
UCHWAŁA NR XI/50/2015
RADY GMINY OSIEK

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 
r., poz. 1515) Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 – 2022 stanowiącą załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/104/2000 Rady Gminy Osiek z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie 
zatwierdzenia Strategii Rozwoju gminy Osiek do 2015 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Osiek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Firyn
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1. WSTĘP 

Strategia rozwoju gminy jest generalnym planem systemowego, długofalowego 

działania władz samorządowych oraz wszystkich innych podmiotów i osób tworzących 

lokalną wspólnotę, ukierunkowanym na rozwój podstawowej jednostki samorządu 

terytorialnego oraz poprawę jakości i warunków życia jej mieszkańców, bazującym na 

wewnętrznym potencjale sił, uwzględniającym wewnętrzne słabości, wobec szans i zagrożeń 

wynikających ze zmiennego otoczenia. 

Strategia Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 - 2022 stanowi, z jednej strony, diagnozę 

stanu obecnego gminy Osiek, a z drugiej, jest zbiorem jasno sprecyzowanych potrzeb oraz 

wynikających z nich kierunków działania, które mogą przyspieszyć rozwój gminy 

w najbliższych latach. Rozwój ten w konsekwencji przełoży się na poprawę jakości życia 

mieszkańców. 

Pierwszym etapem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 

2015 – 2022 było przeprowadzenie analizy sytuacji społeczno – gospodarczej gminy Osiek 

w oparciu o ogólnodostępne dane statystyczne oraz dane, którymi dysponuje Urząd Gminy 

Osiek. Analiza ta stanowiła podstawę do opracowania raportu o stanie gminy.  

Podstawowe dane obrazujące sytuację społeczno – gospodarczą gminy zostały 

zaprezentowane podczas spotkania z mieszkańcami, przeprowadzonego w ramach pierwszego 

etapu konsultacji społecznych. Uczestnicy spotkania podzieleni zostali na cztery grupy 

tematyczne: społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń i infrastruktura, środowisko. Zadaniem 

członków poszczególnych grup było zidentyfikowanie problemów występujących w gminie  

w wyżej wskazanych obszarach tematycznych oraz wskazanie proponowanych sposobów ich 

rozwiązania. Wśród uczestników spotkania przeprowadzono także badanie ankietowe na 

temat oceny jakości życia w gminie Osiek.  

Wypracowane podczas spotkania przez zespoły materiały, wyniki przeprowadzonego 

badania ankietowego oraz sporządzony raport o stanie miasta, stanowiły podstawę do 

określenia wizji gminy Osiek w roku 2022, misji, celów strategicznych, celów operacyjnych 

oraz kierunków działań. Opracowanie tych elementów stanowiło drugi etap prac nad 

przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 – 2022.  

 Trzeci etap, to prezentacja projektu zasadniczej części Strategii, tj.: wizji i misji, 

drzewa celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań mieszkańcom podczas 

drugiego spotkania konsultacyjnego. Podczas spotkania zaprezentowane zostały także wyniki 
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prac zespołów tematycznych, które stanowiły podstawę opracowania założeń Strategii. 

Elementem konsultacji społecznych projektu Strategii było także zamieszczenie dokumentu 

wraz z formularzem zgłaszania uwag na stronie internetowej gminy Osiek. Wszystkie 

propozycje zgłoszone przez mieszkańców gminy Osiek co do brzmienia celów strategicznych 

i operacyjnych oraz katalogu kierunków działań, zostały przyjęte, przeanalizowane i, 

w przypadku ich zasadności, uwzględnione w finalnej wersji Strategii Rozwoju Gminy Osiek 

na lata 2015 – 2022. 

Strategia Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 – 2022 jest spójna z założeniami 

priorytetowymi i celami strategicznymi określonymi na poziomie Unii Europejskiej, kraju, 

oraz województwa, w takich dokumentach, jak: 

 Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu. 

 Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju; 

 Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 

sprawne państwo. 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta i Obszary 

Wiejskie. 

 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 
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2. CHARAKTERYSTYKA GMINY OSIEK 

2.1. OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE 

Osiek to gmina wiejska położona w południowej części województwa pomorskiego, 

w powiecie starogardzkim. Jednostka sąsiaduje z gminami: Osieczna, Lubichowo, wiejską 

Skórcz, miejską Skórcz, Smętowo Graniczne (wszystkie w powiecie starogardzkim). Gmina 

Osiek położona jest na skraju województwa pomorskiego, co sprawia, że sąsiaduje także 

z gminami województwa kujawsko – pomorskiego, powiatu świeckiego – gminy: Nowe, 

Warlubie, Osie – a także powiatu tucholskiego – gmina Śliwice. Gmina położona jest 

w odległości około 30 km od Starogardu Gdańskiego, około 40 km od Świecia i Grudziądza 

oraz około 100 km od Aglomeracji Gdańskiej.  

Rysunek 1 Lokalizacja gminy Osiek 

 

 

Źródło:www.gminy.pl 
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 Gminę Osiek tworzy 39 miejscowości: Błędno, Bukowiny, Cisowa Góra – Leśnictwo, 

Cisowy, Dębia Góra, Długolas, Frąca – Gajówka, Gęby, Głuche, Grabowiec, Jaszczerek, 

Jaszczerz, Jeżewnica, Karcznia – Leśnictwo, Kałębnica – Leśnictwo, Karszanek, Kasparus, 

Kasparus – Leśnictwo, Komorze – Leśniczówka, Lisówko, Łuby, Markocin, Okarpiec, Osiek, 

Piecki, Pieczyska, Radogoszcz, Recice, Skórzenno, Skrzynia, Suchobrzeźnica, Szlaga – Młyn, 

Trzebiechowo, Udzierz, Wierzbiny, Wycinki, Wymysłowo, Zdrójki, Żurawki. 

Największe znaczenie komunikacyjne ma przecinająca gminę droga wojewódzka 

nr 214 Łeba – Lębork – Sierakowice – Kościerzyna – Warlubie oraz bliskość autostrady A1. 

Gmina Osiek to niemal w całości Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie.     

W bezpośrednim sąsiedztwie gminy znajdują się także Wdecki Park Krajobrazowy, Wschodni 

Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich oraz Śliwicki Obszar Chronionego 

Krajobrazu. Teren Gminy Osiek stanowi obszar buforowy Rezerwatu Biosfery UNESCO 

MaB „Bory Tucholskie”. 

2.2. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE 

Gmina Osiek położona jest w obrębie prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, 

podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego, makroregionu Pojezierza Wschodnio – 

Pomorskiego, mezoregionu fizycznogeograficznego Bory Tucholskie. Gminę pod względem 

przyrodniczym wyróżniają: położenie w obrębie Borów Tucholskich (tylko niewielkie 

obszary wschodniej części gminy stanowią płaty wysoczyzny dennomorenowej należące do 

Pojezierza Starogardzkiego), dominacja powierzchniowa typu środowiska przyrodniczego – 

pojeziernego sandrowego, usytuowanie w zlewni Wdy (lewy dopływ Wisły), wpis do 

ekologicznego systemu obszarów chronionych województwa pomorskiego. 

Bory Tucholskie stanowią rozległe pola sandrowe, częściowo wykształcone w postaci 

poziomów terasowych, zbudowane głównie z piasków warstwowanych, czasem 

przewarstwionych utworami gliniastymi. Powierzchnia terenu charakteryzuje się 

wysokościami od ok. 90 do ok. 110 m. n.p.m. 

 Gmina Osiek położona jest w obrębie trzech jednostek hydrograficznych II rzędu 

stanowiących fragmenty zlewni rzek: Wda, Wierzyca i Mątawa (dopływy Wisły). Głównym 

ciekiem jest rzeka Wda, której zlewnia stanowi około 80% powierzchni gminy. Na terenie 

gminy występuje duża liczba jezior o genezie rynnowej i wytopiskowej. Zdecydowana 

większość jezior skupiona jest na lewym brzegu Wdy we wschodniej części gminy. Są to 

jeziora polodowcowe: Kałębie (zwane też Morzem Kociewskim), Słone, Czarne Południowe, 
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Czarne Północne, Udzierz, Głuche, Tuszynek. Udział powierzchni zbiorników wód 

powierzchniowych w stosunku do ogólnej powierzchni gminy wynosi 7%.Wody 

powierzchniowe na terenie gminy Osiek klasyfikowane są głównie w II klasie czystości. 

Największe zagrożenia dla stanu jakości wód powierzchniowych stanowi działalność 

człowieka w środowisku, w szczególności: pobór wody, wprowadzanie ścieków 

komunalnych, eutrofizacja, zanieczyszczenia obszarowe, zmiany hydro – morfometryczne 

(regulacje rzek) oraz niewłaściwa gospodarka wodna (np. zakaz całorocznego wycinania 

trzciny na jeziorach). 

 Klimat gminy Osiek ma charakter przejściowy między klimatem pojezierzy 

(chłodniejszym, o większej liczbie opadów) a klimatem terenów równinnych rozciągających 

się na południe. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (ze średnią temperaturą na poziomie 

około 18ºC), najchłodniejszym natomiast luty (-3ºC). Średnia roczna suma opadów wynosi 

około 600 mm, z czego na miesiące zimowe przypada 18%, na wiosenne 23%, na letnie 40%, 

na jesienne 22%.  W ciągu roku notuje się średnio 20 dni z temperaturą powyżej 25ºC oraz 

około 39 dni mroźnych. Dominują wiatry z sektora południowo – zachodniego (19,1%). 

Rzadziej występują wiatry z sektorów: zachodniego (15,7%) oraz północno – zachodniego 

(13,7%). Najsilniejsze wiatry o sile dochodzącej do 11 stopni w skali Beauforta występują 

późną jesienią i wczesną wiosną. W ciągu roku występuje około 9% dni bezwietrznych. 

 W strukturze użytkowania gruntów w gminie Osiek zdecydowanie dominują grunty 

leśne oraz tereny zadrzewione i zakrzewione (73,98%). Grunty rolne stanowią 16,01% ogółu 

terenów należących do gminy, grunty pod wodami – 7,03%, tereny zabudowane 

i zurbanizowane – 1,84%, nieużytki – 1,12%. Szczegółową strukturę użytkowania gruntów 

w gminie Osiek według stanu na 31.12.2014 r. prezentuje Tabela 1. 

 

Tabela 1 Struktura użytkowania gruntów w gminie Osiek 
 według stanu na 31.12.2014 r. 

Wyszczególnienie Powierzchnia w ha Udział %  

Użytki rolne - grunty orne 1 338 8,57 

Użytki rolne - sady 16 0,11 

Użytki rolne - łąki trwałe 867 5,55 

Użytki rolne - pastwiska trwałe 180 1,15 

Użytki rolne - grunty rolne 
zabudowane 

64 0,4 

Użytki rolne - grunty pod rowami 36 0,23 
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Grunty leśne oraz zadrzewione i 
zakrzewione - lasy 

11 533 73,85 

Grunty leśne oraz zadrzewione i 
zakrzewione - grunty zadrzewione i 

zakrzewione 
21 0,13 

Grunty pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi 

1 018 6,52 

Grunty pod wodami 
powierzchniowymi stojącymi 

80 0,51 

Grunty zabudowane i zurbanizowane - 
tereny mieszkaniowe 

51 0,33 

Grunty zabudowane i zurbanizowane - 
tereny inne zabudowane 

14 0,09 

Grunty zabudowane i zurbanizowane - 
tereny zurbanizowane niezabudowane 

15 0,1 

Grunty zabudowane i zurbanizowane - 
tereny rekreacji i wypoczynku 

4 0,03 

Grunty zabudowane i zurbanizowane - 
tereny komunikacyjne - drogi 

204 1,31 

Nieużytki 175 1,12 

RAZEM 15 616 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 Obszar gminy Osiek zaliczany jest do regionu o średniej przydatności rolniczej 

gruntów. Występują tu głównie gleby V i VI klasy bonitacyjnej. Przeważają gleby brunatne 

wyługowane, brunatne kwaśne i pseudobielicowe. Wspólne cechy tych gleb to: płytki poziom 

orno – próchniczny, dwuczłonowa budowa sprzyjająca odgórnemu oglejeniu, silne 

zakwaszenie całego profilu, mała zasobność w składniki odżywcze i niedobór 

mikroelementów, ograniczona aktywność biologiczna. Stosunki wodne gleb wykazują ścisły 

związek z rzeźbą terenu. W glebach wyżej położonych częste są niedobory wilgoci, 

zwłaszcza w okresie wegetacyjnym, przy małej ilości opadów. Zwiększone opady prowadzą 

do nadmiaru wody w glebach występujących w niższych położeniach, na powierzchniach 

podporządkowanych. Rolniczo użytkowane są zazwyczaj obszary wysoczyzn morenowych. 

 Ekosystem leśny gminy Osiek reprezentowany jest przez następujące typy zbiorowisk 

roślinnych zgrupowanych w zespoły: 

 żyznych lasów dębowo – grabowych (grądy) - występują niewielkimi kompleksami na 

zboczach dolin zajętych przez cieki i jeziora; drzewostan tych lasów reprezentowany 

jest przez dęby, lipy drobnolistne oraz graby; mniej licznie występuje także: klon, 

Id: 3B837DC7-93F0-4613-BD94-61FB3AAED20F. Podpisany Strona 9



STRATEGIA ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015 - 2022 

Strona 9 z 79 
 

jawor, olsza czarna, jesion, wiąz górski, brzoza, świerk, sosna i osika; silnie 

rozwinięta jest warstwa krzewów, charakterystyczne jest także bogate runo; 

 ubogich lasów bukowych i bukowo–dębowych - lasy bukowe występują niemal 

wyłącznie we wschodniej części gminy na obszarach morenowych; lasy bukowo-

dębowe rozproszone są natomiast na obszarze całej gminy, bardzo często rozwijają się 

w pobliżu jezior i torfowisk; obydwa zespoły występują na siedliskach uboższych 

i bardziej zakwaszonych niż grądy i żyzne buczyny; w drzewostanie kwaśnych buczyn 

dominuje buk ze słabo rozwiniętym runem, towarzyszą mu klon zwyczajny, jawor 

i sosna; w lasach bukowo - dębowych oprócz buku występuje także dąb szypułkowy 

i bezszypułkowy oraz sosna z bardziej urozmaiconym podrostem i runem; obydwa 

zbiorowiska zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię, w środkowej i zachodniej 

części gminy ustępują świeżym i suchym borom sosnowym; 

 lasów łęgowych - występują wyłącznie w dnach dolin, wzdłuż Wdy i Brzezianka, 

w zachodniej części gminy; ich drzewostan buduje olsza czarna oraz świerk; 

w podroście obserwuje się bogatą warstwę krzewów z kruszyną pospolitą, bzem 

czarnym i czeremchą; siedliska lasów łęgowych zostały w większości wylesione 

i zajęte przez użytki zielone; 

 borów świeżych i suchych - dominują powierzchniowo wśród zbiorowisk leśnych 

gminy; występują głównie na glebach mineralnych na sandrze; drzewostan borów 

buduje głównie sosna, czasem z domieszką brzozy, w podszycie występuje niekiedy 

kruszyna pospolita, jarzębina, dąb szypułkowy oraz jałowiec; różnice między tymi 

dwoma zespołami zaznaczają się w runie - runo zasobniejszych borów świeżych 

złożone jest przede wszystkim z borówki czernicy i borówki brusznicy, śmiałka 

pogiętego i wrzosu - suchych natomiast, z porostów i mchów; stan zachowania borów 

jest zły; wiele ich płatów porasta grunty porolne; 

 borów i brzezin bagiennych - występują rzadko na obszarze gminy Osiek, na terenach 

o płytkim i bardzo płytkim poziomie wód gruntowych; ich siedliska są w znacznym 

stopniu przekształcone w wyniku osuszających prac melioracyjnych; w skład 

drzewostanu borów wchodzą sosny, brzozy oraz świerk; 

 ols i zarośli wierzbowych - występują rzadko i na małych powierzchniach nad 

jeziorami i oczkami wodnymi; drzewostan buduje olsza czarna z domieszkami brzozy; 

niższą warstwę tworzy podrost tych drzew, a także wierzby i kruszyna; w składzie 

runa tylko na niewielkich powierzchniach występuje charakterystyczny zestaw 
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gatunków, na pozostałych runo budowane jest przez gatunki obce siedliskowo; 

większość zbiorowisk olsowych jest przekształcona antropogenicznie - najczęściej 

drzewa są wycinane, a tereny uprzednio przez nie zajmowane osuszane i zamieniane 

w łąki i pastwiska; 

 porolnych i rekultywacyjnych nasadzeń drzew - zajmują znaczne powierzchnie; 

wyróżniają się takim samym wiekiem drzewostanu, brakiem podszytu; słabo 

rozwiniętym runem i regularnym, często zwartym rozmieszczeniem drzew; 

gatunkami, które tworzą nasadzenia porolne są zwykle sosny, rzadziej świerki 

i brzozy; płaty tych zbiorowisk występują w pobliżu wsi: Wierzbiny, Okarpiec 

i Kasparus. 

Do ekosystemów hydrogenicznych występujących na terenie gminy Osiek należą: 

 torfowiska wysokie i przejściowe - zajmują niewielką część powierzchni gminy; 

występują najczęściej na obrzeżach jezior i oczek wodnych, rzadziej na otwartych 

torfowiskach śródleśnych; 

 łąki i pastwiska - reprezentowane są przez zbiorowiska roślinne łąk mokrych, 

wilgotnych i świeżych; zajmują z reguły powierzchnie wzdłuż cieków i jezior lub 

lokalnych zagłębień na wierzchowinach wysoczyzn, wzdłuż brzegów oczek wodnych; 

przeważająca część siedlisk łąk i pastwisk jest przesuszona; 

 zbiorowiska szuwarowe - występują głównie nad zbiornikami i ciekami, budują je 

najczęściej jednogatunkowe zespoły trzciny, pałki szerokolistnej lub wysokich turzyc; 

największe powierzchnie na terenie gminy zajmują szuwary trzcinowe, o bardzo 

szerokiej amplitudzie ekologicznej i dużej ekspansywności. 

Fauna gminy Osiek charakteryzuje się przede wszystkim występowaniem: 

 interesującego składu gatunkowego ryb w rzece Wdzie (w szczególności pstrąga 

potokowego czy lipienia), typową ichtiofauną dla żyznych jezior,  

 5 gatunków chronionych płazów (traszka zwyczajna, kumak nizinny, rzekotka 

drzewna, grzebiuszka ziemna, ropucha szara); 

 żab – trawnej, moczarowej, wodnej czy jeziorkowej; 

 4 gatunków chronionych gadów (padalec, jaszczurka zwinka, żmija zygzakowata, 

zaskroniec); 

 licznych gatunków ptaków leśnych (m. in.: kwiczoł, wilga, zaganiacz, pokrzewka 

ogrodowa i czarnołbista, słowik szary; bocian czarny; zimorodek, orlik krzykliwy, 

żuraw, słonka, czapla siwa, łabędź niemy, perkoz dwuczuby, łyska, perkozek, 
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kokoszka wodna, różne gatunki kaczek; gągoł, krakwa, rybitwa czarna, bielik, 

trzmielojad, rybołów, kobuz, jastrząb gołębiarz, krogulec); 

 typowego dla obszarów Pojezierza Pomorskiego składem gatunkowym ssaków. 

Niemal cały obszar gminy Osiek leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

„Bory Tucholskie”, ustanowionego uchwałą nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa 

Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 

w województwie pomorskim. Na terenie gminy znajdują się także obszary objęte siecią 

ochrony Natura 2000. Są to: 

 obszar specjalnej ochrony ptaków „Bory Tucholskie (PLB220009) – na obszarze 

gniazduje około 107 gatunków ptaków; w okresie lęgowym obszar zasiedla co 

najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bielik, kania czarna, 

kania ruda, podgorzałka, puchacz, rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, zimorodek, żuraw, 

gągoł, nurogęś, tracz długodzioby; w okresie wędrówek występuje na tym obszarze co 

najmniej 1% populacji łabędzia krzykliwego i żurawia; 

 specjalny obszar ochrony siedlisk „Krzewiny” (PLH040022) – obszar obejmuje: 

najcenniejsze florystycznie, polskie torfowisko przejściowe z elementami torfowiska 

wysokiego, położone koło leśniczówki Krzewiny – chronione jako użytek 

ekologiczny; zarastające jezioro Rumacz i torfowisko z borem bagiennym chronionym 

jako rezerwat przyrody „Kuźnica”; żyzne jezioro Udzierz chronione jako rezerwat 

przyrody; ponad połowę powierzchni obszaru zajmują zbiorniki wodne i bagna, 

a prawie ¼ lasy iglaste; obszar jest miejscem występowania cennych siedlisk: 

starorzeczy i naturalnych eutroficznie zbiorników wodnych; naturalnych, 

dystroficznych zbiorników wodnych; torfowisk wysokich z roślinności torfotwórczej; 

torfowisk przejściowych i trzęsawisk, borów i lasów bagiennych; 

 specjalny obszar ochrony siedlisk „Sandr Wdy” – obszar obejmujący równinę 

sandrową rozciętą dolinami Wdy i jej dopływami oraz rynnami polodowcowymi 

i zagłębieniami wytopiskowymi; obszar jest miejscem występowania cennych 

siedlisk: starorzeczy i naturalnych eutroficznie zbiorników wodnych, nizinnych 

i podgórskich rzek ze zbiorowiskami włosieniczników, ciepłolubnych śródlądowych 

muraw napiaskowych, zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, niżowych i górskich 

świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie, torfowisk wysokich z roślinnością 

torfotwórczą, torfowisk przejściowych i trzęsawisk, torfowisk nakredowych, górskich 

i nizinnych torfowisk zasadowych, grądu środkowoeuropejskiego 
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i subkontynentalnego, borów i lasów bagiennych, łęgów wierzbowych, topolowych, 

olszowych i jesionowych, ols źródliskowych. 

Na terenie gminy Osiek ustanowiono cztery rezerwaty przyrody: 

 rezerwat faunistyczny „Czapli Wierch” – o powierzchni 5,26 ha nad brzegiem Jeziora 

Słonego; ochronie podlegają miejsca lęgowe czapli siwej, licznych gatunków kaczek, 

ptaków drapieżnych, a także nadbrzeżny liczący około 200 lat bór sosnowy; 

 rezerwat krajobrazowy „Krzywe Koło w Pętli Wdy” – o powierzchni 10 ha w zakolu 

rzeki Wdy stanowiący enklawę lasów liściastych wśród borów sosnowych; ochronie 

podlega śródleśny przebieg rzeki Wdy; 

 rezerwat ornitologiczno – florystyczny „Jezioro Udzierz” – o powierzchni 133 ha 

obejmujący eutroficzne jezioro Udzierz z okolicznym obszarem torfowiskowo – 

szuwarowo – łęgowym i żyjącym tam ptactwem; 

 rezerwat faunistyczny „Zdrójno” – o powierzchni 168 ha obejmujący 

kilkukilometrowy odcinek rzeki Brzezianek, jezioro Brzezianek oraz roślinność leśną 

i łąkową; ochronie podlegają siedliska bobrów, miejsca lęgowe rzadkich gatunków 

ptaków oraz ostoja leśnej zwierzyny. 

Na obszarze gminy znajduje się 26 pomników przyrody. 

 

Podsumowując, ocena potencjału zasobowo – użytkowego gminy Osiek prezentuje się 

następująco: 

 potencjał agroekologiczny – bardzo mały – o niskim potencjale agroekologicznym 

środowiska przyrodniczego świadczą przede wszystkim powszechnie występujące 

kompleksy gleb o słabej rolniczej przydatności; 

 potencjał leśny – duży – występujące na terenie gminy lasy charakteryzują się dużą 

powierzchnią (ponad 72% ogólnej powierzchni gminy to lasy) oraz znacznym 

stopniem produktywności; 

 potencjał wodny – duży – o dużym potencjale wodnym gminy decydują: 

przepływająca rzeka Wda, duża jeziorność (ok. 7%); duże zasoby podziemnych wód 

czwartorzędowych w osadach fluwioglacjalnych; 

 potencjał surowcowy – mały – gmina Osiek nie posiada udokumentowanych złóż 

kopalin i nie prowadzi się na jej terenie eksploatacji surowców na skalę przemysłową; 

 potencjał rekreacyjny – duży – wpływ na taką ocenę mają przede wszystkim 

zróżnicowane jakościowo i bogate ilościowo walory przyrodnicze (znaczna lesistość, 

Id: 3B837DC7-93F0-4613-BD94-61FB3AAED20F. Podpisany Strona 13



STRATEGIA ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015 - 2022 

Strona 13 z 79 
 

różnorodność zbiorowisk roślinnych, duża jeziorność, urozmaicone ukształtowanie 

terenu; wysokie walory krajobrazowe; na terenie gminy Osiek występują warunki dla 

rozwoju rożnych typów turystyki, m.in.: pieszej, rowerowej, konnej, kajakarstwa, itp.; 

najbardziej intensywna kolonizacja letniskowa i rekreacyjna ma miejsce w otoczeniu 

jezior: Kałębie, Słone, Czarne Południowe, a także na terenie wsi w rejonie doliny 

Wdy i jej dopływów.   

2.3. ZASOBY KULTUROWE 

Gmina Osiek położona jest w mikroregionie historyczno – kulturowym Ziemi 

Świeckiej, w obszarze o walorach dziedzictwa kulturowego (w skali województwa 

uznawanych za niskie). Wykaz zabytków nieruchomych z terenu gminy Osiek wpisanych do 

Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego prezentuje Tabela 2. 

 

Tabela 2 Wykaz zabytków nieruchomych na terenie gminy Osiek wpisanych do Rejestru 
Zabytków Województwa Pomorskiego 

Obiekt Nr rejestru Data wpisu Lokalizacja 

Układ ruralistyczny wsi Osiek 1085 02.02.1985 Osiek 

Zagroda (dom, stodoła) 1089 20.04.1985 
Osiek,                 

ul. Kwiatowa 29 

Zagroda (dom, stodoła z oborą 
– nie istnieje) 

1094 04.07.1985 
Osiek,                     

ul. Partyzantów 
Kociewskich 100 

Dom 1106 20.01.1986 
Osiek,                     

ul. Kwiatowa 2 

Dom (rozebrany – dec. 
Starosty Starogardzkiego 

AB.6741.44.2013) 
1252 24.09.1988 

Osiek,                 
ul. Partyzantów 
Kociewskich 40 

Cmentarz 1291 06.11.1989 Kasparus 

Kościół parafialny pw.                
Św. Józefa z cmentarzem 

1339 06.11.1989 Kasparus 

Kościół parafialny pw.                
Św. Rocha z plebanią                      

i budynkiem gospodarczym 
1652 16.01.1998 

Osiek,                    
ul. Wyzwolenia 

Cmentarz parafialny                 
w obrębie działki wraz                     

z murem i bramą od pn.-zach. 
oraz starodrzewem 

1852 21.09.2009 
Osiek,                  

ul. Partyzantów 
Kociewskich 

Źródło: Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Osiek na lata 2014 – 2018 
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 Wójt gminy Osiek zarządzeniem nr 23/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie 

ustanowienia Gminnej Ewidencji Zabytków ustanowił ewidencję składającą się z 275 kart 

adresowych obejmujących zabytki nieruchome znajdujące się na terenie gminy Osiek. 

 Działalność kulturalna na terenie gminy Osiek prowadzona jest głównie przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną. Placówka powstała w 1949 roku, bezpośredni nadzór nad jej 

działalnością sprawuje Wójt gminy, nadzór merytoryczny z kolei należy do zadań 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Biblioteka świadczy usługi: 

wypożyczania zbiorów i udostępniania na miejscu; sprowadzania książek z innych bibliotek 

w ramach tzw. wypożyczalni bibliotecznej; obsługi informacyjnej czytelników; dostępu do 

Internetu na terenie placówki; kserograficzne i poligraficzne; sprzedaży książek i map 

o regionie. W ofercie biblioteki znajdują się: lektury szkolne, literatura dla dzieci i młodzieży, 

literatura piękna dla dorosłych, księgozbiór popularno – naukowy, zbiory regionalne, 

czasopisma. Dodatkowo w placówce działa Punkt Informacji Turystycznej. Gminna 

Biblioteka Publiczna w Osieku nieustannie rozwija i poszerza zakres swojej działalności, 

szczególną wagę przykładając do procesu komputeryzacji usług bibliotecznych, a także do 

promocji swoich działań w środowisku lokalnym. 

2.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Sieć drogowa, transport 

 Wschodnia część gminy Osiek znajduje się w zasięgu oddziaływania korytarza 

transportowego VI Gdańsk – Gdynia – Warszawa – Katowice – Zwardoń, będącego 

elementem transeuropejskiej sieci transportowej. W niewielkiej odległości od gminy Osiek 

biegnie Autostrada A1 – najbliższe węzły Kopytkowo i Warlubie zlokalizowane są 

w odległości ok. 20 km.  

Przez obszar gminy biegnie droga wojewódzka nr 214 relacji Łeba – Lębork – Sierakowice – 

Kościerzyna – Warlubie (odcinek na terenie gminy o długości 15,535 km). Drogi powiatowe 

w gminie Osiek (o łącznej długości 34,144 km) to drogi nr: 2621G, 2720G, 2726G, 2730G, 

2731G. Drogową sieć komunikacyjną uzupełniają drogi gminne. 

Na terenie gminy Osiek funkcjonuje komunikacja autobusowa oferująca mieszkańcom 

łączność zarówno wewnątrz gminy, jak i z sąsiednimi gminami. 
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Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

 W gminie funkcjonuje jedna stacja uzdatniania wody zlokalizowana w Osieku przy  

ul. Wyzwolenia 9a obsługująca miejscowość Osiek. Natomiast gospodarstwa domowe                 

w miejscowości Lisówko są zaopatrywane w wodę dzięki wykorzystaniu ujęć sąsiedniej 

gminy Smętowo Graniczne. Do sieci wodociągowej w 2014 roku podłączonych było 351 

nieruchomości (w 2013 – 350, w 2012 – 345, w 2011 – 337, w 2010 – 333, w 2009 – 330). 

Jedynie  około 1/3 wody pokrywająca zapotrzebowanie mieszkańców gminy Osiek pochodzi 

z komunalnych ujęć podziemnych i dostarczana jest za pomocą sieci wodociągowej. Blisko 

70% zapotrzebowania zaspokajanego jest za pomocą studni indywidualnych. Dane na temat 

sieci wodociągowej w gminie Osiek prezentuje Tabela 3. 

 

Tabela 3 Sieć wodociągowa w gminie Osiek w latach 2008 - 2013 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Długość czynnej sieci 
rozdzielczej w km 

17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 

Woda dostarczona 
gospodarstwom 
domowym w m3 

31 000 33000 36 000 29 700 29 600 30 100 

Liczba osób 
korzystających z sieci 
wodociągowej 

768 774 770 786 790 819 

Zużycie wody             
w gospodarstwach 
domowych na 1 
mieszkańca w m3 

40,4 42,3 46,7 37,8 37,5 36,7 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Długość sieci kanalizacyjnej w gminie to 11,5 km. W 2014 roku do sieci podłączonych było 

276 nieruchomości (w 2013 – 320, w 2012 – 315, w 2011 – 307, w 2010 – 303, w 2009 – 

300). System kanalizacji sanitarnej jest słabo rozbudowany. Korzysta z niego jedynie około 

20% mieszkańców gminy. W Osieku funkcjonuje Gminna Oczyszczalnia Ścieków, która 

odbiera 80 m3/d przy przepustowości projektowej 300 m3/d. W oczyszczalni przeprowadzane 

są mechaniczno – biologiczno – chemiczne procesy oczyszczania ścieków. Podczas usuwania 

zanieczyszczeń wytwarza się ok. 6 t sm/rok, które są składowane na składowisku odpadów. 

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rów melioracyjny, a następnie jezioro Kałębie.  

Dane na temat sieci kanalizacyjnej w gminie Osiek prezentuje Tabela 4. 

. 
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Tabela 4 Sieć kanalizacyjna w gminie Osiek w latach 2008 – 2013 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej w km 

11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Ilość 
odprowadzonych 
ścieków w dam3 

30,0 35,0 29,0 32,0 32,0 28,0 

Liczba osób 
korzystających z sieci 
kanalizacyjnej 

325 630 325 647 648 638 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Zaopatrzenie w gaz, ciepło, energię elektryczną 

 W gminie Osiek nie istnieje sieć ciepłownicza. Podstawowymi źródłami 

wytwarzającymi energię cieplną do celów grzewczych oraz przygotowania ciepłej wody 

użytkowej są lokalne kotłownie o niewielkiej mocy cieplnej, indywidualne urządzenia 

grzewcze (kotły) oraz indywidualne paleniska węglowe (piece, płyty kuchenne, itp.). 

Urządzenia te zasilane są głównie paliwem stałym (węglem, koksem, drewnem) oraz 

częściowo olejem. 

 Zasilanie w energię elektryczną odbywa się z wykorzystaniem napowietrznych 

kablowych linii SN i NN z wykorzystaniem stacji transformatorowych słupowych. System 

elektroenergetyczny zaspokaja w 100% potrzeby mieszkańców, jednak wymaga 

modernizacji. 

 Na terenie gminy Osiek nie istnieje sieć gazowa. 

 

Gospodarka odpadami 

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

obowiązująca od 1 lipca 2013 roku wprowadziła nowe zasady w systemie gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Zgodnie z treścią ustawy to samorząd gminny zapewnia czystość 

i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. Do zadań gminy 

w tym zakresie należy m.in.: 

 tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem 

czystości i porządku na terenie gminy lub zapewnianie wykonania tych prac 

przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych; 
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 zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych 

z innymi gminami: regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, stacji zlewnych, instalacji i urządzeń do zbierania                                

i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych, szaletów publicznych; 

 objęcie właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi; 

 nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji 

zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości; 

 ustanawianie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmującej co 

najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 

i opakowania wielomateriałowe oraz opakowania ulegające biodegradacji; 

 tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym 

wskazywanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw 

domowych; 

 zapewnianie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania; 

 prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób 

zwyczajowo przyjęty informacji, m. in. o: podmiotach odbierających odpady 

komunalne; miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady 

komunalne zmieszanych odpadów komunalnych; osiągniętych poziomach 

recyklingu; punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, 

w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy 

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi; 
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 zapobieganie zanieczyszczaniu: ulic, placów i terenów otwartych; 

 utrzymywanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest gmina; 

 określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie 

bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych; 

 zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych 

zwierząt  oraz współdziałanie z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność 

w tym zakresie. 

 Gmina Osiek realizuje wszystkie zadania określone zapisami obowiązującej ustawy, 

a także podejmuje szereg innych inicjatyw zmierzających do utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy przyczyniających się do kształtowania wśród społeczności lokalnej 

właściwych postaw w zakresie gospodarowania odpadami. 

 Właściciele wszystkich nieruchomości na terenie gminy Osiek są zobowiązani między 

innymi do posiadania pojemników na odpady komunalne i selektywne gromadzenie odpadów 

komunalnych, zgodnie ze złożoną deklaracją. Całą gospodarkę odpadami realizuje w imieniu 

Gminy Osiek związek komunalny pod nazwą Związek Gmin Wierzyca z siedzibą                            

w Starogardzie Gdańskim. Odpady odbierane są przez wyłonionego operatora systemu i 

odprowadzane do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” niedaleko 

Starogardu Gdańskiego. 

2.5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

W Osieku funkcjonuje Zespół Szkół Publicznych, w ramach którego działa szkoła 

podstawowa i gimnazjum. W szkole podstawowej nauka w 2013 roku odbywała się 

w 6 oddziałach, do których uczęszczało łącznie 125 uczniów. Liczba dzieci pobierających 

naukę w szkole podstawowej zmalała w ciągu ostatnich 5 lat o 13,19%. Do dyspozycji 

uczniów pozostaje 14 pomieszczeń. W budynku szkoły podstawowej działają także 

2 oddziały przedszkolne. Gimnazjum z kolei dysponuje 4 pomieszczeniami. W 2013 roku 

w 4 funkcjonujących w ramach gimnazjum oddziałach kształciło się 72 uczniów (o 25% 

mniej niż w roku 2008). Dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat szkolnictwa 

podstawowego i gimnazjalnego w gminie Osiek w latach 2008 - 2013 prezentuje  

 

Tabela 5. 
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Tabela 5 Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne w gminie Osiek 
w latach 2008 - 2013 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Szkoła podstawowa 

Liczba pomieszczeń 
szkolnych 

14 14 14 14 14 14 

Liczba oddziałów 8 8 7 7 6 6 

Liczba uczniów 144 147 140 136 120 125 

Liczba absolwentów 34 24 32 20 30 19 

Gimnazjum 

Liczba pomieszczeń 
szkolnych 

4 4 4 4 4 4 

Liczba oddziałów 5 5 5 4 5 4 

Liczba uczniów 96 88 87 75 83 72 

Liczba absolwentów 28 30 33 32 23 32 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 Usługi z zakresu ochrony zdrowia mieszkańcom gminy świadczy Zespół Opieki 

Zdrowotnej MEDICAL Sp. z o.o. (w placówce funkcjonuje także apteka). Opieka szpitalna 

należy do Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim. W gminie 

funkcjonuje także Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku oraz Centrum Rehabilitacyjno 

- Rekreacyjne Dobry Brat w Osieku. 

 Ochronę przeciwpożarową, oprócz Powiatowej Straży Pożarnej w Starogardzie 

Gdańskim, zapewniają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w: Bukowinach, 

Kasparusie, Osieku, Radogoszczu i Skórzennie. 

 Infrastruktura sportowa na terenie gminy Osiek jest średnio rozwinięta. Przy Zespole 

Szkół Publicznych zlokalizowana jest sala gimnastyczna, wykorzystywana na potrzeby 

uczniów uczęszczających do placówki oraz młodzieży i dorosłych w godzinach 

popołudniowych. Dwukondygnacyjny obiekt tworzą: boisko główne i 2 boiska ćwiczebne           

do piłki koszykowej, boisko główne i 2 boiska ćwiczebne do piłki siatkowej, boisko do piłki 

ręcznej halowej, częściowo składana ponad 100 - osobowa widownia, drabinki do ćwiczeń, 

magazyn sprzętu sportowego, sala do gimnastyki korekcyjnej dla osób niepełnosprawnych, 
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sala klubowa wyposażona w stoliki i krzesła do gier cichych i zajęć dydaktycznych, winda dla 

osób niepełnosprawnych, pokój nauczyciela, zaplecza, szatni i toalet. 

Oprócz wspomnianej sali gimnastycznej w gminie funkcjonują trzy boiska sportowe, a także 

4 place zabaw (w Wycinkach, Karszanku oraz 2 w Osieku). Świetlice wiejskie, które służą 

organizacji spotkań mieszkańców, zebrań wiejskich, organizacji różnego rodzaju 

uroczystości, zlokalizowane są w miejscowościach: Osiek, Bukowiny, Lisówko, Karszanek, 

Radogoszcz, Skórzenno, Kasparus, Jeżewnica, Suchobrzeźnica.  

2.6. ROLNICTWO 

Ubóstwo podłoża i powierzchniowa dominacja zbiorowisk leśnych sprawiają, że 

tereny użytkowane rolniczo zajmują niewielką część ogólnej powierzchni gminy. Tworzą one 

często niewielkie śródleśne enklawy. Analiza danych Głównego Urzędu Statystycznego 

uzyskanych w wyniku przeprowadzonego w 2010 roku Powszechnego Spisu Rolnego 

pokazuje, że spośród wszystkich gruntów rolnych w gminie Osiek utrzymywanych w dobrej 

kulturze, największym udziale charakteryzują się te pod zasiewami. Słaba jakość gleb sprawia 

jednak, że bardzo duża część użytkowanych rolniczo gruntów to trwałe użytki zielone oraz 

lasy. Dane na temat użytkowania gruntów rolnych w gminie Osiek w 2010 roku prezentuje 

Tabela 6. 

Tabela 6 Użytkowanie gruntów rolnych w gminie Osiek w 2010 roku (w ha) 
Wyszczególnienie 2010 

Grunty ogółem 2 429,54 

Użytki rolne ogółem 1 740,57 

Użytki rolne w dobrej kulturze 1 410,17 

Pod zasiewami 739,19 

Grunty ugorowane 44,78 

Uprawy trwałe 4,96 

Sady ogółem 4,16 

Ogrody przydomowe 1,89 

Łąki trwałe 576,30 

Pastwiska trwałe 43,05 

Pozostałe użytki rolne 33,40 

Lasy i grunty leśne 549,24 
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Pozostałe grunty 139,73 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego  
(Powszechny Spis Rolny 2010) 

 
 W strukturze gospodarstw rolnych w gminie Osiek według klas ich wielkości 

zdecydowanie dominują gospodarstwa małe. Rolnicy posiadający użytki rolne o łącznej 

powierzchni większej niż 15 ha stanowią jedynie 3,48% łącznej liczby wszystkich podmiotów 

działających w rolnictwie. Udział gospodarstw najmniejszych (o powierzchni do 1 ha) to aż 

37,91%. Dla porównania, w całym województwie pomorskim gospodarstwa o łącznej 

powierzchni gruntów większej niż 15 ha stanowią 18,06% ogólnej ich liczby, natomiast te 

o powierzchni do 1 ha - 29,72%. Strukturę gospodarstw rolnych w gminie Osiek w 2010 roku 

według grup obszarowych prezentuje Rysunek 2. 

 

Rysunek 2 Struktura gospodarstw rolnych w gminie Osiek w 2010 roku  
według grup obszarowych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego  

(Powszechny Spis Rolny 2010) 
W gminie Osiek najczęściej uprawia się żyto (około 270 ha spośród 739,19 ha 

gruntów rolnych pod zasiewami) oraz pszenżyto ozime (ok. 100 ha). Dane na temat 

powierzchni zasiewów w gospodarstwach rolnych gminy Osiek w 2010 roku prezentuje 

Tabela 7. 

 

 

do 1 ha; 37,91%

1 - 5 ha; 39,22%

5 - 10 ha; 13,51%

10 - 15 ha; 5,88% powyżej 15 ha; 
3,48%
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Tabela 7 Powierzchnia zasiewów w gospodarstwach gminy Osiek w 2010 roku 
Wyszczególnienie 2010 

Ogółem 739,19 

Zboża razem 601,17 

Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 587,77 

Pszenica ozima 29,15 

Pszenica jara 1,60 

Żyto 270,80 

Jęczmień ozimy 10,37 

Jęczmień jary 27,84 

Owies 35,40 

Pszenżyto ozime 100,32 

Pszenżyto jare 22,25 

Mieszanki zbożowe ozime 9,22 

Mieszanki zbożowe jare 80,82 

Kukurydza na ziarno 13,40 

Ziemniaki 32,06 

Uprawy przemysłowe 21,04 

Buraki cukrowe 5,25 

Rzepak i rzepik 14,22 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
(Powszechny Spis Rolny 2010) 

 

Wśród hodowlanych zwierząt gospodarskich dominuje drób (3 572 szt. w 2010 roku) 

oraz trzoda chlewna (2 586 szt.). Pogłowie bydła oraz koni jest zdecydowanie mniej liczne - 

odpowiednio 524 oraz 61 sztuk. 

Jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego uzyskane podczas 

przeprowadzonego w 2010 roku Powszechnego Spisu Rolnego jedynie w przypadku 273 

spośród 459 gospodarstw rolnych (59,48%) działalność rolnicza stanowi źródło dochodu. 

Oznacza to, iż ponad 40% rolników w gminie Osiek produkuje wyłącznie na własne potrzeby. 

Statystyka ta nie dziwi, biorąc pod uwagę, iż właśnie około 40% ogólnej liczby gospodarstw 

rolnych to te posiadające grunty o łącznej powierzchni do 1 ha. Dodatkowe lub jedyne źródło 
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dochodów w postaci pracy najemnej posiada 24,02% rolników. Liczbę gospodarstw rolnych 

w gminie Osiek w 2010 roku w podziale na źródła dochodów prezentuje Tabela 8. 

Tabela 8 Gospodarstwa rolne w gminie Osiek w 2010 roku według źródeł dochodu 
Wyszczególnienie 2010 

Ogółem 459 

Z dochodem z działalności rolniczej 273 

Z dochodem z emerytury i renty 112 

Z dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej 39 

Z dochodem z pracy najemnej 124 

Z dochodem z innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i 
rentą 

15 

Bez dochodów z działalności rolniczej 186 

Bez dochodów z emerytury i renty 347 

Bez dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 420 

Bez dochodów z pracy najemnej 335 

Bez dochodów z innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i 
rentą 

444 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
(Powszechny Spis Rolny 2010) 

 

Ze względu na słabą przydatność rolniczą gleb oraz bardzo duże rozdrobnienie 

gospodarstw rolnych, potencjał rozwoju rolnictwa w gminie Osiek jest bardzo niski. 

2.7. PODMIOTY GOSPODARCZE 

 Analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące podmiotów 

gospodarczych zarejestrowanych w gminie Osiek, zauważyć można, że ich liczba na 

przestrzeni ostatnich 5 lat pozostaje na podobnym poziomie. Zdecydowana większość 

podmiotów, bo aż 95,15%, działa w sektorze prywatnym. W sektorze tym najczęstszą formą 

działalności jest działalność prowadzona przez osoby fizyczne. Na terenie gminy Osiek 

w 2013 roku działało 12 stowarzyszeń i organizacji społecznych. Dane na temat liczby 

podmiotów gospodarki narodowej według sektorów własnościowych zarejestrowanych 

w gminie Osiek w latach 2008 - 2013 prezentuje Tabela 9. 
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Tabela 9 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane według sektorów 
własnościowych w gminie Osiek w latach 2008 - 2013 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 207 199 205 198 204 206 

Sektor publiczny 

Ogółem 11 11 11 10 10 10 

państwowe i samorządowe jednostki 
prawa budżetowego 

8 8 8 8 8 8 

Sektor prywatny 

Ogółem 196 188 194 188 194 196 

osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 

165 157 163 157 163 165 

spółki handlowe 5 5 3 3 3 3 

spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego 

1 1 1 1 1 1 

spółdzielnie 1 1 1 1 1 1 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 10 10 12 12 12 12 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 Stagnację gospodarczą wyrażoną w praktycznie niezmiennej liczbie zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych w gminie Osiek na przestrzeni ostatnich lat potwierdza analiza 

zmian liczby działających podmiotów w poszczególnych sekcjach.  Żadna branża w gminie 

Osiek nie charakteryzuje się na przestrzeni ostatnich lat znaczącym spadkiem ani wzrostem 

liczby działającej w niej podmiotów. Dane na temat liczby podmiotów gospodarczych w 

gminie Osiek według sekcji PKD w latach 2009 – 2013 prezentuje Tabela 10. 

Tabela 10 Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Osiek według sekcji PKD 
w latach 2009 - 2013 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 

Ogółem 199 205 198 204 206 

sekcja A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 

36 37 37 38 37 

sekcja B górnictwo i wydobywanie 0 0 0 0 0 

sekcja C przetwórstwo przemysłowe 21 19 21 22 22 

sekcja D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 

0 0 0 0 0 
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powietrze do układów klimatyzacyjnych 

sekcja E dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność związana z 
rekultywacją 

1 0 0 0 0 

sekcja F budownictwo 30 29 25 29 30 

sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

39 33 28 27 28 

sekcja H transport i gospodarka magazynowa 6 8 9 8 8 

sekcja I działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi 

7 11 10 10 10 

sekcja J informacja i komunikacja 3 3 3 3 3 

sekcja K działalność finansowa i ubezpieczeniowa 10 10 10 10 10 

sekcja L działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

1 1 1 1 1 

sekcja M działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

5 6 6 7 7 

sekcja N działania w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

0 0 0 1 2 

sekcja O administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

7 7 7 7 7 

sekcja P edukacja 3 5 6 5 5 

sekcja Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 11 12 12 12 12 

sekcja R działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją 

6 6 6 7 7 

sekcje S i T pozostała działalność usługowa; 
gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby 

13 18 17 17 17 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2013 roku, w strukturze 

podmiotów gospodarczych według sekcji PKD dominują podmioty zarejestrowane w ramach 

sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) – 17,96% udziału w ogólnej liczbie 

zarejestrowanych podmiotów – sekcji F (budownictwo) – 14,56% udziału oraz sekcji 

G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle) – 

13,59% udziału. Strukturę podmiotów gospodarczych w gminie Osiek według sekcji PKD 

w 2013 roku prezentuje Rysunek 3. 
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Rysunek 3 Struktura podmiotów gospodarczych w gminie Osiek według sekcji PKD 
w 2013 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 W gminie Osiek w 2013 roku na 10 tys. ludności przypadało 830 zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych (mniej niż w powiecie starogardzkim, województwie pomorskim 

oraz w całym kraju). Dynamikę rozwoju gospodarczego najlepiej obrazuje wartość wskaźnika 

liczby jednostek nowo zarejestrowanych przypadających na 10 tys. ludności. Dla gminy 

Osiek wynosi on jedynie 44 (dla powiatu starogardzkiego jest on prawie dwukrotnie wyższy). 

Dokonując porównań wskaźników obrazujących potencjał gospodarczy gminy                               

ze wskaźnikami dla powiatu kraju i województwa należy oczywiście brać pod uwagę wiejski 

charakter gminy Osiek (tereny wiejskie zawsze charakteryzują się mniejszym nasyceniem 

rynku podmiotami gospodarczymi), jednak wydaje się, że mimo to potencjał gospodarczy 

gminy nie jest dobrze wykorzystany. Dlatego też należy podejmować inicjatywy zmierzające 

do podnoszenia atrakcyjności gospodarczej gminy, pozyskiwania nowych inwestorów oraz 

zwiększenia stopnia aktywizacji gospodarczej mieszkańców gminy. Pozytywnym zjawiskiem 

niewątpliwie jest fakt, iż w gminie Osiek na 10 tys. mieszkańców przypada więcej fundacji, 

stowarzyszeń i organizacji społecznych niż w powiecie, województwie i kraju. Wartości 

wskaźników charakteryzujących potencjał gospodarczy gminy Osiek w 2013 roku na tle 
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powiatu starogardzkiego, województwa pomorskiego oraz Polski prezentuje Tabela 11 oraz 

Rysunek 4. 

Tabela 11 Wskaźniki charakteryzujące potencjał gospodarczy gminy Osiek w 2013 roku 
na tle powiatu, województwa i kraju 

Wyszczególnienie 
Gmina 
Osiek 

Powiat 
starogardzki 

Województwo 
pomorskie 

Polska 

Podmioty wpisane do rejestru REGON 
na 10 tys. ludności 

830 881 1 184 1 057 

Jednostki nowo zarejestrowane w 
rejestrze REGON na 10 tys. ludności 

44 77 113 95 

Jednostki wykreślone z rejestru REGON 
na 10 tys. ludności 

40 62 84 70 

Podmioty wpisane do rejestru na 1000 
ludności 

83 88 118 106 

Podmioty na 100 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 

129,6 138,0 186,8 166,7 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 1000 ludności 

66 71 86 77 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 
na 100 osób w wieku produkcyjnym 

10,4 11,1 13,5 12,1 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje 
społeczne na 1000 mieszkańców 

5 2 3 3 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje 
społeczne na 10 tys. mieszkańców 

48 23 31 32 

Podmioty nowo zarejestrowane na 10 
tys. ludności w wieku produkcyjnym 

69 120 178 150 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
 
 

Rysunek 4 Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 
na 10 tys. ludności 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

Wśród podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Osiek zdecydowanie 

dominują te najmniejsze, zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Według danych Głównego 

Urzędu Statystycznego z 2013 roku ta grupa podmiotów odznaczała się 96,60% udziałem 

w rynku. Na terenie gminy nie funkcjonuje żaden podmiot zatrudniający więcej niż 50 

pracowników. 

2.8. TURYSTYKA 

Potencjał turystyczny gminy Osiek determinowany jest przede wszystkim walorami 

przyrodniczo - krajobrazowymi, które zostały scharakteryzowane w poprzednich 

podrozdziałach niniejszej Strategii.  

Przez teren gminy Osiek przebiega sieć szlaków turystycznych: 

 szlaki piesze: 

 Szlak Jezior Kociewskich (23,4 km) - Cisiny - Kasparus - Szlaga Młyn - 

Suchobrzeźnica - Błędno - Łuby - L. Kałębnica - Dobry Brat - Osiek; 

 Szlak Partyzantów A.K. (105 km) - Dębia Góra - Błędno - Suchobrzeźnica - 

Pieczyska; 

 Szklak wokół jeziora Kałębie (9,7 km) - droga do Radogoszczy - 

Radogoszcz - Okarpiec - Wycinki - Osiek; 

 Szlak wzdłuż Jeziora Czarnego (9,2 km) - L. Czarne - przesmyk między 

jeziorami - L. Cisowa Góra - Markocin - Osiek; 
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 Szlak Alfonsa Hoffmana (3,0 km) - Błędno - szosa do Leosia; 

 Szlak Jański (7,6 km) - Osiek - J. Tuszynek - przesmyk miedzy jeziorami - 

L. Cisowa Góra - Markocin; 

 szlaki rowerowe: 

 Szlak Borowiacki (33,3 km) - Kasparus - Suchobrzeźnica - Błędno - Łuby - 

Skrzynia - Skórzenno - Wierzbiny - Osiek; 

 Szlak Napoleona (6,2 km) - Jaszczerek - L. Leśna Jania - Bukowiny - 

Udzierz; 

 Szlak Jeziorny (15,3 km) - Osiek - Dobry Brat - L. Kałębnica - Skrzynia - 

Kasparus - Cisiny; 

 Szlak Świętego Rocha (5,3 km) - Osiek - J. Tuszynek - L. Czarne; 

 szlak konny: 

 Szlak Główny (8,4 km) - L. Kasparus - Kasparus - Suchobrzeźnica. 

 Na terenie gminy Osiek usługi zakwaterowania oferuje ponad 20 podmiotów. Są to 

głównie osoby prywatne oraz gospodarstwa agroturystyczne. Największymi ośrodkami 

wypoczynkowymi są: Ośrodek Wypoczynkowy "Kociewiak" w Wycinkach dysponujący 

sześcioma domkami o powierzchni 74,97 m2 każdy oraz Centrum Rehabilitacyjno - 

Rekreacyjne Dobry Brat oferujące wczasy rehabilitacyjne i turnusy odchudzające. 

 W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Osiek jako obszar o szczególnych predyspozycjach do rozwoju turystyki krajoznawczej 

wskazano teren całej gminy ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wsi Osiek oraz 

Wycinki wraz z otoczeniem jeziora Kałębie i Jeziora Czarnego. Potencjałem turystycznym 

charakteryzują się także obszary przyległe do szlaku wodnego rzeki Wdy we wsiach Błędno 

i Łuby. Do rozwoju agroturystyki wskazany został rejon jeziora Udzierz, a także wsie 

Markocin i Karszanek. 

2.9. LUDNOŚĆ 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego gminę Osiek zamieszkują 2 483 

osoby (stan na dzień 31 grudnia 2013 roku). Ogólna liczba ludności gminy na przestrzeni 

ostatnich lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Analizując zmiany zachodzące 

w strukturze mieszkańców według płci w latach 2008 – 2013 zauważyć można rosnącą liczbę 

kobiet (wzrost o 2,76% w roku 2013 w stosunku do roku 2008), przy jednoczesnym spadku 
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liczby mężczyzn (o 3,26% w analogicznym okresie). Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 

16 os/km2. Dane na temat liczby mieszkańców w gminie Osiek według płci w latach 2008 – 

2013 prezentuje Tabela 12. 

 

Tabela 12 Liczba mieszkańców gminy Osiek wg płci w latach 2008 - 2013 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba ludności ogółem  2 490 2 511 2 459 2 477 2 475 2 483 

Kobiety 1 258 1 264 1 210 1 215 1 206 1 217 

Mężczyźni 1 232 1 247 1 249 1 262 1 269 1 266 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
 

 Z analizy struktury społeczeństwa gminy Osiek pod względem wieku wynika, iż 

w bardzo szybkim tempie maleje liczba osób młodych. Na przestrzeni lat 2008 – 2013 

nastąpił blisko 13% spadek liczebności grupy osób w wieku poniżej 20 lat. Jednocześnie 

w podobnym tempie rośnie liczebność grupy osób w wieku powyżej 60 lat. Dane na temat 

liczby ludności w gminie Osiek według grup wieku na przestrzeni lat  2008 – 2013 prezentuje 

Tabela 13. 

 

Tabela 13 Ludność gminy Osiek według wieku w latach 2008 - 20013 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0 - 19 573 571 520 505 505 500 

20 - 39 715 727 733 737 725 725 

40 - 59 706 711 701 710 709 705 

60 - 79 420 426 422 439 455 471 

80 i więcej 76 76 83 86 81 82 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
 

 Zmniejszająca się liczba osób w wieku do 20 lat oraz wzrost liczebności grupy osób 

starszych mają także swoje odzwierciedlenie w analizie struktury ludności według 

ekonomicznych grup wieku. W gminie Osiek na przestrzeni ostatnich 5 lat bardzo szybko 

maleje udział liczby osób w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców.  

W 2008 roku osoby w wieku do 18 lat stanowiły 19,4% społeczności gminy Osiek, podczas 

gdy w roku 2013 już tylko 17,6%, co oznacza spadek o 1,8 p.p. W tym samym okresie wzrósł 

udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 17,6% w roku 2008 do 18,4% w roku 2013 
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(wzrost o 0,8 p.p.). Starzenie się społeczeństwa gminy Osiek obrazują także zmiany wartości 

wskaźników obciążenia demograficznego. W latach 2008 – 2013 dostrzegalny jest znaczny 

wzrost wartości wskaźników liczby ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym (o 14,1 p.p.) oraz liczby ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym (o 0,9 p.p.). W 2013 roku na każde 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym przypadało prawie 105 osób w wieku poprodukcyjnym. Z kolei na każde 

100 osób w wieku produkcyjnym przypadało około 56 osób w wieku nieprodukcyjnym. Dane 

na temat struktury ludności gminy Osiek według ekonomicznych grup wieku  w latach 2008 – 

2013 wraz ze wskaźnikami obciążenia demograficznego prezentuje Tabela 14. 

 

 

 

Tabela 14 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem 
w gminie Osiek w latach 2008 – 2013 wraz ze wskaźnikami obciążenia demograficznego 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Udział % w ludności ogółem 

W wieku przedprodukcyjnym 19,4 19,4 18,6 18,4 18,0 17,6 

W wieku produkcyjnym 63,1 63,2 63,8 63,8 64,0 64,0 

W wieku poprodukcyjnym 17,6 17,4 17,6 17,8 18,0 18,4 

Wskaźniki obciążenia demograficznego 

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym 

58,5 58,3 56,7 56,8 56,2 56,2 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku przedprodukcyjnym 

90,7 89,9 94,3 97,1 100,0 104,8 

Ludność w wieku 
poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

27,8 27,6 27,5 28,0 28,1 28,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
 
 

 W latach 2008 – 2012 notowano przyrost naturalny bliski zeru. Jedynie w roku 2013 

ogólna liczba zgonów w znacznym stopniu przewyższyła liczbę urodzeń. Szczegółowe dane 

na temat ruchu naturalnego w gminie Osiek w latach 2008 – 2013 prezentuje Tabela 15. 

 

Tabela 15 Ruch naturalny mieszkańców gminy Osiek w latach 2008 - 2013 
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Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Urodzenia żywe 

Ogółem 28 24 22 21 30 22 

Mężczyźni 19 12 13 12 12 12 

Kobiety 9 12 9 9 18 10 

Zgony 

Ogółem 26 31 22 21 32 37 

Mężczyźni 15 13 7 11 10 19 

Kobiety 11 18 15 10 22 18 

Przyrost naturalny 

Ogółem 2 -7 0 0 -2 -15 

Mężczyźni 4 -1 6 1 2 -7 

Kobiety -2 -6 -6 -1 -4 -8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
 

 Oprócz ruchu naturalnego, wpływ na kształtowanie ogólnej liczby mieszkańców 

danego obszaru ma także saldo migracji. W okresie lat 2008 – 2013 w gminie Osiek częściej 

notowano dodatnie wartości salda. W strukturze zameldowań zdecydowanie dominują 

zameldowania z miast. Najczęściej wybieranym kierunkiem migracji przez osoby decydujące 

się opuścić teren gminy Osiek jest miasto. Tabela 16 prezentuje dane na temat migracji 

ludności w gminie Osiek w latach 2008 – 2013. 

 

Tabela 16 Migracje ludności w gminie Osiek w latach 2008 - 2013 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Zameldowania ogółem 33 31 38 40 20 49 

Zameldowania z miast 29 22 24 27 17 31 

Zameldowania ze wsi 3 9 14 12 3 18 

Zameldowania z zagranicy 1 0 0 1 0 0 

Wymeldowania ogółem 39 26 30 22 29 41 

Wymeldowania do miast 30 12 14 15 24 18 

Wymeldowania na wieś 9 14 16 7 5 23 

Wymeldowania za granicę 0 0 0 0 0 0 
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Saldo migracji -6 5 8 18 -9 8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
 

 Analizując danego Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące kształtowania się 

ogólnej liczby osób bezrobotnych w gminie Osiek zauważyć należy, iż na przestrzeni lat 2008 

– 2013 liczba ta wzrosła ze 107 na koniec roku 2008 do 204 na koniec roku 2013. Oznacza to, 

iż na przestrzeni zaledwie 5 lat liczba osób chcących i mogących podjąć pracę oraz aktywnie 

jej poszukujących zwiększyła się prawie dwukrotnie. Nieznacznie większy udział w grupie 

osób bezrobotnych stanowią kobiety (50,98% w 2013 roku). Dane na temat liczby osób 

według płci w gminie Osiek w latach 2008 – 2013 prezentuje Rysunek 5. 

 

 

 

Rysunek 5 Liczba osób bezrobotnych według płci w gminie Osiek  
w latach 2008 - 2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 Wzrost poziomu bezrobocia w latach 2008 – 2013 obrazują także zmiany wartości 

procentowego udziału grupy osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym. Udział ten wzrósł na przestrzeni 5 analizowanych lat o 5,8 p.p. (z 5,6% 

w roku 2008 do 11,4% w roku 2013). Dla porównania w 2013 roku udział osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w powiecie starogardzkim 
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wyniósł 10,3%, w województwie pomorskim 7,3%, w Polsce 7,9%.  W 2013 roku spośród 

wszystkich kobiet w wieku produkcyjnym mieszkających na terenie gminy Osiek bez pracy 

pozostawało 14,6%. Mniejszym udziałem osób bezrobotnych w każdym z analizowanych lat 

charakteryzuje się grupa mężczyzn w wieku produkcyjnym. Szczegółowe dane na temat 

kształtowania się procentowego udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym według płci w gminie Osiek w latach 2008 – 2013 prezentuje     

Rysunek 6. 

 

 

 

 

 

Rysunek 6 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym według płci w gminie Osiek w latach 2008 - 2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

 W procesie planowania działań strategicznych ukierunkowanych na zrównoważony 

rozwój gminy Osiek szczególną uwagę należy zwrócić na grupę osób bezrobotnych 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do kategorii tej zalicza się: osoby do 25 roku życia; 

długotrwale bezrobotnych; kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; 

osoby powyżej 50 roku życia; osoby bez: kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

zawodowego, wykształcenia średniego; osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno 
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dziecko do 18 roku życia; osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły 

zatrudnienia; niepełnosprawni; osoby po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego.              

Z analizy danych Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim wynika, że 

bezrobotni o statusie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowią 

dominującą część wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. W 2013 roku osoby takie 

stanowiły aż 96,57% wszystkich osób mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia. 

Uwagę należy zwrócić na fakt, iż liczebność grupy osób w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy z roku na rok wzrasta, nawet w roku 2012, w którym ogólna liczba bezrobotnych 

w stosunku do roku poprzedniego spadła. Z analizy danych Powiatowego Urzędu Pracy        

(Tabela 17) wynika, że największy problem z poprawą swojej sytuacji życiowej mają osoby 

długotrwale bezrobotne. W 2013 roku wśród wszystkich osób pozostających bez zatrudnienia 

w gminie Osiek aż 54,41% nie miało pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jeszcze 

większym udziałem w ogólnej liczbie bezrobotnych, bo aż 63,73% charakteryzowała się 

grupa osób bez średniego wykształcenia. Osoby do 25 roku życia oraz te powyżej w wieku 

powyżej 50 lat stanowią po ok 20% ogółu bezrobotnych. 

 

Tabela 17 Bezrobotni ogółem w gminie Osiek, w tym w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy w latach 2008 – 2013 (wg stanów na koniec IV kwartału) 

Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba bezrobotnych ogółem, w tym: 107 167 174 201 195 204 

w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, z tego: 91 158 170 184 185 197 

do 25 roku życia 21 58 48 48 48 43 

długotrwale bezrobotnych 59 64 78 106 112 111 

kobiet, które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka 10 8 8 7 8 15 

powyżej 50 roku życia 21 30 38 39 47 47 

bez kwalifikacji zawodowych 48 68 58 68 65 75 

bez doświadczenia zawodowego 23 51 42 44 36 40 

bez wykształcenia średniego 81 94 110 128 129 130 

samotnie wychowujące co najmniej 
jedno dziecko do 18 roku życia 8 7 7 10 9 11 

które po odbyciu kary pozbawienia 
wolności nie podjęły zatrudnienia 0 1 1 0 2 0 

niepełnosprawni 3 5 6 14 12 19 
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po zakończeniu realizacji kontraktu 
socjalnego 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim 

  

 Kolejną grupą, na którą w sposób szczególny należy ukierunkować działania 

zaplanowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 - 2020 są podopieczni 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Jak pokazują dane z okresu lat 2010 - 2013 najczęstszą przyczyną korzystania z pomocy 

społecznej w gminie Osiek jest ubóstwo. Znaczna liczba rodzin potrzebuje także wsparcia 

z powodu bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz niepełnosprawności. Dane na 

temat liczby rodzin i osób objętych pomocą społeczną w gminie Osiek w latach 2011 - 2014 

z podziałem na przyczyny korzystania ze wsparcia prezentuje Tabela 18. 

 

Tabela 18 Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w gminie Osiek w latach 
2011 - 2014 z podziałem na przyczyny korzystania ze wsparcia 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Ubóstwo 60 65 83 84 174 183 237 233 

Sieroctwo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bezdomność  1 0 1 0 1 0 1 

Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

4 4 4 6 30 30 30 37 

Bezrobocie 51 52 62 69 144 145 171 178 

Niepełnosprawność 30 33 34 40 76 83 82 94 

Długotrwała lub ciężka 
choroba 

31 39 40 34 85 110 119 98 

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych, 
w tym: 

9 10 10 9 32 34 33 27 

- rodziny wielodzietne 2 2 1 1 14 14 6 5 

Przemoc w rodzinie 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alkoholizm 13 15 14 16 28 33 31 34 

Narkomania 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trudności w przystosowaniu 
do życia po zwolnieniu z 
zakładu karnego 

0 3 1 2 0 7 1 
 
 

2 

zdarzenie losowe 0 6 0 1 0 8 0 2 
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Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klęska żywiołowa 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku 

 

 Na przestrzeni lat 2008 – 2013 najczęściej udzielanym świadczeniem w zakresie 

pomocy społecznej było świadczenie rzeczowe. Znaczna część podopiecznych Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku korzystała także ze świadczeń pieniężnych. Dane na 

temat wsparcia udzielanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku w latach 

2009 – 2014 zaprezentowano w poniższej tabeli. 

 

 

 

Tabela 19 Wsparcie udzielone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku 
w latach 2009 - 2014 

Forma pomocy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie 

Pieniężne b.d. b.d. 73 71 75 81 
Rzeczowe b.d. b.d. 87 107 100 93 
Schronienie 1 0 0 0 0 1 
Usługi opiekuńcze 7 9 9 10 7 7 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 0 0 0 0 0 

Liczba rodzin 

Praca socjalna 37 34 42 36 34 42 
Poradnictwo specjalistyczne 20 17 16 15 20 18 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku 

 

 Odsetek rodzin posiadających dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

obrazuje m.in. wskaźnik udziału dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek 

rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku. W gminie Osiek na przestrzeni lat 2009 - 

2013 udział ten systematycznie się zmniejsza (z 53,5% w pierwszym roku okresu do 41,0 

w ostatnim), jednak wciąż pozostaje wyższy niż wskaźnik dla powiatu starogardzkiego, 

województwa pomorskiego i Polski (Tabela 20). W 2010 roku ponad 40% dzieci w wieku do 

17 lat wychowywało się w rodzinach o trudnej sytuacji materialnej.  

Id: 3B837DC7-93F0-4613-BD94-61FB3AAED20F. Podpisany Strona 38



STRATEGIA ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015 - 2022 

Strona 38 z 79 
 

 

Tabela 20 Udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny 
w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku w gminie Osiek na tle powiatu, województwa 

i kraju w latach 2009 - 2013 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

2.10. SYTUACJA FINANSOWA GMINY 

Gmina Osiek, jako jeden z głównych podmiotów podejmujących działania 

zmierzające do realizacji nakreślonych w ramach strategii celów, musi wykazywać zdolność 

finansową do realizacji zadań, w szczególności tych inwestycyjnych. Podstawowym 

instrumentem zarządzania finansami gminy jest budżet. Jest on finansowym wyrazem               

i instrumentem polityki gospodarczej gminy oraz najważniejszym narzędziem do jej 

realizacji. Pozwala zaplanować w jaki sposób rozdysponować dostępne środki finansowe.  

 W latach 2008 – 2014 łączna kwota dochodów ogółem gminy Osiek zamykała się 

w przedziale 5 736 860,00 zł - 7 188 179,00 zł. Kwota dochodów gminy ogółem 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosła w 2014 roku w stosunku do roku 2008 o 13,30 %. 

Dane na temat kształtowania się kwot dochodów budżetu gminy Osiek w latach 2008 – 2014 

prezentuje Tabela 21. 
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Tabela 21 Dochody budżetu gminy Osiek w latach 2008 - 2014 

Wyszczegól-
nienie 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dochody 6 354 580 5 736 860 6 575 024 7 025 930 7 182 070 6 642 749 7 188 179 

w tym 
własne 

2 360 838 2 116 907 2 237 734 2 217 501 2 351 687 2 394 064 2 578 117 

środki z 
budżetu 
państwa i 
inne dotacje 
(w tym z 
funduszy 
UE) 

517 929 65 221 476 791 788 895 556 167 86 732 187 737 

Dochody na 
1 
mieszkańca 

2 578 2 329 2 658 2 826 2 915 2 698 2 921 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Osiek 

 

 Łączna kwota wydatków gminy Osiek w latach 208 – 2014 zamykała się w przedziale 

5 389 001,00 zł – 7 816 699,00 zł. Największy udział kwoty wydatków inwestycyjnych w 

wydatkach gminy ogółem charakteryzuje lata 2010 i 2011 (odpowiednio 27,82% i 25,31%), 

najmniejszy z kolei zanotowano w roku 2012 (3,04%). Kwota wydatków w przeliczeniu na 1 

mieszkańca wzrosła w 2014 o 27,72% w stosunku do roku 2008. Dane na temat kształtowania 

się kwoty wydatków gminy Osiek w latach 2008 – 2014 prezentuje Tabela 22. 

Tabela 22 Wydatki budżetu gminy Osiek w latach 2008 - 2014 

Wyszczegól-
nienie 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Wydatki ogółem 
(w zł) 

5 389 001 5 815 186 7 809 063 7 816 699 6 678 965 
6 752 

474 
6 870 

795 

Wydatki 
majątkowe 
inwestycyjne (w 
zł) 

339 854 661 666 2 172 842 1 978 174 202 994 481 880 664 642 

% udział 
wydatków 

6,31 8,47 27,82 25,31 3,04 7,14 9,67 
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inwestycyjnych 
w wydatkach 
ogółem 

Wydatki ogółem 
na 1 mieszkańca 
(w zł) 

2 186 2 361 3 156 3 144 2 711 2 743 2 792 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Osiek 

  Zgodnie z art. 243 obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240) organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku 

budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty 

przypadających w danym roku budżetowym: spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, 

wykupów papierów wartościowych oraz spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń 

i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną 

z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych 

o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów 

ogółem budżetu. 

Jak pokazują dane zamieszczone w poniższych tabelach w przypadku Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2015 - 2031 relacja planowanej łącznej kwoty 

spłaty zobowiązań do dochodów w każdym roku przyjmuje wartość niższą niż wartość 

dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego zgodnie za zapisami art. 243 

ustawy o finansach publicznych. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do 

dochodów w każdym roku prognozowanego okresu odznacza się wartościami dużo niższym 

niż dopuszczalna wartość wskaźnika spłaty zobowiązań, co jednoznacznie wskazuje na 

możliwości Gminy w finansowaniu przyszłych inwestycji. Jest to niezwykle ważne z punktu 

widzenia możliwości realizacji celów niniejszej Strategii. 

 

Tabela 23 oraz Tabela 24 prezentują Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osiek na lata 

2015 - 2031. 
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Tabela 23 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek na lata  2015 - 2031 
Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Dochody  ogółem, w tym: 6 811 
028,00 

7 078 
000,00 

7 301 
000,00 

7 448 
000,00 

7 560 
000,00 

7 610 
000,00 

7 669 
000,00 

7 829 
000,00 

7 987 
000,00 

Bieżące 6 781 
028,00 

7 058 
000,00 

7 198 
000,00 

7 340 
000,00 

7 390 
000,00 

7 450 
000,00 

7 509 
000,00 

7 569 
000,00 

7 812 
000,00 

Majątkowe 30 000,00 20 000,00 
103 

000,00 
108 

000,00 
170 

000,00 
160 

000,00 
160 

000,00 
170 

000,00 
175 

000,00 

w tym ze sprzedaży majątku 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wydatki  ogółem, w tym: 7 332 
216,00 

6 944 
668,00 

7 167 
668,00 

7 314 
668,00 

7 426 
668,00 

7 476 
668,00 

7 535 
668,00 

7 695 
652,00 

7 937 
000,00 

wydatki bieżące, w tym: 6 456 
716,00 

6 544 
668,00 

6 677 
668,00 

6 814 
668,00 

6 926 
668,00 

6 966 
668,00 

7 120 
000,00 

7 175 
250,00 

7 310 
750,00 

Odsetki 58 000,00 50 000,00 48 000,00 46 000,00 45 000,00 44 250,00 37 750,00 
31 

250,00 
24 750,00 

z tytułu gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki majątkowe 875 
500,00 

400 
000,00 

490 
000,00 

500 
000,00 

500 
000,00 

510 
000,00 

415 
668,00 

520 
402,00 

626 
250,00 

Wynik budżetowy - 521 
188,00 

133 
332,00 

133 
332,00 

133 
332,00 

133 
332,00 

133 
332,00 

133 
332,00 

133  
348,00 

50 000,00 

Przychody ogółem, w tym: 654 
520,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zaciągnięcie kredytów/ pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wolne środki 654 
520,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozchody ogółem, w tym: 133 
332,00 

133 
332,00 

133 
332,00 

133 
332,00 

133 
332,00 

133 
332,00 

133 
332,00 

133 
348,00 

50 000,00 

spłata kredytów/ pożyczek i wykup 133 133 133 133 133 133 133 133 50 000,00 
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papierów wartościowych 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00 348,00 

w tym łączna kwota wyłączeń z 
limitu spłaty zobowiązań o którym 
mowa w art. 243 ustawy 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stan zadłużenia na koniec okresu 1 383 
340,00 

1 250 
008,00 

1 116 
676,00 

983 
344,00 

850 
012,00 

716 
680,00 

583 
348,00 

450 
000,00 

400 
000,00 

Maksymalny dopuszczalny 
wskaźnik spłaty zobowiązań 

6,45% 7,19% 8,26% 6,62% 7,24% 6,77% 6,51% 5,85% 5,87% 

Relacja planowanej łącznej kwoty 
spłaty zobowiązań do dochodów 

2,81% 2,59% 2,48% 2,41% 2,36% 2,33% 2,23% 2,10% 0,94% 

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 
243 ufp 

TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Osiek 

Tabela 24 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osiek na lata  2015 - 2031 c.d. 
Wyszczególnienie 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

 Dochody  ogółem, w tym: 8 148 
000,00 

8 317 
000,00 

8 479 
000,00 

8 644 
000,00 

8 813 
000,00 

8 985 
000,00 

9 160 
000,00 

9 339 
000,00 

Bieżące 7 968 
000,00 

8 127 
000,00 

8 289 
000,00 

8 454 
000,00 

8 623 
000,00 

8 795 
000,00 

8 970 
000,00 

9 149 
000,00 

Majątkowe 180 
000,00 

190 
000,00 

190 
000,00 

190 
000,00 

190 
000,00 

190 
000,00 

190 
000,00 

190 
000,00 

w tym ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wydatki  ogółem, w tym: 8 098 
000,00 

8 267 
000,00 

8 429 
000,00 

8 594 
000,00 

8 763 
000,00 

8 935 
000,00 

9 110 
000,00 

9 289 
000,00 

wydatki bieżące, w tym: 7 453 
000,00 

7 598 
250,00 

7 746 
500,00 

7 897 
750,00 

8 052 
000,00 

8 209 
250,00 

8 370 
500,00 

8 534 
750,00 

odsetki 22 000,00 19 16 500,00 13 750,00 11 000,00 8 250,00 5 500,00 2 
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250,00 750,00 

z tytułu gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wydatki majątkowe 645 
000,00 

668 
750,00 

682 
500,00 

696 
250,00 

711 
000,00 

725 
750,00 

739 
500,00 

754 
250,00 

Wynik budżetowy 50 000,00 
50 

000,00 
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

50 
000,00 

Przychody ogółem, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zaciągnięcie kredytów/ pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wolne środki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozchody ogółem, w tym: 50 000,00 
50 

000,00 
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

50 
000,00 

spłata kredytów/ pożyczek i wykup papierów 
wartościowych 

133 
332,00 

133 
332,00 

133 
332,00 

133 
332,00 

133 
332,00 

133 
332,00 

133 
332,00 

133 
348,00 

w tym łączna kwota wyłączeń z limitu spłaty 
zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stan zadłużenia na koniec okresu 350 
000,00 

300 
000,00 

250 
000,00 

200 
000,00 

150 
000,00 

100 
000,00 

50 000,00 0,00 

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty 
zobowiązań 

5,84% 6,26% 6,32% 6,36% 6,40% 6,44% 6,48% 6,51% 

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty 
zobowiązań do dochodów 

0,88% 0,83% 0,78% 0,74% 0,69% 0,65% 0,61% 0,56% 

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Osiek
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Okres programowania Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 – 2022 pokrywa się 

z okresem wydatkowania środków w ramach nowej perspektywy budżetowej UE, dlatego też 

bardzo ważna z punktu widzenia efektywności w realizacji postanowień niniejszego 

dokumentu może okazać się skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.  

Gmina Osiek posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze 

środków UE: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013: 

 Budowa sali gimnastycznej w Osieku (wartość projektu 2 068 685,55 zł); 

 Rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Osieku 

(wspólny projekt realizowany przez udziałowców ZUOK „Stary Las”; udział 

gminy Osiek – 180 000,00 zł); 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013: 

 Modernizacja świetlic wiejskich w Wycinkach, Lisówku, Karszanku 

i Kasparusie (wartość projektu 123 535,00  zł); 

 Termomodernizacja i remont budynku remizy OSP, w tym świetlica wiejska 

w Osieku (wartość projektu 91 471,41 zł); 

 Termomodernizacja i remont budynku remizy OSP, w tym świetlica wiejska 

Radogoszczy (wartość projektu 151 471,41 zł); 

 Budowa 3 placów zabaw – Osiek, Wycinki i Karszanek (wartość projektu 

25 737,75 zł). 
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3. STRATEGIA ROZWOJU GMINY 

3.1. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT jest narzędziem, dzięki któremu możliwe jest rozpoznanie silnych 

i słabych stron gminy, a także istniejących i potencjalnych szans i zagrożeń płynących 

z otoczenia zewnętrznego. 

Czynniki określone jako silne strony, odpowiednio wykorzystane, sprzyjać będą rozwojowi 

gminy w przyszłości, natomiast obecnie pozytywnie wyróżniają gminę w otoczeniu, są 

przewagą konkurencyjną. 

Brak eliminacji czynników wskazanych jako słabe strony, lub co najmniej niwelacji siły ich 

oddziaływania, będzie hamować rozwój gminy w przyszłości. 

Uwarunkowania określone jako szanse, przy umiejętnym wykorzystaniu wpłyną 

w przyszłości pozytywnie na rozwój gminy. 

Zagrożenia to czynniki, które obecnie nie wpływają negatywnie na funkcjonowanie gminy, 

ale mogą w taki sposób oddziaływać w przyszłości. 

Tabela 25 Analiza SWOT 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 
1) Korzystne położenie - bliskość autostrady 

A1; 
2) Występowanie cennych przyrodniczo 

obszarów; 
3) Duża lesistość; 
4) Szczególne predyspozycje obszaru gminy 

do rozwoju turystyki krajoznawczej; 
5) Występowanie czystych jezior; 
6) Predyspozycje do rozwoju agroturystyki; 
7) Duża liczba fundacji, stowarzyszeń i 

organizacji społecznych; 
 

1) Starzenie się lokalnego społeczeństwa; 
2) Rosnące bezrobocie; 
3) Bardzo duży udział osób w szczególnej 

sytuacji na rynku (długotrwale bezrobotni, 
osoby o niskim poziomie wykształcenia, 
osoby w wieku do 25 lat i powyżej 50 lat) 
pracy wśród osób bezrobotnych; 

4) Mała liczba miejsc pracy; 
5) Rosnąca liczba osób korzystających 

z pomocy społecznej; 
6) Ubóstwo i wykluczenie społeczne znacznej 

części mieszkańców gminy; 
7) Duży odsetek dzieci wychowujących się 

w rodzinach o trudnej sytuacji 
materialnej; 

8) Niewielki stopień zwodociągowania 
gminy; 

9) Niewielki stopień skanalizowania gminy; 
10) Słabo rozwinięta infrastruktura drogowa; 

zły stan dróg; 
11) Słabo rozwinięta sieć komunikacji 
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publicznej; 
12) Bardzo słabo rozwinięta infrastruktura 

sportowa; 
13) Słaba jakość gleb, bardzo duży odsetek 

małych gospodarstw, niekorzystne 
warunki do rozwoju rolnictwa; 

14) Stagnacja gospodarcza przejawiająca się 
niską wartością wskaźnika liczby jednostek 
gospodarczych nowo zarejestrowanych 
przypadających na 10 tys. ludności; 

15) Niewykorzystany potencjał turystyczny 
gminy w szczególności w zakresie 
jednodniowej turystyki krajoznawczej; 

16) Słabo rozwinięta baza turystyczna 
i gastronomiczna; 

SZANSE ZAGROŻENIA 
1) Możliwość pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych, w szczególności środków UE 
w ramach perspektywy budżetowej       
2014 – 2020; 

2) Coraz większa dostępność preferencyjnych 
kredytów oraz środków w ramach innych 
instrumentów finansowych dla 
przedsiębiorstw; 

3) Rosnący ruch turystyczny w skali kraju; 
4) Postępująca informatyzacja umożliwiająca 

dostęp do różnego rodzaju zasobów; 
5) Mobilność młodego pokolenia i 

umiejętność przystosowania się do 
wymagań pracodawców; 

1) Duża konkurencja przy ubieganiu się o 
środki ze źródeł zewnętrznych; 

2) Restrykcje związane z występowaniem 
cennych przyrodniczo obszarów objętych 
ochroną; 

3) Marginalizacja grup społecznych 
charakteryzujących się niskim stopniem 
aktywności i zaradności; 

4) Skomplikowany system prawny i 
podatkowy zniechęcający do 
podejmowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

5) Nasilenie kryzysu gospodarczego i jego 
negatywnych skutków; 

6) Pogarszająca się sytuacja demograficzna w 
skali kraju; 
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3.2. WIZJA I MISJA GMINY 

 Wizja gminy Osiek jest opisem pożądanego stanu rzeczywistości lokalnej w 2022 r. 

Wizja to stan, do osiągnięcia którego dążyć będą zarówno władze samorządowe, partnerzy 

lokalni, jak i mieszkańcy, przy wykorzystaniu istniejącego potencjału oraz szans 

pojawiających się w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Celem określenia wizji gminy 

jest nadanie kształtu obrazowi przyszłości, który będzie wynikiem realizacji zaplanowanych 

celów strategicznych. 

 

 
 

 

 Misja jest z kolei celem rozwojowym gminy. Określa rolę władz samorządowych oraz 

innych zaangażowanych podmiotów w procesie rozwoju lokalnej wspólnoty. W procesie 

wdrażania postanowień Strategii władze samorządowe pełnią rolę zarówno realizatora 

konkretnych przedsięwzięć, jak i koordynatora inicjatyw lokalnych liderów, organizacji 

pozarządowych, instytucji publicznych przedsiębiorców, nieformalnych grup mieszkańców, 

WIZJA GMINY:

OSIEK GMINĄ ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU Z ROZWINIĘTĄ INFRASTRUKTURĄ 

TECHNICZNĄ, STWARZAJĄCA DOGODNE 
WARUNKI DO ŻYCIA, PRACY ORAZ 

INWESTOWANIA, W PEŁNI 
WYKORZYSTUJĄCA SWÓJ POTENCJAŁ 

SPOŁECZNO - GOSPODARCZY

CEL STRATEGICZNY 3

CEL STRATEGICZNY 1 CEL STRATEGICZNY 2

CEL STRATEGICZNY 4
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itp. Misja gminy Osiek pełni funkcję nadrzędnego celu, z którego wynikają zaplanowane cele 

strategiczne (a w ich ramach także cele operacyjne i kierunki działań). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISJA GMINY:

Tworzenie warunków do poprawy jakości 
życia mieszkańców poprzez rozwiązywanie 

istniejących problemów społecznych, 
przeciwdziałanie wykluczeniu, poprawę 
warunków rozwoju przedsiębiorczości, 

rozbudowę i modernizację infrastruktury, 
przy poszanowaniu środowiska naturalnego

CEL STRATEGICZNY 3

CEL STRATEGICZNY 1 CEL STRATEGICZNY 2

CEL STRATEGICZNY 4
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3.3. CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE I DZIAŁANIA NA RZECZ 
ROZWOJU 

Mianem celu potocznie nazwać można wszystko to, co jest zamierzonym efektem 

planowanych do podjęcia w przyszłości działań. Cele nadają sens istnienia każdej jednostki 

organizacyjnej, w tym także gminy. W działalności jednostki samorządu terytorialnego 

najważniejszymi spośród wszystkich celów są jej cele rozwojowe. Prawidłowo zaplanowane 

cele rozwojowe powinny być odpowiedzią na skonkretyzowane potrzeby gminy określone na 

podstawie przeprowadzonej diagnozy. Wyniki takiej diagnozy dla gminy Osiek zostały 

zaprezentowane w poprzednich rozdziałach niniejszego opracowania.  

Podstawową zasadą, którą należy się posługiwać w procesie wyznaczania celów 

rozwojowych gminy, jest zasada jasnego i precyzyjnego ich określania, tak aby nie 

powstawały wątpliwości co do ich zgodności z wizją i misją. Cele powinny być także ściśle 

mierzalne i realistyczne.  

Prawidłowo sformułowane cele strategiczne stają się podstawą do opracowania w następnej 

kolejności planów strategicznych. Plany strategiczne z kolei mają za zadanie, poprzez 

ustalenie priorytetów działań i podjęcie decyzji na różnych poziomach, umożliwienie 

zrealizowania założonych wcześniej celów strategicznych. 

Plan rozwoju strategicznego gminy Osiek wyznaczono poprzez określenie celów 

strategicznych w czterech równorzędnych względem siebie obszarach (Społeczeństwo, 

Gospodarka, Przestrzeń i Infrastruktura, Środowisko) oraz celów operacyjnych w ramach 

poszczególnych celów strategicznych. Celom operacyjnym z kolei przyporządkowano 

konkretne kierunki działań. Określoną w poprzednim podrozdziale misję gminy traktować 

można jako cel nadrzędny względem celów strategicznych. Wizja natomiast, to stan, który 

zostanie osiągnięty w przypadku pełnej, prawidłowej realizacji nakreślonego planu 

strategicznego gminy Osiek. 

Na poniższym rysunku zaprezentowano drzewo celów zawierające nakreślone cele 

strategiczne i operacyjne w ramach wspomnianych wcześniej obszarów. 
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•Cel strategiczny 1 Redukcja skali problemów społecznych; wzrost konkurencyjności kapitału ludzkiego na rynku pracy
•Cel operacyjny 1.1. Przeciwdziałanie biedzie, zjawiskom patologicznym, wykluczeniu społecznemu
•Cel operacyjny 1.2. Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży poprzez podnoszenie warunków i jakości kształcenia
•Cel operacyjny 1.3. Podejmowanie działań na rzecz lepszego dostosowania mieszkańców do sytuacji na rynku pracy
•Cel opracyjny 1.4.  Aktywizacja społeczna osób w wieku poprodukcyjnym; integracja lokalnej społeczności
•Cel operacyjny 1.5. Rozwój życia społecznego poprzez poszerzenie oferty kulturalnej i sportowej

SPOŁECZEŃSTWO

•Cel strategiczny 2 Kreowanie warunków rozwoju gospodarczego gminy przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych
•Cel operacyjny 2.1. Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
•Cel operacyjny 2.2. Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy
•Cel operacyjny 2.3. Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju branży turystycznej, szczególnie w zakresie turystyki 

krajoznawczej)
•Cel operacyjny 2.4. Wspieranie rozwoju pozarolniczych form działalności, w szczególności agroturystyki
•Cel operacyjny 2.5. Opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu promocji gminy

GOSPODARKA

•Cel strategiczny 3  Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej 
oraz tworzenie funkcjonalnej przestrzeni publicznej

•Cel operacyjny 3.1. Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej
•Cel opracyjny 3.2. Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej
•Cel opreacyjny 3.3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej
•Cel operacyjny. 3.4. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej; przeciwdziałanie e-wykluczeniu, rozwój społeczeństwa 

informacyjnego
•Cel operacyjny 3.5. Kreowanie funkcjonalnej i przyjaznej mieszkańcom przestrzeni publicznej

PRZESTRZEŃ I 
INFRASTRUKTURA

•Cel strategiczny 4 Ochrona środowiska, edukacja ekologiczna
• Cel operacyjny 4.1. Ochrona zasobów środowiska przyrodniczego
•Cel operacyjny 4.2. Podejmowanie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków
•Cel strategiczny 4.3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promocja proekologicznego stylu życia
•Cel strategiczny 4.4. Racjonalny system gospodarowania odpadami

ŚRODOWISKO
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Cele Kierunki działań 
Cele strategiczne Cele operacyjne 

1. Redukcja skali 
problemów 
społecznych; wzrost 
konkurencyjności 
kapitału ludzkiego 
na rynku pracy 
 
 

1.1.Przeciwdziałanie 
biedzie, zjawiskom 
patologicznym, 
wykluczeniu 
społecznemu  

 wsparcie uczestnictwa osób starszych w systemie kształcenia ustawicznego; 
 wspieranie organizacji szkoleń i doradztwa w zakresie przedsiębiorczości, w tym 

dotyczących zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej; 
 podejmowanie działań dostosowawczych w ramach polityki społecznej w 

kontekście starzenia się społeczeństwa; 
 wsparcie i aktywizacja osób niepełnosprawnych,  w tym  wyrównywanie szans w 

dostępie do edukacji i rynku pracy; 
 tworzenie, udoskonalanie i realizacja programów pomocy rodzinie i pomocy 

społecznej przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu; 
 współpraca przy wdrażaniu programów przeciwdziałania bezrobociu; 
 wprowadzenie działań mających na celu ograniczenie patologii społecznych 

poprzez np. grupy wsparcia, profesjonalne doradztwo prawne, zawodowe, pomoc 
psychologiczną, poradnictwo, mediacje; 

1.2.Wyrównywanie szans 
rozwojowych dzieci i 
młodzieży poprzez 
podnoszenie warunków   
i jakości kształcenia 

 modernizacja i rozwój infrastruktury edukacyjnej; doposażanie placówek 
oświatowych; 

 poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych; 
 promowanie programów autorskich, własnych oraz innowacji w systemie 

kształcenia; 
 wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na rozwijanie u dzieci i młodzieży 

kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości; 
 podnoszenie kwalifikacji kadry edukacyjnej; 

1.3.Podejmowanie 
działań na rzecz lepszego 
dostosowania 
mieszkańców do sytuacji 

 kształtowanie i promocja postaw kształcenia ustawicznego; 
 współpraca z powiatem oraz lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie nowych 

kierunków oraz nowoczesnych metod kształcenia zawodowego (np. kształcenie w 
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na rynku pracy miejscu pracy); 
 podejmowanie działań na rzecz dostosowania kierunków kształcenia w szkołach 

ponadgimnazjalnych do potrzeb lokalnego rynku pracy; 
 współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie monitoringu i analizy 

lokalnego rynku pracy oraz struktury osób bezrobotnych; 
 wspieranie rozwoju systemu szkoleń i kursów zawodowych dla osób bezrobotnych 

oraz wymagających zmiany kwalifikacji; 

1.4.Aktywizacja 
społeczna osób w wieku 
poprodukcyjnym; 
integracja lokalnej 
społeczności 

 integracja mieszkańców wokół działalności organizacji trzeciego sektora; 
 wspieranie działań integrujących seniorów i ludzi młodych; 
 upowszechnianie idei wolontariatu wśród osób starszych; 
 organizacja szkoleń dedykowanych osobom starszym w zakresie korzystania z 

komputera i Internetu; 
 zachęcanie osób starszych do wykorzystywania swojego doświadczenia w 

działalność na rzecz społeczności lokalnej; 

1.5 Rozwój życia 
społecznego poprzez 
poszerzenie oferty 
kulturalnej i sportowej 

 promocja i wspomaganie aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej 
mieszkańców gminy; 

 doskonalenie procedur konsultacji społecznych; 
 promocja i wspieranie wolontariatu; 
 wspieranie inicjatyw oddolnych w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, 

sportowych, rekreacyjnych; 
 zwiększenie dostępności do kultury i rekreacji dla osób z każdej grupy wiekowej; 
 wspieranie działań kulturotwórczych; 

2. Kreowanie 
warunków rozwoju 
gospodarczego 
gminy przy 

2.1.Poprawa sytuacji          
na lokalnym rynku pracy 
poprzez wspieranie 
rozwoju 
przedsiębiorczości 

 współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w celu kreowania korzystnych warunków 
do rozwoju mikro, małej i średniej przedsiębiorczości; 

 wprowadzanie systemu ulg i zachęt dla przedsiębiorców i osób planujących 
rozpocząć własną działalność gospodarczą; 

 wsparcie rozwoju innowacyjności; 
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wykorzystaniu 
walorów 
przyrodniczych 

 zapewnienie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom wsparcia instytucjonalnego, 
pomoc i ułatwienie dostępu do informacji o możliwościach pozyskania środków na 
utworzenie lub rozwój firmy; 

2.2.Podnoszenie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy 

 współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego; 
 przyjazne dla inwestorów planowanie przestrzenne; 
 przygotowanie atrakcyjnej oferty, m.in. podatkowej dla inwestorów chcących 

prowadzić działalność na terenie gminy; 

2.3.Tworzenie 
korzystnych warunków 
do rozwoju branży 
turystycznej 

 budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej; 
 wspieranie rozwoju branży usługowej działającej na rzecz turystów i mieszkańców; 
 rozwój, promocja oraz tworzenie nowych produktów turystycznych i kulturowych 

w oparciu o tradycje gminy i regionu; 
 utworzenie bazy zasobów turystycznych; 
 promocja walorów przyrodniczych występujących na terenie gminy; 

2.4.Wspieranie rozwoju 
pozarolniczych form 
działalności,                           
w szczególności 
agroturystyki 

 inicjowanie powstawania, wspieranie działalności i promocja różnorodnych 
organizacji zrzeszających rolników; 

 pomoc w tworzeniu rolniczych zrzeszeń gospodarczych, np. grup producenckich; 
 wsparcie i promocja tworzenia gospodarstw agroturystycznych oraz produkujących 

zdrową żywność; 
 wspieranie organizacji szkoleń dla mieszkańców w zakresie podejmowania i 

prowadzenia działalności agroturystycznej; 
 pomoc w pozyskiwaniu funduszy na podejmowanie działalności agroturystycznej; 

2.5.Opracowanie i 
wdrożenie skutecznego 
systemu promocji gminy 

 promocja walorów turystyczno - rekreacyjnych gminy w regionie; 
 przygotowanie publikacji dotyczących walorów turystycznych gminy i 

poszczególnych sołectw; 
 promocja na portalach społecznościowych; wykorzystanie nowych technologii 

komunikacyjnych dla promocji gminy; 
 organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym  bazujących na tradycji i specyfice 
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gminy; 
 współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami w zakresie promocji gminy i 

poszczególnych  sołectw; 
 współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie promocji regionu; 

3. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców 
poprzez 
modernizację i 
rozbudowę 
infrastruktury 
technicznej oraz 
tworzenie 
funkcjonalnej 
przestrzeni 
publicznej 

3.1.Rozbudowa sieci 
wodno - kanalizacyjnej 

 rozbudowa sieci wodociągowej; 
 rozbudowa sieci kanalizacyjnej; 
 podejmowanie działań na rzecz wspierania budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków w miejscach, w których budowa sieci kanalizacyjnej nie jest możliwa; 

3.2.Modernizacja                
i rozwój infrastruktury 
drogowej 

 budowa dróg; 
 utwardzenie dróg nieutwardzonych; 
 remonty chodników i ulic; 
 likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych; 

3.3.Modernizacja               
i rozbudowa 
infrastruktury sportowo 
- rekreacyjnej 

 modernizacja istniejących boisk i placów zabaw; 
 budowa nowych boisk, placów zabaw; 
 urządzanie przestrzeni publicznej na potrzeby ogólnodostępnych miejsc rekreacji i 

wypoczynku; 
 skuteczny system informacji o dostępnej ofercie sportowo - rekreacyjnej; 
 promocja sportu i aktywnego wypoczynku, wspieranie działalności klubów 

sportowych; 

3.4.Rozbudowa 
infrastruktury 
teleinformatycznej; 
przeciwdziałanie              
e-wykluczeniu, rozwój 
społeczeństwa 
informacyjnego 

 zmniejszenie zasięgu obszarów wykluczonych cyfrowo poprzez inicjowanie działań 
związanych z poprawą dostępności do sieci szerokopasmowej i sieci 
teleinformatycznej; 

 rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego; 
 wspieranie firm prywatnych w zakresie budowy nowoczesnej infrastruktury 

telekomunikacyjnej; 
 zwiększanie dostępności usług publicznych przy wykorzystaniu Internetu i innych 

nowoczesnych technologii; 
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 zapewnienie powszechnego dostępu do e-usług i e-administracji; 

3.5.Kreowanie 
funkcjonalnej                   
i przyjaznej 
mieszkańcom przestrzeni 
publicznej 

 podejmowanie działań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 
 zachowanie i przywracanie wysokiego poziomu estetyki otoczenia i ładu 

przestrzennego; 
 rozwój i pielęgnacja zieleni w przestrzeni publicznej; 
 inwentaryzacja zasobów przyrodniczych; 

4. Ochrona 
środowiska, 
edukacja 
ekologiczna 

4.1.Ochrona zasobów 
środowiska 
przyrodniczego 

 modernizacja systemu oświetlenia ulicznego - montaż elementów 
energooszczędnych; 

 podejmowanie działań na rzecz ograniczania niskiej emisji; 
 promocja upraw nieżywnościowych na cele energetyczne; 
 promocja i wspieranie ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych; 
 ochrona ważnych pod względem przyrodniczym terenów i obiektów; 
 modernizacja systemów melioracyjnych; 

4.2.Podejmowanie 
działań na rzecz 
poprawy efektywności 
energetycznej budynków 

 kampania promocyjna i informacyjna na rzecz wymiany źródeł ciepła na  
nowoczesne i ekologiczne; 

 wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 
 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej; 
 kampania informacyjna dotycząca promocji działań zmierzających do ograniczania 

niskiej emisji; 

4.3.Podnoszenie 
świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców oraz 
promocja 
proekologicznego stylu 
życia 

 organizacja kampanii edukacyjnych promujących postawy proekologiczne; 
 edukacja mieszkańców z zakresu naturalnych zasobów środowiska i ich ochrony; 
 organizacja zajęć terenowych dla uczniów placówek oświatowych; 
 organizacja akcji sprzątania świata; 
 organizacja akcji informacyjnych; 

4.4.Racjonalny system 
gospodarowania 

 upowszechnianie selektywnej zbiórki odpadów; 
 odpowiednie składowanie zebranych odpadów; 
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odpadami  edukacja mieszkańców w zakresie odpowiedniego segregowania śmieci; 
 zwiększenie udziału recyklingu; 
 wyeliminowanie nielegalnych składowisk śmieci; 
 monitoring zagrożeń w zakresie nielegalnych wysypisk śmieci; 
 organizowanie efektywnego systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i 

niebezpiecznych; 
 wsparcie procesów utylizacyjnych, w szczególności odpadów azbestowych. 
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4. NAWIĄZANIA DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 

4.1. EUROPA 2020. STRATEGIA NA RZECZ INTELIGENTNEGO I 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU 
SPOŁECZNEMU 

Strategia Europa 2020 jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej na rzecz 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Rozwiązanie problemów powstałych na skutek 

kryzysu gospodarczego nie jest jedynym powodem, dla którego strategia została opracowana. 

Strategia ma pomóc w skorygowaniu niedociągnięć europejskiego modelu wzrostu 

gospodarczego, a co za tym idzie stworzyć warunki dla zrównoważonego i sprzyjającego 

włączeniu społecznemu wzrostowi.  

Celem realizacji założeń Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu (EUROPA 2020) jest transformacja gospodarki Unii 

Europejskiej na w pełni inteligentną, zrównoważoną, sprzyjającą włączeniu społecznemu, 

z wysokimi wskaźnikami zatrudnienia i wydajności oraz większą spójnością społeczną. 

Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: 

 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; 

 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej 

z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim 

poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

W strategii wyznaczone zostały także cele Unii na 2020 rok. Zgodnie z nimi: 

 wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%; 

 na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczyć 3% PKB Unii; 

 należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym 

ograniczenie emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to 

warunki); 

 liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 

10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe 

wykształcenie; 

 liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln. 
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Powyższe cele szczegółowe wpisują się w realizację trzech ogólnych priorytetów: 

inteligentny rozwój, zrównoważony rozwój, rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. 

Komisja w Strategii przedstawia siedem projektów przewodnich, które umożliwią postępy w 

ramach każdego z priorytetów tematycznych: 

 „Unia innowacji” – wykorzystywanie działalności badawczo-rozwojowych do 

zwalczania takich problemów jak: zmiany klimatu, efektywność energetyczna, 

zasoby czy zmiany demograficzne; 

 „Młodzi w drodze” – poprawa warunków i podniesienie atrakcyjności 

europejskiego szkolnictwa wyższego oraz podniesienie poziomu kształcenia 

i szkolenia na każdym szczeblu edukacyjnym, a także poprawa sytuacji 

młodzieży na rynku pracy; 

 „Europejska agenda cyfrowa” – osiąganie trwałych korzyści ekonomicznych 

i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego, a przez to ułatwienie dostępu do 

szerokopasmowego Internetu; 

 „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – wsparcie w kierunku 

niskoemisyjnego i efektywniejszego wykorzystania zasobów przez 

społeczeństwo; zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego; 

 „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” – wsparcie przedsiębiorczości 

i pomoc w sprostaniu nowych wyzwań, wsparcie konkurencyjności przemysłu 

europejskiego, pomoc w wykorzystaniu możliwości wynikających 

z globalizacji i gospodarki przyjaznej środowisku; 

 „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – unowocześnianie 

rynków pracy związane z rosnącym bezrobociem, a także zapewnienie 

trwałości obecnych modeli społecznych; 

 „Europejski program walki z ubóstwem” – zapewnienie spójności 

gospodarczej, społecznej i terytorialnej, zwiększenie świadomości i uznania 

pracy ludzi ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, umożliwiając 

im godne życie i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. 

Cele zaplanowane do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 

2015 – 2020 są zgodne z priorytetami, celami oraz założeniami projektów przewodnich 

Strategii Europa 2020. W założenia priorytetu II Strategii Europa 2020 (wzrost 

zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie 

korzystającej z zasobów i konkurencyjnej) wpisuje się cel strategiczny 4 Strategii Rozwoju 
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Gminy Osiek na lata 2015 – 2022 (ochrona środowiska, edukacja ekologiczna), a w 

szczególności cele operacyjne 4.2 (podejmowanie działań na rzecz poprawy efektywności 

energetycznej budynków) oraz 4.3 (podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 

oraz promocja proekologicznego stylu życia). Założenie priorytetu III (wzrost sprzyjający 

włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia i 

zapewniającej spójność: gospodarczą, społeczną i terytorialną) Strategii Europa 2020 z kolei 

będzie realizowane przez wdrażanie celów strategicznych 1 (redukcja skali problemów 

społecznych; wzrost konkurencyjności kapitału ludzkiego na rynku pracy) oraz 2 (kreowanie 

warunków rozwoju gospodarczego gminy przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych) 

Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 – 2022 i wszystkich celów operacyjnych 

wyszczególnionych w ramach tych dwóch celów strategicznych. 

4.2. POLSKA 2030. TRZECIA FALA NOWOCZESNOŚCI. DŁUGOOKRESOWA 

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU. 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030; Trzecia fala nowoczesności; 

stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem 

kraju, którego założenia zostały określone w ustawie o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju kraju oraz przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 roku dokumencie 

Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. Strategia jest głównym dokumentem 

określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno – gospodarczego 

kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju z uwzględnieniem zasady 

zrównoważonego rozwoju. Głównym celem Strategii jest poprawa jakości życia Polaków 

mierzona zarówno wskaźnikami jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w 

Polsce. Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację następujących celów strategicznych: 

I. Innowacyjność gospodarki i kreatywność indywidualna: 

Cel 1. Wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, stworzenie 

warunków dla wzrostu oszczędności oraz podaży pracy i innowacji; 

Cel 2. Zmniejszanie długu publicznego i kontrola deficytu w cyklu 

koniunkturalnym; 

Cel 3. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz 

podniesienie konkurencyjności nauki; 

Cel 4. Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki; 

II. Polska Cyfrowa: 
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Cel 5. Stworzenie Polski Cyfrowej; 

III. Kapitał Ludzki 

Cel 6. Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie 

„workfarestate”; 

IV. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko: 

Cel 7. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska; 

V. Równoważenie potencjałów rozwojowych regionu: 

Cel 8. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego zrównoważenia rozwoju dla 

rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych; 

Cel 9. Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie 

zrównoważonego , spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu 

transportowego; 

VI. Efektywność i sprawność państwa: 

Cel 10. Stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania administracji 

publicznej; 

VII. Kapitał społeczny: 

Cel 11. Wzrost społecznego kapitału rozwoju. 

W założenia celu 3 (poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach 

oraz podniesienie konkurencyjności nauki) wpisuje się cel operacyjny1.2. (wyrównywanie 

szans rozwojowych dzieci i młodzieży poprzez podnoszenie warunków i jakości kształcenia)  

Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 – 2022. Oprócz tego, cel 4 (wzrost wydajności i 

konkurencyjności gospodarki) Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030 

realizowany będzie przez cel strategiczny 2 niniejszej Strategii kreowanie warunków rozwoju 

gospodarczego gminy przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych) oraz wszystkie cele 

operacyjne w ramach niego wyszczególnione. W cel 7 analizowanego dokumentu wyższego 

szczebla (zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska) wpisuje się cel strategiczny 4 (ochrona środowiska, edukacja ekologiczna) 

Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 – 2022 oraz wszystkie cele operacyjne 

wyszczególnione w ramach tego celu strategicznego. Do realizacji celu 11 (wzrost 

społecznego kapitału rozwoju) Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030 

przyczyni się z kolei wdrożenie założeń celu operacyjnego1.3. (podejmowanie działań na 

rzecz lepszego dostosowania mieszkańców do sytuacji na rynku pracy) gminnej Strategii. 
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4.3. STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020. AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO, 
KONKURENCYJNA GOSPODARKA, SPRAWNE PAŃSTWO. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest elementem nowego systemu zarządzania rozwojem 

kraju, którego fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 

2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z 

późn. zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów z 27 kwietnia 2009 r. dokumencie 

Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. 

Głównym celem Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i 

instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz 

poprawę jakości życia ludności.  

Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne: 

 sprawne i efektywne państwo; 

 konkurencyjna gospodarka; 

 spójność społeczna i terytorialna. 

W obszarach tych koncentrować się będą główne działania. Strategia określa także jakie 

interwencje są niezbędne w perspektywie średniookresowej w celu przyspieszenia procesów 

rozwojowych. Strategia średniookresowa wskazuje działania polegające na usuwaniu barier 

rozwojowych, w tym słabości polskiej gospodarki ujawnionych przez kryzys gospodarczy, 

jednocześnie jednak koncentrując się na potencjałach społeczno-gospodarczych i 

przestrzennych, które odpowiednio wzmocnione i wykorzystane będą stymulowały rozwój. 

Celem głównym Strategii staje się więc wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 

społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony 

rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. 

Celami strategicznymi zawartymi w dokumencie są: 

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo: 

Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem; 

Cel I.2. Zapewnienie środków na działania rozwojowe; 

Cel.I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych 

potrzeb i aktywności obywatela; 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka: 

Cel.II.1. Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej; 

Cel.II.2. Wzrost wydajności gospodarki; 

Cel.II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki; 
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Cel.II.4. Rozwój kapitału ludzkiego; 

Cel.II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych; 

Cel.II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko: 

Cel.II.7. Zwiększenie efektywności transportu; 

Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna: 

Cel.III.1. Integracja społeczna; 

Cel.III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych; 

Cel.III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego zrównoważonego 

rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania 

potencjałów regionalnych. 

 W cel II.2. (wzrost wydajności gospodarki) Strategii Rozwoju Kraju 2020 wpisują się 

założenia 2 celu strategicznego Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 - 2022 

(kreowanie warunków rozwoju gospodarczego gminy przy wykorzystaniu walorów 

przyrodniczych) oraz wszystkie cele operacyjne w ramach niego wyszczególnione. Ponadto 

założenia celu II.4. (rozwój kapitału ludzkiego) realizowane będą przez cele operacyjne 1.2. 

wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży poprzez podnoszenie warunków i 

jakości kształcenia) oraz 1.3. (podejmowanie działań na rzecz lepszego dostosowania 

mieszkańców do sytuacji na rynku pracy) gminnej Strategii. Celowi II.6. (Bezpieczeństwo 

energetyczne i środowisko) Strategii Rozwoju Kraju 2020 odpowiadają wszystkie cele 

operacyjne wyszczególnione w ramach celu strategicznego 4 Strategii Rozwoju Gminy Osiek 

na lata 2015 – 2022. Integracja społeczna, która w analizowanym dokumencie wyższego 

szczebla określona została jako cel III.1. osiągana będzie także w ramach realizacji 

niniejszego lokalnego dokumentu poprzez cele operacyjne1.4. (aktywizacja społeczna osób w 

wieku poprodukcyjnym; integracja lokalnej społeczności) oraz 1.5 (rozwój życia społecznego 

poprzez poszerzenie oferty kulturalnej i sportowej). W cel III.3. (Wzmocnienie mechanizmów 

terytorialnego zrównoważonego rozwoju oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego 

wykorzystania potencjałów regionalnych) wpisuje się z kolei cel strategiczny 3 (poprawa 

warunków życia mieszkańców poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej 

oraz tworzenie funkcjonalnej przestrzeni publicznej) Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 

2015 – 2022. 
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4.4. KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010 – 2020: 
REGIONY, MIASTA, OBSZARY WIEJSKIE 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020; Regiony, Miasta, Obszary 

wiejskie (KSRR) jest dokumentem, który określa cele i sposób działania takich podmiotów 

publicznych, jak rząd i samorządy województw, w odniesieniu do polskiej przestrzeni, celem 

osiągnięcia strategicznych założeń rozwoju Polski. Strategia przedstawia cele polityki 

rozwoju regionalnego, uwzględniając przy tym obszary wiejskie i miejskie, a także definiuje 

ich relacje w odniesieniu do innych polityk publicznych, charakteryzujących się wyraźnym 

terytorialnym ukierunkowaniem.  

 Określonym w KSRR celem strategicznym polityki regionalnej jest wykorzystanie, 

w sposób efektywny, specyficznych regionalnych i terytorialnych potencjałów rozwojowych 

dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie 

długookresowym. Cele szczegółowe, których realizacja przewidziana jest do 2020 roku, to: 

 wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów; 

 budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na 

obszarach problemowych; 

 tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie.  

Działania podejmowane w ramach KSRR mają służyć pogodzeniu różnych interesów 

rozwojowych Polski. Są to interesy związane z konkurencyjnością regionów i wzmacnianiem 

tej konkurencyjności na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz z niedopuszczaniem 

do nadmiernych oraz nieakceptowanych pod względem społecznym i politycznym 

zróżnicowań międzyregionalnych oraz wewnątrzregionalnych. Podejście przedstawione w 

KSRR jest zgodne z kierunkiem zaproponowanym w „Zielonej Księdze w sprawie spójności 

terytorialnej – przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę”, w której proponowane jest 

lepsze wykorzystanie regionalnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych. 

Istotne znaczenie przypisuje się również temu, aby działania dotyczące sposobu 

wykorzystania przestrzeni oraz intensyfikacja procesów społeczno-gospodarczych, poprawa  

warunków życia i wzrost poziomu konsumpcji były zgodne z konstytucyjnym wymogiem 

rozwoju cechującego się trwałością i zrównoważeniem.  

 KSRR określa cele polityki regionalnej oraz instrumenty realizacji tych celów w 

kontekście przestrzennym. Polityka regionalna zakłada rozprzestrzenianie procesów 

rozwojowych z głównych ośrodków wzrostu (stolic województw) na całe obszary 
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województw. Polityka regionalna kieruje ponadto specjalne działania na terytoria 

wymagające szczególnego wsparcia procesów rozwojowych, w tym na obszary przygraniczne 

i peryferyjne. 

Układ celów KSRR  do 2020 roku tworzy triadę: konkurencyjność – spójność – sprawność: 

1. Konkurencyjność  - pomoc na rzecz wzrostu konkurencyjności regionów: 

a) wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków wojewódzkich i integracja 

ich obszarów funkcjonalnych, 

b) tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych i 

zwiększania absorpcji poza miastami wojewódzkimi, 

c) budowa podstaw konkurencyjności województw – działania tematyczne; 

2. Spójność - budowanie spójności terytorialnej i zapobieganie procesom marginalizacji 

na obszarach problemowych: 

a) wzmacnianie spójności w układzie krajowym,  

b) wspieranie obszarów wiejskich o najniższym poziomie dostępu mieszkańców 

do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe, 

c) restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących 

dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, 

d) przezwyciężenie niedogodności związanych z położeniem obszarów 

przygranicznych, szczególnie wzdłuż zewnętrznych granic UE, 

e) zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków wojewódzkich na 

obszarach o najniższej dostępności;  

3. Sprawność - tworzenie warunków sprzyjających skutecznej, efektywnej i partnerskiej 

realizacji działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie: 

a) wzmocnienie strategicznego wymiaru polityki regionalnej, 

b) poprawa jakości zarządzania politykami publicznymi, w tym ich właściwe 

ukierunkowanie terytorialne, 

c) przebudowa i wzmocnienie koordynacji w systemie wieloszczeblowego 

zarządzania, 

d) wspomaganie budowy kapitału społecznego dla rozwoju regionalnego w 

oparciu o sieci współpracy między różnymi aktorami polityki regionalnej.  

 Założenia Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 – 2022 są zgodne z 

postanowieniami i celami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, 

Miasta, Obszary Wiejskie. Szczególnie cel strategiczny 2 (kreowanie warunków rozwoju 
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gospodarczego gminy przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych) oraz cel strategiczny 3 

(poprawa warunków życia mieszkańców poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury 

technicznej oraz tworzenie funkcjonalnej przestrzeni publicznej) gminnej Strategii wpisują się 

odpowiednio w założenia celów strategicznych 1 i 2 analizowanego dokumentu wyższego 

szczebla.  

4.5. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2020 

 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 określa podstawowe wyzwania 

strategiczne dla Województwa Pomorskiego. Są nimi: 

 zwiększenie zatrudnienia mieszkańców we wszystkich kategoriach wiekowych, 

a także poprawa stanu zdrowia społeczeństwa dla lepszego wykorzystania 

potencjału wynikającego z wydłużania się życia; 

 poprawa jakości kształcenia na wszystkich poziomach z uwzględnieniem 

sygnałów płynących z rynku pracy oraz efektywne wykorzystanie potencjału 

naukowego pomorskich uczelni dla podniesienia ich konkurencyjności na arenie 

krajowej i międzynarodowej; 

 efektywna współpraca sektora naukowo - badawczego z sektorem 

przedsiębiorstw, lepsze warunki proeksportowo ukierunkowanych firm i 

klastrów gospodarczych, a także wzrost poziomu inwestycji w branżach o 

największym potencjale rozwoju opartych o specyficzne potencjały 

województwa; 

 stymulowanie aktywności społecznej i budowa regionalnej wspólnoty 

obywatelskiej czerpiącej, m.in. z wielokulturowego dziedzictwa, tradycji 

morskich i solidarnościowych, a także wzrost kompetencji mieszkańców, które 

warunkują zdolność do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się 

rzeczywistości; 

 zapewnienie sprawnych powiązań transportowych z centrami gospodarczymi 

Polski i Europy, integracja systemu transportu zbiorowego dla zwiększenia 

spójności wewnętrznej województwa i mobilności mieszkańców (także w 

wymiarze miejskim), w tym poprawa dostępności drogowej i kolejowej 

obszarów o najniższej dostępności w regionie; 

 wzrost bazy dochodowej obszarów w zasięgu oddziaływania korytarzy i węzłów 

transportowych (m. in. porty morskie, lotnicze, terminale intermodalne), 
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obszarów o unikatowej ofercie turystycznej, a także położonych poza Obszarem 

Metropolitalnym Trójmiasta; 

 ograniczenie dysproporcji wewnątrz regionu i zapewnienie dostępu do dobrej 

jakości usług publicznych (m. in. edukacji, ochrony zdrowia, 

szerokopasmowego Internetu, kultury oraz administracji), w tym do 

infrastruktury; 

 wykorzystanie potencjału posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa 

dostaw energii i lepszego zarządzania popytem na energię (inteligentne sieci), a 

także redukcja środowiskowych oddziaływań energetyki i przekształcenie 

regionu w krajowego lidera produkcji zielonej energii i technologii 

ekoefektywnych; 

 lepsze zarządzanie przestrzenią dla zmniejszenia presji na środowisko, poprawy 

bezpieczeństwa powodziowego, a także optymalnego wykorzystania 

potencjałów terytorialnych (przyrodniczego, krajobrazowego, kulturowego i 

gospodarczego) dla zapewnienia wysokiej jakości życia; 

 poprawa jakości zarządzania rozwojem, w tym wykreowanie regionu miejskiego 

o inteligentnej specjalizacji i rdzeniu w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta; a 

także wypracowanie optymalnych form współpracy samorządu województwa z 

partnerami w regionie, kraju i UE, jak również skuteczne i terminowe wdrożenie 

prawa UE w zakresie środowiska i energetyki. 

W Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 określono 3 cele strategiczne, a w ich 

ramach 10 celów operacyjnych: 

 Cel strategiczny: Nowoczesna gospodarka: 

 Cel operacyjny: Wysoka efektywność przedsiębiorstw; 

 Cel operacyjny: Konkurencyjne szkolnictwo wyższe; 

 Cel operacyjny: Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna; 

 Cel strategiczny: Aktywni mieszkańcy; 

 Cel operacyjny: Wysoki poziom zatrudnienia; 

 Cel operacyjny: Wysoki poziom kapitału społecznego; 

 Cel operacyjny: Efektywny system edukacji; 

 Cel operacyjny: Lepszy dostęp do usług zdrowotnych; 

 Cel strategiczny: Atrakcyjna przestrzeń; 

 Cel operacyjny: Sprawny system transportowy; 
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 Cel operacyjny: Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna; 

 Cel operacyjny: Dobry stan środowiska. 

 Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 - 2022 

charakteryzują się wysokim stopniem zgodności z celami Strategii Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 2020. Celowi operacyjnemu Wysoka efektywność przedsiębiorstw 

wyznaczonemu w ramach celu strategicznego Nowoczesna gospodarka wojewódzkiej 

strategii podporządkowany jest cel strategiczny 2 (kreowanie warunków rozwoju 

gospodarczego gminy przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych), a w szczególności cel 

operacyjny 2.1. (poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości) lokalnego dokumentu. Wspomniany cel operacyjny 2.1, a także cel 

operacyjny 1.3 (podejmowanie działań na rzecz lepszego dostosowania mieszkańców do 

sytuacji na rynku pracy) wpisują się także w cel operacyjny Wysoki poziom zatrudnienia 

Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Celowi operacyjnemu Efektywny 

system edukacji podporządkowany jest z kolei cel operacyjny 1.2. (wyrównywanie szans 

rozwojowych dzieci i młodzieży poprzez podnoszenie warunków i jakości kształcenia). W cel 

operacyjny Sprawny system transportowy, określony w wojewódzkiej Strategii w ramach 

celu strategicznego Atrakcyjna przestrzeń, wpisują się założenia celu operacyjnego 3.2. 

(modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej) Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 

- 2022. Cel strategiczny 4 gminnego dokumentu (ochrona środowiska, edukacja ekologiczna) 

w całości podporządkowany jest realizacji założeń celu operacyjnego Dobry stan środowiska 

określonego w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. 

4.6. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 jest 

jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. 

Tematyczny zakres oraz logika interwencji RPO WP są zdeterminowane m.in. zapisami 

sześciu Regionalnych Programów Strategicznych w zakresie: rozwoju gospodarczego 

(Pomorski Port Kreatywności), aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), 

transportu (Mobilne Pomorze), energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze), 

atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż) i ochrony zdrowia (Zdrowie dla 

Pomorzan). Zakres interwencji RPO WP skupia się na sferze gospodarczej, edukacji, 

aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystaniu specyficznych potencjałów 
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poszczególnych obszarów, a także na systemie transportowym, energii i środowisku. Przed 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 

postawiono następujące wyzwania: 

 stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania innowacyjne, 

skuteczniejsza komercjalizacja dorobku sfery B+R, dostarczenie kapitału dla 

rozwoju przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, wzmocnienie 

proeksportowo ukierunkowanych firm i klastrów gospodarczych, poprawa 

jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie; 

 poprawa jakości kształcenia i ograniczanie dysproporcji w dostępie do usług 

edukacyjnych na wszystkich poziomach, z uwzględnieniem sytuacji na rynku 

pracy; 

 zwiększenie zatrudnienia we wszystkich kategoriach wiekowych, poprawa 

stanu zdrowia, podniesienie poziomu aktywności społecznej i wzrost 

kompetencji mieszkańców dla lepszego wykorzystania potencjału 

wynikającego z wydłużania się życia; 

 aktywizacja obszarów depresji społeczno - gospodarczej oraz optymalizacja 

wykorzystania ich potencjałów (społecznego, gospodarczego, kulturowego i 

krajobrazowego); 

 osiągnięcie wewnętrznej spójności transportowej regionu, umocnienie pozycji 

transportu zbiorowego oraz efektywne połączenie regionalnego - drogowego i 

kolejowego - układu transportowego z systemem krajowym i europejskim; 

 wykorzystanie potencjału posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa 

dostaw energii, racjonalizacja zużycia energii oraz redukcja środowiskowych 

oddziaływań związanych z jej produkcją; 

 ograniczenie presji na środowisko, poprawa środowiskowych warunków życia 

mieszkańców, wzrost odporności regionu na zmiany klimatu. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 

realizowany jest przez 12 osi priorytetowych: 

OP 1. Komercjalizacja wiedzy; 

OP 2. Przedsiębiorstwa; 

OP 3. Edukacja; 

OP 4 . Kształcenie zawodowe; 

OP 5 . Zatrudnienie; 
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OP 6 . Integracja; 

OP 7. Zdrowie; 

OP 8. Konwersja; 

OP 9. Mobilność; 

OP 10. Energia; 

OP 11. Środowisko; 

OP 12. Pomoc techniczna. 

 Cele strategiczne i operacyjne określone w ramach Strategii Rozwoju Gminy Osiek na 

lata 2015 - 2020 są w pełni zgodne z celami Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Cel strategiczny 1 gminnej strategii 

(redukcja skali problemów społecznych; wzrost konkurencyjności kapitału ludzkiego na 

rynku pracy) charakteryzuje się wysokim stopniem zgodności z celami osi priorytetowych 3 

(Edukacja), 4 (Kształcenie zawodowe), 5 (Zatrudnienie) i 6 (Integracja). Cel strategiczny 2 

(kreowanie warunków rozwoju gospodarczego gminy przy wykorzystaniu walorów 

przyrodniczych) wpisuje się w założenia osi priorytetowej 2 (Przedsiębiorstwa) oraz 5 

(Zatrudnienie). Założenia osi priorytetowej 9 (Mobilność) wypełniał będzie cel strategiczny 3 

Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 - 2020, w szczególności cel operacyjny 3.2. 

(modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej). Cel strategiczny 4 (ochrona środowiska, 

edukacja ekologiczna) gminnej strategii zgodny jest z celami osi priorytetowych 10 (Energia) 

i 11 (Środowisko) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014 - 2020. 
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5. FINANSOWANIE STRATEGII 

 Realizacja działań określonych w ramach Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 

2015 - 2022 w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od możliwości finansowych gminy 

Osiek oraz od dostępności i skuteczności pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł 

finansowania. Realizacji celów operacyjnych i strategicznych zaplanowanych w niniejszym 

dokumencie służyć będą środki z takich źródeł jak: 

 budżet Gminy Osiek; 

 budżet powiatu, województwa i kraju; 

 środki partnerów lokalnych i instytucji zaangażowanych w realizację 

postanowień Strategii; 

 programy pomocowe Unii Europejskiej; 

 środki instytucji finansowych oraz funduszy inwestycyjnych; 

 środki inwestorów, sponsorów; 

 środki prywatne (np. w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego). 

 Władze gminy Osiek ubiegać się będą o dofinansowanie projektów z zakresu poprawy 

sytuacji na rynku pracy, turystyki, edukacji, kultury, ochrony środowiska, infrastruktury 

technicznej i społecznej. Ponadto będą wspierać przedsiębiorców aplikujących o środki 

pomocowe na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.  

Konsekwentna realizacja założeń Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 - 2022, 

umiejętne wykorzystywanie lokalnych zasobów, oraz wszystkich pojawiających się 

w otoczeniu szans na pozyskanie środków finansowych z funduszy krajowych 

i zagranicznych, na realizację zaplanowanych działań, w znacznym stopniu przyspieszy 

społeczny i gospodarczy rozwój gminy Osiek. 
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6. SYSTEM WDRAŻANIA I MONITORINGU 

 Aby zaplanowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 - 2022 cele 

strategiczne i operacyjne zostały w jak największym stopniu osiągnięte, aby nakreślona 

w dokumencie wizja gminy Osiek na rok 2022 została urzeczywistniona, władze gminy oraz 

wszystkie osoby i podmioty zaangażowane w realizację postanowień Strategii, powinny 

nieustannie dbać o: 

 aktywne uczestnictwo w realizacji poszczególnych celów strategicznych, celów 

operacyjnych i działań jak najszerszego grona mieszkańców, przedstawicieli 

podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, instytucji społecznych 

i kulturalnych itp.; 

 sukcesywne wdrażanie postanowień Strategii; 

 bieżący monitoring postępów we wdrażaniu Strategii; 

 zapewnienie możliwości zgłaszania pomysłów, uwag, propozycji zmian; 

 poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w dążeniu do rozwoju gminy; 

 maksymalne wykorzystywanie pojawiających się w otoczeniu szans na rozwój 

gminy; 

 identyfikację oraz ograniczanie zagrożeń i przeszkód mogących opóźniać 

rozwój gminy; 

 pobudzanie prorozwojowych inicjatyw społecznych, gospodarczych 

i kulturalnych; 

 aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację 

założeń Strategii ze źródeł budżetowych, pozabudżetowych  krajowych 

i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej. 

 Gwarancją prawidłowego wdrażania i monitorowania realizacji Strategii Rozwoju 

Gminy Osiek na lata 2015 - 2022 jest ścisła współpraca wielu instytucji sektora publicznego, 

prywatnego, pozarządowego, a także mieszkańców gminy. 

 Równie ważnym aspektem jak posiadanie prawidłowo opracowanego planu rozwoju 

w formie Strategii, jest kontrola jego właściwego wdrażania.  

W celu zapewnienia sprawnej realizacji i oceny postępów we wdrażaniu postanowień 

Strategii, jak również aktualizacji dokumentu i dostosowywania do zmieniających się 

warunków społeczno - gospodarczych, konieczne jest powołanie jednostki odpowiedzialnej 

za monitoring i ewaluację. Jednostką tą powinien być Zespół ds. Strategii. Zespół powinien 
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składać się z osób reprezentujących różne środowiska opiniotwórcze. Szczegółowa, 

systematyczna analiza stopnia wdrożenia postanowień dokumentu powinna opierać się na 

sporządzaniu rocznych sprawozdań z oceny stopnia realizacji i oddziaływania 

poszczególnych zadań (oceny wpływu na poprawę komfortu i jakości życia mieszkańców). 

Ważnym aspektem działań Zespołu powinna być także analiza zagrożeń utrudniających 

prawidłowe wdrażanie Strategii oraz opracowanie systemu działań naprawczych. 

 W celu osiągnięcia właściwego poziomu kontroli nad procesem wdrażania Strategii 

i weryfikacji postępów, konieczne jest wprowadzenie zasad stałego, okresowego monitoringu, 

którego celem jest uzyskanie konkretnych mierników osiągnięcia założonych celów. Wybór 

właściwych mierzalnych wskaźników dostępnych w statystyce publicznej oraz wewnętrznej 

statystyce władz gminy, umożliwi efektywne monitorowanie procesów wdrażania Strategii. 

Do wskaźników monitorujących przebieg realizacji działań zawartych w niniejszym 

dokumencie należą m.in.: 
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Cele Wskaźniki 
Cele strategiczne Cele operacyjne 

1. Redukcja skali 
problemów 
społecznych; wzrost 
konkurencyjności 
kapitału ludzkiego 
na rynku pracy 
 
 

1.1.Przeciwdziałanie 
biedzie, zjawiskom 
patologicznym, 
wykluczeniu społecznemu  

 liczba osób starszych biorących udział w kursach i szkoleniach; 
 liczba zorganizowanych szkoleń w tematyce zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej; 
 liczba zaktywizowanych zawodowo osób niepełnosprawnych; 
 liczba utworzonych, udoskonalonych i zrealizowanych programów pomocy 

rodzinie i pomocy społecznej przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu; 
 liczba wprowadzonych działań mających na celu ograniczenie patologii 

społecznych; 
 spadek liczby osób żyjących w ubóstwie; 

1.2.Wyrównywanie szans 
rozwojowych dzieci            
i młodzieży poprzez 
podnoszenie warunków          
i jakości kształcenia 

 liczba zmodernizowanych placówek oświatowych; 
 liczba doposażonych placówek oświatowych; 
 liczba dodatkowo zrealizowanych godzin zajęć pozalekcyjnych; 
 liczba podjętych ukierunkowanych na rozwijanie u dzieci i młodzieży 

kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości; 
 liczba nauczycieli biorących udział w kursach i szkoleniach; 

1.3.Podejmowanie działań 
na rzecz lepszego 
dostosowania 
mieszkańców do sytuacji 
na rynku pracy 

 liczba wdrożonych nowoczesnych metod kształcenia; 
 liczba utworzonych nowych kierunków kształcenia; 
 liczba zorganizowanych szkoleń i kursów zawodowych dla osób bezrobotnych; 

1.4.Aktywizacja społeczna 
osób w wieku 
poprodukcyjnym; 
integracja lokalnej 
społeczności 

 liczba inicjatyw realizowanych przez NGO lub we współpracy JST z NGO; 
 liczba zorganizowanych spotkań integracyjnych; 
 liczba wolontariuszy w wieku poprodukcyjnym; 
 liczba zorganizowanych szkoleń dedykowanych osobom starszym w zakresie 

korzystania z komputera i Internetu; 
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1.5 Rozwój życia 
społecznego poprzez 
poszerzenie oferty 
kulturalnej i sportowej 

 liczba zorganizowanych wydarzeń kulturalnych; 
 liczba zorganizowanych wydarzeń sportowych; 
 liczba uczestników wydarzeń kulturalnych i sportowych; 
 liczba wspartych organizacji i stowarzyszeń kulturalnych i sportowych; 

2. Kreowanie 
warunków rozwoju 
gospodarczego 
gminy przy 
wykorzystaniu 
walorów 
przyrodniczych 

2.1.Poprawa sytuacji            
na lokalnym rynku pracy 
poprzez wspieranie 
rozwoju 
przedsiębiorczości 

 liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw; 
 liczba nowoutworzonych miejsc pracy; 
 liczba przedsiębiorstw wdrażających innowacyjne rozwiązania; 
 liczba udzielonych porad w zakresie zakładania i prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej; 

2.2.Podnoszenie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy 

 liczba nowych podmiotów gospodarczych, które podjęły działalność na terenie 
gminy; 

 liczba przeprowadzonych akcji promujących atrakcyjność gospodarczą gminy; 

2.3.Tworzenie korzystnych 
warunków do rozwoju 
branży turystycznej 

 liczba wybudowanych obiektów infrastruktury turystycznej; 
 liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej; 
 liczba utworzonych i wypromowanych produktów turystycznych i kulturowych; 

2.4.Wspieranie rozwoju 
pozarolniczych form 
działalności, w 
szczególności 
agroturystyki 

 liczba utworzonych gospodarstw agroturystycznych; 
 liczba zmodernizowanych gospodarstw agroturystycznych; 
 liczba utworzonych grup producenckich; 
 liczba zorganizowanych szkoleń w zakresie podejmowania i prowadzenia 

działalności agroturystycznej; 
 wartość pozyskanych środków ze źródeł zewnętrznych na działalność w sferze 

turystyki; 

2.5.Opracowanie i 
wdrożenie skutecznego 
systemu promocji gminy 

 liczba wejść na strony internetowe i profile poświęcone gminie; 
 liczba wydanych broszur, ulotek, map promujących atrakcyjność gminy; 
 liczba przeprowadzonych akcji promujących atrakcje turystyczne gminy; 
 liczba zorganizowanych imprez o charakterze ponadlokalnym; 
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3. Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców 
poprzez 
modernizację i 
rozbudowę 
infrastruktury 
technicznej oraz 
tworzenie 
funkcjonalnej 
przestrzeni 
publicznej 

3.1.Rozbudowa sieci 
wodno - kanalizacyjnej 

 długość wybudowanej sieci wodociągowej; 
 długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej; 
 liczba wybudowanych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków; 

3.2.Modernizacja i rozwój 
infrastruktury drogowej 

 długość wybudowanych dróg; 
 długość utwardzonych dróg; 
 długość wyremontowanych chodników i ulic; 
 liczba zlikwidowanych barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych; 

3.3.Modernizacja i 
rozbudowa infrastruktury 
sportowo - rekreacyjnej 

 liczba zmodernizowanych boisk i placów zabaw; 
 liczba wybudowanych boisk i placów zabaw; 
 powierzchnia urządzonej przestrzeni publicznej na potrzeby ogólnodostępnych 

miejsc rekreacji i wypoczynku; 
 liczba przeprowadzonych kampanii informacyjnych o dostępnej ofercie sportowo - 

rekreacyjnej; 

3.4.Rozbudowa 
infrastruktury 
teleinformatycznej; 
przeciwdziałanie                    
e-wykluczeniu, rozwój 
społeczeństwa 
informacyjnego 

 liczba gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu; 
 długość wybudowanej infrastruktury teleinformatycznej; 
 liczba usług publicznych dostępnych w formie elektronicznej; 
 liczba mieszkańców korzystających z e-usług i e-administracji; 

3.5.Kreowanie 
funkcjonalnej i przyjaznej 
mieszkańcom przestrzeni 
publicznej 

 spadek liczby wypadków komunikacyjnych; 
 spadek liczby popełnionych przestępstw; 
 powierzchnia zagospodarowanych i zrewaloryzowanych terenów zieleni; 
 liczba zasobów przyrodniczych poddanych inwentaryzacji; 

4. Ochrona 
środowiska, 

4.1.Ochrona zasobów 
środowiska 
przyrodniczego 

 liczba zmodernizowanych elementów oświetlenia ulicznego; 
 liczba wdrożonych programów działań na rzecz ograniczania niskiej emisji; 
 liczba wspartych ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych; 
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edukacja 
ekologiczna 

 liczba nowych obiektów przyrodniczych objętych ochroną; 
 długość zmodernizowanych elementów systemu melioracyjnego; 

4.2.Podejmowanie działań 
na rzecz poprawy 
efektywności 
energetycznej budynków 

 liczba wdrożonych kampanii promocyjnych i informacyjnych na rzecz wymiany 
źródeł ciepła na  nowoczesne i ekologiczne; 

 liczba zamontowanych elementów odnawialnych źródeł energii; 
 powierzchnia budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji; 
 wartość zaoszczędzonych środków na bieżące utrzymanie obiektów; 
 wielkość redukcji emisji CO2; 
 liczba wdrożonych kampanii informacyjnych dotyczących promocji działań 

zmierzających do ograniczania niskiej emisji; 

4.3.Podnoszenie 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców oraz 
promocja 
proekologicznego stylu 
życia 

 liczba wdrożonych kampanii edukacyjnych promujących postawy proekologiczne; 
 liczba zorganizowanych szkoleń dla mieszkańców z zakresu naturalnych zasobów 

środowiska i ich ochrony; 
 liczba godzin zorganizowanych zajęć terenowych dla uczniów placówek 

oświatowych; 
 liczba zorganizowanych akcji sprzątania świata; 
 liczba zorganizowanych akcji informacyjnych; 

4.4.Racjonalny system 
gospodarowania 
odpadami 

 liczba gospodarstw domowych prowadzących selektywną zbiórkę odpadów; 
 udział odpadów poddawanych recyklingowi w ogólnej liczbie zbieranych 

odpadów; 
 liczba zlikwidowanych nielegalnych składowisk śmieci; 
 częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych; 
 wartość udzielonego wsparcia w zakresie utylizacji odpadów niebezpiecznych. 
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UZASADNIENIE

W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015 – 2022.
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy o samorządzie gminnym – Strategia Rozwoju, jako program
gospodarczy wymaga uchwalenia przez Radę Gminy. Strategia Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015-
2022 jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju w kontekście perspektywy finansowej
2014-2022. Opracowanie obejmuje koncepcje funkcjonowania Gminy Osiek na najbliższe lata ze
wskazaniem jej wizji, misji oraz  kierunków rozwoju. Zawarte w niej cele i zadania mają charakter
otwarty, pozwalający dostosować je do corocznie uchwalanego budżetu. Zmierzają one do
zapewnienia naszej gminie optymalnych warunków rozwoju w związku z zachodzącymi w naszym
kraju zmianami. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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