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V. PLAN OPERACYJNY

Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej

realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów

operacyjnych oraz konkretnych zadań. Realizacja poszczególnych celów i zadań ma

przyczynić się do osiągnięcia misji gminy.

W związku z tym, iż niniejsza Strategia stanowi dokument planistyczny przede

wszystkim  dla  jednostki  samorządu  terytorialnego,  ujęte  zostały  tutaj,  w  ramach

poszczególnych pól strategicznych, zadania inwestycyjne, które realizowane będą

przez Gminę ze środków własnych oraz środków zewnętrznych pozyskanych na dany

projekt. W Strategii nie ujęte zostały zadania realizowane przez inne organizacje

i instytucje działające w Gminie, pomimo że ich w wkład w realizację misji

i poszczególnych celów głównych, będzie z pewnością znaczący.

Poniżej zaprezentowano cele główne z wyszczególnionymi celami

operacyjnymi oraz przypisanymi im konkretnymi zadaniami inwestycyjnymi.

Proponowane działania i zadania inwestycyjne:

1. Utworzenie oferty inwestycyjnej Gminy (np. stworzenie programu

umożliwiającego poszukiwanie terenów inwestycyjnych, który

umieszczony zostanie na stronie internetowej).

2. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy.

3. Budowa i modernizacja ciągów drogowych.

4. Rozbudowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w Kaniowie – budowa

Ośrodka  Rekreacji  i  Sportów  Wodnych  na  terenach  pożwirowych  w

Kaniowie.

Cel główny A
Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel operacyjny A1
Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym
agroturystyki oraz tworzenia nowych miejsc pracy
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1. Budowa oczyszczalni ścieków w Kaniowie

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.

3. Wymiana sieci wodociągowej.

4. Ochrona własnego ujęcia wody

1. Rekultywacja wysypiska odpadów w Kaniowie

2. Zwiększenie skali segregacji odpadów wśród mieszkańców

1. Regulacja cieków wodnych na terenie Gminy

1. Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę pieców na piece
ekologiczne

Cel główny B
Gmina o wysoko rozwiniętej infrastrukturze ochrony środowiska

Cel operacyjny B1
Rozwinięta gospodarka wodno-ściekowa

Cel operacyjny B2
Rozwinięta gospodarka odpadami

Cel operacyjny B3
Rozwinięta gospodarka wodna i melioracyjna

Cel operacyjny B4
Ochrona powietrza
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1. Modernizacja i budowa dróg na terenie gminy (w tym przystosowanie

dróg dla transportu ciężkiego)

2. Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy

3. Budowa chodników dla pieszych

1. Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Bestwinie wraz z rozszerzeniem oferty placówki o specjalistyczne

usługi medyczne

2. Modernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kaniowie

1. Budowa zaplecza sportowego przy szkole podstawowej w Kaniowie

2. Modernizacja zewnętrznej infrastruktury sportowej przy szkole

podstawowej w Bestwinie

3. Wzrost kwalifikacji nauczycieli poprzez zwiększenie skali i zakresu

szkoleń

4. Rozszerzenie zakresu zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.

5. Zwiększenie dostępu do edukacji dla dzieci z rodzin ubogich

i patologicznych

Cel główny C
Gmina o wysoko rozwiniętej infrastrukturze drogowej

Cel operacyjny C1
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze oraz poprawa komfortu i
bezpieczeństwa jazdy

Cel główny D
Gmina zaspokajająca potrzeby społeczne

Cel operacyjny D1
Poprawa jakości i poszerzenie zakresu usług medycznych

Cel operacyjny D2

Poprawa systemu oświatowego
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1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej przy

KS Bestwinka

2. Remont i nowoczesne zagospodarowanie obiektów LKS Bestwina

3. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Janowicach

4. Stworzenie nowych terenów sportowych dla młodzieży – skate park

5. Budowa hali sportowej

1. Rozbudowa komunalnej infrastruktury mieszkaniowej

2. Remonty mieszkań komunalnych

1. Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie

2. Renowacja i zagospodarowanie zabytkowego Pałacu Habsburgów na

cele kulturalne i turystyczne (siedziba Urzędu Gminy Bestwina)

3. Dostosowanie Muzeum Regionalnego w Bestwinie dla potrzeb osób

niepełnosprawnych

1. Informatyzacja Urzędu Gminy Bestwina i jednostek podległych –

utworzenie e-urzędu

Cel operacyjny D3

Poprawa standardu infrastruktury sportowej oraz zwiększenie
efektywności jej wykorzystania wśród mieszkańców

Cel operacyjny D4

Zwiększenie dostępności i poprawa standardu mieszkań

komunalnych w Gminie

Cel operacyjny D5

Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb
użytkowników i zwiększenie efektywności ich wykorzystania

Cel operacyjny D6

Gmina sprawnie zarządzana
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1. Zwiększenie częstotliwości patroli policyjnych na terenie Gminy

1. Budowa  Ośrodka  Rekreacji  i  Sportów  Wodnych  w  Kaniowie  (tereny

byłej żwirowni w Kaniowie)

2. Zagospodarowanie na cele wypoczynkowo-rekreacyjne akwenów

wodnych wraz z przyległymi terenami zielonymi (tereny byłej

żwirowni w Kaniowie)

3. Budowa lokalnych ścieżek rowerowych

4. Włączenie się w budowę ścieżki rowerowej WISŁA – KRAKÓW

1. Budowa estrady widowiskowej w Bestwinie

2. Budowa estrady widowiskowej w Bestwince przy obiektach

sportowych KS Bestwinka

3. Zagospodarowanie terenów w Janowicach na cele rekreacyjne

(estrada)

4. Aktywna promocja sportów wodnych

Cel główny E
Gmina rekreacyjno-wypoczynkowa

Cel operacyjny E1
Utworzenie infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej na bazie
dostępnych zasobów naturalnych i terenów poprzemysłowych

Cel operacyjny E2
Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjnej Gminy

Cel operacyjny D7

Poprawa bezpieczeństwa publicznego
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