
Załącznik 1 

Strategia rozwoju Miasta i Gminy Końskie 



 Raport sprawozdawczy z realizacji „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Końskie  
na lata 2014-2022” sporządzony za rok 2018 
 
- Uchwała Nr XLII/436/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. 
w sprawie uchwalenia Strategii Miasta i Gminy Końskie na lata 2014-2022. 
 

Cele strategiczne zostały określone na podstawie dokonanej diagnozy w trzech 
podstawowych sferach: społecznej, gospodarczej i przestrzenno-ekologicznej. Zagadnienie 
dalszego rozwoju Gminy Końskie potraktowane zostało wielopłaszczyznowo tak, aby można 
było bazować na jego mocnych stronach nie zapominając jednocześnie o konieczności 
wyrównania i uzupełnienia zdiagnozowanych braków i potrzeb.  

Określone wskaźniki strategiczne są najwyższym szczeblem drabiny celów, dlatego ich 
liczbanie powinna być zbyt wysoka. Z wyznaczonych priorytetów strategicznych wypływają 
również cele operacyjne wskazujące drogę ich realizacji. 

W ramach celów operacyjnych założone zostały konkretne działania określające zasięg 
każdegoz nich. Dla każdego z działań określono wskaźniki monitoringu pozwalające badać 
stopień wypełnienia zapisów Strategii oraz zmiany zachodzące na obszarze Gminy Końskie 
w wyniku jej wdrażania. 

Wskaźniki osiągnięte w roku 2018 ze strategią do 2022 roku przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp. Wskaźnik 
Jednostka 

miary 

Wartość 
Osiągnięty 

w roku 2018 

Osiągnięty 
od początku 

realizacji strategii Do 2022 

1. 
Sporządzony i wdrożony program 
rozwoju i modernizacji infrastruktury 
komunikacyjnej 

szt. 1 0 
Trwa analiza 
zasadności 
wskaźnika 

2. 
Liczba zorganizowanych nowych 
miejsc parkingowych 

szt. 200 41 138 

3. 
Liczba zorganizowanych nowych 
miejsc garażowych 

szt. 230 0 20 

4. 
Długość zmodernizowanej lub 
wybudowanej sieci elektrycznej 

km 40 0,092 
71,843 –wskaźnik 

osiągnięty 

5. 
Długość zmodernizowanej lub 
wybudowanej sieci cieplnej 

km 2,2 

 

0,012 

 

0,9705 

6. 
Liczba przyłączy do sieci 
kanalizacji sanitarnej 

szt. 2 000 0 1665 



7. 
Długość wybudowanej sieci 
kanalizacji deszczowej 

km 7,5 0 3,138 

8. 
Liczba przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

szt. 40 4 18 

9. 

Ograniczenie masy odpadów 
komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych 
do składowania do określonego 
poziomu 

% 30 17,49 17,49 

10. 

Osiągnięcie poziomu recyklingu 
i przygotowania do ponownego 
użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw sztucznychi szkła 

% 65 46,67 46,67 

11. 
Sporządzony i wdrożony program 
osiągania samowystarczalności 
energetycznej gminy 

szt. 1 0 
Trwa analiza 
zasadności 
wskaźnika 

12. 
Liczba akcji edukacyjno-
informacyjnych 

szt. 7 2 
10 - wskaźnik 

osiągnięty 

13. 
Sporządzony plan gospodarki 
niskoemisyjnej 

szt. 1 0 
1 - wskaźnik 
osiągnięty 

14. 
Powierzchnia przygotowanych 
terenów pod inwestycje 

ha 100 0 82,85 

15. 
Powierzchnia terenów objętych 
miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego 

ha 4 686 1857 1857 

16. 
Liczba przedsiębiorstw, które 
wprowadziły rozwiązania 
innowacyjne 

szt. 10 0 4 

17. 
Powierzchnia utworzonych 
atrakcyjnych terenów przestrzeni 
publicznych 

ha 1,7 0,812759 
2,9914 – wskaźnik 

osiągnięty 

18. 
Sporządzony i wdrożony program 
wielopłaszczyznowego wsparcia 
rozwoju przedsiębiorczości 

szt. 1 0 
Trwa analiza 
zasadności 
wskaźnika 



19. 
Utworzone Biuro Obsługi 
Inwestora 

szt. 1 0 
Trwa analiza 
zasadności 
wskaźnika 

20. 
Liczba przeprowadzonych akcji 
promujących lokalne 
przedsiębiorstwa 

szt. 20 1 5 

21. 
Sporządzony i wdrożony program 
rozwoju turystyki 

szt. 1 0 
Trwa analiza 
zasadności 
wskaźnika 

22. 
Stworzony i wdrożony system 
informacji turystycznej 

szt. 1 0 
Trwa analiza 
zasadności 
wskaźnika 

23. 

Liczba przedsięwzięć 
zwiększających atrakcyjność 
turystyczno-wypoczynkową 
miejscowości Sielpia 

szt. 8 2 
11 – wskaźnik 

osiągnięty 

24. 
Liczba nauczycieli, którzy ukończyli 
różne formy doskonalenia (kursy, 
studia podyplomowe) 

os. 200 9 83 

25. 
Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych 
w szkołach 

godz. 35 000 
ok. 6000 – 
trwa rok 
szkolny 

22 546 

26. 
Liczba finalistów i laureatów 
konkursów i olimpiad 
przedmiotowych 

os. 120 22 88 

27. 
Liczba zmodernizowanych 
placówek oświatowych 

szt. 18 3 5 

28. 
Liczba placówek oświatowych 
doposażonych w innowacyjne 
pomoce dydaktyczne 

szt. 18 18 

Corocznie 18 

90 – wskaźnik 
osiągnięty 



29. 
Liczba podpisanych umów  
w ramach inicjatywy lokalnej 

szt. 12 0 3 

30. 
Liczba zorganizowanych wydarzeń 
z edukacji obywatelskiej 

szt. 4 1 
7 - wskaźnik 
osiągnięty 

31. 
Liczba porad prawnych 
i obywatelskich 

szt. 60 186 
676  – wskaźnik 

osiągnięty 

32. 
Stworzone i funkcjonujące e-BOI 
(elektroniczne Biuro Obsługi 
Interesanta) 

szt. 1 0 W trakcie 

33. 
Liczba zorganizowanych kursów 
i szkoleń zawodowych 

szt. 64 0 26 

34. 

Liczba pracowników socjalnych, 
opiekunów oraz asystentów osób 
chorych, starszych 
i niepełnosprawnych, którzy 
ukończyli różne formy doskonalenia 
(kursy, szkolenia) 

os. 60 47 
269 - wskaźnik 

osiągnięty 

35. 
Liczba wdrożonych programów 
osłonowych i społeczno-socjalnych 

szt. 5 9 
37 - wskaźnik 

osiągnięty 

36. 
Zorganizowane Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury 

szt. 1 0 W trakcie 

 


