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STRATEGIA ROZWOJU GMINY MICHAŁÓW

Rozpoczynając proces planowania strategicznego w gminie musimy odpowiedzieć 
sobie na pytanie co rozumiemy przez planowanie strategiczne :  dlaczego jest ono 
potrzebne gminie. Większość gmin posiada piany rozwojowe
W poszczególnych  dziedzinach  życia  społecznego,  jednak  kolejność  i  zakres  ich 
wdrażania zależy zwykle od nacisków różnych grup czy od możliwości pozyskania 
środków na określony typ zadań. Ponieważ praktycznie każdy samorząd ma w swoim 
budżecie  za  mało  środków  w  stosunku  do  potrzeb  zachodzi  więc  konieczność 
określenia priorytetów w taki sposób, aby osiągnąć możliwie najlepszą efektywność 
wydatkowanych środków.
Proces  planowania  strategicznego  w  Gminie  Michałów  rozpoczęto  od  dokładnej 
analizy  stanu  gminy  w  podstawowych  sferach  życia  społecznego.  Wnioski 
z  przeprowadzonej  diagnozy  stanowiły  punkt  wyjścia  do  określenia  mocnych 
i  słabych  stron  gminy  a  następnie  zdefiniowania  wynikających  z  nich  szans 
i  zagrożeń  rozwoju.  W  ten  sposób  wyznaczono  obszary  priorytetowe  oparte  na 
mocnych stronach regionu i dla tych obszarów określono strategiczne cele rozwoju 
i zadania. Wdrażanie Strategii powinno mieć charakter ciągły
-  niezbędny  jest  bieżący  monitoring  i  ocena  wdrażania  planów  strategicznych. 
Bieżąca kontrola pozwali na wprowadzanie we właściwym czasie korekt i poprawek 
w programach realizacyjnych.
Ważnym  aspektem  planowania  strategicznego  jest  szeroka  konsultacja  społeczna 
planowanych rozwiązań.  W proces tworzenia Strategii  Rozwoju Gminy Michałów 
zaangażowano przedstawicieli różnych grup społecznych z terenu Gminy: młodzież, 
przedsiębiorców,  rolników,  samorządowców.  Ich  doświadczenie  i  znajomość 
problemów Gminy stanowi najcenniejsze źródło informacji o lokalnych potrzebach 
i  dążeniach.  Wyznaczone  w  procesie  konsultacyjnym  cele  strategiczne  są 
akceptowane przez większość mieszkańców
-  co  zdecydowanie  ułatwi  ich  realizację  i  zwiększy  zrozumienie  społeczne  dla 
podejmowanych  przez  Radę  Gminy  decyzji.  Władze  samorządowe  powinny 
wnikliwie analizować uwagi mieszkańców zgłaszane w trakcie wdrażania strategii, 
ponieważ będą one stanowić cenne wskazówki do korekt planów działania.
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V.Konkurs ,,Moja Gmina w 2015 roku”

Konkurs  został  przeprowadzony  wśród  uczniów  najstarszych  klas  szkół 

podstawowych  i  gimnazjów  z  terenu  gminy.  Celem  jego  było  zainteresowanie 

młodzieży sprawami rozwoju Gminy Michałów oraz poznanie ich wizji przyszłości 

gminy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas Młodzieżowej Sesji Planowania 

Strategicznego, która odbyła się w dniu 14 czerwca 2000 roku w Urzędzie Gminy 

Michałów.  Spośród  kilkunastu  prac  zakwalifikowanych  do  bezpośredniego  finału, 

Komisja Konkursowa wybrała 5 najlepszych.

Raport z Konkursu ,, Maja Gmina w 2015 roku " zawiera:
– listę zwycięzców,

– pracę, która zajęła I miejsce.
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Praca Katarzyny Sowa z klasy „I b" z Gimnazjum w Michałowie
 - zdobywczym I miejsca w Konkursie

 - „Moja Gmina w 2015"  

Jest rok 2015. Przechadzam się przez Michałów, kiedyś matą niepozorną wioskę, dziś 
jedną z największych osad i  wspominam moje szkolne czasy.  Piętnaście  lat  temu 
byłam uczennicą gimnazjum w Michałowie. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że kiedyś 
zostanę gospodarzem tej osady. Miałam wtedy jakieś swoje marzenia, lecz nigdy nie 
wyobrażała  sobie,  że  one  się  spełnią.  Chciałam ukończyć  szkołę,  wyjść  za  mąż 
za bogatego chłopaka. Dzisiaj sięgając pamięcią wstecz, myślę, że moje marzenia 
były dziecinne i naiwne. Osiągnęłam w życiu dużo więcej, niż chciała. Teraz patrząc 
na  wszystkie  wieżowce,  porównując  je  z  tymi  skromnymi  blokami,  zadaję  sobie 
pytanie: „Czy to naprawdę Michałów ?"

W mojej dawnej szkole znajduje się dziś ogromna biblioteka. W centrum Michałowa 
znajduje  się  dziś  wielki  park,  drzewa  tam posadzone  nie  są  zbyt  wysokie,  lecz 
za parędziesiąt lat będą pomnikiem przyrody. W niedalekiej przyszłości chciałabym 
tu założyć uniwersytet, aby poziom oświaty w naszym województwie był wyższy. 
Michałów jest  wspaniały  jest  tu  wiele  sklepów.  Tuż  przed  lasem w Skrzypiowie 
zbudowany jest ośrodek rekreacyjny: jest tu basen, hala sportowa, siłownia , sauna 
i zjeżdżalnia, która jest główną atrakcją. Moją chlubą jest stadnina koni. Hodujemy 
tu przepiękne konie rasy arabskiej, są one jednymi z najlepszych koni w Polsce.

Jestem dumna ze swojej miejscowości. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że będzie ona 
tak wyglądała, a ja będę tak ważną w niej osobą.
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VI. Młodzieżowa Sesja Planowania 
Strategicznego Gminy Michałów

Młodzieżowa Sesja Planowania Strategicznego odbyła się w dniu 14 czerwca 2000 

roku w Urzędzie Gminy Michałów. W Sesji uczestniczyło ponad 30 osób - uczniów 

najstarszych klas szkół  podstawowych i  gimnazjów z terenu gminy.  Podczas niej, 

wypracowano słabe i mocne strony gminy oraz najważniejsze działania do realizacji 

na jej terenie.

Z ramienia Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. Sesję prowadził Paweł 

Walczyszyn.

Raport z Młodzieżowej Sesji Planowania Strategicznego Gminy Michałów zawiera:

● wyniki częściowej analizy SWOT gminy:

- słabe strony,
- mocne strony, 

● najważniejsze działania do realizacji, 

● listę uczestników Sesji.
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VII. Sesja  Planowania  Strategicznego Gminy 
Michałów

W dniu 30 września 2000 roku w Szkole Podstawowej w Michałowie w ramach prac 

nad Strategią Rozwoju Gminy Michałów odbyła się „Sesja Planowania 

Strategicznego".

Udział w sesji wzięli mieszkańcy Gminy zaproszeni przez władze samorządowe 
oraz przedstawiciele Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. Celem sesji 
było określenie słabych i mocnych stron, oraz szans i zagrożeń rozwoju Gminy 
Michałów (analiza SWOT gminy). Uczestnicy Sesji pracowali w trzech grupach. Na 
zakończenie przedstawiono wstępne wyniki prac. Spośród osób uczestniczących w 
Sesji wybrano przedstawicieli, którzy będą bezpośrednio uczestniczyć w dalszych 
pracach nad Strategią jako członkowie Rady Lokalnych Liderów.

Z ramienia Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Sesji uczestniczyli: 

Martyna Jabłońska, Bartosz Szymusik, Paweł Walczyszyn.

Raport z Sesji Planowania Strategicznego Gminy Michałów zawiera:
● listę uczestników Sesji, 

● propozycje zgłoszone przez poszczególne grupy:

- zestawienie wszystkich elementów analizy SWOT zgłoszonych przez 

poszczególne grupy,

- zestawienie pięciu najważniejszych zagadnień w każdym z elementów 

analizy SWOT
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8.3.   CELE OPERACYJNE DO STRATEGICZNYCH CELÓW 
ROZWOJU.

I. Gmina Michałów atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym
l.   Aktywizacj a gospodarcza małych i średnich przedsiębiorstw.

Położenie geograficzne Michałowa — bliskość Pińczowa, miasta gdzie znajdują 
się zakłady pracy mieszkańców i gdzie korzystają oni z różnych usług nie sprzyja 
prowadzeniu  działalności  gospodarczej  na  terenie  gminy.  Z  drugiej  strony 
przedsiębiorcy z Pińczowa nie dostrzegają potrzeby inwestowania poza terenem 
swojego  miasta.  Wspomniane  czynniki  oraz  małe  wykorzystanie  walorów  i 
surowców  naturalnych  to  główne  przyczyny  małej  ilości  podmiotów 
gospodarczych działających na terenie gminy. W celu zmiany istniejącej sytuacji 
należy podjąć działania, których efektem będzie stworzenie jak najkorzystniejszej „ 
infrastruktury  miękkiej  otoczenie  biznesu  ".
 Działania pobudzające przedsiębiorczość:

➔  Forum współpracy przedsiębiorców.
Działalność istniejących przedsiębiorstw powinna opierać się na stałej 
współpracy. Jej efektem powinien być spadek kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz wzrost aktywności gospodarczej. W pierwszej 
kolejności należy zorganizować spotkanie, którego celem było by ustalenie 
płaszczyzn współpracy przedsiębiorców. Wspólne działania mogłyby być 
prowadzone w zakresie promocji, wymiany doświadczeń, informacji, 
utworzenia Gminnego Funduszu Gwarancji Kredytowych  oraz   Gminnego 
Funduszu   Ubezpieczeń Wzajemnych. Społeczność Lokalna powinna mieć 
możliwość korzystania z podstawowych usług, tak, aby pieniądze 
mieszkańców były wydawane na terenie Gminy Michałów. Wspólne 
działania przedsiębiorców mogłyby to zapewnić.
Inicjatywa spotkania powinna wypłynąć ze strony Samorządu Lokalnego.

➔  Schemat współpracy przedsiębiorcy - samorząd gminny.
Jest to bardzo ważne narzędzie, które nie zawsze jest wykorzystywane. 
Schemat współpracy pomiędzy Samorządem Lokalnym a przedsiębiorcami 
powinien zostać określony podczas Forum przedsiębiorców. Dobra 
współpraca pomiędzy tymi podmiotami będzie bardzo dobrym stymulatorem 
rozwoju gospodarczego Gminy Michałów. Stworzenie partnerstwa publiczna 
- prywatnego do realizacji zadań publicznych gminy
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nie jest zadaniem łatwym, ale mającym duże znaczenie dla rozwoju. Należy 
pamiętać o pozyskaniu od przedsiębiorstw nie tylko środków materialnych, ale 
i niematerialnych, np. -wiedza, doświadczenie itp.
W przypadku dużych,  strategicznych firm -  Stadnina  Koni  w Michałowie  - 
potrzebna jest długofalowa współpraca, prowadzona na najwyższym szczeblu.
➔ Centrum Informacji Inwestycyjnych.

Celem  zbierania  i  rozpowszechniana  informacji  na  temat  możliwości 
inwestycyjnych  na  terenie  gminy  Michałów  należy  stworzyć Centrum 
Inwestycyjne. Informacje gromadzone przez Centrum pochodziłyby z Urzędu 
Gminy,  Przedsiębiorstw  i  Instytucji,  oraz  byłby  przetwarzane  według 
zapotrzebowania.  Powinny  być,  co  pewien  okres  (np.  co  rok)  publikowane 
i  rozpowszechniane.  Bardzo  ważne  jest,  aby  informacja  była  aktualna, 
kierowana w miarę  możliwości  do konkretnego odbiorcy,  wyczerpująca (fak 
najszersza),  a  dostępność  do  niej  łatwa  i  szybka.  Odwłaściwej  sprzedaży 
posiadanych  informacji  zależeć  będzie  sukces  istnienia  Centrum 
Inwestycyjnego.  W  tym  celu  należy  nawiązać  współpracę  z  różnymi 
instytucjami  zajmującymi  się  obsługą  inwestorów  np.  Polską  Agencją 
Inwestycji   Zagranicznych,   organizacjami   skupiającymi przedsiębiorców np. 
Business Center Ciub, Izby Handlowe różnych krajów itp.
➔  Punkt Obsługi Przedsiębiorców.

Samorząd  Lokalny  Gminy  Michałów  powinien  dążyć  do  stworzenia    jak 
najefektywniejszego     klimatu     dla  nowopowstających  i  istniejących 
przedsiębiorstw. Jednym z głównych elementów działań w tym kierunku jest 
właściwa obsługa przedsiębiorców przez Samorząd Lokalny. W tym celu należy 
uruchomić Punkt Obsługi Przedsiębiorców. Jest to bardzo ważny element ze 
względu na potencjalnych inwestorów zewnętrznych oraz wewnętrznych.  Od 
jakości obsługi potencjalnego przedsiębiorcy zależeć będzie wielkość nowych 
inwestycji  prowadzonych  na  terenie  gminy  oraz  ilość  utworzonych  miejsc 
pracy.
➔ System preferencji dla inwestorów.
Pozyskaniem inwestora  zewnętrznego  zainteresowane  są  wszystkie  jednostek 
samorządu  terytorialnego.  Występuje  na  tym    polu    bardzo    duża 
konkurencja.    Przedmiotem  konkurowania,  oprócz  czynników  niezależnych 
takich jak np.
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położenie geograficzne, są czynniki zależne od Samorządu Lokalnego. Do nich 
możemy zaliczyć między innymi ulgi w podatku od nieruchomości,                  
w podatkach lokalnych, wkład gminy w postaci terenu, uzbrojenia, wsparcie  
w  promocji,  itp.  Samorząd  Lokalny  powinien  posiadać  jednolity  system  
preferencji (oczywiście możliwy do  negocjacji)  dla  inwestorów, 
w których wielkość preferencji uzależniona będzie np. od  ilości  nowo  
powstałych miejsc pracy.
➔ System szkoleń i doradztwa.
Mieszkańcy  gminy,  rozpoczynający  działalność  gospodarczą  oraz  istniejące 
przedsiębiorstwa  powinny  mieć  możliwość  skorzystania  z  profesjonalnego 
doradztwa, szkoleń. Powstanie na terenie gminy Michałów przedsiębiorstwa 
zajmującego się prowadzeniem takich działań może być spowodowane przez 
zapotrzebowanie  na  rynku.  Inną  możliwością  jest  powstanie  z  inicjatywy 
Samorządu  Lokalnego  wspomnianego  wcześniej  forum  przedsiębiorców 
w ramach, którego organizowane będą szkolenia, prowadzone usługi doradcze.

2.  Dobry stan infrastruktury technicznej twardej.  Posiadanie pełnej infrastruktury 
technicznej  twarde/przez  dany  Samorząd  Lokalny  staje  się  standardem, 
w konkurencji o pozyskanie inwestora. Na terenie Gminy Michałów występują 
duże problemy w tym obszarze. Pełna infrastruktura posiada duże znaczenie dla 
potencjalnego inwestora w wyborze  miejsca  podjęcia  inwestycji.  Należy 
opracować długofalowy plan budowy infrastruktury,  uwzględniając  tworzenie 
partnerstwa publiczne -prywatnego w celu realizacji określonych zadań.
3.  Fundacja  Rozwoju  Gminy  Michałów.  Powołanie  Fundacji  (w  początkowym 
okresie jako Stowarzyszenie)  to  jedna  z  możliwości  zaangażowania 
Społeczności Lokalnej oraz tworzenie partnerstwa publiczna - prywatnego  na 
rzecz rozwoju gminy. Istnieją                 w Polsce przykłady funkcjonowania 
różnych instytucji - organizacji pozarządowych — na szczeblu  lokalnym, 
których działalność jest samo finansująca i przyczynia się do  rozwoju  danego 
samorządu. Należy pamiętać, że efektywne funkcjonowanie Fundacji w  dużej 
części zależy od dostrzeżenia szans, możliwości  oraz  sposobu  zarządzania. 
Inicjatywa powołania Fundacji powinna wypłynąć ze strony Samorządu Lokalnego 
w kierunku Lokalnych Liderów, Przedsiębiorstw. Powinna powstać organizacja — 
Fundacja, która będzie współpracować z Samorządem Lokalnym i wspierać  jego 
działania.
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Do słownych zadań Fundacji powinno należeć:
➔  Pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Istnieje bardzo duża ilość podmiotów, np. Fundacja im. Stefana Batorego, które 
zajmują się finansowaniem działalności organizacji pozarządowych w różnych 
obszarach. Dosyć często zdarza się również, że podmiotami uprawnionymi do 
ubiegania się o daną pomoc są organizacje pozarządowe, niedochodowe.

➔ Organizacja szkoleń.
➔ Prowadzenie usług doradczych.
➔  Organizacja spotkań „problemowych" z mieszkańcami.

W zarządzaniu Społecznością Lokalną bardzo często występują sytuacje,  a raczej 
decyzje konfliktowe.  Odpowiednio przygotowani, przedstawiciele Fundacji powinni 
angażować się w rozwiązywanie takich spraw, a przede wszystkim w nie 
doprowadzanie do nich.

➔  Organizacja i prowadzenie działań społecznych.
➔  Aktywizacja Społeczności Lokalnej.

4.  Młodzi  ludzie  zaangażowani  w rozwój gminy.  Stworzenie  możliwości  zaangażowanie 
młodych, wykształconych ludzi w rozwój gminy, to szansa powstrzymania migracji oraz 
dzięki  nowemu  spojrzeniu,  podejściu  szansa  jej  szybszego  rozwoju.  To  młodzi  ludzie, 
wchodzący w dorosłe życie, kończący studia powinni w dużej części stanowić o przyszłości 
gminy. Osoby w tym wieku zakładają swoje rodziny, poszukują pracy, a co za tym idzie 
decydują o miejscu gdzie zamieszkają. Od Samorządu Lokalnego zależy czy stworzy on 
właściwe  możliwości  zamieszkania  i  podjęcia  pracy  ludziom  młodym  i  powstrzyma 
wyludnianie i starzenie się Społeczności Lokalnej.
5.  Podniesienie  konkurencyjności  gminy  do  standardów  Unii  Europejskiej  W  dobie 
integracji z Unią Europejską bardzo ważne jest,  aby Samorząd Lokalny podjął  działania 
przystosowujące  gminę  do  konkurowania  przed  i  zwłaszcza  po  integracji.  Istotnym 
problemem  jest  dostęp  do  informacji  na  temat  Unii  Europejskiej  i  warunków 
funkcjonowania  Samorządów  po  integracji.  Obecnie  należy  podjąć  działania  w  celu 
pozyskania  tych  informacji  (można  je  otrzymać  nieodpłatnie  np.  z  Centrum Informacji 
Europejskiej)  i  rozpowszechnienie  ich  wśród władz  Samorządowych oraz  mieszkańców. 
Dużą  ilość  działań  usprawniających  procedury,  przepływ  informacji,  zwiększających 
aktywność  lokalną  mieszkańców  należy  podjąć  już  teraz.  Ważne  jest,  aby  zwiększyć 
stosunkowo  małą  obecnie  konkurencyjność  i  atrakcyjność  Gminy  Michałów  przed 
integracją z Unią Europejską.
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6.  Program osadnictwa na terenie gminy.
Struktura wiekowa ludności, migracja mieszkańców, zwłaszcza młodzieży to bardzo znaczące 
powody potrzeby opracowania Programu osadnictwa. Przez ostatnie 9 lat liczba mieszkańców 
zmniejszyła się o ok.500 osób, co stanowi blisko 10 % wszystkich osób. Jest to bardzo zły trend, 
który bezwzględnie powinien zostać zahamowany, oraz należy dążyć do stworzenia warunki 
osiedlania się osób z zewnątrz, np. ze Śląska lub Małopolski.

 Program powinien przede wszystkim zawierać:
➔ Kierunki i rodzaje ruch budowlanego ruchu budowlanego. 
➔ Bazę terenów i obiektów przeznaczonych pod cele mieszkaniowe. 
➔  Preferencje, pomoc Samorządu Lokalnego dla osób chcących się osiedlić,
➔  Plan wyposażenia terenów i obiektów w infrastrukturę twardą i miękką. 
➔ Zasady promocji przedsięwzięcia.

7.  Program pozyskiwania kapitału z zewnątrz.
Pozyskanie kapitału z zewnątrz w dobie obecnej konkurencji ze strony innych jednostek samorządu 
terytorialnego, instytucji nie jest łatwe. Jak pokazuje doświadczenie, największe szansę pozyskania 
środków finansowych mają jednostki najlepiej przygotowane, posiadające wieloletni plan 
inwestycyjny zgodny ze strategia rozwoju, wykazujące się aktywnością w docieraniu do informacji, 
w ilości i jakości składanych wniosków, dość często powierzające te zadania instytucją 
zewnętrznym, np.  organizacją pozarządowym —  Fundacją Rozwoju; firmą konsultingowym.
 
W Programie należy zwrócić uwa  g  ę na:  

➔ rolę aktywności Samorządu Lokalnego, 
➔ zaangażowanie wszystkich mieszkańców i podmiotów z terenu gminy,
➔  plan zadań, które należało by zrealizować, 
➔  właściwe rozliczenie się z uzyskanych środków, 
➔  potrzebę ciągłego szkolenia się podmiotu składającego i realizującego wnioski,

8.  Program rozwoju turystyki,
Gmina Michałów posiada naturalne atuty (walory naturalne, położenie geograficzno, dające szansę 
rozwoju  w  kierunku  turystyki.  W pierwszej  kolejności  -w,  Programie  należy  opracować  bazę 
informacji  o  atrakcyjnych  turystyczno  terenach,  miejscach  noclegowych,  itp.,  -  czyli  stworzyć 
analizę stanu obecnego. Następnym etapem prac powinien być szeroki
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