidualnych predyspozycji oraz realizacji aspiracji mieszkańców,
Rozwój zrównoważony
o zrównoważonym rozwoju przejawiającym się w: 
	pielęgnowaniu lokalnej kultury i zwyczajów,

	zachowywaniu tradycyjnych dla obszaru funkcji gospodarczych o znaczeniu rynkowym (rzemiosło, uprawy, hodowla),

dobrym stanie środowiska naturalnego, które stanowi atut turystyczny i podwyższa jakość życia mieszkańców,
	o wyróżniającej estetyce oraz ładzie przestrzennym, których źródłem jest:

	realizowanie nowo powstającej zabudowy w zgodzie z charakterem zagospodarowania różnych stref miasta,

	ograniczanie niekontrolowanej przestrzennej ekspansji funkcji gospodarczych i osadniczych, a w tym: wyznaczanie zwartych terenów do zainwestowania oraz wyłączanie zabudowy na terenach cennych przyrodniczo lub krajobrazowo,

rewitalizacja i przywracanie do użytkowania niewykorzystywanych obiektów i terenów – zwłaszcza poprzemysłowych,
eliminowanie kolizji w przestrzeni pomiędzy gospodarką, mieszkalnictwem i ekologią, 
przywracanie tradycyjnego dla miasta i gminy wzorca architektonicznego.



5.
Priorytety i cele strategiczne miasta i gminy Olkusz




Ze sformułowanej wizji rozwoju miasta i gminy Olkusz wynikają następujące priorytety:
P1.	Zdywersyfikowana, konkurencyjna i innowacyjna struktura gospodarcza.
Zróżnicowany – zarówno pod względem charakteru, poziomu jak i tempa – rozwój  gospodarczy miasta i poszczególnych miejscowości gminy wskazuje, 
z jednej strony, na możliwości wzmacniania komplementarnych funkcji gospodarczych, z drugiej zaś, na konieczność włączania w proces rozwoju kolejnych obszarów. Należy dążyć do tworzenia spójnej struktury gospodarczej, cechującej się wysokim poziomem konkurencyjności opierającym się na innowacyjności podmiotów gospodarczych. Źródłem nowych miejsc pracy powinien stać się rozwój sektora usług w oparciu o wyróżniające atuty miasta 
i gminy. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej, zabudowy oraz dostępnych terenów stanowi aktywa materialne miasta i gminy, w oparciu o które możliwe jest stymulowanie rozwoju nowej, różnorodnej wytwórczości. Istotne jest wspieranie rozwoju nowych centrów funkcjonalnych w miejscowościach gminy, centrów biznesowo–usługowych, skupień firm kooperujących, wymieniających się doświadczeniami, realizujących wspólne projekty i tworzących wspólną ofertę rynkową.
W aktualnej strukturze gospodarczej Olkusza ważne miejsce zajmuje rolnictwo. Tradycje rolne powinny być w odpowiedni sposób kontynuowane. Wymaga to jednak zmiany struktury agrarnej, rozwoju instytucji wspomagających (w tym doradczych), umacniania różnych form kooperacji gospodarstw rolnych (grup producenckich). Rolnictwo gminy wykazuje pewne ograniczone możliwości rozwojowe; główną przesłanką rozwoju rolnictwa jest jednak nie tyle jego struktura czy potencjał, co raczej bliskość dużych, aglomeracyjnych rynków zbytu. Warto myśleć o sukcesywnym kształtowaniu pewnych kierunków specjalizacji produkcji rolnej, chociaż jest to zagadnienie trudne ze względu na małe możliwości przewidywania przyszłego popytu i kierunków polityki rolnej państwa i UE. Należy jednak zauważyć, że przyjęcie pewnych priorytetów w rozwoju rolnictwa mogłoby przyczynić się do uzyskania szeregu istotnych korzyści takich jak:
	ułatwienia w promocji produktów rolnych,

	koncentracja zasobów poprzez możliwość wyspecjalizowania infrastruktury technicznej oraz kierunków kształcenia,

lepsza pozycja na rynku względem obszarów nie mających specjalizacji, lepsza znajomość produktów wśród odbiorców,
poprawa wykorzystania posiadanych potencjałów i sił,
możliwość powstania silnej, skorelowanej z rolnictwem struktury przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego,
wyższy wolumen produkcji i wyższa jakość pozwalające zająć lepszą pozycję przetargową względem odbiorców.
Docelowo, olkuskie rolnictwo powinno zmierzać z jednej strony do dywersyfikacji rozwoju dyktowanej przez zapotrzebowanie rynku sąsiednich aglomeracji, a z drugiej strony do tworzenia silnych specjalizacji kształtowanych w kontekście rynku krajowego i międzynarodowego. Ten pierwszy kierunek może być atrakcyjny zwłaszcza z punktu widzenia gospodarstw o mniejszej powierzchni.
Niezbędnym warunkiem rozwoju konkurencyjnego rolnictwa jest równoległy rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. Skorelowanie, w skali lokalnej, rolnictwa z przetwórstwem umożliwi podwyższenie stopnia przetworzenia płodów rolnych, podniesienie opłacalności produkcji rolnej i stworzenie kolejnych miejsc pracy. Oczywistym wymogiem rynkowym jest konieczność stałej poprawy jakości wytwarzanej żywności i uzyskiwanie wymaganych atestów. Wykorzystać należy szansę polegającą na rosnącym powodzeniu wśród konsumentów zdrowej żywności. Ten kierunek stanowić może jedną z podstaw prowadzenia promocji produktów rolnych.
Jednym z filarów nowej struktury gospodarczej Olkusza powinna stać się turystyka. Jej rozwój może bazować na korzystnych walorach naturalnych, historii i zabytkach, rozwoju rolnictwa (agroturystyka), a przede wszystkim na bliskości dużych aglomeracji. Największe szanse, w krótkim horyzoncie czasu, ma turystyka weekendowa, edukacyjna, i rodzinna, a w przyszłości, po wzmocnieniu infrastrukturalnym obszaru także turystyka biznesowa. 
Obiecujące perspektywy rysują się przed agroturystyką. Należy jednak zwrócić uwagę, że jest to bardzo popularny kierunek rozwoju obszarów wiejskich; stąd też konkurencja w tym zakresie, nawet stosunkowo bliskich obszarów, może być intensywna. Oczywiście, nie oznacza to, że należy z tego kierunku rozwoju turystyki rezygnować; wskazuje to tylko na konieczność odpowiedniego przygotowania i właściwego wypromowania oferty.
Niezwykle istotnym typem turystyki, już obecnie rozwijającym się w mieście i gminie jest turystyka rowerowa. Dzięki niej możliwe jest szybkie i efektywne wypromowanie atrakcji turystycznych obszaru. Zarówno ten rodzaj turystyki, jak i wszystkie wymienione poprzednio wymagają intensywnego rozwoju infrastruktury, ale także wprowadzenia odpowiednich profili kształcenia i wzbogacenia instytucji edukacyjnych.

P2.	Bezpieczeństwo mieszkańców w podstawowych wymiarach egzystencji.
W strategicznym rozwoju miasta i gminy kluczową rolę odgrywa zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa mieszkańców. Konieczna jest poprawa warunków mieszkaniowych, dostępu do usług, utrzymywanie niskiego poziomu przestępczości. Podstawą dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego i ekonomicznego jest równoważenie sytuacji na rynku pracy i stałe wzmacnianie kapitału ludzkiego. Na pierwszy plan wysuwa się wsparcie ludzi młodych w realizacji ich dążeń do samozatrudnienia, zakładania własnego biznesu, podnoszenia kwalifikacji, stałego uzupełniania i wzbogacania kompetencji zawodowych, podnoszenia jakości kształcenia we wszystkich typach szkół, preferowania i upowszechniania nauki języków obcych, wzmacniania kompetencji cywilizacyjnych. Istotne jest również kreowanie lokalnych liderów, tworzących pozytywne wzorce realizacji kariery zawodowej i społecznej na terenie Olkusza oraz wzmocnienie w społeczności miasta i gminy klasy średniej oraz lokalnej elity intelektualnej.
Równocześnie, należy zauważyć, że operowanie w tym priorytecie pojęciem bezpieczeństwa socjalnego nie skupia się na wykorzystywaniu instrumentów usuwających problemy społeczne, czyli de facto na działaniach krótkofalowych o charakterze bieżącej interwencji. Bezpieczeństwo socjalne w mieście i gminie Olkusz wynikać powinno przede wszystkim z samodzielności mieszkańców, ich wysokich kompetencji związanych z samodzielnym zaspokajaniem własnych potrzeb, umiejętnościami kształtowania własnej kariery. Rolą strategii jest wspieranie aktywności mieszkańców oraz usuwanie barier działania na polu ekonomicznym i społecznym.
P3.	Rozwój samorządności i wspólnota lokalna.
W myśleniu o rozwoju miasta i gminy zachowane muszą być zasady samorządności i demokracji; na co dzień wyrażają się one w zarządzaniu miastem przez reprezentantów społeczności lokalnej, zaś w kontekście rozwoju strategicznego powinny prowadzić do zapewniania możliwości samorealizacji przez członków wspólnoty lokalnej, a w szerszym kontekście do brania przez mieszkańców odpowiedzialności za siebie i swoje miasto.
Rozwój miasta i gminy zależy przede wszystkim od postaw mieszkańców i stopnia ich aktywności. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest sposobem na włączanie mieszkańców w proces zarządzania rozwojem gminy, zacieśnianie ich związków z gminą, ograniczenie zjawiska emigracji o charakterze trwałym. Aktywność obywatelska sprzyja wypełnianiu luk w funkcjonowaniu mechanizmu rynkowego poprzez rozwój wolontariatu i działalności charytatywnej.
Prezentowana strategia nie stanowi prostej instrukcji działania dla władz lokalnych. Wdrożenie strategii będzie następowało w układzie wielopodmiotowym. Zakłada się, że realizacja strategii będzie wynikiem aktywności możliwie dużej liczby podmiotów lokalnych. Działania władzy lokalnej będą w głównym wymiarze koncentrowały się na wspieraniu aktywności społeczności lokalnej. Priorytet wyraża konieczność aktywizacji mieszkańców miasta i gminy oraz rozszerzania przestrzeni dialogu i współpracy społecznej. Warunkuje on efektywną realizację zadań, które będą się mieściły w pozostałych priorytetach. Jest też odpowiedzią na zidentyfikowane materialne i niematerialne (mentalne, polityczne, informacyjne) bariery hamujące rozwój Olkusza. Odpowiednio ukierunkowana i wspierana aktywność społeczna stanowić może ważny czynnik poprawy jakości życia. Jej efektem powinny być pozytywne zmiany w sferze kapitału relacyjnego, a także w estetyce przestrzeni miasta i gminy.
P4.	Funkcjonalna i przestrzenna spójność miasta i gminy.
Kształtowanie spójności miasta i gminy związane jest z poszukiwaniem równowagi w ujęciu:
	przestrzennym, co oznacza dążenie do rozwoju wszystkich części miasta i gminy,

	społecznym, sprowadzającym się do tworzenia szans rozwoju dla całej społeczności lokalnej,

komunikacyjnym, związanym z włączaniem Olkusza w zewnętrzny system transportowy oraz usuwaniem barier w wewnętrznym systemie komunikacyjnym,
funkcjonalnym, odnoszącym się do integrowania funkcji realizowanych w mieście i gminie,
ekorozwoju dotyczącym eliminowania kolizji między gospodarką, osadnictwem a środowiskiem (świadome gospodarowanie przyrodą i przestrzenią, w tym procesy ochrony i procesy rewitalizacji). 
P5.	Jakość zarządzania miastem i gminą.
Ostatni z priorytetów ma charakter techniczny i dotyczy podwyższania sprawności i kompetencji administracji lokalnej. Został określony jako obszar uniwersalnych działań odnoszących się do każdego z wskazanych wcześniej priorytetów i dzięki swej realizacji wspierających każdy z określonych obszarów.

Powyższe priorytety nie mają charakteru rozłącznego. Działania podejmowane w ich ramach mogą, a nawet powinny wzajemnie się wspomagać. Należy też zaznaczyć, że wprowadzona numeracja nie ma charakteru hierarchicznego, a jedynie porządkujący. Każdy z priorytetów ma taką samą wartość dla rozwoju miasta i gminy.
W odniesieniu do kolejnych priorytetów zostały sformułowane cele strategiczne. Cele strategiczne odzwierciedlają konkretne wartości lub procesy jakie należy osiągnąć dla realizacji zdefiniowanej wizji rozwoju miasta i gminy.Cele strategiczne i cele operacyjne wynikające z priorytetów rozwoju miasta i gminy Olkusz:
Priorytet strategiczny
Cele strategiczne
Cele operacyjne
Zdywersyfikowana, Strategia Rozwoju  Miasta i Gminy Olkusz na lata 2008-2015konkurencyjna i innowacyjna struktura gospodarcza
C1.1.	Wielofunkcyjny, zrównoważony rozwój bazy ekonomicznej miasta i gminy opierający się na wykorzystywaniu zasobów naturalnych, historycznych oraz lokalnych tradycji gospodarczych i przedsiębiorczości mieszkańców.
C1.1.1.	Rozwijająca się przedsiębiorczość mieszkańców odkrywająca nowe możliwości zagospodarowania wewnętrznych potencjałów miasta i gminy w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego.


C1.1.2.	Współpraca lokalnych podmiotów gospodarczych podwyższająca ich efektywność działania oraz pozycję konkurencyjną w otoczeniu (trwałe i rozwijające się sieci kooperacji).


C1.1.3.	Wykorzystywanie subregionalnego rynku i sąsiedztwa aglomeracji dla rozwoju usług i oferty spędzania wolnego czasu (turystyka, rekreacja, kultura, rozrywka) oraz podwyższania ich roli w strukturze gospodarczej miasta.

C1.2.	Wysoka atrakcyjność inwestycyjna Olkusza.
C1.2.1.	Wysoki poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców podwyższający atrakcyjność inwestycyjną miasta i gminy. 


C1.2.2.	Dobre wyposażenie infrastrukturalne terenów inwestycyjnych wspomagające realizację nowych działalności gospodarczych przy respektowaniu zasad ekorozwoju.
Bezpieczeństwo mieszkańców w podstawowych wymiarach egzystencji
Zrównoważona sytuacji na rynku pracy pozwalająca na systematyczne podnoszenie poziomu życia mieszkańców i zapobieganie negatywnym zjawiskom migracji.
	Dostęp mieszkańców do oferty edukacyjnej na poziomie odpowiadającym wymaganiom współczesnego rynku pracy i umożliwiający stałe doskonalenie kwalifikacji.


	Powstawanie w mieście i gminie nowych miejsc pracy w liczbie i o jakości dostosowanych do oczekiwań i aspiracji mieszkańców.


Pozytywnie oceniane przez aktualnych mieszkańców warunki życia w mieście i gminie pozwalające na przyciąganie kolejnych mieszkańców.
	Wysoka estetyka miasta i gminy, wyróżniające walory środowiskowe, kulturowe oraz przyjazność przestrzeni publicznej.


	Dobra dostępność mieszkańców do usług społecznych, rekreacji i kultury.



	Infrastrukturalne przygotowanie terenów w gminie dla celów mieszkaniowych i usługowych.

Rozwój samorządności i wspólnota lokalna
Wysoki poziom patriotyzmu lokalnego mieszkańców i poczucia odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania.
C3.1.1.	Wzmacnianie spójności i tożsamości społeczności lokalnej, więzi sąsiedzkich, odpowiedzialności za rozwój i wygląd swoich miejscowości.


C3.1.2.	Wysokie zainteresowanie i aktywność mieszkańców nakierowane na pielęgnowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego i przyrodniczego miasta i gminy.
Funkcjonalna i przestrzenna spójność miasta i gminy
C.4.1.	Rozwinięty system komunikacji stwarzający mieszkańcom we wszystkich miejscowościach równe szanse funkcjonowania i rozwoju.
	Wewnętrzne i zewnętrzne skomunikowanie miasta i miejscowości gminy usuwające bariery w dostępie do usług i miejsc pracy oraz otwierające mieszkańców na otoczenie (infrastruktura transportowa, transport publiczny, infrastruktura teleinformatyczna).



	Doskonalenie komunikacji wewnętrznej umożliwiającej wymianę informacji i współpracę podmiotów reprezentujących różne miejscowości gminy i różne sektory (samorządowy, obywatelski, biznesowy). 

Jakość zarządzania miastem i gminą
Rozwijanie umiejętności władz lokalnych w zakresie gospodarowania wewnętrznymi potencjałami, wykorzystywania zewnętrznych szans oraz promowania miasta i gminy w otoczeniu.
C5.1.1.	Efektywny system wspierania działań podejmowanych przez mieszkańców oraz nawiązywania współpracy sektora samorządowego, obywatelskiego i biznesu w zakresie inicjowania i realizowania projektów partnerskich.


C5.1.2.	Wysokie kompetencje i możliwości władz lokalnych w zakresie kształtowania rozwoju zrównoważonego.


C5.1.3.	Wzmacnianie pozycji miasta i gminy w otoczeniu oraz budowanie wizerunku obszaru przyjaznego dla mieszkańców, inwestorów i odwiedzających.






















  6.
Analiza SWOT




Analiza czynników wewnętrznych w kontekście wpływu na realizację celów pozwala na ich sklasyfikowanie na czynniki o charakterze pozytywnym i negatywnym. Wyróżniono cztery grupy czynników:
	siły – czynniki wewnętrzne sprzyjające realizacji celów,

	słabości – czynniki wewnętrzne utrudniające realizację celów,

szanse – czynniki zewnętrzne ułatwiające osiągnięcie założonych celów,
zagrożenia – czynniki zewnętrzne utrudniające realizację celów.

C1.1. Wielofunkcyjny, zrównoważony rozwój bazy ekonomicznej miasta i gminy opierający się na wykorzystywaniu zasobów naturalnych, historycznych oraz lokalnych tradycji gospodarczych i przedsiębiorczości mieszkańców
SIŁY
SŁABOŚCI
Pełnienie przez Olkusz funkcji ponadlokalnego ośrodka administracji, handlu i usług.
	Atrakcyjne warunki przyrodnicze stanowiące podstawę dla rozwoju nowych funkcji gospodarczych (usługi turystyczne i rekreacyjne).
Wysoki potencjał kulturowo-historyczny predestynujący Olkusz do pełnienia istotnych funkcji turystycznych – cenne obiekty dziedzictwa kulturowego.
	Wysoka przedsiębiorczość mieszkańców oraz kreatywność przedsiębiorców.
Duża liczba podmiotów gospodarczych (w stosunku do innych gmin) zarejestrowanych na terenie miasta i gminy Olkusz.
Dynamiczny rozwój firm – szczególnie na terenie wiejskim gminy Olkusz.
Korzystne położenie geograficzne gminy pomiędzy aglomeracją śląską i krakowską – duże ośrodki gospodarcze i administracyjne, stanowiące chłonne rynki zbytu i największe w tej części kraju centra naukowe oraz kulturalne.
Korzystne – z punktu widzenia rozwoju funkcji turystycznych – położenie komunikacyjne.

	Niewystarczająca liczba instytucji otoczenia biznesu w zakresie doradztwa dla lokalnych firm.
	Niewystarczająca liczba obiektów infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjno-sportowej. 

Przestarzała infrastruktura rekreacyjna i kulturalna.
Brak znaczących imprez kulturalnych (szczególnie cyklicznych) o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Nieukształtowany turystyczny wizerunek Olkusza – brak specjalizacji turystycznych.
Zapełniony rynek – brak luk i nisz dla przedsiębiorców.
Niski (w stosunku do województwa małopolskiego i Polski) wskaźnik wzrostu firm w powiecie.
Wysoki odsetek osób fizycznych na rynku sektora prywatnego.
Małe i średnie przedsiębiorstwa to w większości działalności jednoosobowe, nie tworzące nowych miejsc pracy.
Wysoka stopa bezrobocia.
SZANSE
ZAGROŻENIA
Moda na zdrowy, aktywny styl życia.
	Rozwój turystyki sobotnio-niedzielnej, agroturystyki (trend ogólnoeuropejski) oraz rozwój różnych form turystyki aktywnej (jazda konna, rowerowa, wspinaczka, itp.).
Dzieci i młodzież stanowią podstawową grupę turystów odwiedzających Olkusz.
Wzrost popytu na ekologiczne produkty żywnościowe.
Kuchnie regionalne stające się atrakcjami turystycznymi.
Funkcjonowanie pola golfowego w Paczółtowicach, rozwój agroturystyki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
	Możliwości nawiązania współpracy 
z instytucjami promującymi walory turystyczne Małopolski – Małopolska Organizacja Turystyczna, media regionalne i ogólnopolskie, targi turystyczne, itp.

Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa tworzące nowe miejsca pracy, wykorzystujące potencjał małych i średnich firm.
	Brak utrwalonych pozytywnych zachowań społecznych związanych z korzystaniem z usług turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych.
	Model życia ograniczający ilość czasu wolnego możliwego do wykorzystania na cele turystyczno-rekreacyjne i kulturalno-rozrywkowe.

Rosnąca konkurencja ze strony małopolskich oraz śląskich ośrodków turystycznych.


C1.2. Wysoka atrakcyjność inwestycyjna Olkusza.
SIŁY
SŁABOŚCI
S.1.	Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców. 
S.2.	Wzrost znajomości języków obcych.
S.3.	Uchwalone Plany Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego dla większości obszaru miasta oraz zaawansowane prace nad planami dla gminy.
S.4.	Dostępność komunikacyjna.
S.5.	Tereny przewidziane w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe.
	Brak dużych i zwartych terenów pod inwestycje.
	Niewystarczający poziom uzbrojenia terenów inwestycyjnych.

Niewystarczający poziom rozbudowy sieci elektroenergetycznej.
Niewystarczający poziom kanalizacji gminy.
SZANSE
ZAGROŻENIA
Budowa centrum przeładunkowo-logistycznego LHS Sławków.
	Możliwości nawiązania współpracy 
z instytucjami promującymi walory gospodarcze Małopolski – Regionalne Centrum Obsługi Inwestora przy MARR, media regionalne i ogólnopolskie, targi branżowe, itp.
T.1.	Wysoka atrakcyjność inwestycyjna sąsiednich aglomeracji miejskich.
T.2.	Utrwalanie głównej osi rozwoju społeczno-gospodarczego Polski południowej wzdłuż autostrady A-4.
T.3.	Globalne, coraz silniej odczuwalne w Polsce, negatywne zjawiska związane z rosnącymi trudnościami w dostępie do surowców, energii, wody.


C2.1. Zrównoważona sytuacji na rynku pracy pozwalająca na systematyczne podnoszenie poziomu życia mieszkańców i zapobieganie negatywnym zjawiskom migracji.
SIŁY
SŁABOŚCI
Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców.
	Duża liczba MSP. Samozatrudnienie
Duży odsetek młodych ludzi.
Ceny nieruchomości niższe niż w dużych ośrodkach miejskich w okolicy.
Spadek bezrobocia.
	Emigracja młodych, wykształconych ludzi oraz wysokokwalifikowanych pracowników do większych ośrodków miejskich i zagranicę.
	Duże bezrobocie wśród kobiet, mała liczba oraz małe zróżnicowanie ofert pracy dla kobiet.
Rosnąca grupa wykluczonych społecznie (osoby długotrwale bezrobotne, osoby po 50-tym roku życia, itp.).
	Niewystarczająca liczba ośrodków kształcenia ustawicznego i zawodowego.

Słaba promocja działalności PUP.
	Uboga oferta pracy, w szczególności dla absolwentów uczelni.

SZANSE
ZAGROŻENIA
O.1.	Tendencja do mieszkania poza dużymi    aglomeracjami miejskimi.
O.2.	Spadek bezrobocia w województwie.
T.1.	Intensywnie występujące w kraju zjawisko emigracji młodych ludzi i fachowców za granicę.
T.2.	Niekonkurencyjny względem bardziej rozwiniętych krajów UE poziom wynagrodzeń w Polsce.
T.3.	Wysokie koszty pracy ograniczające powstawanie nowych miejsc pracy.



C2.2. Pozytywnie oceniane przez aktualnych mieszkańców warunki życia w mieście i gminie pozwalające na przyciąganie kolejnych mieszkańców.
SIŁY
SŁABOŚCI
Wysoki poziom edukacji.
	Prężnie działające instytucje i środowiska kulturalne.
Malowniczy rynek miasta.
Zadowalający poziom bezpieczeństwa w mieście.
	Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna – szczególnie na terenach wiejskich.
	Niewystarczający poziom rozbudowy sieci elektroenergetycznej.
Mała ilość przyjaznych, ekologicznych placów zabaw dla dzieci.
	Brak żłobka, niewystarczająca liczba miejsc w przedszkolach.
	Przestarzała infrastruktura sportowa, rekreacyjna, kulturalna i oświatowa – potrzeby w zakresie modernizacji.

Niewystarczająca promocja organizowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych – w tym promocja wewnętrzna kierowana do lokalnych partnerów i mieszkańców.
	Relatywnie niska atrakcyjność przestrzeni publicznych w mieście.

Brak kompleksowej oferty spędzania czasu wolnego.
SZANSE
ZAGROŻENIA
Moda na zamieszkanie poza dużymi aglomeracjami miejskimi.
	Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa.
T.1.	Zagrożenia wynikające z kryzysowej sytuacji w służbie zdrowia – zamykanie szpitali.

C3.1. Wysoki poziom patriotyzmu lokalnego mieszkańców i poczucia odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania.
SIŁY
SŁABOŚCI
Wysoka aktywność społeczna mieszkańców i duża liczba organizacji pozarządowych.
	Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania – realizacja projektów lokalnych ze środków zewnętrznych.
	Anonimowość na terenie osiedli o zabudowie wielorodzinnej („blokowisk”) – małe potrzeby w zakresie integracji społecznej i niska aktywność.
SZANSE
ZAGROŻENIA
O.1.	Rosnąca w Polsce popularność wolontariatu.
O.2.	Wzrost aktywności organizacji pozarządowych w Polsce.
O.3.	Dostępność wsparcia z programów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Leader+.
O.4.	Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego.
O.5.	Napływ prospołecznych wzorców zachowań z rozwiniętych krajów UE.
T.1.	Procesy zmieniające strukturę demograficzną w Polsce - niż demograficzny, starzejące się społeczeństwo.
T.2.	Dominacja wartości materialnych w zachowaniach społecznych.
T.3.	Zniechęcenie do polityki przejawiające się zniechęceniem do zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej.

C4.1. Rozwinięty system komunikacji stwarzający mieszkańcom we wszystkich miejscowościach równe szanse funkcjonowania i rozwoju.
SIŁY
SŁABOŚCI
Wspólna realizacja lokalnego transportu zbiorowego przez Gminy: Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz w ramach Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu.
	Gęsta sieć połączeń komunikacyjnych pomiędzy gminami w powiecie olkuskim.
	Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna.
	Niska jakość taboru komunikacji publicznej.
SZANSE
ZAGROŻENIA
O.1.	Zwiększenie finansowej i technologicznej dostępności do usług informacyjno-komunikacyjnych, 
e-administracji, itp.
O.2.	Trend do korzystania z komunikacji zbiorowej.
T.1.	Wzrastające ceny paliw.

C5.1. Rozwijanie umiejętności władz lokalnych w zakresie gospodarowania wewnętrznymi potencjałami, wykorzystywania zewnętrznych szans oraz promowania miasta i gminy w otoczeniu.
SIŁY
SŁABOŚCI
Uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowanych, stopniowe przygotowywanie planów zagospodarowania dla pozostałych obszarów gminy .
	Współpraca władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi – konkursy grantowe z budżetu samorządowego.
	Rozwinięta sieć miast partnerskich Olkusza: Schwalbach am Taunus, Staffordshire Moorlands, Bruay-La Buissiere, Pontenune, działalność Stowarzyszenia „Miasta Partnerskie“.
Wysoko wykwalifikowana kadra samorządowa.
	Problemy z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry do pozyskiwania środków zewnętrznych. 
	Niewystarczająco rozwinięte metody współpracy i wzajemnego wsparcia pomiędzy organizacjami pozarządowymi – wymiana doświadczeń, realizacja wspólnych projektów, pozyskiwanie środków strukturalnych, itp.
Niewystarczający stopień wykorzystania tradycji historycznej miasta Olkusza w organizowanych wydarzeniach kulturalnych oraz w promocji gminy.
	Niewystarczająca promocja miasta.

SZANSE
ZAGROŻENIA
O.1.	Dostępność funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój lokalny.
O.2.	Działania innych gmin i Związku Gmin Jurajskich zmierzające do realizacji projektów finansowanych ze źródeł UE – możliwości zawiązywania partnerstwa. 
	Skomplikowane i często zmieniające się prawo.
	Skomplikowane procedury pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych.

Brak systemu zabezpieczania refundowanych środków realizacyjnych oraz wkładu własnego dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych beneficjentów w przypadku projektów współfinansowanych przez fundusze strukturalne.
Kadencyjność władz, brak stabilności politycznej.
Wpływ polityki na życie społeczne 
i gospodarcze (upolitycznianie decyzji, wybiórcze preferowanie regionów 
i zadań).



7.
Mierniki realizacji celów



Dla zapewnienia kontroli realizacji celów określono listę mierników dla celów operacyjnych. Dla każdego z celów operacyjnych zaproponowano po kilka mierników użytecznych do badania poziomu wykonania (częściowo, wraz z sugestiami dotyczącymi pożądanego poziomu realizacji). Wprowadzono również mierniki warunków brzegowych dotyczące przede wszystkim eliminowania kolizji w rozwoju, zachowania zasad rozwoju zrównoważonego, w tym ochrony dziedzictwa ekologicznego i kulturowego oraz dyfuzji efektów rozwoju pomiędzy poszczególnymi częściami miasta i gminy oraz różnymi grupami społecznymi.

Cele operacyjne
Mierniki realizacji
Mierniki warunków brzegowych realizacji celów
C1.1.1.	Rozwijająca się przedsiębiorczość mieszkańców odkrywająca nowe możliwości zagospodarowania wewnętrznych potencjałów miasta i gminy w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego.
	liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie (&),
	liczba przedsiębiorców podejmujących corocznie działalność gospodarczą (&),

liczba aktywnych przedsiębiorców w stosunku do liczby osób aktywnych zawodowo w mieście (&),
liczba firm upadających w pierwszych dwóch latach działalności ((),
liczba odwiedzających korzystających z bazy noclegowej o różnym charakterze i standardzie, liczba noclegów (&),
liczba biletów sprzedanych do wybranych palcówek turystycznych i kulturalnych w mieście (&),
poziom przemian i dywersyfikacji struktury ekonomicznej miasta – rozwój nowych branż mierzony:
	dynamiką sprzedaży i zatrudnienia w wartościach bezwzględnych (&),

dynamiką zmiany udziału w strukturze sprzedaży i zatrudnienia (&),
	rozwój działalności innowacyjnych wyrażony: udziałem produktów innowacyjnych w strukturze sprzedaży, udziałem sektorów innowacyjnych w strukturze zatrudnienia /konieczne zdefiniowanie innowacyjności w ujęciu potrzeb gminy/ (&),

nowo powstające firmy B+R (&),
zatrudnienie w sektorze B+R (&),

	procent przestrzeni miasta wykorzystywany na realizację funkcji gospodarczych (1),

	powierzchnia rewitalizowanych  obszarów poprzemysłowych (&),

zanieczyszczenia generowane przez podmioty gospodarcze – monitoring głównych składowych środowiska ((),
udział nieoczyszczonej emisji z podmiotów gospodarczych w stosunku do emisji ogółem ((),
C1.1.2.	Współpraca lokalnych podmiotów gospodarczych podwyższająca ich efektywność działania oraz pozycję konkurencyjną w otoczeniu (trwałe i rozwijające się sieci kooperacji).
	liczba przedsiębiorców skupionych w organizacjach przedsiębiorców funkcjonujących w gminie (&),

	rozwój sieci kooperacji wyrażony liczbą podmiotów tworzących sieć wraz z oceną podejmowanych w ramach sieci działań o istotnym znaczeniu dla zacieśniania kooperacji oraz dla rozwoju miasta (mierniki jakościowe, ankietowe, wyrażające dynamikę zmian), w tym badanie sieci kooperacji podmiotów gospodarczych oraz sieci kooperacji podmiotów pozagospodarczych – badania dokonywane cyklicznie we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców (&);


C1.1.3.	Wykorzystywanie subregionalnego rynku i sąsiedztwa aglomeracji dla rozwoju usług i oferty spędzania wolnego czasu (turystyka, rekreacja, kultura, rozrywka) oraz podwyższania ich roli w strukturze gospodarczej miasta.
	liczba małych firm o charakterze handlowym i usługowym (&),

	liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w gminie w branżach związanych z turystyką, rekreacją, kulturą, rozrywką (&),

szacunkowa liczba uczestników wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych realizowanych na terenie miasta (&),
	powierzchnia terenów o wysokich walorach środowiskowych przejmowana pod realizację funkcji turystycznych ((),

C1.2.1.	Wysoki poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców podwyższający atrakcyjność inwestycyjną miasta i gminy. 
	liczba osób z wykształceniem wyższym (&),

	liczba absolwentów określonych kierunków w szkołach różnego szczebla (& - kierunki perspektywiczne, ( - kierunki niedostosowane do rynku pracy),

liczba studiujących mieszkańców miasta (&),
liczba osób korzystających z kształcenia ustawicznego (&),
liczba absolwentów szkół z gminy kontynuujących naukę (&),
	poziom trwałej emigracji mieszkańców miasta ((),


C1.2.2.	Dobre wyposażenie infrastrukturalne terenów inwestycyjnych wspomagające realizację nowych działalności gospodarczych przy respektowaniu zasad ekorozwoju.
	wartość inwestycji realizowanych na terenie gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca (&),

	liczba nowych miejsc pracy stworzonych przez inwestorów strategicznych – inwestycje tworzące jednorazowo ponad 50 miejsc pracy (&),

liczba przygotowanych działek inwestycyjnych o powierzchni ponad 10 ha – także we współpracy z sąsiednimi gminami (&),
	powierzchnia obszarów typu green field przeznaczanych pod nowe inwestycje i działalności w stosunku do obszarów poddawanych rekultywacji ((), 

	liczba i powierzchnia terenów i obiektów poprzemysłowych wyłączanych z użytkowania w stosunku do powierzchni terenów i obiektów poprzemysłowych rewitalizowanych (1),


	Dostęp mieszkańców do oferty edukacyjnej na poziomie odpowiadającym wymaganiom współczesnego rynku pracy i umożliwiający stałe doskonalenie kwalifikacji.



	Powstawanie w mieście i gminie nowych miejsc pracy w liczbie i o jakości dostosowanych do oczekiwań i aspiracji mieszkańców.

	poziom przeciętnego wynagrodzenia (&),

	dochody gospodarstw domowych (&),

poziom zróżnicowania ekonomicznego mieszkańców w stosunku do średniej krajowej – struktura wynagrodzeń wg grup dochodowych (( odsetek osób i rodzin o dochodach poniżej minimum socjalnego),
odsetek pracujących w turystyce (&),
zatrudnienie w instytucjach i przemysłach kultury (&),
zatrudnienie w tzw. wolnych zawodach (&),
zmiana liczby bezrobotnych w mieście ((),
zmiana stopy bezrobocia ((),
struktura wiekowa bezrobocia, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu bezrobocia ludzi młodych i osób z wykształceniem wyższym ((),
	proporcja między emigracją a imigracją o charakterze stałym – m. in. w oparciu o zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego bez migracji wewnętrznej (1 lub zrównoważony (), w tym saldo migracji z uwzględnieniem struktury wg grup wiekowych,

	likwidacja miejsc pracy w tradycyjnych sektorach gospodarki w stosunku do liczby miejsc pracy powstających w nowych sektorach (1),

	Wysoka estetyka miasta i gminy, wyróżniające walory środowiskowe, kulturowe oraz przyjazność przestrzeni publicznej.

	powierzchnia przestrzeni publicznych o wysokim standardzie (poziom do określenia) (&),

	uczestnictwo mieszkańców w kulturze i rozrywce oferowanych na terenie miasta (&),



	Dobra dostępność mieszkańców do usług społecznych, rekreacji i kultury.

	dostęp do usług społecznych mierzony liczbą personelu placówek i poziomem majątku na jednego mieszkańca – w tym zdrowie i edukacja (&),

	liczba mieszkańców uczestniczących w zajęciach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, edukacyjnych itp. (z uwzględnieniem przekrojów wiekowych) – atrakcyjność oferty instytucji organizujących wolny czas mieszkańców (&), 


	Infrastrukturalne przygotowanie terenów w gminie dla celów mieszkaniowych i usługowych.

	powierzchnia działek mieszkaniowych przygotowanych przez gminę (&),

	wzrost budownictwa indywidualnego i developerskiego w mieście (&),

warunki zamieszkania wyrażone wyposażeniem infrastrukturalnym mieszkań, powierzchnią mieszkania na osobę (&),
	
	rozwój elementów infrastruktury ochrony środowiska umożliwiający mieszkańcom i podmiotom gospodarczym zachowania zgodne z zasadami rozwoju zrównoważonego (&),

	Wzmacnianie spójności i tożsamości społeczności lokalnej, więzi sąsiedzkich, odpowiedzialności za rozwój i wygląd swoich miejscowości.

	odsetek mieszkańców funkcjonujących w organizacjach obywatelskich (&),

	liczba osób zaangażowanych w wolontariat (&),

liczba organizacji obywatelskich działających na terenie gminy (&),
frekwencja wyborcza, zwłaszcza w wyborach samorządowych (&),

	Wysokie zainteresowanie i aktywność mieszkańców nakierowane na pielęgnowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego i przyrodniczego miasta i gminy.

	liczba inicjatyw nakierowanych na pielęgnowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego miasta oraz liczba zaangażowanych w nie osób (&),


	Wewnętrzne i zewnętrzne skomunikowanie miasta i miejscowości gminy usuwające bariery w dostępie do usług i miejsc pracy oraz otwierające mieszkańców na otoczenie (infrastruktura transportowa, transport publiczny, infrastruktura teleinformatyczna).

	liczba stałych połączeń komunikacji publicznej z innymi ośrodkami w subregionie i regionie (&), koszt dojazdu komunikacją publiczną do głównych ośrodków o funkcjach wyższego rzędu ((), czas dojazdu środkami komunikacji publicznej do głównych ośrodków o funkcjach wyższego rzędu ((),


	Doskonalenie komunikacji wewnętrznej umożliwiającej wymianę informacji i współpracę podmiotów reprezentujących różne miejscowości gminy i różne sektory (samorządowy, obywatelski, biznesowy). 

	liczba mieszkańców i podmiotów instytucjonalnych objętych działaniami promującymi współpracę międzysektorową (&),

	liczba mieszkańców i podmiotów instytucjonalnych objętych doradztwem oraz szkoleniami w zakresie pozyskiwania środków na współpracę międzysektorową (&),

liczba i wartość projektów międzysektorowych inicjowanych przez sektor biznesu i NGO’s (&),
liczba instytucji i osób biorących udział w realizacji projektów międzysektorowych (&),


	Efektywny system wspierania działań podejmowanych przez mieszkańców oraz nawiązywania współpracy sektora samorządowego, obywatelskiego i biznesu w zakresie inicjowania i realizowania projektów partnerskich.

	liczba i wartość projektów inicjowanych przez samorząd lokalny realizowanych wspólnie z podmiotami z innych sektorów (&),

	wartość grantów miejskich na projekty międzysektorowe w wartościach bezwzględnych (&),

wartość grantów miejskich na projekty międzysektorowe w stosunku do udziału własnego beneficjentów (&),
wartość wkładu partnerów w projektach międzysektorowych w stosunku do pozyskanego wsparcia gminy (&),
liczba i wartość zrealizowanych projektów w ramach PPP (&),

	Wysokie kompetencje i możliwości władz lokalnych w zakresie kształtowania rozwoju zrównoważonego.

	wartość zewnętrznego dofinansowania na realizację projektów miejskich (&),

	wartość budżetu na głowę mieszkańca (&), 

wartość inwestycji na głowę mieszkańca (&),
liczba i wartość środków zewnętrznych pozyskanych na realizację projektów miejskich w stosunku do nakładów własnych (&),
liczba i wartość projektów wraz z ich strukturą według dziedzin rozwoju miasta (1 wg zapisów strategii), 
liczba i wartość projektów przygotowywanych do realizacji /z kompleksową dokumentacją/ (&),
ocena pracy urzędników – poziom zadowolenia mieszkańców (&),
uczestnictwo władz miasta i urzędników samorządowych w szkoleniach, studiach podyplomowych i innych formach podwyższania kwalifikacji zgodnie z ustalonym zakresem rozwijania kwalifikacji /osobodni, uzyskane certyfikaty i dyplomy itp./ (&).

	Wzmacnianie pozycji miasta i gminy w otoczeniu oraz budowanie wizerunku obszaru przyjaznego dla mieszkańców, inwestorów i odwiedzających.

	liczba odwiedzających gminę (&),

	liczba nowych inwestorów (&),

liczba nowych mieszkańców (&),
pozycja w rankingach miast (&),




8.
Projekty strategiczne




Proponowanym projektom została nadana ranga związana z proponowaną wagą projektu i chronologią realizacji według następujących oznaczeń:
	wstępna faza wdrażania, natychmiastowe podjęcie działania i możliwie szybkie wdrożenie; działanie warunkujące uruchomienie innych działań i sukces wdrożenia całej strategii;



	podjęcie działania w drugiej fazie wdrażania strategii, w horyzoncie krótkim;


	działania możliwe do podjęcia w horyzoncie dłuższym;

działania, które powinny być realizowane permanentnie, w całym horyzoncie objętym przez strategię;

	działania fakultatywne, które mogą zostać podjęte wraz z pojawieniem się rezerw ludzkich, finansowych, organizacyjnych.



Zastosowana struktura opisu projektów strategicznych przedstawia się następująco:
i.	nazwa projektu,
ii.	główny cel strategiczny realizowany dzięki wdrożeniu projektu,
iii.	inne cele strategiczne realizowane dzięki wdrożeniu projektu,
iv.	charakter projektu:
	K – koncepcyjny, 

	INFR – infrastrukturalno-przestrzenny, działania modernizacyjne, remontowe,

INST – instytucjonalny,
I-P – informacyjno-promocyjny,
F – finansowy,
W – akcje, imprezy i wydarzenia,
v.	sektory zaangażowane w realizację projektu:
	S – samorządowy,

	B – biznes,

O –organizacje obywatelskie,
vi.	główny miernik realizacji projektu (mierniki związane wprost z celami projektów, lub technicznym charakterem projektów),
vii.	ranga projektu – oceniona za pomocą skali od A do E.

W celu ułatwienia odczytywania tabeli zamieszczonej na kolejnych stronach poniżej prezentowana jest pełna lista celów operacyjnych, których symbole zostały zamieszczone przy odpowiednich projektach.
































Cele operacyjne
Rozwijająca się przedsiębiorczość mieszkańców odkrywająca nowe możliwości zagospodarowania wewnętrznych potencjałów miasta i gminy w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego.
Współpraca lokalnych podmiotów gospodarczych podwyższająca ich efektywność działania oraz pozycję konkurencyjną w otoczeniu (trwałe i rozwijające się sieci kooperacji).
Wykorzystywanie subregionalnego rynku i sąsiedztwa aglomeracji dla rozwoju usług i oferty spędzania wolnego czasu (turystyka, rekreacja, kultura, rozrywka) oraz podwyższania ich roli w strukturze gospodarczej miasta.
	Wysoki poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców podwyższający atrakcyjność inwestycyjną miasta i gminy. 
	Dobre wyposażenie infrastrukturalne terenów inwestycyjnych wspomagające realizację nowych działalności gospodarczych przy respektowaniu zasad ekorozwoju.
	Dostęp mieszkańców do oferty edukacyjnej na poziomie odpowiadającym wymaganiom współczesnego rynku pracy i umożliwiający stałe doskonalenie kwalifikacji.
	Powstawanie w mieście i gminie nowych miejsc pracy w liczbie i o jakości dostosowanych do oczekiwań i aspiracji mieszkańców.
	 Wysoka estetyka miasta i gminy, wyróżniające walory środowiskowe, kulturowe oraz przyjazność przestrzeni publicznej.
	Dobra dostępność mieszkańców do usług społecznych, rekreacji i kultury.

Infrastrukturalne przygotowanie terenów w gminie dla celów mieszkaniowych i usługowych.
	Wzmacnianie spójności i tożsamości społeczności lokalnej, więzi sąsiedzkich, odpowiedzialności za rozwój i wygląd swoich miejscowości.
	Wysokie zainteresowanie i aktywność mieszkańców nakierowane na pielęgnowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego i przyrodniczego miasta i gminy.
	Wewnętrzne i zewnętrzne skomunikowanie miasta i miejscowości gminy usuwające bariery w dostępie do usług i miejsc pracy oraz otwierające mieszkańców na otoczenie (infrastruktura transportowa, transport publiczny, infrastruktura teleinformatyczna).
	Doskonalenie komunikacji wewnętrznej umożliwiającej wymianę informacji i współpracę podmiotów reprezentujących różne miejscowości gminy i różne sektory (samorządowy, obywatelski, biznesowy). 
	Efektywny system wspierania działań podejmowanych przez mieszkańców oraz nawiązywania współpracy sektora samorządowego, obywatelskiego i biznesu w zakresie inicjowania i realizowania projektów partnerskich.
	Wysokie kompetencje i możliwości władz lokalnych w zakresie kształtowania rozwoju zrównoważonego.

Wzmacnianie pozycji miasta i gminy w otoczeniu oraz budowanie wizerunku obszaru przyjaznego dla mieszkańców, inwestorów i odwiedzających.




Tabela: Syntetyczna lista wiodących projektów strategicznych
Nazwa działania / projektu
Główny realizowany cel operacyjny
Inne realizowane cele operacyjne
Charakter projektu
Instytucja koordynująca
Sektory zaangażowane w realizację projektu
Główny miernik realizacji projektu
Ranga projektu
Opracowanie systemu ulg podatkowych dla przedsiębiorców
C1.1.1.
C1.1.3.
C2.1.2.
C5.1.1.
C5.1.2.
F
Gmina Olkusz
S
 	Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
B
Utworzenie lokalnego okienka przedsiębiorczości w UMiG Olkusz
C1.1.1.
C1.1.3.
C51.1.1.
INST
I-P
Gmina Olkusz
S
	Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

B
Wytyczenie nowych szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych, rowerowych, biegowych, zintegrowanych z istniejącymi szlakami w całym powiecie olkuskim
C1.1.3.
C2.2.2.
INFR
Gmina Olkusz
S, B, O
	Długość wytyczonych i zrealizowanych szlaków turystycznych.

B
Wspieranie rozwoju agroturystyki w gminie Olkusz – organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje osób zajmujących się agroturystyką, wizyt studyjnych 
w modelowych gospodarstwach agroturystycznych, wydawanie folderów propagujących działalność agroturystyczną, itp
C1.1.3.
C1.1.1.
C2.2.2.
I-P
Gmina Olkusz
S, B, O
	Liczba zakładanych gospodarstw agroturystycznych.

	Liczba turystów w gospodarstwach agroturystycznych.

B+D
Wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz podnoszenia świadomości mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia
C1.2.1.
C2.1.1.
I-P
Gmina Olkusz
S, O
	Zmiany w poziomie wykształcenia mieszkańców.

	Liczba osób korzystających z różnych form kształcenia.

B+D
Sporządzenie dokładnej inwentaryzacji wolnych terenów i obiektów inwestycyjnych w skali Miasta i Gminy
C1.2.2.
C1.1.1.
C1.1.3.
C2.1.2.
C2.2.3.
C5.1.3.
INFR
I-P
Gmina Olkusz
S
	Powierzchnia udostępnionych w ofercie inwestycyjnej terenów i obiektów

A
Opracowanie zintegrowanej bazy na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego gminy – aktualna informacja na temat prawnych możliwości zagospodarowania wolnych terenów inwestycyjnych
C1.2.2.
C2.1.2.
C2.2.3.
C5.1.3.
I-P
Gmina Olkusz
S
	Liczba nowych inwestycji

A
Przygotowanie i wdrożenie programu rozwoju szkół i ich informatyzacja – rozwój zajęć z wykorzystaniem Internetu i kursów prowadzonych metodą e-learningową
C2.1.1.
C1.2.1.
C2.2.2.
K
INFR
Gmina Olkusz
S, O
	Poziom wyposażenia informatycznego szkół.

	Liczba uczestników szkoleń e-learningowych

C
Tworzenie systemów usług edukacyjnych (szkolenia dla różnych grup społecznych, 
e-learning) mających poprawić umiejętności stosowania technologii informacyjnych przez mieszkańców gminy
C2.1.1.
C1.2.1.
C4.1.2.
K
I-P
W
Gmina Olkusz
S, B, O
	Liczba osób przeszkolonych, uzyskujących ustalony poziom kwalifikacji w dziedzinie wykorzystywania technologii informacyjnych

C
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy – zwiększenie obszaru objętego monitoringiem, zwłaszcza miejsc zagrożonych przestępczością
C2.2.1.
C2.2.2.
C4.1.1.
K
INFR
Gmina Olkusz
S (Straż Miejska, 
Sztab zarządzania kryzysowego, Szkoły, 
Placówki oświatowo-wychowawcze)
Policja, 

Poziom przestępczości w strefach objętych monitoringiem.
C
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
C2.2.1.
C1.1.3.
C3.1.2.
C5.1.3.
K
INFR
W
Gmina Olkusz
S, B, O
w tym Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Wojewódzki Konserwator Zabytków
Powierzchnia zrewitalizowanego obszaru.
	Liczba i powierzchnia obiektów wykorzystywana na nowe funkcje

B
Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej
C2.2.1.
-
INFR
Gmina Olkusz
S, O (Miejski Ośrodek Kultury, Bazylika Mniejsza pw. św. Andrzeja Apostoła, Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Stowarzyszenie na rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla)
Kubatura pomieszczeń poddanych modernizacji.
	Uzyskanie standardów pozwalających na organizację imprez określonej rangi

C
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, MOK, remizy, świetlice, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji).
C2.2.1.
-
INFR
Gmina Olkusz
S, B, O
w tym: Miejski Ośrodek Kultury,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkoły,
Przedszkola,
Rady sołeckie,
Organizacje pozarządowe,
Ochotnicze Straże Pożarne, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kubatura obiektów poddanych termomodernizacji
B
Termomodernizacja budownictwa wielorodzinnego
C2.2.1.
-
INFR
Gmina Olkusz, Spółdzielnie Mieszkaniowe,
Wspólnoty Mieszkaniowe
S, B
w tym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu,
Kubatura obiektów poddanych termomodernizacji
B
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej, promującej edukację przedszkolną
C2.2.2.
C2.1.1.
I-P
Gmina Olkusz
S, O
	Liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną.

B
Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Olkuszu, w szczególności na obszarach wiejskich, poprzez wsparcie istniejących przedszkoli i tworzenie innych form wychowania przedszkolnego
C2.2.2.
C2.1.1.
I-P
INFR
F
Gmina Olkusz
S, O, B
	Liczba dzieci objętych edukacją przedszkolną.

B+D
Upowszechnienie szkoleń dla pracowników instytucji publicznych i edukacyjnych (nauczyciele, pracownicy bibliotek, domów kultury, centrów informacyjnych, urzędów, itd.), zajmujących się promocją społeczeństwa informacyjnego 
w środowisku lokalnym
C2.2.2.
C2.1.1.
C4.1.2.
I-P
Gmina Olkusz
S, O
	Liczba przeszkolonych osób według ustalonego standardu

C
Modernizacja Parku Czarna Góra w Olkuszu
C2.2.2.
C2.2.1.
INFR
Gmina Olkusz
S
	Powierzchnia obszaru poddanego modernizacji

B
Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenach wiejskich
C2.2.3.
C5.1.2.
INFR
Gmina Olkusz
S
	Odsetek gospodarstw wyposażonych w kanalizację sanitarną na terenach wiejskich

B
Rozwój obszarów wiejskich poprzez realizację projektów z zakresu odnowy wsi
C3.1.1.
C2.2.1.
I-P
W
INFR
Gmina Olkusz
S, O (Rady sołeckie, Komitety Rodzicielskie,  Organizacje pozarządowe)
Liczba i wartość projektów realizowanych w ramach programu odnowy wsi.
B+D
Realizacja wspólnych projektów z organizacjami i instytucjami z terenu Gminy Olkusz, działającymi na rzecz rodzin i dzieci (np. świetlice socjoterapeutyczne, świetlice środowiskowe)
C3.1.1.
C5.1.1.
INFR
W
Gmina Olkusz, Ośrodek Pomocy Społecznej
S, O
	Liczba wdrożonych projektów międzysektorowych

C+D
Kontynuacja prac społecznie użytecznych i organizacja robót publicznych
C3.1.1.
-
W
Gmina Olkusz
S, O (Powiatowy Urząd Pracy,  Ośrodek Pomocy Społecznej, jednostki organizacyjne Gminy Olkusz)
Liczba zatrudnionych w pracach społecznie użytecznych i przy robotach publicznych znajdująca stałe zatrudnienie
D
Wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w szczególności na obszarach wiejskich
C3.1.1.
C5.1.1.
W
Gmina Olkusz, Ośrodek Pomocy Społecznej
S, O, B
	Liczba beneficjentów projektów.

B+D
Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia 
i służącego integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
C3.1.1.
C3.1.2.
C4.1.2.
C5.1.1.
W
Gmina Olkusz
S, O
	Liczba wolontariuszy biorących czynny udział w projektach na terenie miasta i gminy.

B+D
Rozwój współpracy ze szkołami i organizacjami pozarządowymi na rzecz integracji międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej, przekładający się na różnorodność oferty kulturalnej gminy
C3.1.1.
C2.2.1.
C2.2.2.
W
Gmina Olkusz
S, O
	Liczba inicjatyw międzysektorowych na rzecz integracji i rozwoju kultury.

	Liczba uczestników i beneficjentów inicjatyw.

B+D
Budowa południowego obejścia dla Miasta Olkusza
C4.1.1.
C1.1.1.
C1.1.3.
C1.1.2.
C2.1.1.
C2.1.2.
C5.1.3.

INFR
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
S, B
	Liczba kilometrów wybudowanych dróg.

	Liczba kilometrów zmodernizowanych dróg

B
Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Olkusz
C4.1.1.
C1.1.3.
C1.2.2.
C2.2.2.
C2.2.3
INFR
Gmina Olkusz
S, B, O
	Liczba kilometrów wybudowanych dróg.

	Liczba kilometrów zmodernizowanych dróg

B
Budowa bezpiecznych sieci szerokopasmowych, w szczególności na obszarach objętych wykluczeniem cyfrowym
C4.1.1.
C1.1.1.
C1.1.2.
C1.1.3.
C2.1.1.
C4.1.2.
INFR
Gmina Olkusz
S, B, O
 	Powierzchnia miasta i gminy z dostępem do sieci szerokopasmowych.
 	Liczba mieszkańców z dostępem do sieci szerokopasmowych.
 	Liczba firm z dostępem do sieci szerokopasmowych.
B
Rozwój nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej dla rozwoju mieszkańców (Punkty Publicznego Dostępu do Internetu) i przedsiębiorstw
C4.1.1.
C1.1.1.
C1.1.2.
C1.1.3.
C2.1.1.
C4.1.2.
INFR
Gmina Olkusz
S, B, O
	Liczba punktów publicznego dostępu do Internetu.
	Liczba firm z dostępem do Internetu

Liczba firm „widocznych w internecie
C
Koordynacja prac nad opracowaniem koncepcji przyszłego zaopatrzenia Gminy Olkusz w wodę pitną
C5.1.2.
C1.2.2.
C2.2.3.
K
PWiK sp. z o.o. w Olkuszu i ZGH „Bolesław” w Bukownie
S
	Stworzona koncepcja

C
Propagowanie i wdrażanie konkretnych działań w zakresie odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatrowej, solarnej, biopaliw, biomasy, itp
C5.1.2.
C1.1.1.
C2.2.1.
I-P
INFR
Gmina Olkusz
S, B, O
	Liczba i wartość zrealizowanych projektów

C
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Olkusza
C5.1.2.
C1.1.3.
C1.2.2.
C2.2.1.
C2.2.2.
C2.2.3.
K
Gmina Olkusz
S, B, O
	Liczba i wartość projektów zawartych w programie przyjmowanych do realizacji w kolejnych okresach wdrażania

A
Wdrożenie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz oraz jednostkach organizacyjnych gminy
C5.1.3.
C2.2.2.
C4.1.2.
C5.1.2.
INST
Gmina Olkusz
S
	Certyfikat

A
Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz
C5.1.3.

INST
Gmina Olkusz
S
	Liczba udostępnionych usług przez internet

A
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Zasady wdrażania strategii





L.p.
Zasady wdrażania strategii
Charakterystyka zasad wdrażania strategii
1
Strategia pozostanie dokumentem otwartym, do którego będą mogły być okresowo włączone nowe projekty, zgłaszane zarówno przez władze lokalne jak i społeczność lokalną.
Do strategii będą wprowadzane te projekty, dla których:
	sporządzono kompletną, poprawną kartę projektową, zawierającą dokładny opis przedsięwzięcia, uzasadniającą znaczenie projektu dla rozwoju miasta i gminy lub zaspokojenia oczekiwań określonej grupy mieszkańców,
	określono orientacyjne koszty realizacji projektu oraz wskazano potencjalne źródła finansowania,

zaproponowano lidera projektu, który jest gotów wziąć na siebie podstawowe obowiązki organizacyjne.
2
Główny nurt wdrażania strategii będzie obejmował realizację projektów. 
Lista projektów wdrożeniowych będzie obejmowała projekty wypracowane na etapie formułowania strategii oraz zgłaszane 
w toku wdrażania strategii. Będą to różnego rodzaju koncepcje działania organizujące:
	aktywność mieszkańców i innych podmiotów lokalnych,
	aktywność władz lokalnych.

3
Drugim nurtem wdrażania strategii powinno stać się uruchomienie działań związanych z zarządzaniem strategią.
Działania dotyczące zarządzania strategią powinny obejmować 
w szczególności:
	zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy, w tym zorganizowanie zespołu nadzorującego wdrażanie strategii,

	zmiany w obiegu informacji wewnątrz Urzędu oraz pomiędzy różnymi instytucjami lokalnymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie komunikacji między władzami i instytucjami lokalnymi a mieszkańcami,

stworzenie nowych instytucji, przede wszystkim w wyniku aktywności mieszkańców,
	szkolenie osób wdrażających strategię.
4
Zarządzanie wdrażaniem strategii nie będzie miało charakteru rozproszonego. Zostanie powołany odpowiedni zespół składający się 
z przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy oraz liderów lokalnych. 
Rolą Urzędu Miasta i Gminy będzie stałe monitorowanie efektów wdrażania i proponowanie korekt w strategii oraz łączenie propozycji zgłaszanych przez liderów lokalnych. Struktura zespołu będzie składała się z dwu członów:
	Rady Liderów Strategicznego Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz będącej reprezentacją środowisk liderskich zaangażowanych w rozwój gminy. 
Prace Rady Liderów będą miały głównie charakter programowy.

	Zespołu Wdrażającego, którym – przykładowo – może być wyodrębniona komórka w Urzędzie Miasta i Gminy 
Zespół będzie swoistym organem wykonawczym dla Rady Liderów a jego działania będą miały z jednej strony charakter wdrożeniowy, lecz będą również polegały na wspomaganiu Rady Liderów oraz nadzorze i ocenie wykonania strategii. 

5
Prowadzony będzie stały monitoring dostępnych zasobów niezbędnych dla sprawnego wdrażania strategii.
Działania te będą odnosiły się zarówno do wewnętrznych jak i zewnętrznych środków, które będą mogły być wykorzystane na rzecz realizacji kolejnych projektów.
6
Strategia będzie skoordynowana 
z przyjętymi programami operacyjnymi.
Zapisy strategii nie będą pozostawiały w sprzeczności z innymi przyjętymi już programami operacyjnymi, a nowo powstające dokumenty nie będą w sprzeczności ze strategią.
7
Uruchomiony zostanie 
„bank projektów”
Bank projektów działać będzie poprzez:
·	inspirowanie mieszkańców i innych podmiotów do zgłaszania projektów zgodnych ze strategią oraz udzielanie im pomocy przy ich wstępnej analizie i przygotowaniu,
·	precyzyjne przygotowywanie koncepcyjne kolejnych projektów stanowiących bazę, z której będą wybierane projekty o największych możliwościach realizacyjnych (zwłaszcza w kontekście skorzystania z zewnętrznych źródeł wsparcia).
8
Selekcja projektów przyjętych do realizacji w ramach strategii
Selekcja projektów zostanie oparta na następujących kryteriach:
	oczekiwany wymiar pozytywnych efektów dla społeczności lokalnej oraz wpływ na strategiczny (kompleksowy i długofalowy) na rozwój lokalny,

stwarzanie dobrych warunków wyjściowych dla realizacji kolejnych projektów i komplementarność wobec innych projektów,
poprawa regionalnego wizerunku miasta i gminy, stwarzanie pozytywnych wyróżników Olkusza w otoczeniu,
społeczna akceptacja projektu, wyrażana przede wszystkim poprzez zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu,
poziom kosztów, jakie musi ponieść gmina na realizację projektów,
finansowy efekt mnożnikowy wyrażony możliwościami pomnażania środków zainwestowanych przez gminę w realizację projektu (zdolność do koncentrowania wokół projektów podmiotów inwestujących własne środki finansowe lub pozyskiwania wsparcia z dostępnych funduszy), 
czas uzyskania efektów z tytułu realizacji projektu (w tym pojawienie się zauważalnych dla społeczności lokalnej efektów cząstkowych, nawet jeżeli ostateczne sfinalizowanie projektu jest odległe).
9
Strategia zostanie przełożona na serię opracowań promocyjnych. 
Będą to krótkie i proste opracowania adresowane do konkretnych grup odbiorców, eksponujące przede wszystkim rodzaj wsparcia udzielanego mieszkańcom i innym podmiotom podejmującym określone aktywności. 





