
Wstępne założenia do Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce – konsultacje społeczne 

 

Wizja Gmina Gorzyce atrakcyjnym miejscem zamieszkania i aktywności gospodarczej 

Misja Tworzenie atrakcyjnych warunków do osiedlania się oraz rozwoju przedsiębiorczości 

 

Cel 

strategiczny 
Wysoka jakość życia mieszkańców Gminy Gorzyce Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców Gminy Gorzyce  

Cel 

szczegółowy 

Stworzenie atrakcyjnych warunków 

mieszkaniowych 
Wysoka jakość i dostępność usług publicznych 

Stworzenie atrakcyjnych warunków do 

rozwoju gospodarczego 
Wzmocnienie kapitału społecznego  

Działanie 

priorytetowe 

Ochrona 

środowiska  

i ograniczenie 

niskiej emisji 

Infrastruktura 

komunalna 

zaspakajająca 

potrzeby 

mieszkańców 

Zagospodarowanie 

czasu wolnego 
Cyfryzacja 

Wspieranie 

przedsiębiorczości 

Wykorzystanie 

potencjału 

turystycznego 

Budowanie partnerstw 

międzysektorowych 

Wspieranie inicjatyw 

oddolnych wśród 

mieszkańców 

 

Zadania 

Poprawa 

efektywności 

energetycznej  

w budynkach 

użyteczności 

publicznej, 

mieszkalnych oraz 

podmiotów 

gospodarczych 

Zwiększenie 

dostępności do 

szerokopasmowego 

Internetu 

Rozwój zaplecza 

kulturowego 

 i sportowego 

Rozwój e – usług 

publicznych 

Zwiększenie 

atrakcyjności 

zatrudnienia 

Tworzenie produktów 

turystycznych 

bazujących na 

potencjale dziedzictwa 

naturalnego 

Kreowanie pozytywnych 

relacji pomiędzy 

organizacjami 

pozarządowym, 

przedsiębiorcami  

i samorządem 

Kreowanie wydarzeń 

utrwalających związek 

mieszkańców z gminą 

 

Edukacja 

proekologiczna 

mieszkańców 

Zapewnienie 

odpowiedniej 

jakości systemu 

ochrony środowiska 

Zagospodarowanie 

miejsc służących 

wypoczynkowi 

Podnoszenie e – 

kompetencji 

mieszkańców 

Inicjowanie oraz 

prowadzenie kampanii 

informacyjnej o 

dostępnych źródłach 

wsparcia finansowego 

Tworzenie 

ogólnodostępnej 

infrastruktury 

turystycznej  

Podnoszenie kwalifikacji 

i umiejętności kadr 

organizacji społecznych 

Budowanie systemu 

partycypacji mieszkańców 
 

Wdrożenie 

programu 

wspierającego 

bioretencję 

Tworzenie 

warunków do 

zabudowy 

jednorodzinnej  

i wielorodzinnej 

Organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych dla 

dzieci i młodzieży 

Wdrożenie zajęć 

edukacyjnych  

w zakresie cyber 

bezpieczeństwa 

Wspomaganie 

rolnictwa 
 

Tworzenie warunków do 

rozwoju organizacji 

społecznych 

Włączenie do życia 

społecznego osób w wieku 

senioralnym 

 

Wprowadzanie 

elementów 

błękitno-zielonej 

infrastruktury 

Zwiększenie 

dostępności do 

wysokiej jakości 

usług zdrowotnych 

    
Budowanie postaw 

przedsiębiorczych 
    

Wdrożenie projektów 

podnoszących 

kompetencje zawodowe 

mieszkańców 

 

  
Likwidacja barier 

architektonicznych 
    

Przygotowanie 

kompleksowej oferty 

inwestycyjnej 
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Projekty strategiczne  

1. Rozbudowa i przebudowa zaplecza sportowo – rekreacyjnego na terenie Gminy Gorzyce: 

a. budowa infrastruktury rekreacyjnej w Zalesiu Gorzyckim, 

b. budowa zadaszenia nad trybuną boiska piłkarskiego LZS w Trześni,  

c. budowa hali pneumatycznej i street workoutu w Gorzycach,  

d. przebudowa / budowa GOSiR – zarówno zaplecza sportowego jak i stworzenie miejsca dla 

osób starszych, m.in. punktu zabiegów fizjoterapeutycznych,  

e. budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Furmanach, 

f. budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego we Wrzawach. 

2. Budowa i modernizacja zaplecza kulturowego na terenie Gminy Gorzyce  

a. remont Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach,  

b. remont Domu Kultury w Sokolnikach. 

3. Rozwój i poprawa stanu infrastruktury komunalnej w Gminie Gorzyce 

a. rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Gorzycach,  

b. przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz ujęć wody w Gorzycach,  

c. budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Gorzyce,  

d. rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach, 

e. rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Furmanach  

f. rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Orliskach, 

g. rozbudowa żłobka w Gorzycach,  

h. budowa nowych miejsc parkingowych na terenie Gorzyc, 

i. remont dróg dojazdowych i chodników przy ul. 11 Listopada, Działkowców, 3 Maja oraz 

Placu Mieszczańskiego  w Gorzycach,  

j. remont dróg, oświetlenia i mostu w Orliskach,  

k. remont dróg i oświetlenia w Furmanach, Gorzycach i Wrzawach – zamiana nawierzchni 

kamiennej na bitumiczną,  

l. przygotowanie osiedli pod zabudowę jednorodzinną, 

m. stworzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Seniorów w Gorzycach 

4. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja centrum wsi Gorzyce 

a. modernizacja osiedla Gorzyce – Etap I –„Rynek”,  

b. budowa nowych budynków wielorodzinnych w Gorzycach,  

c. budowa systemu ścieżek pieszo-rowerowych,  

d. aranżacja i wykonanie elementów zieleni, budowa obiektów małej architektury polegająca 

na wyodrębnieniu miejsc wypoczynku, budowa zielonych przystanków. 
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5. Budowa i rozwój funkcji turystycznych na terenie Gminy Gorzyce  

a. budowa Przystani Wodnej, 

b. zagospodarowanie terenu przy zalewie Przybyłów, 

c. stworzenie muzeum / wystawy bazującego na dziedzictwie przemysłowym Gorzyc,  

d. budowa infrastruktury na potrzeby turystyki kajakowej i kamperowej w ramach projektu 

„BLUE VALLEY – WIŚLANYM SZLAKIEM” przy ujściu rzeki Łęg do rzeki Wisły oraz 

przy ujściu rzeki San do rzeki Wisły, 

e. wyznaczenie i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły i San wraz z pełnym 

zapleczem, 

f. organizacja cyklicznego wydarzenia pt. „Spływy kajakiem Wisłą i Sanem” 

g. organizacja cyklicznego wydarzenia pt. „Rowerem przez Gminę Gorzyce” 

h. zagospodarowanie stawów w miejscowości Wrzawy na cele rekreacyjne i wypoczynkowe 

6. Wzmocnienie przedsiębiorczości mieszkańców  

a. stworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości,  

b. opracowanie i wdrożenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej, 

7. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, 

mieszkaniowych oraz podmiotów gospodarczych  

a. likwidacja piecyków gazowych w indywidualnych mieszkaniach w budynkach 

wielorodzinnych, 

b. budowa/przebudowa kotłowni wraz z remontem węzłów ciepłowniczych w budynkach 

administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową, 

c. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych na terenie 

Gminy Gorzyce 


