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Dokument  „Marklowice  2020:  strategia  rozwoju  gminy”  powstał  jako  efekt  współpracy 

przedstawicieli różnorodnych środowisk lokalnych naszej Gminy. Jego treścią jest długookresowa koncepcja 

rozwoju Marklowic. 
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Elementami tej koncepcji są:

• wizja  rozwoju  Marklowic,  w  której  starano  się  połączyć  dążenie  do  wykorzystania 

wielopokoleniowego dorobku społeczności gminy, konieczność pokonania najistotniejszych barier 

jej funkcjonowania oraz pragnienie sprostania współczesnym wyzwaniom rozwojowym stojącym 

przed Gminą Marklowice,

• podstawowe priorytety rozwojowe, do których zaliczono: przedsiębiorczość i zatrudnienie, usługi 

publiczne i  infrastrukturę komunalną, budownictwo mieszkaniowe, środowisko zamieszkania i 

zdrowie, oświatę i kulturę oraz turystykę sport i rekreację,

• rekomendacje  strategiczne  określające  w  odniesieniu  do  każdej  dziedziny  priorytetowej:  cele, 

kierunki działań i rodzaj przedsięwzięć wspieranych przez gminę,

• system  monitoringu  i  ewaluacji  pozwalający  na  kontrolę  efektywności  realizacji  zamierzeń 

rozwojowych.

Wdrożenie przedkładanej strategii przyczyni się do:

• wzrostu społecznej, ekonomicznej i terytorialnej  spójności Gminy,

•  poprawy pozycji konkurencyjnej Gminy w regionie oraz 

• wzmocnienia jej pozytywnego wizerunku jako Gminy ekologicznej, przyjaznej i kreatywnej.

Strategia stanowi dokument otwarty, co oznacza konieczność wprowadzania do niej w przyszłości 

korekt i uzupełnień wynikających ze zmian w wewnętrznych i zewnętrznych warunkach działania.

Zbudowanie strategii to dopiero połowa sukcesu. Druga połowa związana jest z jej skutecznym 

wdrożeniem, co wymaga ścisłej i ciągłej współpracy władz Gminy ze społecznością lokalną i partnerami 

zewnętrznymi. Do podjęcia tej współpracy serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którym na sercu leży 

przyszłość naszej Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy 
Marklowice

Andrzej Brychcy

Wójt
Gminy

Marklowice

Tadeusz Chrószcz
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1.

AKSJOLOGICZNE
 

PODSTAWY STRATEGII ROZWOJU 
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1.1.

STRATEGICZNA

WIZJA ROZWOJU

Pierwotną podstawę formułowania wizji przyszłości wspólnoty lokalnej gminy 

stanowią oczekiwania głównych uczestników jej rozwoju.  

Rozpoznane  oczekiwania  mieszkańców  Marklowic,  lokalnych  liderów  życia 

społecznego  i  kulturalnego,  przedsiębiorców  inwestujących  w  gminie,  podmiotów 
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zarządzających eksploatacją górniczą, członków organizacji pozarządowych i władz 

samorządowych wskazują na zasadniczą rangę takich elementów jak: 

• poszanowanie tradycji wspólnotowej ukształtowanej w 700-letniej historii gminy,

• przywiązanie do porządku, kultury materialnej i schludnego wyglądu środowiska 

życia rodzinnego i odpoczynku,

• dbałość o dobro wspólne,

• pomnażanie  dóbr  publicznych  i  powszechnego  do  nich  dostępu,  równego  dla 

wszystkich mieszkańców gminy, zgodnie z ideą społeczeństwa obywatelskiego,

• zaufanie jako podstawy budowania kapitału społecznego wspólnoty lokalnej,

• wola współpracy z sąsiadami,

• dbałość o stan środowiska naturalnego,

• odpowiedzialność  za  wychowanie  młodego  pokolenia  i  jego  udział  w  rozwoju 

cywilizacyjnym.

Drugim źródłem kształtowania treści długookresowej wizji rozwoju są trojakiego 

rodzaju przesądzenia strategiczne, związane z odpowiedzią na trzy pytania:

• jakie  elementy  historycznego  dorobku  gminy  podtrzymywać  i  kontynuować 

(„przenieść w przyszłość”)?

• co w gminie w pierwszym rzędzie zmienić (na pokonywaniu jakich barier rozwoju 

się skoncentrować)?

• co  w  gminie  w  pierwszej  kolejności  wykreować  (na  likwidację  jakich  luk 

strategicznych zorientować przyszłą działalność)?  

Rezultatem uruchomionego w gminie Marklowice dialogu społecznego stało się 

określenie  przedstawionej  poniżej  struktury  systemu  podstawowych  wartości 

nadających kierunek strategicznemu myśleniu  o  kształtowaniu jej przyszłości.
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STRUKTURA PODSTAWOWYCH WARTOŚCI W ROZWOJU GMINY MARKLOWICE
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Wykorzystując  dotychczasowy  dorobek  społeczności  lokalnej 
Marklowic  i  podtrzymując  takie  wartości  jak:  przywiązanie  do 
dziedzictwa kultury śląskiej, górniczo-rolnicze tradycje gminy oraz 
dotychczasowy charakter zabudowy mieszkaniowej w powiązaniu z 
wysoką  jakością  przyrodniczego  środowiska  zamieszkania, 
Marklowice  są  ośrodkiem  kultywującym  tradycyjny  styl  życia,  w 
pełni  wykorzystującym  atut  relatywnie  niewielkiego  rozmiaru 
miejscowości i centralnego położenia w Aglomeracji Rybnickiej.

Gmina  Marklowice  podtrzymywać  będzie  700-letnie  tradycje 

wspólnoty mieszkańców, ich przywiązania do kultury śląskiej i tożsamość 

rozpoznawalną daleko poza jej granicami. 

Odzyskanie  samodzielności  administracyjnej  po  roku  1995 

pozwoliło  społeczności  lokalnej  na  zbudowanie  silnych,  materialnych 

podstaw samorządności. Umożliwia to wzmacnianie atrakcyjności gminy 

i  wzrost  dobrobytu  jej  mieszkańców.   Inwestowanie  w  gminną 

infrastrukturę  komunalną  podnosi  ekonomiczna  wartość  lokalizacji 

gospodarstw domowych.

Ekonomiczną podstawą egzystencji mieszkańców gminy i rozwoju 

instytucji  życia  wspólnotowego  pozostaną  górniczo-rolnicze  tradycje 

gminy, uzupełniane o nowe rodzaje aktywności gospodarczej w sferze 

usług i produkcji bazujące na wzroście wykształcenia młodego pokolenia 

mieszkańców.

Środowisko  zamieszkania  będzie  nadal  kształtowane  przez 

wykorzystanie  najbardziej  atrakcyjnych  krajobrazowo  rejonów  gminy 

takich jak:



• wzgórze z kościołem p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika,

• tereny  po  zachodniej  stronie  ulicy  Wiosny  Ludów  w  paśmie 

przylegającym do kompleksu leśnego,

• północny  rejon  gminy  z  jarami,  enklawami  leśnymi  i  otwartymi 

przestrzeniami kompleksów rolnych,

• wyniesienie po południowej stronie ulicy Wyzwolenia we wschodniej 

części gminy,

• dolina Potoku Marklówka na północ i na południe od jej skrzyżowania 

z ulicą Wyzwolenia.

Społeczność  lokalna  z  całą  determinacją  dążyć  będzie  do 

powstrzymania  degradacji  środowiska  naturalnego  przez  szkody 

górnicze. Dotyczyć to będzie przede wszystkim ograniczania eksploatacji 

górniczej  w  miejscach  szczególnie  atrakcyjnych  dla  zamieszkania  i 

prowadzenia działalności  gospodarczej.   Konsekwentna polityka władz 

lokalnych  oraz  ich  zdolność  do  osiągania  konsensusu  z  podmiotami 

prowadzącymi  eksploatację  zasobów  naturalnych  (węgiel,  metan, 

piasek)  doprowadzą  do  zagospodarowania  terenów  zdegradowanych. 

Rewitalizacja  tych  terenów  przyczyni  się  do  odtworzenia  ich 

lokalizacyjnej  wartości  dla  gospodarstw  domowych  oraz  aktualnych  i 

potencjalnych przedsiębiorców.

Wieloaspektowe wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju stanie się 

punktem zwrotnym w egzystencji mieszkańców gminy.
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Eliminując główne bariery rozwoju gminy związane ze: spadkiem 
poczucia  socjalnego  i  publicznego  bezpieczeństwa 
mieszkańców,  niedostateczną  sprawnością  funkcjonowania 
gminnego  systemu  infrastruktury  technicznej  oraz  zbyt  niską 
dostępnością  do  usług  publicznych  i  rynkowych,  Marklowice 
przekształcają  się   w  ośrodek  oferujący  mieszkańcom  trwałe 
miejsca  pracy,  przyjazne  warunki  zamieszkania  oraz  wysoki 
standard obsługi komunalnej.

Rozbudowa  gminnego  systemu  wyposażenia  w  komunalną 

infrastrukturę techniczną oraz ciągłe doskonalenie funkcjonowania sfery 

usług  publicznych  pozwoli  na  wzmocnienie  społecznej  i  terytorialnej 

spójności gminy. 

Centralna  strefa  usług  publicznych  oraz  współpowiązane  z  nią 

obsługą komunikacyjną dzielnicowe centra usług publicznych budowane 

wokół  szkół  i  kościołów sprzyjać będą wyrównywaniu  i  równoważeniu 

dostępności wszystkich gospodarstw domowych do obsługi komunalnej, 

co w odczuciu mieszkańców znacząco poprawi jakość życia.

Wyrównywanie dostępności do usług publicznych wspierane będzie 

także  silnie  przez  poprawę  drożności  komunikacyjnej  pomiędzy 

dzielnicami,  miastami i  gminami ościennymi oraz krajowym systemem 

transportowo-komunikacyjnym.

Strefa  aktywności  gospodarczej  zostanie  zasiedlona  przez  dające 

trwałe  miejsca  pracy  małe  i  średnie  przedsiębiorstwa,  w  tym: 

przedsiębiorstwa  stosujące  nowoczesne  technologie.  Stanie  się  ona 

podstawą  kształtowania  lokalnego  systemu  produkcyjnego,  w  którym 

więzi kooperacyjne domykać się będą na obszarze gminy.
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Wszędzie tam, gdzie sprzyjać będą temu warunki techniczne, dążyć 

się  będzie  do  separacji  ruchu  pieszego  i  rowerowego  względem 

transportu  samochodowego,  co  przyczyni  się  do  wzrostu  poczucia 

bezpieczeństwa na drogach.

System monitorowania obszarów i  obiektów publicznych skutecznie 

podniesie poziom bezpieczeństwa publicznego.

Trwałe rozwijanie usług publicznych skierowanych do ludzi starszych i 

podlegających  wykluczeniu  społecznemu  uczyni  z  gminy  ośrodek  o 

wysokim poziomie bezpieczeństwa socjalnego.
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Poszukując  nowych  podstaw  budowania  atrakcyjności  poprzez: 
stymulowanie  ekonomicznej  aktywności  społeczności  lokalnej, 
kreowanie nowych form spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie 
aktywności  obywatelskiej  i  otwartości  gminy  na  współpracę  z 
otoczeniem  sąsiedzkim  i  regionalnym,  Marklowice  stają  się 
znaczącym w skali regionu ośrodkiem turystyki, rekreacji i kultury o 
ukształtowanym,  indywidualnym  wizerunku  gminy 
ponadprzeciętnej, chętnie odwiedzanej przez ludność zewnętrzną.

Społeczność  Marklowic  wykorzysta  szanse  płynące  z  procesu 

integracji  europejskiej  oraz  zmian  kulturowych  i  ekonomicznych 

zachodzących  na  obszarze  województwa  śląskiego.  Ekonomiczna 

aktywność  mieszkańców  gminy  w  coraz  większym  stopniu  bazować 

będzie na wzroście wykształcenia  i  mobilności   ludzi   odczuwającymi 

przy tym nadal silną więź z miejscem zamieszkania.

Powiększanie  majątku  komunalnego  angażowanego  w 

kształtowanie  przestrzeni  publicznych  możliwe  będzie  poprzez  wzrost 

dochodów  budżetu  gminy  i   efektywne  wykorzystanie  funduszy 

strukturalnych.

Nowoczesna infrastruktura rekreacyjna przyciągać będzie ludność 

okolicznych miast i  gmin. „Tropikalna wyspa” stanie się unikatowym w 

regionie  przedsięwzięciem  inwestycyjnym  oraz  chętnie  i  często 

odwiedzanym miejscem wypoczynku. 

Zagospodarowane  tereny  wokół  pomników  przyrody  oraz 

zrewitalizowane zbiorniki wód otwartych na obszarach szkód górniczych 

podniosą walory przyrodniczo-kulturowego krajobrazu gminy.

Skala  budowy  obiektów  oraz  urządzeń  turystyki  i  rekreacji  nie 

będzie naruszać środowiskowej i społecznej równowagi gminy.



Organizacja imprez kulturalnych stanowić będzie znaczący wkład 

gminy w rozwój „małych ojczyzn” na mapie Europy.

Utrzymanie spójności społecznej i silna pozycja gminy w strukturze 

społeczności  regionu  pozwoli  na  zwiększenie  otwartości  gminy  na 

współpracę z innymi społecznościami lokalnymi.
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1.2. 

PRIORYTETOWE 
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PRIORYTET A: 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZATRUDNIENIE

Uznając za   wartość   nadrzędną:  

przedsiębiorczość rodzinną 

wykorzystującą własne zasoby i umiejętności 

i kierując się   zasadami  :  

• mobilizacji  lokalnego środowiska przedsiębiorczości  ukierunkowanej 

między innymi na transfer nowych technologii oraz 

• ekonomicznej  i  środowiskowej  równowagi  między  eksploatacją 

górniczą  w  gminie  a  efektywnością  wykorzystywania  własnych 

potencjałów rozwojowych, 

• zwiększania otwartości gminy na otoczenie,

gmina Marklowice realizuje     misję  :  

przebudowy bazy ekonomicznej gminy złożonej ze zdywersyfikowanych 

działalności gospodarczych tworzących wysoką wartość dodaną

.

Końcowymi   rezultatami     

działań podejmowanych w ramach tego priorytetu winny stać się:

• powstanie  trwałych  miejsc  pracy  w  sektorze  małych  i  średnich 

przedsiębiorstw, 

• poprawa  efektywności  wykorzystania  majątku  będącego  we 

władaniu mieszkańców i gminy,

• zwiększenie dochodów mieszkańców i gminy,

• pełna  dostępność  instytucji  publicznych,  podmiotów 

gospodarczych i gospodarstw domowych do usług IT.
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PRIORYTET B:
 

USŁUGI PUBLICZNE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Uznając za   wartość   nadrzędną:  

powszechną dostępność do usług

i kierując się   zasadami  :  

• sprawności lokalnego systemu usług publicznych oraz

• proekologicznej przebudowy infrastruktury komunalnej,

gmina Marklowice realizuje     misję  :  

poprawy jakości usług publicznych

i objęcia kompleksową obsługą komunalną

coraz większej liczby gospodarstw domowych

Końcowymi   rezultatami  

działań podejmowanych w ramach tego priorytetu winny stać się:

• powszechność dostępu do udogodnień komunalnych,

• poprawa jakości wód powierzchniowych i głębinowych,

• ograniczenie  presji  gospodarstw domowych i  lokalnego systemu 

transportowego na środowisko.
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PRIORYTET C: 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, 
ŚRODOWISKO ZAMIESZKANIA I ZDROWIE 

Uznając za   wartość   nadrzędną:  

jakość życia

i kierując się   zasadami  :  

• przestrzennej koncentracji budownictwa mieszkaniowego 

oraz

• ciągłej dbałości o spójność społeczną,

gmina Marklowice realizuje     misję  :  

wspierania, we współpracy z sektorem górniczym, relokalizacji 

gospodarstw domowych z terenów objętych szkodami górniczymi na 

tereny o wyższym komforcie zamieszkania
 

Końcowymi   rezultatami     

działań podejmowanych w ramach tego priorytetu winny stać się:

• wzrost osiedleńczej atrakcyjności w przestrzeniach 

zurbanizowanych,

• wzrost ekologicznego bezpieczeństwa środowiska zamieszkania,

• poprawa stanu zdrowotności mieszkańców i ograniczenie zjawiska 

wykluczenia społecznego.
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PRIORYTET D:

OŚWIATA I KULTURA

Uznając za   wartość   nadrzędną:  

mobilność i kreatywność mieszkańców gminy

i kierując się   zasadami  :  

• ciągłego odtwarzania i powiększania zasobów wiedzy i 

umiejętności oraz

• wspierania zachowań innowacyjnych,

gmina Marklowice realizuje     misję  :  

zaspokajania ponadpodstawowych potrzeb edukacyjnych i kulturalnych

 

Końcowymi   rezultatami  

działań podejmowanych w ramach tego priorytetu winny stać się:

• wzrost przeciętnego poziomu wykształcenia mieszkańców,

• poprawa pozycji gminy na kulturalnej mapie regionu,

• rozszerzenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze.
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PRIORYTET E:

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA

Uznając za   wartość   nadrzędną:  

atrakcyjność form spędzania czasu wolnego

i kierując się   zasadami  :  

• harmonizowania skali rozwoju aktywności sportowej, 

turystycznej i rekreacyjnej ze środowiskowymi walorami 

gminy oraz

•  koncentracji środków na kreowaniu sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych wizytówek gminy,

gmina Marklowice realizuje     misję  :  

uczynienia z gminy atrakcyjnego miejsca 

uprawiania sportu i turystyki oraz rozwoju aktywnych form rekreacji  

dla mieszkańców gminy i ludności subregionu rybnickiego

 

Końcowymi   rezultatami     

działań podejmowanych w ramach tego priorytetu winny stać się:

• postępująca  eliminacja  negatywnych  skutków  działalności 

wydobywczej,

• wzrost  poziomu  nowoczesności  lokalnej  infrastruktury  sportu, 

turystyki i rekreacji,

• wzrost rozpoznawalności gminy w otoczeniu regionalnym. 



2.

PRIORYTET A:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZATRUDNIENIE 

2



2.1.

 
DIAGNOZA STRATEGICZNA

W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:
 

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZATRUDNIENIE” 

2



2.1.1. 
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA

W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ: 

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZATRUDNIENIE”

SIŁY

S1 dogodne położenie gminy w centrum Aglomeracji Rybnickiej
S2 aktywne instytucje sektora publicznego wspierające rozwój 

przedsiębiorczości w gminie
S3 dobre warunki budżetowe gminy i inne instrumenty finansowe tworzące 

warunki dla wspierania i rozwoju przedsiębiorczości
S4 rosnący poziom wykształcenia i aktywności społeczności lokalnej
S5 wzrastająca zamożność  mieszkańców gminy
S6 funkcjonowanie wyposażonej w infrastrukturę gminnej strefy aktywności 

gospodarczej 
S7 przygotowanie nowych i relatywnie tanich terenów pod działalność 

gospodarczą wyodrębnionych w  planach zagospodarowania  
S8 bogate złoża węgla kamiennego i jego wydobycie kształtujące bazę 

ekonomiczną gminy
S9 przygotowany projekt „Tropikalna Wyspa”

SŁABOŚCI

W1 tradycje pracy w górnictwie węgla kamiennego 
W2 niedorozwój lokalnego sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
W3 zanieczyszczenie środowiska związane z niskimi źródłami emisji oraz 

odprowadzaniem ścieków do wód gruntowych
W4 degradacja środowiska zwiększająca ryzyko lokalizacji w gminie nowej 

działalności gospodarczej oraz obniżająca produkcyjną wartość terenów 
rolnych

W5 wzrastająca liczba odłogowanych terenów rolnych

SZANSE

O1 poprawa makroekonomicznych warunków powstawania i rozwoju małych 
przedsiębiorstw 

O2 dobre perspektywy dla rozwoju sektora górniczego i energetycznego w kraju
O3 liberalizacja handlu na otwartych rynkach globalnych i jednolitym rynku 

europejskim
O4 wzrastające możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rozwój 
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przedsiębiorczości i tworzenie trwałych miejsc pracy
O5 położenie gminy blisko budowanej autostrady A1 Północ-Południe w 

paneuropejskim korytarzu transportowo-komunikacyjnym

ZAGROŻENIA

T1 konkurencyjne warunki dla zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej w gminach ościennych, związane z brakiem szkód górniczych i 
zaawansowanymi projektami inwestycyjnymi 

T2 wyjazdy za granicę ludzi młodych i fachowców spowodowane spadkiem 
atrakcyjności lokalnych miejsc pracy 

T3 restrykcyjna polityka podatkowa rządu i utrzymywanie się wysokich quasi - 
podatkowych kosztów pracy

T4 deregulacja systemu redystrybucji dochodów Państwa skutkująca 
niedostatkiem środków finansowych dla realizacji rozszerzającego się 
zakresu zadań nakładanych na samorządy lokalne 
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2.1.2. 
KLUCZOWE PROBLEMY ROZWOJU
W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZATRUDNIENIE”

Głównymi problemami w dziedzinie priorytetowej:

„Przedsiębiorczość i zatrudnienie” są:

• NISKA AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA MIESZKAŃCÓW 

• SZKODY GÓRNICZE OBNIŻAJĄCE LOKALIZACYJNY 

POTENCJAŁ GMINY

• NISKI POZIOM ROZWOJU SIECI HANDLOWEJ I USŁUG 

RYNKOWYCH NIEDOSTOSOWANY DO OCZEKIWAŃ I 
POPYTU MIESZKAŃCÓW

ISTOTA PROBLEMÓW:

NIEWYKORZYSTYWANIE PODSTAWOWYCH POTENCJAŁÓW 
GOSPODARCZEGO ROZWOJU GMINY JAKO REZULTAT

UTRZYMYWANIA SIĘ DOMINACJI 
GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO 

2



2.2.
 

REKOMENDACJE STRATEGICZNE

W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:
 

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZATRUDNIENIE”

2



2.2.1. 
CELE STRATEGICZNE

PRIORYTET A:
„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZATRUDNIENIE”

MISJA

 
PRZEBUDOWA BAZY EKONOMICZNEJ GMINY ZŁOŻONEJ ZE 
ZDYWERSYFIKOWANYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH 

TWORZĄCYCH WYSOKĄ WARTOŚĆ DODANĄ

CELE STRATEGICZNE

CA1

MARKLOWICE GMINĄ
O WYSOKIM POZIOMIE 

PRZEDSIĘBIORCZYCH ZACHOWAŃ MIESZKAŃCÓW 

CA2

MARKLOWICE GMINĄ
ZREWITALIZOWANYCH 

TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

CA3

MARKLOWICE GMINĄ
WYSOKIEGO POZIOMU ŚWIADCZENIA USŁUG RYNKOWYCH
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2.2.2. 
KIERUNKI ROZWOJU

PRIORYTET A:
„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZATRUDNIENIE”

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU GMINY

CEL STRATEGICZNY CA1:
MARKLOWICE GMINĄ

O WYSOKIM POZIOMIE 
PRZEDSIĘBIORCZYCH ZACHOWAŃ MIESZKAŃCÓW 

KA1/1 wspieranie edukacji biznesowej mieszkańców i rozwoju kompetencji 
zarządczych

KA1/2 wdrażanie systemu zachęt do podejmowania działalności gospodarczej

KA1/3 probiznesowa rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

CEL STRATEGICZNY CA2:
MARKLOWICE GMINĄ

ZREWITALIZOWANYCH 
TERENÓW I OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH 

KA2/1 zagospodarowanie terenów po eksploatacji górniczej

KA2/2 udostępnianie nowych terenów pod działalność gospodarczą

CEL STRATEGICZNY CA3:
MARKLOWICE GMINĄ

WYSOKIEGO POZIOMU ŚWIADCZENIA USŁUG RYNKOWYCH

KA3/1 przyciąganie inwestorów zewnętrznych tworzących wysokiej jakości 
przestrzenie usługowe 

KA3/2 wspieranie lokalnego rozwoju działalności usługowej 
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2.2.3. 
PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPIERANE PRZEZ GMINĘ

PRIORYTET A:
„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZATRUDNIENIE”

CEL STRATEGICZNY CA1:
MARKLOWICE GMINĄ

O WYSOKIM POZIOMIE 
PRZEDSIĘBIORCZYCH ZACHOWAŃ MIESZKAŃCÓW 

KA1/1:
wspieranie edukacji biznesowej mieszkańców 

i rozwoju kompetencji zarządczych
PA1 współorganizowanie szkoleń mieszkańców w zakresie tworzenia projektów 

wspieranych przez fundusze strukturalne 
PA2 upowszechnianie informacji na temat organizowanych w regionie szkoleń 

w zakresie przekwalifikowań zawodowych
KA1/2:

wdrażanie systemu zachęt do podejmowania działalności gospodarczej
PA3 utworzenie lokalnego systemu ulg podatkowych dla przedsiębiorstw i osób 

podejmujących działalność gospodarczą
PA4 utworzenie lokalnego systemu dostępu do rynków kapitałowych
PA5 współorganizacja inkubatora przedsiębiorczości

KA1/3:
probiznesowa rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

PA6 rozbudowa systemu przesyłu informacji i łączy internetowych
PA7 utworzenie sieci e-biznesu

CEL STRATEGICZNY CA2:
MARKLOWICE GMINĄ

ZREWITALIZOWANYCH 
TERENÓW I OBIEKTÓW POPRZEMYSŁOWYCH 

KA2/1:
zagospodarowanie terenów objętych szkodami górniczymi

PA8 zagospodarowanie terenów i obiektów zlikwidowanego szybu KWK 
Jankowice

PA9 pro – rekreacyjne zagospodarowanie zalewisk bezodpływowych
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KA2/2:
udostępnianie nowych terenów pod działalność gospodarczą

PA10 dalsze poszerzenie istniejącej strefy aktywności gospodarczej
PA11 utworzenie pro–rynkowego systemu zbrojenia i udostępniania terenów 

produkcyjnych i usługowych
CEL STRATEGICZNY CA3:

MARKLOWICE GMINĄ
WYSOKIEGO POZIOMU ŚWIADCZENIA USŁUG RYNKOWYCH

KA3/1:
przyciąganie inwestorów zewnętrznych 

tworzących wysokiej jakości przestrzenie usługowe
PA12 zewnętrzna promocja terenów działalności gospodarczej

KA3/2:
wspieranie lokalnego rozwoju działalności usługowej 

PA13 stworzenie lokalnego systemu monitoringu usług rynkowych
PA14 budowa Hali z zapleczem parkingowym
PA15 powołanie lokalnej inicjatywy drobnej wytwórczości
PA16 budowa obiektu handlowo-usługowego na Chałupkach
PA17 wspieranie budowy Domu Przyjęć
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2.2.4. 
MONITORING I EWALUACJA

WSKAŹNIKI EWALUACJI W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZATRUDNIENIE”

CELE 
STRATEGICZNE

TYP WSKAŹNIKA
REALIZACJI CELÓW

MARKLOWICE GMINĄ
O WYSOKIM POZIOMIE 
PRZEDSIĘBIORCZYCH 

ZACHOWAŃ MIESZKAŃCÓW

• liczba podmiotów gospodarczych na 1000 
mieszkańców i dynamika jej wzrostu

• udział pracujących mieszkańców gminy w 
liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym

• zmiany w liczbie gospodarstw rolnych
 

MARKLOWICE GMINĄ
ZREWITALIZOWANYCH 
TERENÓW I OBIEKTÓW 
POPRZEMYSŁOWYCH

• powierzchnia zrewitalizowanych terenów 
poprzemysłowych

• powierzchnia terenów objętych szkodami 
górniczymi najwyższej kategorii

• powierzchnia terenów inwestycyjnych

MARKLOWICE GMINĄ
WYSOKIEGO POZIOMU 
ŚWIADCZENIA USŁUG 

RYNKOWYCH

• wielkość wielofunkcyjnych powierzchni 
usługowych

• udział przedsiębiorstw usługowych w 
liczbie podmiotów gospodarczych ogółem

• wartość brutto środków trwałych 
przedsiębiorstw usługowych na jednego 
mieszkańca
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3.

PRIORYTET B:

USŁUGI PUBLICZNE 
I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA



3.1.
 

DIAGNOZA STRATEGICZNA

W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:
 

„USŁUGI PUBLICZNE

 I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA”

3



3.1.1. 
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA

W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ: 

„USŁUGI PUBLICZNE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA”

 SIŁY

S1 koncentracja obiektów usług publicznych w centrum gminy
S2 dobre wyposażenie obszaru gminy w infrastrukturę wodną, gazową i 

elektryczną
S3 rozwijanie przez gminę finansowych instrumentów zachęcających 

mieszkańców do korzystania z proekologicznych systemów grzewczych 
S4 ciągły proces rozbudowy gminnego systemu gospodarki ściekowej 
S5 wzrost doświadczeń i umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych na 

budowę infrastruktury komunalnej
S6 współdziałanie władz gminy, mieszkańców i kopalni w zakresie uzbrajania 

terenów pod budownictwo mieszkaniowe 
S7 wykorzystanie metanu z kopalni węgla jako źródła energii w lokalnych 

systemach grzewczych
S8 pełne zgazyfikowanie obszaru gminy i wysoki poziom jej zwodociągowania
S9 doświadczenia współpracy z sąsiednimi miejscowościami w zakresie 

gospodarki komunalnej

SŁABOŚCI

W1 niski poziom zróżnicowania oferty lecznictwa otwartego i ambulatoryjnego
W2 niski standard techniczny dróg lokalnych
W3 zły stan dróg ponadlokalnych
W4 brak dostępu do sieci kanalizacyjnej w dużej części terenów zabudowy 

mieszkaniowej 

SZANSE

O1 rosnące możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych na 
rozwój usług publicznych i infrastruktury komunalnej

O2 konsekwentne realizowanie przez władze publiczne i społeczności lokalne 
zasady zrównoważonego rozwoju subregionu

ZAGROŻENIA

T1 wzrastająca recentralizacja państwa i ograniczanie kompetencji samorządu 
terytorialnego

T2 wzrastające upolitycznienie systemu redystrybucji wydatków państwa
T3 słabość systemu ochrony zdrowia w Polsce
T4 utrzymywanie się barier  współpracy międzygminnej w zakresie rozbudowy 

infrastruktury komunalnej 
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3.1.2. 
KLUCZOWE PROBLEMY ROZWOJU
W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:

„USŁUGI PUBLICZNE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA” 

Głównymi problemami w dziedzinie priorytetowej:

„Usługi publiczne i infrastruktura komunalna” są:

• ZŁY STAN DRÓG POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH

• DEKAPITALIZACJA ISTNIEJĄCJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

• NIE OBJĘCIE KANALIZACJĄ CAŁEGO OBSZARU GMINY

ISTOTA PROBLEMÓW:

NISKI POZIOM WYPOSAŻENIA 
W INFRASTRUKTURĘ KOMUNALNĄ, NIE ODPOWIADAJĄCY 

OCZEKIWANIOM MIESZKAŃCÓW STANDARD USŁUG 
PUBLICZNYCH I ZRÓŻNICOWANA DO NICH DOSTĘPNOŚĆ



 

3.2.
 

REKOMENDACJE STRATEGICZNE

W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:
 

„USŁUGI PUBLICZNE
 

I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA” 
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3.2.1. 
CELE STRATEGICZNE

PRIORYTET B:
„USŁUGI PUBLICZNE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA”

MISJA

POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH 
I OBJĘCIE KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĄ KOMUNALNĄ 

CORAZ WIĘKSZEJ LICZBY GOSPODARSTW DOMOWYCH

CELE STRATEGICZNE

CB1
MARKLOWICE GMINĄ

SPRAWNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNEGO

CB2
MARKLOWICE GMINĄ

BEZAWARYJNEGO I TANIEGO SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO 
DOSTARCZAJĄCEGO WYSOKIEJ JAKOŚCI WODĘ PITNĄ

CB3
MARKLOWICE GMINĄ

PROEKOLOGICZNEGO SYSTEMU 
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
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3.2.2.
KIERUNKI ROZWOJU

PRIORYTET B:
„USŁUGI PUBLICZNE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA”

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU GMINY

CEL STRATEGICZNY: CB1

MARKLOWICE GMINĄ
SPRAWNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNEGO

 
KB1/1 modernizacja i rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego

KB1/2 poprawa bezpieczeństwa w lokalnym systemie drogowym

CEL STRATEGICZNY: CB2

MARKLOWICE GMINĄ
BEZAWARYJNEGO I TANIEGO SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO 

DOSTARCZAJĄCEGO WYSOKIEJ JAKOŚCI WODĘ PITNĄ
 

KB2/1 techniczna odnowa lokalnego systemu wodociągowego

KB2/2 poprawa systemu uzdatniania jakości wody pitnej

CEL STRATEGICZNY: CB3

MARKLOWICE GMINĄ
PROEKOLOGICZNEGO SYSTEMU 

GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ 

KB3/1 ograniczenie przenikania ścieków komunalnych i przemysłowych do 
zbiorników wód podziemnych i powierzchniowych 

KB3/2 kontynuacja rozbudowy gospodarki ściekowej



3.2.3.
PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPIERANE PRZEZ GMINĘ

PRIORYTET B:
„USŁUGI PUBLICZNE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA”

CEL STRATEGICZNY: CB1

MARKLOWICE GMINĄ
SPRAWNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNEGO

 
KB1/1:

modernizacja i rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego
PB1 partycypacja gminy w zarządzaniu systemem dróg krajowych, 

wojewódzkich i powiatowych
PB2 utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego Marklowice-Rybnik
PB3 budowa drogi łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Szymanowskiego, łącznie z 

poboczem dla pieszych i rowerzystów
PB4 remonty ulic i chodników gminnych
PB5 sukcesywne przejmowanie na własność gminy terenów pod rozbudowę 

dróg publicznych
PB6 rozbudowa systemu parkingów w przestrzeniach publicznych
PB7 budowa nowych dróg do powstających posesji i osiedli domków 

jednorodzinnych
KB1/2:

poprawa bezpieczeństwa w lokalnym systemie drogowym
PB8 znoszenie barier architektonicznych dla niepełnosprawnych użytkowników 

systemu drogowego
PB9 opracowanie projektu separacji ruchu samochodowego, rowerowego i 

pieszego
PB10 poprawa standardu przystanków komunikacji publicznej wraz z ich 

monitorowaniem

CEL STRATEGICZNY: CB2

MARKLOWICE GMINĄ
BEZAWARYJNEGO I TANIEGO SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO 

DOSTARCZAJĄCEGO WYSOKIEJ JAKOŚCI WODĘ PITNĄ
 

KB2/1:
techniczna odnowa lokalnego systemu wodociągowego

PB11 remonty i wymiana rur stalowych

KB2/2:
poprawa systemu uzdatniania jakości wody pitnej

PB12 stworzenie systemu ciągłego monitoringu jakości wody pitnej
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PB13 stymulowanie modernizacji stacji uzdatniania wody
PB14 budowa lokalnych ujęć wody

CEL STRATEGICZNY: CB3

MARKLOWICE GMINĄ
PROEKOLOGICZNEGO SYSTEMU 

GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 

KB3/1:
ograniczenie przenikania ścieków komunalnych i przemysłowych do 

zbiorników wód podziemnych i powierzchniowych
PB15 rozbudowa  hydrotechnicznych urządzeń ochrony cieków 

powierzchniowych
PB16 wspieranie budowy gniazdowych biologicznych oczyszczalni ścieków

KB3/2:
kontynuacja rozbudowy gospodarki ściekowej

PB17 wspieranie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenach nie 
przewidzianych do objęcia zbiorczą kanalizacją z przyczyn techniczno-
ekonomicznych
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3.2.4. 
MONITORING I EWALUACJA

WSKAŹNIKI EWALUACJI W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:

„USŁUGI PUBLICZNE I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA”

CELE 
STRATEGICZNE

TYP WSKAŹNIKA
REALIZACJI CELÓW

MARKLOWICE GMINĄ
SPRAWNEGO SYSTEMU 

TRANSPORTOWO-
KOMUNIKACYJNEGO 

• wartość nakładów inwestycyjnych na 
infrastrukturą drogową na jednego 
mieszkańca

• liczba miejsc parkingowych na 1000 
mieszkańców

• liczba wypadków i kolizji drogowych

MARKLOWICE GMINĄ
BEZAWARYJNEGO I 
TANIEGO SYSTEMU 
WODOCIĄGOWEGO 

DOSTARCZAJĄCEGO 
WYSOKIEJ JAKOŚCI WODĘ 

PITNĄ

• wielkość nakładów restytucyjnych w 
systemie wodociągowym na jednego 
mieszkańca

• liczba awarii na 1000 metrów sieci 
wodociągowej

• parametry jakości wody pitnej (pH, 
alkaliczność, twardość, żelazo, chlor)

MARKLOWICE GMINĄ
PROEKOLOGICZNEGO 

SYSTEMU 
GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

• liczba mieszkań obsługiwanych przez 
gminną sieć kanalizacyjną

• wartość nakładów inwestycyjnych w sferze 
przebudowy hydrotechnicznej

• liczba gniazdowych instalacji oczyszczania 
ścieków
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4.

PRIORYTET C:

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, 

ŚRODOWISKO ZAMIESZKANIA I ZDROWIE

 



4.1.
 

DIAGNOZA STRATEGICZNA

W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:
 

„BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, 
ŚRODOWISKO ZAMIESZKANIA I ZDROWIE”

4



4



4.1.1.
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA 

W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:

„BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, 
ŚRODOWISKO ZAMIESZKANIA I ZDROWIE”

SIŁY

S1 poprawa architektonicznego zróżnicowania i estetyki budownictwa 
jednorodzinnego

S2 wzrost ilości przygotowanych pod względem prawnym i uzbrojonych terenów 
pod budownictwo indywidualne

S3 wolne od deformacji górniczych, atrakcyjne tereny budownictwa 
mieszkaniowego przy ul. Wiosny Ludów

S4 relatywnie niskie ceny gruntów i łatwość obrotu działkami budowlanymi
S5 partycypacja górnictwa węgla kamiennego w uzbrajaniu terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe
S6 posiadane przez gminę plany przestrzennego zagospodarowania
S7 współpraca gminy, kopalń i właścicieli budynków w sferze usuwania skutków 

szkód górniczych
S8 znaczne zasoby czwartorzędowych wód podziemnych
S9 wzrastająca atrakcyjność gminy jako miejsca budownictwa mieszkaniowego 

dla osób z sąsiednich miast 

SŁABOŚCI

W1 rozproszona zabudowa mieszkaniowa podnosząca koszty inwestycji i 
utrzymania infrastruktury technicznej

W2 przywiązanie do „ojcowizny” i związany z nim wzrost presji na umożliwianie 
budownictwa „na swoim” 

W3 degradacja terenów i budynków przez szkody górnicze na części obszaru 
gminy

W4 brak planu przestrzennego dla rejonu zagrożeń górniczych
W5 utrzymywanie się wysokiego poziomu zanieczyszczeń z palenisk domowych
W6 spalanie tworzyw sztucznych oraz gumy w paleniskach 

niskotemperaturowych skutkujące emisją dioksyn i furanów
W7 wzrost emisji zanieczyszczeń powietrza przez środki transportu
W8 zwiększanie się strumienia odpadów zawierających azbest, pochodzących z 

rozbiórki i remontów budynków
W9 składowanie odpadów przez mieszkańców na „dzikich” wysypiskach
W10 brak selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych
W11 występowanie zalewisk bezodpływowych w północnych rejonach gminy, jak 

również na części istniejących cieków wodnych
W12 duży poziom ponadnormatywnego zanieczyszczenia cieków i wód 

powierzchniowych związkami organicznymi, biogennymi i mineralnymi
W13 zdewastowane ujęcia wód podziemnych o wysokim poziomie zażelazienia
W14 wzrost ilości odłogowanych terenów rolnych
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W15 niski poziom dostosowania struktury usług medycznych do zmian 
demograficznych 

SZANSE

O1 rozwój instrumentów finansowo-kredytowych na otwartym rynku usług 
bankowych wspierający indywidualne budownictwo mieszkaniowe

O2 duży popyt mieszkańców okolicznych miast na działki budowlane
O3 poprawa jakości i dostępności usług medycznych w miastach Aglomeracji 

Rybnickiej

ZAGROŻENIA

T1 utrzymywanie się nierównowagi rynkowej w sektorze budownictwa 
mieszkaniowego skutkujące wzrostem kosztów budowy

T2 słabość kreowanych przez państwo instrumentów ochrony systemu kredytów 
hipotecznych

T3 utrzymywanie się niskiego poziomu dochodów w grupie ludzi młodych
T4 małe możliwości wykorzystania środków z funduszy strukturalnych na 

likwidację emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych
T5 utrzymywanie się w kraju scentralizowanego systemu zarządzania opieką 

zdrowotną 
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4.1.2.
KLUCZOWE PROBLEMY ROZWOJU
W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:

„BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE,
ŚRODOWISKO ZAMIESZKANIA I ZDROWIE”

Za kluczowe problemy w dziedzinie priorytetowej:

„Budownictwo mieszkaniowe, środowisko zamieszkania i zdrowie” należy uznać:

• OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI MIESZKANIOWEJ ZABUDOWY 

ZNACZNYCH TERENÓW GMINY Z UWAGI NA SZKODY 
GÓRNICZE

• UTRZYMYWANIE SIĘ RELATYWNIE WYSOKIEGO POZIOMU 
ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

• NISKI POZIOM ZRÓŻNICOWANIA OFERTY LECZNICTWA 
ORAZ SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I 

SOCJALNEJ

ISTOTA PROBLEMÓW:

PRZESTRZENNE, SPOŁECZNE I EKOLOGICZNE 
ZRÓŻNICOWANIE  WARUNKÓW ZAMIESZKANIA W GMINIE



 

4.2.
 

REKOMENDACJE STRATEGICZNE

W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:
 

„BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, 
ŚRODOWISKO ZAMIESZKANIA I ZDROWIE”
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4.2.1. 
CELE STRATEGICZNE

PRIORYTET C:
„BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, 

ŚRODOWISKO ZAMIESZKANIA I ZDROWIE”

MISJA

 
WSPIERANIE, WE WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM GÓRNICZYM, 

RELOKALIZACJI GOSPODARSTW DOMOWYCH 
Z TERENÓW OBJĘTYCH SZKODAMI GÓRNICZYMI 

NA TERENY O WYŻSZYM KOMFORCIE ZAMIESZKANIA

CELE STRATEGICZNE

CC1

MARKLOWICE GMINĄ
POWIĘKSZONYCH I ZREWITALIZOWANYCH TERENÓW I 

ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

CC2

MARKLOWICE GMINĄ
ZAPEWNIAJĄCĄ SWOIM MIESZKAŃCOM 

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

CC3

MARKLOWICE GMINĄ
ROZWINIĘTYCH USŁUG ZDROWOTNYCH I SOCJALNYCH 
DLA OSÓB WYMAGAJĄCYCH OPIEKI Z TYTUŁU WIEKU, 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I WYKLUCZENIA 
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4.2.2. 
KIERUNKI ROZWOJU

PRIORYTET C:
„BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE,

ŚRODOWISKO ZAMIESZKANIA I ZDROWIE”

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU GMINY

CEL STRATEGICZNY: CC1

MARKLOWICE GMINĄ
POWIĘKSZONYCH I ZREWITALIZOWANYCH 
TERENÓW I ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

KC1/1 poprawa jakości usuwania szkód górniczych

KC1/2 koncentracja i uzbrajanie terenów budowlanych

KC1/3 wspieranie technicznej, ekonomicznej i proekologicznej modernizacji 
zasobów budownictwa mieszkaniowego

CEL STRATEGICZNY: CC2

MARKLOWICE GMINĄ
ZAPEWNIAJĄCĄ SWOIM MIESZKAŃCOM 

BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE 

KC2/1 podnoszenie proekologicznej świadomości mieszkańców

KC2/2 ograniczanie niskiej emisji

KC2/3 budowa infrastruktury znoszenia ryzyka środowiskowego

CEL STRATEGICZNY: CC3

MARKLOWICE GMINĄ
ROZWINIĘTYCH USŁUG ZDROWOTNYCH I SOCJALNYCH DLA OSÓB 

WYMAGAJĄCYCH OPIEKI Z TYTUŁU WIEKU, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I  
WYKLUCZENIA

KC3/1 wspieranie profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców

KC3/2 poprawa standardu usług medycznych

KC3/3 rozwój zastosowań informatycznych w zarządzaniu usługami medycznymi
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4.2.3. 
PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPIERANE PRZEZ GMINĘ

PRIORYTET C:
„BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, 

ŚRODOWISKO ZAMIESZKANIA I ZDROWIE”

CEL STRATEGICZNY: CC1

MARKLOWICE GMINĄ
POWIĘKSZONYCH I ZREWITALIZOWANYCH 
TERENÓW I ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

KC1/1:
poprawa jakości usuwania szkód górniczych

PC1 stworzenie systemu lokalnego audytu stanu technicznego obiektów i 
terenów objętych szkodami górniczymi, stwarzającego możliwość 
bezpłatnego dostępu do niezależnych ekspertów budowlanych 

PC2 organizowanie przez gminę regularnych spotkań konsultacyjnych z 
udziałem mieszkańców i przedstawicieli kopalń

PC3 powołanie zespołu złożonego z ekspertów gminy, przedsiębiorców i 
organów nadzoru górniczego w celu poprawy procedur rozwiązywania 
problemów szkód górniczych w gminie

PC4 likwidacja zalewisk i regulacja cieków wodnych

KC1/2:
koncentracja i uzbrajanie terenów budowlanych

PC5 budowa masterplanu technicznego uzbrojenia działek budowlanych
PC6 sporządzenie inwestycyjnego programu zbrojenia terenów budowlanych
PC7 stworzenie lokalnego systemu promocji działek budowlanych

KC1/3:
wspieranie technicznej, ekonomicznej i proekologicznej modernizacji 

zasobów budownictwa mieszkaniowego
PC8 stworzenie programu termomodernizacji zasobów mieszkaniowych 
PC9 stworzenie programu „odazbestowania” zasobów mieszkaniowych
PC10 rozbudowa systemu ochrony budynków mieszkalnych przed hałasem
PC11 kontynuacja programu wykorzystania źródeł czystej energii

CEL STRATEGICZNY: CC2

MARKLOWICE GMINĄ
ZAPEWNIAJĄCĄ SWOIM MIESZKAŃCOM 
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BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE 

KC2/1:
podnoszenie proekologicznej świadomości mieszkańców

PC12 likwidacja dzikich wysypisk śmieci
PC13 wdrażanie gminnego programu segregacji odpadów
PC14 promowanie zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży

KC2/2:
ograniczanie niskiej emisji

PC1 kontynuacja programu modernizacji systemów ogrzewania mieszkań

KC2/3:
budowa infrastruktury znoszenia ryzyka środowiskowego

PC15 stworzenie systemu monitorowania i wczesnego ostrzegania przez 
zagrożeniami środowiskowymi

CEL STRATEGICZNY: CC3

MARKLOWICE GMINĄ
ROZWINIĘTYCH USŁUG ZDROWOTNYCH I SOCJALNYCH DLA OSÓB 

WYMAGAJĄCYCH OPIEKI Z TYTUŁU WIEKU, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I  
WYKLUCZENIA

KC3/1:
wspieranie profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców

PC16 propagowanie zdrowego stylu życia
PC17 organizowanie bezpłatnych badań specjalistycznych
PC18 organizacja systematycznych akcji profilaktycznych (w ramach tzw. Białych 

Niedziel)
PC19 powołanie w ramach Urzędu Gminy komórki do spraw profilaktyki 

zdrowotnej
KC3/2:

poprawa standardu usług medycznych
PC20 wyposażenie ośrodka zdrowia w nowoczesny sprzęt medyczny
PC21 zatrudnienie lekarz-specjalistów (ginekolog, urolog, dermatolog, kardiolog, 

diabetolog, psycholog)
PC22 stworzenie ośrodka rehabilitacji zdrowotnej
PC23 stworzenie laboratorium medycznego

KC3/3:
rozwój zastosowań informatycznych w zarządzaniu usługami medycznymi
PC24 wspieranie realizacji projektu E-zdrowie
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4.2.4. 
MONITORING I EWALUACJA

WSKAŹNIKI EWALUACJI W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:

„BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE, 
ŚRODOWISKO ZAMIESZKANIA I ZDROWIE”

CELE 
STRATEGICZNE

TYP WSKAŹNIKA
REALIZACJI CELÓW

MARKLOWICE GMINĄ
POWIĘKSZONYCH

I ZREWITALIZOWANYCH 
TERENÓW I ZASOBÓW 

MIESZKANIOWYCH

• liczba gospodarstw domowych na jedno 
mieszkanie

• saldo migracji na 1000 mieszkańców
• liczba zrewitalizowanych obiektów 

mieszkaniowych
• ilość i powierzchnia udostępnionych i 

uzbrojonych w skali roku działek 
budowlanych 

MARKLOWICE GMINĄ
ZAPEWNIAJĄCĄ SWOIM 

MIESZKAŃCOM 
BEZPIECZEŃSTWO 

EKOLOGICZNE

• ilość likwidowanych rocznie źródeł niskiej 
emisji

• wielkość zrzutów zanieczyszczeń pyłowych 
i gazowych do atmosfery

• wartość nakładów inwestycyjnych w sferze 
infrastruktury ochrony środowiska na 
jednego mieszkańca

MARKLOWICE GMINĄ
ROZWINIĘTYCH USŁUG 

ZDROWOTNYCH I 
SOCJALNYCH DLA OSÓB 

WYMAGAJĄCYCH OPIEKI Z 
TYTUŁU WIEKU, 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

• liczba osób podlegających wykluczeniu 
społecznemu

• liczba osób zatrudnionych w gminnym 
systemie opieki społecznej na 1000 
mieszkańców

• poziom zachorowalności na choroby 
cywilizacyjne

• liczba lekarzy – specjalistów na 1000 
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I WYKLUCZENIA mieszkańców
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5.

PRIORYTET D:

OŚWIATA I KULTURA

 



5.1.
 

DIAGNOZA STRATEGICZNA

W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:
 

„OŚWIATA I KULTURA”
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5.1.1. 
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA 

W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:

 „OŚWIATA I KULTURA”

SIŁY

S1 dobry poziom wyposażenia gminnych jednostek oświatowych
S2 dobrze utrzymana infrastruktura sportowo-rekreacyjna jednostek oświatowych
S3 duży poziom nakładów materialnych na rozwój oświaty w budżecie gminy 
S4 społeczna akceptacja i przychylność władz dla inwestowania w oświatę
S5 wzrastające kwalifikacje kadry nauczycielskiej w gminnych jednostkach 

oświatowych
S6 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych finansowanych z budżetu gminy
S7 duża aktywność biblioteki
S8 organizacja cyklicznych imprez kulturalnych
S9 osiągnięcia sportowe gminy

S10 uczestnictwo gminnych jednostek oświatowych w realizacji unijnych 
programów edukacyjnych

S11 współpraca kulturalno-oświatowa i sportowa z gminami: Barlin (Francja) i 
Stonava (Czechy)

S12 rosnące znaczenie działalności  organizacji pozarządowych w sferze oświaty i 
kultury

SŁABOŚCI

W1 niedorozwój materialnego zaplecza rozwoju kultury w gminie
W2 brak animatorów różnych form kultury

SZANSE

O1 dobra komunikacja z miastami dysponującymi placówkami 
ponadgimnazjalnymi

O2 różnorodność szkół średnich i wyższych w otoczeniu gminy
O3 rozwój sieci internetowej 
O4 wzrastająca dostępność do środków zewnętrznych finansujących lokalny 

rozwój edukacji i kultury

ZAGROŻENIA

T1 brak stabilności polityki oświatowej państwa
T2 postępująca centralizacja zarządzania systemem kultury i oświaty w państwie
T3 niedostosowanie programów nauczania do współczesnych zmian 

cywilizacyjnych

5.1.2.
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KLUCZOWE PROBLEMY ROZWOJU
W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:

„OŚWIATA I KULTURA”

Do kluczowych problemów w dziedzinie priorytetowej:

„Oświata i kultura” należą:

• WZRASTAJĄCE KOSZTY UTRZYMANIA GMINNEGO 
SYSTEMU EDUKACYJNEGO

• BRAK KULTUROWYCH WYRÓŻNIKÓW GMINY

• UTRZYMYWANIE SIĘ INFRASTRUKTURALNYCH BARIER 

UCZESTNICTWA MIESZKAŃCÓW W KULTURZE

ISTOTA PROBLEMÓW:

NISKI POZIOM ROZWOJU LOKALNYCH INSTYTUCJI KULTURY
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5.2.
 

REKOMENDACJE STRATEGICZNE

W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:
 

„OŚWIATA I KULTURA”
 



5.2.1. 
CELE STRATEGICZNE

PRIORYTET D:
„OŚWIATA I KULTURA”

MISJA

 
ZASPOKAJANIE ZRÓŻNICOWANYCH 

POTRZEB EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH

CELE STRATEGICZNE

CD1

MARKLOWICE GMINĄ
W PEŁNI WYKORZYSTUJĄCĄ 

LOKALNY POTENCJAŁ EDUKACYJNY

CD2 MARKLOWICE GMINĄ
O INDYWIDUALNYM WIZERUNKU KULTUROWYM

CD3

MARKLOWICE GMINĄ
MIESZKAŃCÓW AKTYWNIE TWORZĄCYCH 

I UŻYTKUJĄCYCH RÓŻNORODNE DOBRA KULTURY



5.2.2. 

KIERUNKI ROZWOJU

PRIORYTET D:
„OŚWIATA I KULTURA”

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU GMINY

CEL STRATEGICZNY: CD1

MARKLOWICE GMINĄ
W PEŁNI WYKORZYSTUJĄCĄ 

LOKALNY POTENCJAŁ EDUKACYJNY

KD1/1 pełniejsze wykorzystanie istniejących obiektów na działalność oświatowo – 
kulturalną

KD1/2 rozwój różnych form uczenia się przez całe życie

CEL STRATEGICZNY: CD2

MARKLOWICE GMINĄ
O INDYWIDUALNYM WIZERUNKU KULTUROWYM

KD2/1 wspieranie grup kultywujących kulturę i tradycję regionalną

KD2/2 promocja kulturalna gminy

CEL STRATEGICZNY: CD3

MARKLOWICE GMINĄ
MIESZKAŃCÓW AKTYWNIE TWORZĄCYCH I UŻYTKUJĄCYCH 

RÓŻNORODNE DOBRA KULTURY

KD3/1 wspieranie lokalnych twórców i animatorów kultury

KD3/2 poprawa dostępności do działalności kulturalnej w regionie

KD3/3 przeciwdziałanie wykluczeniu grup mieszkańców z udziału w rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego

KD3/4 rozszerzanie udziału gminy we współpracy międzynarodowej, 
transgranicznej i międzyregionalnej



5.2.3. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPIERANE PRZEZ GMINĘ

PRIORYTET D:
„OŚWIATA I KULTURA”

CEL STRATEGICZNY: CD1

MARKLOWICE GMINĄ
W PEŁNI WYKORZYSTUJĄCĄ 

LOKALNY POTENCJAŁ EDUKACYJNY

KD1/1:
pełniejsze wykorzystanie istniejących obiektów na działalność oświatowo – 

kulturalną
PD1 organizowanie seansów filmowych w auli gimnazjum
PD2 utworzenie świetlic środowiskowych w budynkach szkolnych
PD3 wspieranie działalności lokalnych kół: plastycznego, tanecznego, 

kabaretowego i śpiewaczego
KD1/2:

rozwój różnych form uczenia się przez całe życie
PD4 organizacja kursów dla różnych grup wiekowych (kursy komputerowe, 

fotograficzne, językowe, wiedzy ekonomiczno-finansowej,...)

CEL STRATEGICZNY: CD2

MARKLOWICE GMINĄ
O INDYWIDUALNYM WIZERUNKU KULTUROWYM

KD2/1:
wspieranie grup kultywujących kulturę i tradycję regionalną

PD5 popularyzacja wiedzy regionalnej (np. „Poznaj zabytki Śląska i Małopolski”)
PD6 powołanie instytucji kultury regionalnej
PD7 udostępnienie świetlic dla Koła Gospodyń Wiejskich i innych organizacji 

społecznych
KD2/2:

promocja kulturalna gminy
PD8 organizowanie festiwali i konkursów promujących kulturę regionalną

CEL STRATEGICZNY: CD3

MARKLOWICE GMINĄ
MIESZKAŃCÓW AKTYWNIE TWORZĄCYCH I UŻYTKUJĄCYCH 

RÓŻNORODNE DOBRA KULTURY



KD3/1:
wspieranie lokalnych twórców i animatorów kultury

PD9 budowa wielofunkcyjnego ośrodka kultury
PD10 stworzenie lokalnego systemu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży
PD11 wsparcie organizacji lokalnego, reprezentacyjnego zespołu wokalno-

tanecznego
PD12 pomoc techniczna zamieszkałym na terenie gminy animatorom kultury
PD13 wykreowanie ponadregionalnej imprezy kulturalnej

KD3/2:
poprawa dostępności do działalności kulturalnej w regionie

PD14 organizacja wyjazdów dzieci i młodzieży na imprezy kulturalne 
organizowane poza gminą

KD3/3:
przeciwdziałanie wykluczeniu grup mieszkańców 

z udziału w rozwoju społeczeństwa informacyjnego
PD15 wdrożenie projektu E-edukacja
PD16 wdrożenie projektu E-kultura

KD3/4:
rozszerzanie udziału gminy we 

współpracy międzynarodowej, transgranicznej i międzyregionalnej
PD17 projekt międzynarodowej i międzyregionalnej wymiany kulturalnej
PD18 projekt transgranicznej współpracy szkół



5.2.4. 
MONITORING I EWALUACJA

WSKAŹNIKI EWALUACJI W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:

„OŚWIATA I KULTURA”

CELE 
STRATEGICZNE

TYP WSKAŹNIKA
REALIZACJI CELÓW

MARKLOWICE GMINĄ
W PEŁNI WYKORZYSTUJĄCĄ 

LOKALNY POTENCJAŁ 
EDUKACYJNY 

• stopień skolaryzacji netto według 
poziomów wykształcenia

• liczba osób w wieku 25-64 lata uczących i 
dokształcających się w ludności wieku 
produkcyjnego

• liczba wydarzeń oświatowo-kulturalnych 
organizowanych w gminnych obiektach 
szkolnych

MARKLOWICE GMINĄ
O INDYWIDUALNYM 

WIZERUNKU KULTUROWYM

• rozmiar wydatków budżetu gminy na 
działalność kulturalną w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca

• liczba organizowanych w gminie wydarzeń 
kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym

• ilość działających w gminie stowarzyszeń 
społecznych i kulturalnych

MARKLOWICE GMINĄ
MIESZKAŃCÓW AKTYWNIE 

TWORZĄCYCH I 
UŻYTKUJĄCYCH 

RÓŻNORODNE DOBRA 
KULTURY 

• liczba nagród dla miejscowych twórców 
kultury uzyskanych w imprezach 
ponadlokalnych

• liczba uczestników organizowanych w 
gminie imprez kulturalnych

• liczba udzielonych stypendiów



6.

PRIORYTET E:

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA



6.1.

 
DIAGNOZA STRATEGICZNA

W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:
 

„TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA”
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6.1.1. 
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA

W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ: 

„TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA”

SIŁY

S1 dobry klimat społeczny dla rozwoju sportu i rekreacji w gminie
S2 relatywnie wysoki poziom finansowania rozwoju turystyki, sportu i rekreacji ze 

środków własnych gminy
S3 dobra infrastruktura sportu (boiska i sale sportowe z wyposażeniem)
S4 realizowana budowa Gminnego Ośrodka Sportu
S5 wysoka aktywność lokalnych klubów sportowych
S6 długoletnie doświadczenia i tradycje związane z narciarstwem klasycznym
S7 bogata oferta aktywności sportowej dla młodzieży
S8 organizowanie ponadlokalnych imprez sportowych i turystyczno-

rekreacyjnych
S9 oryginalny projekt „Tropikalnej wyspy”

SŁABOŚCI

W1 brak wyróżniających gminę atrakcji turystycznych
W2 niedorozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym: ścieżek 

rowerowych 

SZANSE

O1 dobre położenie geograficzne w bliskości dużych miast południowo-
zachodniego subregionu województwa śląskiego

O2 sąsiedztwo terenów zielonych
O3 wzrost skali alokacji funduszy strukturalnych na rozwój turystyki i rekreacji
O4 wspieranie przez władze publiczne regionu i kraju dużych, międzygminnych 

projektów turystyczno-rekreacyjnych

ZAGROŻENIA

T1 przepisy prawne utrudniające finansowanie przez samorząd gminy 
aktywności sportowej mieszkańców

T2 przepisy prawne utrudniające rozbudowę obiektów i zagospodarowanie 
terenów dla sportu masowego i rekreacji

T3 ograniczone środki finansowe państwa przeznaczane na rozwój sportu, 
turystyki, i rekreacji

T4 niska skłonność rodzin do wydatkowania środków na usługi w zakresie 
sportu, turystyki i rekreacji

T5 postępująca degradacja środowiska naturalnego przez działalność górniczą 
na obszarze aglomeracji rybnickiej
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6.1.2. 
KLUCZOWE PROBLEMY ROZWOJU
W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:

„TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA”

Głównymi problemami w dziedzinie priorytetowej:

„Turystyka, sport i rekreacja” są:

• ZBYT NISKI POZIOM WYKORZYSTANIA LOKALNEGO 

POTECJAŁU PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWEGO

• NIEDOSTATEK ATRAKCJI SPORTOWYCH, TURYSTYCZNYCH 

I REKREACYJNYCH W GMINIE

• NIEDOSTATEK PROMOCJI TURYSTYCZNYCH I 

REKREACYJNYCH WALORÓW GMINY

ISTOTA PROBLEMÓW:

ZBYT NISKA ATRAKCYJNOŚĆ GMINY JAKO OŚRODKA 
TURYSTYKI I MIEJSCA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
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6.2.
 

REKOMENDACJE STRATEGICZNE

W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:
 

„TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA”
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6.2.1. 
CELE STRATEGICZNE

PRIORYTET E:
„TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA”

MISJA

 
UCZYNIENIE Z GMINY ATRAKCYJNEGO MIEJSCA 

UPRAWIANIA SPORTU I TURYSTYKI ORAZ ROZWOJU 
AKTYWNYCH FORM REKREACJI  DLA MIESZKAŃCÓW GMINY 

I LUDNOŚCI SUBREGIONU RYBNICKIEGO 

CELE STRATEGICZNE

CE1

MARKLOWICE GMINĄ 
SYSTEMATYCZNIE POWIĘKSZAJĄCĄ MIEJSCOWY 

POTENCJAŁ TURYSTYCZNO-REKREACYJNY 

CE2

MARKLOWICE GMINĄ
 DYSPONUJĄCĄ WYSOKIEJ JAKOŚCI BAZĄ SPORTOWĄ I 

TURYSTYCZNO-REKREACYJNĄ

CE3

MARKLOWICE GMINĄ
AKTYWNIE PROMUJACĄ W OTOCZENIU LOKALNE WALORY 

TURYSTYCZNO-REKREACYJNE
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6.2.2. 
KIERUNKI ROZWOJU

PRIORYTET E:
„TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA”

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU GMINY

CEL STRATEGICZNY CE1:
MARKLOWICE GMINĄ

SYSTEMATYCZNIE POWIĘKSZAJĄCĄ 
MIEJSCOWY POTENCJAŁ TURYSTYCZNO-REKREACYJNY

KE1/1 renaturalizacja cieków wodnych 

KE1/2 ochrona obszarów rolnych

KE1/3 budowa ekologicznego rusztu gminy

CEL STRATEGICZNY CE2:
MARKLOWICE GMINĄ

 DYSPONUJĄCĄ WYSOKIEJ JAKOŚCI BAZĄ SPORTOWĄ
 I TURYSTYCZNO-REKREACYJNĄ

KE2/1 adaptacja istniejących i kreowanie nowych terenów i obiektów sportowo - 
rekreacyjnych

KE2/2 rozwój turystyki rowerowej

KE2/3 kreacja niszowych usług sportowych i turystyczno-rekreacyjnych

KE2/4 rozbudowa bazy noclegowo-gastronomicznej

CEL STRATEGICZNY CA3:
MARKLOWICE GMINĄ

AKTYWNIE PROMUJACĄ W OTOCZENIU 
LOKALNE WALORY TURYSTYCZNO-REKREACYJNE 

KE3/1 rozwój marketingu gminy 
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6.2.3. 
PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPIERANE PRZEZ GMINĘ

PRIORYTET E:
„TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA”

CEL STRATEGICZNY CE1:
MARKLOWICE GMINĄ

SYSTEMATYCZNIE POWIĘKSZAJĄCĄ 
MIEJSCOWY POTENCJAŁ TURYSTYCZNO-REKREACYJNY

KE1/1:
renaturalizacja cieków wodnych i wód powierzchniowych

PE1 rekreacyjne zagospodarowanie zalewisk pogórniczych

KE1/2:
ochrona obszarów rolnych

PE2 wspieranie restrukturyzacji gospodarstw rolnych w kierunku upraw 
przemysłowych i szkółkarskich

KE1/3:
budowa ekologicznego rusztu gminy

PE3 utworzenie chronionego obszaru przyrodniczego, z wykorzystaniem 
pomników przyrody i enklaw przyrodniczych

PE4 przekształcenie nieużytków rolnych w  obszary leśno-parkowe
PE5 wspieranie powstawania i utrzymania zalesień śródpolnych

CEL STRATEGICZNY CE2:
MARKLOWICE GMINĄ

 DYSPONUJĄCĄ WYSOKIEJ JAKOŚCI BAZĄ SPORTOWĄ
 I TURYSTYCZNO-REKREACYJNĄ

KE2/1:
adaptacja istniejących i kreowanie nowych terenów 

i obiektów sportowo - rekreacyjnych
PE6 budowa „Tropikalnej Wyspy” wraz z hotelem
PE7 budowa obiektu widowiskowo-sportowego
PE8 zagospodarowanie hałdy jankowickiej na cele sportowo-rekreacyjne
PE9 zagospodarowanie terenów na sporty zimowe
PE10 budowa sztucznego lodowiska
PE11 budowa kortów tenisowych w centrum gminy

KE2/2:
rozwój turystyki rowerowej
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PE12 wytyczenie oraz budowa tras i urządzeń turystyki rowerowej

KE2/3:
kreacja niszowych usług sportowych i turystyczno-rekreacyjnych

PE13 budowa dzielnicowych placów gier i zabaw dla dzieci i młodzieży
PE14 organizacja imprez w nowych dyscyplinach sportowych (hokej na trawie, 

hokej na wrotkach, łucznictwo,  badminton, strzelectwo, jeździectwo, 
kajakarstwo )

PE15 wspieranie inicjatyw w zakresie otwierania szkółek lekkoatletycznych, 
narciarskich, tenisowych, kajakarskich, ...

PE16 budowa bazy hipoterapeutycznej

KE2/4:
rozbudowa bazy noclegowo-gastronomicznej

PE17 przeprowadzenie konkursu na organizację 2-3 gospodarstw 
agroturystycznych

CEL STRATEGICZNY CE3:
MARKLOWICE GMINĄ

AKTYWNIE PROMUJACĄ W OTOCZENIU 
LOKALNE WALORY TURYSTYCZNO-REKREACYJNE 

KE3/1:
rozwój marketingu gminy

PE18 wydanie przewodnika turystycznego po Marklowicach
PE19 oznakowanie szlaków turystycznych
PE20 rozpisanie konkursu na hasło promujące gminę
PE21 rozpisanie konkursu na pomysły zwiększenia turystycznej i sportowo-

rekreacyjnej atrakcyjności gminy „Turystyczna Gmina”
PE22 wpisanie Marklowic w międzygminną sieć współpracy turystycznej
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6.2.4. 
MONITORING I EWALUACJA

WSKAŹNIKI EWALUACJI W DZIEDZINIE PRIORYTETOWEJ:

„TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA”

CELE 
STRATEGICZNE

TYP WSKAŹNIKA
REALIZACJI CELÓW

MARKLOWICE GMINĄ
SYSTEMATYCZNIE 
POWIĘKSZAJĄCĄ 

MIEJSCOWY POTENCJAŁ 
TURYSTYCZNO-
REKREACYJNY 

• powierzchnia terenów zielonych i 
rekreacyjnych na jednego mieszkańca

• udział powierzchni upraw w terenach 
rolnych ogółem 

• wielkość nakładów inwestycyjnych na 
ochroną wód powierzchniowych

• poziom czystości wód powierzchniowych
  

MARKLOWICE GMINĄ
 DYSPONUJĄCĄ WYSOKIEJ 
JAKOŚCI BAZĄ SPORTOWĄ

 I TURYSTYCZNO-
REKREACYJNĄ 

• liczba użytkowników bazy sportowo-
rekreacyjnej

• ilość i długość ścieżek rowerowych
• ilość i ranga osiągnięć sportowych
• ilość miejsc noclegowych na 1000 

mieszkańców

MARKLOWICE GMINĄ
AKTYWNIE PROMUJACĄ 

W OTOCZENIU 
LOKALNE WALORY 

TURYSTYCZNO-
REKREACYJNE 

• liczba odwiedzających gminę w celach 
turystyczno-rekreacyjnych
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ANEKS 1:

POJĘCIOWE I METODYCZNE 

ZAŁOŻENIA 

STRATEGII ROZWOJU
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Procedura budowy strategii rozwoju gminy składała się z trzech etapów. 

Treścią tych etapów było:

• zdefiniowanie aksjologicznych założeń tworzących podstawę strategii,

• przeprowadzenie  strategicznej  diagnozy aktualnych  i  przyszłych, 

wewnętrznych i zewnętrznych warunków działania,

• sformułowanie rekomendacji strategicznych.

Ustalenie, w etapie pierwszym, aksjologicznych fundamentów strategii oznaczało 

podjęcie decyzji:

• określających postać nadrzędnej wizji rozwoju, tj. pożądanego obrazu gminy 

będącego efektem zrealizowanej z sukcesem strategii rozwoju,

• wyznaczających priorytety strategiczne, tj. dziedzinowe obszary koncentracji 

działań władzy publicznej.

W budowie wizji uwzględniono:

• element  kontynuacji,  związany  z  pragnieniem  wykorzystania  dorobku 

ukształtowanego w historycznym rozwoju gminy,

• element zmiany,  związany z najistotniejszymi barierami rozwoju gminy, 

których przełamanie jawi się jako główny imperatyw przyszłych działań,

• element kreacji,  związany ze współczesnymi wyzwaniami rozwojowymi, 

którym gmina musi sprostać w pierwszej kolejności.

Każdą  z  priorytetowych  dziedzin  wynikających  z  wizji  scharakteryzowano 

poprzez:

• określenie  nadrzędnej  wartości,  której  urzeczywistnieniu 

podporządkowane będą działania podejmowane w danej dziedzinie,

• sformułowanie zasad (kryteriów) działania w tej dziedzinie, 

•  zdefiniowanie misji traktowanej jako syntetyczny zapis pożądanego stanu 

rozwoju dziedziny w wyniku zrealizowanej z sukcesem strategii,

• konkretyzacja oczekiwanych rezultatów.
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Cztery powyższe elementy (wartości – zasady – misje – rezultaty) składają się 

na generalnie wyrażoną koncepcję działania władzy publicznej w każdej z dziedzin 

priorytetowych. 

Układ  priorytetów wyznaczył  w dalszej  kolejności  zakres  i  strukturę  czynności 

diagnostycznych  zrealizowanych  w  etapie  drugim.  Pozwoliły  one  na  identyfikację 

najważniejszych  czynników  wewnętrznych (sił  i  słabości)  oraz  czynników 
zewnętrznych (szans i zagrożeń) współokreślających możliwości urzeczywistniania 

wizji rozwoju gminy. Finalnym produktem diagnozy stało się sporządzenie (odrębnie 

dla  każdej  dziedziny  priorytetowej)  listy  kluczowych  problemów,  których 

rozwiązanie  warunkuje  sprawność  funkcjonowania  gminy  i  jego  rozwój  zgodny  z 

określonym  w  etapie  pierwszym  aksjologicznym  wzorcem.  Problemy  te  poddano 

analizie  jakościowej  identyfikując,  z  jednej  strony,  źródła  (przyczyny)  ich 

powstawania i ze strony drugiej – hipotetyczne konsekwencje, których wystąpienia 

można się spodziewać w przypadku ich niezadowalającego rozwiązania (lub braku 

takiego  rozwiązania).  Sfera  rozpoznanych  skutków stała  się  w  dalszej  kolejności 

podstawą  definiowania  celów,  podczas  gdy  wiedza  na  temat  głównych  przyczyn 

powstawania problemów posłużyła wyznaczaniu głównych kierunków działań. 

Sformułowane  w  etapie  trzecim  rekomendacje  strategiczne  przybrały  postać 

przesądzeń na temat:

• celów strategicznych,

• strategicznych kierunków rozwoju,

• monitoringu i ewaluacji.

Cele  strategiczne utożsamiono  z  cechami  pożądanego  stanu  gminy,  do 

którego powinno doprowadzić uruchomienie i realizacja poszczególnych kierunków.

Strategiczne kierunki rozwoju zdefiniowano jako podstawowe typy działań, 

których podjęcie postuluje się w obrębie poszczególnych dziedzin priorytetowych.

Treścią systemu  monitoringu i ewaluacji stał się zbiór wskaźników stopnia 

realizacji  celów.  Wskaźniki  te  pozwolą  na  bieżącą,  zobiektywizowaną  analizę  i 

ocenę stopnia urzeczywistnienia zamierzeń strategicznych.
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STRUKTURA PROCESU BUDOWY STRATEGII ROZWOJU GMINY MARKLOWICE

ETAP REFLEKSJI ZAKRES ANALIZY PRODUKT KOŃCOWY

ANALIZA
AKSJOLOGICZNA
(czego chcemy?)

PODSTAWOWE WARTOŚCI 
ROZWOJU GMINY

 WIZJA PRZYSZŁOŚCI GMINY
 PRIORYTETY ROZWOJU GMINY

DIAGNOZA
STRATEGICZNA

(co możemy?)

WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE

UWARUNKOWANIA
ROZWOJU GMINY

KLUCZOWE 
PROBLEMY 

ROZWOJU GMINY

REKOMENDACJE
STRATEGICZNE

(jak działać?)

GENEROWANIE,
WARTOŚCIOWANIE I WYBÓR

ROZWIĄZAŃ STRATEGICZNYCH

 CELE
 KIERUNKI

 PRZEDSIĘWZIĘCIA
 MONITORING I EWALUACJA  
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ANEKS 2:

UCZESTNICY PRAC NAD BUDOWĄ STRATEGII:

KOMITET STERUJĄCY:

1. Tadeusz Chrószcz – Wójt Gminy

2. Andrzej Brychcy – Przewodniczący Rady Gminy

3. Józef Kowol – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju

KOMITET PROGRAMUJĄCY:

1. Marek Kozak – firma „TECHMAR”Rydułtowy

2. Józef Krupa - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wodzisław Śl.

3. Wojciech Czapla  - P & C – CENTERGUM Marklowice

4. Rafał Piechula - P & C – CENTERGUM Marklowice

5. Jerzy Fojcik – Usługi Transportowe Marklowice

6. Krystian Szczęsny – Transport Międzynarodowy i Krajowy w Marklowicach

7. ks.  Janusz  Jojko –  Proboszcz  Parafii  pw.  Św.  Stanisława  B  i  M  w 

Marklowicach

8. ks. Marek Macewicz – Proboszcz Parafii pw. N.N.M.P w Marklowicach

9. Jacek Skupień – Klub Sportowy „POLONIA” Marklowice

10.  Bogdan Szczotok – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Marklowicach

11.  Katarzyna  Rybka –  Kocuper –  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  3  w 

Marklowicach

12.  Maria Staszak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Marklowicach

13.  Jolanta Tomaszewska – Dyrektor Gimnazjum w Marklowicach

14.  Stanisław Kłosek – Dyrektor Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych

15.  Ewa Winkler – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Marklowicach

16.  Kompania Węglowa S.A KWK „JANKOWICE” Rybnik - Dyrektor 

17.  Kompania Węglowa S.A KWK „MARCEL” Radlin – Dyrektor

18.  Stowarzyszenie Mieszkańców Terenów Górniczych w Marklowicach



19.  Ruta Sikora – Kierownik NZOZ „HIPOKRATES” w Marklowicach

20.  Henryk Klaja – Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy w Marklowicach

21.  Jerzy Kłosok – Prezes Towarzystwa Miłośników Marklowic

22.  Jacek Pawelec – Delegat Powiatowej Izby Rolniczej Marklowice

23.  Czesław Firut – Prezes Zarządu OSP w Marklowicach

24.  Helena Cichy – Koło Gospodyń Wiejskich Marklowice

25.  Jolanta Węglorz – Dyrektor Biblioteki Gminnej w Marklowicach

26.  Bernard Radecki – Prezes Koła Emerytów i Rencistów Marklowice

ZESPÓŁ ZADANIOWY:

1. Piotr Galus – Zastępca Wójta

2. Jan Macionczyk – Skarbnik

3. Benedykt Kołodziejczyk – Sekretarz

4. Krystyna Malina – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

5. Czesława Somerlik – Inspektor Wydziału Spraw Społecznych

6. Anna Reclik – Inspektor Wydziału Infrastruktury Technicznej i Rozwoju

7. Bożena  Rygiel-Nogajska – Inspektor  Wydziału  Infrastruktury Technicznej  i 

Rozwoju

8. Wiesława  Trybuś –  Inspektor  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw 

Obywatelskich

RADNI RADY GMINY MARKLOWICE (KADENCJA 2002-2006)

1. Tadeusz Adamczyk
2. Andrzej Brychcy
3. Piotr Burszczyk
4. Damian Chrószcz
5. Marian Filipowski
6. Lucjan Fojcik
7. Czesław Grzesik
8. Krystyna Klocek
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9. Tadeusz Kocjan
10.  Józef Kowol
11.  Teresa Machnica
12.  Marian Mokrosz
13.  Tadeusz Nawrat
14.  Jerzy Wesoły
15.  Jacek Skupień

ZESPÓŁ METODYCZNY:

Bogumił Szczupak – Pracownia FIS – Finanse, Informacja, Strategia 

Jerzy Biniecki - Pracownia FIS – Finanse, Informacja, Strategia
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