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Rada Gminy w Polskiej Cerekwi chwałą Nr XVI / 136 / 2000 z dnia 27 grudnia 2000 r. 
uchwaliła „Strategi ę rozwoju Gminy Polska Cerekiew na lata 2000 – 2015”  
Strategia opracowana została przez 31 osobową Radę Liderów Lokalnych w skład której miedzy innymi 
weszli przedsiębiorcy ,rolnicy, radni, sołtysi, lekarze, dyrektorzy szkół, policjanci. 
Wiele odbytych warsztatów, twórcza i szczera dyskusja nad wizją i celami, do których powinniśmy 
zmierzać zaowocowała wyborem najwaŜniejszych kierunków, obiektywną oceną moŜliwości oraz 
skonstruowaniem wizerunku gminy w przyszłości. 
Opracowano dokument określający mnogość celów i dróg ich realizacji. Dokument ukazujący skalę i 
hierarchię potrzeb społecznych, gdzie rozwój będzie wynikiem świadomych działań skierowanych  na 
realizację wyznaczonych celów. Aktywne i twórcze sterowanie procesami rozwoju społeczno – 
gospodarczego wykreuje taką przyszłość jakiej wszyscy oczekujemy.  
      Strategia rozwoju gminy obejmuje problematykę społeczną, gospodarczą, ekologiczną i przestrzenną 
jako wzajemnie powiązane i uwarunkowane. 
       Wyznaczona w niej wizja powinna pobudzić aktywność, zaangaŜowanie i  przedsiębiorczość 
mieszkańców naszej gminy. Jest to szczególnie waŜne wobec zdefiniowanych w toku prac nad strategią, 
zjawisk apatii, zniechęcenia i bierności mieszkańców naszej gminy – a przecieŜ  realizacja tego programu 
musi odbywać się z pomocą społeczności lokalnej  na zasadzie układu partnerskiego i zrozumienia 
zachodzących zmian. 
 
W toku prac nad strategi ą podj ęto prób ę rozwi ązania  nast ępujących problemów: 
 
1. Zatrudnienia: 
Zwiększenia miejsc pracy poza rolnictwem dla uzupełnienia dochodów z pracy na roli i stworzenia moŜliwości 
zatrudnienia osób, których gospodarstwa nie wytrzymają ostrej konkurencji rynkowej. 
 
2. Wzrost poziomu wykształcenia ludno ści  tak aby posiadane kwalifikacje i umiejętności 
umoŜliwiły efektywną pracę w rolnictwie, zatrudnienie poza rolnictwem lub łączenie dwóch rodzajów 
zatrudnienia celem podniesienia dochodów rodzin wiejskich. 
 
3. Wyposa Ŝenia w infrastruktur ę techniczn ą i społeczn ą  tak aby gmina była korzystną 
lokalizacją  dla róŜnych rodzajów działalności gospodarczej i atrakcyjnym miejscem zamieszkania  
 
4. Poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych  i jako ści produkcji . 
 
5. Powi ązań organizacyjno – ekonomicznych producentów rolnych z rynkiem 
produktów rolno – spo Ŝywczych.  
 
6. Powi ązania intensyfikacji produkcji i standardów higieni cznych, ochrony 
środowiska oraz warunków utrzymywania zwierz ąt.  
 
7. Ochrona krajobrazu, zasobów naturalnych, środowiska przyrodniczego i 
dziedzictwa kulturowego oraz wła ściwego gospodarowania przestrzeni ą. 
 
8. Poprawy struktur administracyjno – instytucjonal nych . 
 
9.        Kultura, sport, zdrowie, bezpiecze ństwo publiczne.  
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Za podstaw ę rozwoju Gminy Polska Cerekiew przyjmuje si ę: 
 
- ścisłe powiązanie kierunków gospodarczych  z racjonalnym wykorzystaniem walorów 

i zasobów przyrodniczych  
- poprawa warunków Ŝycia mieszkańców i efektywności produkcji rolnej z ochroną 

środowiska i przestrzeni   
-  rozwój usług z pielęgnowaniem tradycji, ochroną folkloru i ratowaniem  zabytków. 
 
Zakres opracowania dokumentu „Strategia rozwoju Gminy Polska Cerekiew na lata 20 00 – 
2015”   obejmuje:  
1. Opis i diagnozę stanu obecnego 
2. Analizę słabych i mocnych stron 
3. Analizę szans i zagroŜeń 
4. Sformułowanie misji i wizji gminy 
5. Określenie  perspektywicznych kierunków rozwojowych 
6. Ustalenie celów strategicznych 
7. Opis zadań do realizacji 
 

Źródeł powodzenia gminy upatruje się w analizie silnych i słabych stron oraz szans i 
zagroŜeń pochodzących z otoczenia zewnętrznego. 

Zdiagnozowanie skali problemów, ujawnienie czynników mogących wywrzeć 
niekorzystny wpływ na realizację programu pozwala wybrać odpowiednie środki zaradcze, 
niwelujące hamulce rozwojowe, a umiejętne wykorzystanie pozytywnych atutów jest szansą na  
uzyskania efektu. 
 

W Strategii wyznaczono najwaŜniejsze zadania priorytetowe bez których realizacji nie 
jest moŜliwe osiągnięcie wyznaczonych celów.  
 

PRIORYTETOWE KIERUNKI ROZWOJOWE  
 
Integracja i aktywizacja społeczna mieszka ńców wokół programu rozwoju gminy 
 
Z analizy słabych stron  gminy jednoznacznie wynika, Ŝe mała aktywność ludności oraz brak 
zainteresowania wspólnym działaniem moŜe być przeszkodą w realizacji określonych w strategii 
celów. 
 
Cele strategiczne 
 
1. Wszechstronna edukacja społeczna młodzieŜy i dorosłych 
2. Rozwijanie róŜnorodnych  zainteresowań młodzieŜy 
3. Tworzenie instytucji reprezentujących interesy młodzieŜy 
4. Tworzenie klimatu do powstawania organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i klubów 
5. PrzezwycięŜanie kompleksu prowincji i wyrabianie w społeczeństwie poczucia dumy z  
własnej małej ojczyzny 
6. Promowanie sukcesów liderów i ludzi z pasją 
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POPRAWA STANDARDÓW śYCIA MIESZKAŃCÓW 
 
Wszechstronny rozwój gminy musi przynieść jego mieszkańcom odczuwalną poprawę 
warunków Ŝycia . 

Spadek liczby ludności w ostatnich latach wywołany migracją zagraniczną wskazuje na 
konieczność unowocześnienia infrastruktury społecznej i technicznej i stworzenie atrakcyjnych 
warunków zamieszkania. Jest to warunek do uzyskania wzrostu liczby mieszkańców. 

 
Cele strategiczne 
 
1. Dostępność mieszkań  
2. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 
3. Unowocześnienie bazy edukacyjnej 
4. Restrukturyzacja i nowoczesne wyposaŜenie placówek  słuŜby zdrowia 
5. Budowa obiektów sportowych 
6. Rozwój placówek kultury 
7. Tworzenie instytucji opieki nad ludźmi starszymi 
8. Modernizacja układów komunikacyjnych 
9. Ochrona środowiska i przyrody 
 
 
 
WYSPECJALIZOWANE EFEKTYWNE ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO       ROLNO 
– SPOśYWCZE 

Warunki glebowo klimatyczne sprzyjają intensywnej produkcji rolniczej. Produkcja ta 
musi jednak być dostosowana do wymogów gospodarki rynkowej. Wszelkie działania muszą 
koncentrować się na obniŜaniu kosztów produkcji, podwyŜszaniu jakości produktów i 
poszukiwaniu rynków zbytu. 

Cele strategiczne 
 
1. Specjalizacja produkcji  
2. Wprowadzanie nowych technologii i odmian 
3. Tworzenie grup producenckich 
4. Rozwój przetwórstwa i usług na wsi 
5. Poszukiwanie nowych źródeł dochodu 
6. Tworzenie nowych miejsc pracy pozarolniczej 
7. Organizacja zbytu produktów 
8. Przestrzeganie zasady zrównowaŜonego rozwoju 
 

 

TWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW 
 

NajwaŜniejszym czynnikiem rozwoju gospodarczego jest dostępność miejsc pracy 
dająca zabezpieczenie potrzeb materialnych rodziny oraz zaspokojenie ambicji zawodowych 
człowieka. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być czynnikiem ograniczającym bezrobocie 
oraz źródłem wzrostu gospodarczego 
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Cele strategiczne 

1. Poprawa stanu infrastruktury komunalnej 
2. Wydzielenie terenów pod działalność gospodarczą  
3. Aktywne działanie na rzecz przyciągnięcia inwestorów 
4. Współpraca z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość 
5. Promocja inwestowania w gminie 
 

PODNIESIENIE ATRAKCYJNO ŚCI GMINY 

Gmina jak prawie wszystko we współczesnym świecie jest równieŜ towarem. Jej 
wartość rynkowa zaleŜy od stanu środowiska naturalnego, wyposaŜenia w infrastrukturę 
techniczną i oryginalność oferowanych usług. Wykreowanie więc interesującego wizerunku 
gminy staję się sprawą pierwszoplanową.  

Cele strategiczne 

1. Uzyskanie praw miejskich dla Polskiej Cerekwi 
2. Utworzenie ośrodka jeździeckiego o randze międzynarodowej 
3. Utworzyć Koło Gospodarstw Gościnnych skupiających rolników zainteresowanych 

agroturystyką 
4. Edukacja młodzieŜy i dorosłych /ekologia, rękodzieło/ 
 

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY POLSKA CEREKIEW I SPOSÓB 
MONITOROWANIA 
 
- strategia rozwoju Gminy Polska Cerekiew na lata 2000 – 2015 jest podstawowym 

dokumentem kierunkowym, wyznaczającym priorytety i główne cele strategiczne. Stanowi 
ona podstawę do sporządzenia dokumentów operacyjnych określających sposób i metody 
realizacji przedsięwzięć. Na jej bazie opracowany został plan rozwoju lokalnego gminy 
obejmujący zadania, terminy, środki i uczestników procesu. 

 
- realizacja strategii jest oparta o zasadę subsydiarności ( pomocniczości ) co oznacza, Ŝe   

środki własne przeznaczone na rozwój musi wspierać budŜet państwa oraz środki z 
funduszy Unii Europejskiej . 

 
- prawidłowe wdraŜanie załoŜeń strategicznych jak i dokumentów operacyjnych podlega  

monitorowaniu przez  Komisję BudŜetową Rady i raz w roku jest przedmiotem debaty na 
Sesji Rady Gminy. Na posiedzenie Komisji zaproszeni zostają członkowie Rady Liderów. 

 
- od momentu uchwalenia strategii systematycznie realizowane są  wytyczone w niej cele i  
      zadania. 


