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5.5.

Ochrona zdrowia

Fundamentalnym celem podstawowej opieki zdrowotnej jest poprawa
i zachowanie stanu zdrowia społeczności lokalnej, która zamieszkuje dany
obszar.
Główną jednostką prowadzącą na terenie gminy Gózd działalność
w zakresie ochrony zdrowia jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Goździe. Placówka ta świadczy usługi medyczne w oparciu
o jednostki organizacyjne:
 Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
 Poradnia Okulistyczna,
 Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu,
 Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 Poradnia Rehabilitacyjna,
 Poradnia Stomatologiczna,
 Poradnia Promocji Zdrowia,
 Poradnia Długoterminowej opieki pielęgniarskiej.
Dodatkowo ośrodek zdrowia posiada własne Laboratorium Medyczne,
które wykonuje usługi na potrzeby pacjentów z obszaru gminy.
Wyżej wymienione usługi medyczne obejmują następujące schorzenia:
 choroby oka i przydatków oka,
 choroby układu krążenia,
 choroby ucha i wyrostka sutkowatego,
 choroby układu moczowo–płciowego,
 choroby układu oddechowego,
 choroby układu trawiennego,
 choroby zakaźne i pasożytnicze,
 ciąża, poród, połóg,
 nowotwory,
 zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania,
 zaburzenia przemiany metabolicznej.
Ogólna liczba pacjentów w gminie zapisanych do lekarza pierwszego
kontaktu wynosi 7000 osób, z czego 1300 pacjentów to mieszkańcy sołectwa
Gózd. Liczba porad udzielonych w 2007r. wynosiła 23 997.
W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej zatrudnionych
jest 18 osób, w tym czterech lekarzy na kontrakcie. Struktura zatrudnienia
pracowników medycznych służby zdrowia przedstawia się następująco:
 lekarz medycyny-3 osoby, w tym 2 pediatrów i 1 specjalista chorób
wewnętrznych (psychiatra),
 pielęgniarki-5 osób,
 specjalista położna-1 osoba,
 lekarz ginekolog-położnik-1 osoba (1/4 etatu),
 technik analityki medycznej-1 osoba,
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 technik fizjoterapii-1 osoba (umowa zlecenie),
 psycholog-1 osoba,
 instruktor terapii uzależnień-1 osoba.
Lekarze kontraktowi:
 stomatolog-2 osoby,
 specjalista okulista-1 osoba,
 specjalista ortopeda traumatolog-1 osoba.
Na terenie gminy Gózd funkcjonuje tylko jedna apteka ogólnodostępna,
która mieści się w ośrodku zdrowia. Wskaźnik liczby ludności obsługiwanej
wynosi około 8054.
Ośrodek Zdrowia wykonując usługi medyczne pozyskuje środki
finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Wykonuje również płatne usługi medyczne typu szczepienia oraz
uzyskuje drobne darowizny od osób fizycznych i firm.

5.6.

Warunki mieszkaniowe

W gminie Gózd w 2006r. ogół zasobów mieszkaniowych liczył 1 942
mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 150 870 m2, a średnia
powierzchnia na 1 mieszkanie wynosiła 77,4 m2 (w przeliczeniu na 1 osobę
przypadało 18,7 m2). Łączna liczba izb zajmowanych przez mieszkańców
wynosiła 6 859. W przeliczeniu na 1 mieszkanie przypadało około 4 osoby.
Zasoby mieszkaniowe w gminie to w przeważającej większości
mieszkania indywidualne, które stanowią 98,5% ogólnej liczby mieszkań.
Mieszkania stanowiące własność gminy to 1,1%, a innych podmiotów – 0,3%.
Obecnie na obszarze gminy nie ma żadnych mieszkań należących do spółdzielni
mieszkaniowych i Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Zasób mieszkaniowy gminy Gózd stanowi 20 lokali mieszkaniowych.
W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą: lokale socjalne – 2, lokale
mieszkaniowe – 9, lokale związane ze stosunkiem pracy – 9.
Niewiele ponad połowa mieszkań wyposażona jest w instalacje
techniczno – sanitarne. Najwięcej mieszkań wyposażonych jest w sieć
wodociągową – 77,9%, nieco mniej w sieć kanalizacyjną – 58,2%.

5.7.

Oświata i wychowanie

Na obszarze gminy Gózd znajduje się siedem placówek oświatowych
w następujących miejscowościach: Goździe, Klwatce, Kuczkach, Kłonówku,
Małęczynie, Podgórze.
Dzieci i młodzież z terenu gminy uczęszcza do poniżej wymienionych
typów szkół:





Publiczna
Publiczne
Publiczna
Publiczna

Szkoła Podstawowa w Goździe,
Gimnazjum w Goździe,
Szkoła Podstawowa w Klwatce,
Szkoła Podstawowa w Kuczkach,
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 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku,
 Publiczna Szkoła Podstawowa Małęczynie,
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórze.
W roku szkolnym 2008/2009 naukę pobiera w wyżej wymienionych
placówkach oświatowych 1190 uczniów (w tym w szkołach podstawowych –
834, w gimnazjum – 356).
Średnia liczebność
a w gimnazjach – 20,94.

klas

w

szkołach

podstawowych

wynosi

16,35,

Tabela 15. Stan szkolnictwa w gminie Gózd w roku szkolnym 2008/2009
Typ placówki

Liczba nauczycieli

Liczba uczniów

Ilość sal
lekcyjnych

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Goździe

15

198

9

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Klwatce

12

126

7

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Kuczkach

13

142

12

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Kłonówku

12

72

7

Publiczna Szkoła
Podstawowa
Małęczynie

19

199

7

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Podgórze

14

97

9

Publiczne
Gimnazjum
w Goździe

31

356

17

Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Gminy w Goździe

Ogólny stan techniczny obiektów oświatowych na obszarze gminy jest
dobry i nie stwarza zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia uczniów oraz
nauczycieli. Jednakże nie wszystkie placówki szkolne posiadają sale
gimnastyczne oraz dobrze urządzone boiska szkole. Inwestycje w infrastrukturę
sportową przewidziane są na najbliższe lata. Dodatkowo wyposażone są
w nowoczesne meble szkolne i pomoce dydaktyczne. Wszystkie placówki
zostały zmodernizowane i odremontowane. Atutem wyżej wymienionych
obiektów szkolnych jest to, iż wszystkie są wyposażone w pracownie
komputerowe z szerokopasmowym łączem internetowym. W szkołach
podstawowych przypada na jeden komputer przeciętnie 13,02 uczniów,
a w szkole gimnazjalnej-29,71 uczniów.
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnej mogą rozwijać swoje
zainteresowania naukowe i nie tylko w szkolnych klubach sportowych i kołach
zainteresowań: muzyczne, plastyczne, informatyczne. Dodatkowo w placówkach
tych prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci i młodzieży
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mających trudności w nauce. W Publicznym Gimnazjum w Goździe nauczyciele
prowadzą zajęcia w celu przygotowania uczniów do egzaminów gimnazjalnych.
Na terenie gminy funkcjonuje system stypendialny, w ramach którego
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mogą ubiegać się
o dofinansowanie w celu kontynuowania nauki. W szczególności takie
stypendium otrzymuje ten uczeń, w którego rodzinie występuje bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm
lub narkomania a także, gdy rodzina jest niepełna. Stypendium socjalne ma
pomóc uczniom w dostępie do edukacji (wyrównanie jego szans edukacyjnych).
W gminie Gózd funkcjonuje Lokalny Program Wspierania Edukacji
wspierający uzdolnione dzieci i młodzież. W ramach programu szczególnie
uzdolnione dzieci i młodzież otrzymują stypendia na zakup lub dofinansowanie
sprzętu sportowego, strojów sportowych lub artystycznych, instrumentów
muzycznych, materiałów plastycznych, warsztatów, kursów, wyjazdów
szkoleniowych, udział w zawodach, konkursach, festiwalach, prywatnych
lekcjach z wybranej dziedziny. W 2008r. wypłacono stypendia 4 uczniom
z terenu gminy.

5.8.

Aktywność społeczna, kulturowa i sportowa

Aktywnym orędownikiem kultury i działalności społecznej na terenie
gminy są wszelkiego rodzaju organizacje, stowarzyszenia oraz różnego rodzaju
przejawy lokalnych inicjatyw. Działalność kulturalna, sportowa i społeczna może
przybierać różną postać. W tym zakresie należy wyróżnia się instytucje kultury,
ośrodki sportu i rekreacji, muzea, stowarzyszenia, których funkcjonowanie
ukierunkowane jest na działalność kulturową, społeczną i charytatywną,
folklorystyczną.
Wśród instytucji kulturalnych działających na terenie gminy Gózd jest
Gminna Biblioteka Publiczna, która jest samorządową instytucją kultury.
Biblioteka zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji dla
mieszkańców gminy. Służy w rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych
społeczności gminnej, upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
W Gminnej Bibliotece Publicznej prowadzone są takie prace biblioteczne
jak:


gromadzenie zbiorów bibliotecznych,



opracowywanie zbiorów,



udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom,



opracowanie bibliografii regionalnych,



usługi dla czytelników – wypożyczanie księgozbioru oraz wyszukiwanie
informacji bibliograficznych.

Z biblioteki korzysta średnio 630 czytelników, którzy wypożyczają około
6230 książek rocznie. W zasobach biblioteki znajduje się 49 932 woluminów.
Na terenie gminy funkcjonują filie Gminnej
w miejscowościach: Kuczki, Klwatka, Kłonówek.

Biblioteki

Publicznej

Biblioteka w Goździe z programu „Ikonka” otrzymała 3 komputery ze
stałym łączem internetowym. Z czytelni internetowej korzystają dorośli,
młodzież ucząca się oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.
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W bibliotece i filiach prowadzone są lekcje biblioteczne oraz wieczory bajek dla
najmłodszych czytelników.
Ponadto życie kulturalne skupia się wokół Kół Gospodyń Wiejskich, które
swoimi występami uświetniają liczne imprezy organizowane na szczeblu
gminnym i ponadgminnym.
Na terenie gminy działa 11 Kół Gospodyń Wiejskich, w tym 2 w Goździe.
W trakcie spotkań Panie wymieniają się doświadczeniami z zakresu gotowania,
pieczenia, wykonywania stroików, dekoracji świątecznych, okolicznościowych.
Ponadto Koła Gospodyń Wiejskich biorą czynny udział przy organizowaniu
imprez w gminie, jak również na terenie powiatu radomskiego, promując
kulinarne dziedzictwo kulturowe i produkty regionalne.
W gminie Gózd działają również dwa zespoły śpiewacze: w Kłonówku
liczący 12 osób i w Goździe liczący 15 osób.
Zespół śpiewaczy przy KGW w Goździe został utworzony w sierpniu
2002r. i nosi nazwę „Klub Pogodnego Życia”. Zespół bierze udział
w przeglądach artystycznych, festynach i różnego rodzaju uroczystościach przy
akompaniamencie akordeonu.
Zorganizowaną grupę mieszkańców Gozdu stanowią również dzieci
i młodzież szkolna, którzy biorą czynny udział w zawodach sportowych,
konkursach i innych imprezach kulturalnych.
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CZĘŚĆ II
ANALIZA SWOT
Istotnym i ważnym elementem, będącym podstawą do wypracowania
i sformułowania strategii rozwoju gminy, jest diagnoza prospektywna, która
wpływa na ocenę stanu aktualnie istniejące na terenie gminy oraz wyznaczenie
głównych kierunków rozwoju. Ponadto pozwala uwydatnić problemy jakie
muszą rozwiązać władze lokalne i mieszkańcy, by osiągnąć wyznaczone cele.
Diagnoza prospektywna ma postać analizy uwarunkowań, szans
i zagrożeń rozwoju gminy. Stanowi próbę oceny stanu aktualnego rozwoju
gminy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów stanu istniejącego, które
w przyszłości będą odgrywały zasadniczą rolę.
Gmina Gózd na chwilę obecną już osiągnęła pewien stopień rozwoju jako
gmina przyjazna mieszkańcom i inwestorom. Poprawa wizerunku gminy
przejawia się lepszym stanem dróg gminnych, rozbudową sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej, tworzeniem warunków w celu przyciągania zewnętrznych
inwestorów. Dużym atutem jest to, że gmina ciągle się rozwija i udoskonala, by
osiągnąć wysoki standard rozwoju.
Na dalszy kierunek rozwoju gminy niezwykłe znaczenie ma działanie
czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mają duże oddziaływanie na
nią. Duże znaczenie ma tu również zaangażowanie władz lokalnych
i społeczności gminnej. Uwarunkowania rozwoju mogą przybrać postać szans
i zagrożeń.
Analiza SWOT to technika analityczna i metoda analizy strategicznej,
która identyfikuje kategorie słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń
w celu uporządkowania informacji o gminie. Analiza SWOT pozwala na
określenie aktualnej i perspektywicznej pozycji gminy oraz prognozy strategii
postępowania. Ułatwia rozpoznać problemy i bariery oraz potencjał rozwojowy,
jakim charakteryzuje się omawiana gmina.
Analiza strategiczna segreguje i porządkuje posiadane informacje
o gminie na cztery kategorie strategiczne: mocne strony (Strenghts), słabości
(Weaknesses), szanse (Opportunities) i zagrożenia (Threats).
Atuty -

walory i uwarunkowania występujące wewnątrz
gminy, które w sposób pozytywny wyróżniają ją
w otoczeniu i spośród konkurencji,

Słabości -

uwarunkowania wewnętrzne oceniane negatywnie,
niewykorzystane z uwagi na realizację celów,

Szanse -

zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio
wykorzystane staną się impulsem do rozwoju oraz
osłabią zagrożenia,

Zagrożenia -

wszystkie czynniki zewnętrzne, które postrzegamy
jako bariery dla rozwoju gminy, utrudnienia,
dodatkowe koszty działania.

Pozytywne aspekty i słabości to pożądane i niekorzystne zjawiska, które
zachodzą wewnątrz gminy i w jej najbliższym otoczeniu i mają charakter
endogeniczny. Szanse i zagrożenia swoim zasięgiem obejmują zewnętrzne
oddziaływania i uwarunkowania, które bezpośrednio wpływają na dalsze
funkcjonowanie i rozwój gminy Gózd.
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ANALIZA SWOT
SFERA SPOŁECZNA
Mocne strony

Słabe strony

 dobrze rozwijająca się baza
oświatowa,

 wysoka stopa bezrobocia na terenie
gminy,

 wyposażenie placówek oświatowych
w sale gimnastyczne i dobrze
urządzone boiska szkolne,

 duży udział kobiet w ogólnej liczbie
osób bezrobotnych,

 organizacja zajęć pozalekcyjnych
oraz kółek zainteresowań, w których
uczniowie mogą realizować swoje
naukowe zainteresowania,
 poprawa stanu bazy i wyposażenia
placówek oświatowych,
 wyposażenie placówek szkolnych
w sale komputerowe z podłączeniem
do sieci internetowej,
 funkcjonowanie systemu
stypendialnego wspierającego dzieci
i młodzież uzdolnioną,
 dobrze ukształtowana sieć osadnicza
w układzie przestrzennogeograficznym,
 ośrodek zdrowia i apteka na terenie
gminy,
 brak zadłużenia i innych zobowiązań
finansowych ośrodka zdrowia,
 prężne funkcjonowanie świetlic
wiejskich w poszczególnych
sołectwach,
 aktywne postawy mieszkańców
czynny udział w szkoleniach
współfinansowanych z EFS),

 brak miejsc pracy,
 duże obciążenie budżetu gminy
wydatkami na pomoc społeczną,
 duża liczba osób korzystających
z pomocy społecznej,
 migracja
osób
wykształconych
i młodych z obszaru gminy do
większych ośrodków miejskich,
 tylko jedna funkcjonująca apteka
w całej gminie,
 niedostateczne wyposażenie
w sprzęt medyczny ośrodka zdrowia,
 stosunkowo niski poziom
wykształcenia mieszkańców,
 brak typowego 10-godzinnego
przedszkola,
 brak klubów sportowych,
 brak kawiarni i innych miejsc
spędzania wolnych dni w pracy
tj. parków, skwerów, placów zabaw
dla dzieci,
 zagrożenie bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży wynikające z
bezpośredniej bliskości drogi
krajowej nr 12.

 brak przeludnień w budynkach
mieszkalnych,
 imprezy kulturalne cieszące się
dużym zainteresowaniem,
 zaangażowanie władz lokalnych
gminy w sprawy mieszkańców,
 poprawa obsługi inwestorów
i mieszkańców przez pracowników
administracji publicznej,
 promocja czytelnictwa przez Gminną
Bibliotekę Publiczną (organizacja
wieczorów bajek dla najmłodszych
czytelników)
 aktywnie działający zespół
śpiewaczy,
 funkcjonowanie trzech jednostek
OSP w Krajowym Systemie
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Ratowniczo–Gaśniczym,
 funkcjonowanie Posterunku Policji
w gminie,
 wspólne działania policji, PSP i OSP
na rzecz bezpieczeństwa i ochrony
mienia mieszkańców gminy.





Szanse
środki zewnętrzne głównie
z funduszy pomocowych na
realizację projektów miękkich
(rozwój zasobów ludzkich)
i infrastrukturalnych (modernizacja
ośrodka zdrowia),
planowane inwestycje ośrodka
zdrowia w celu podwyższenia
standardu świadczonych usług
medycznych i profilaktycznych,



podnoszenie poziomu wykształcenia
mieszkańców dzięki uczestnictwu
w szkoleniach i kursach
organizowanych przy wsparciu
unijnym (EFS),



pozyskiwanie inwestorów
zewnętrznych tworzących nowe
miejsca pracy,



dostosowanie budynków
użyteczności publicznej dla osób
niepełnosprawnych,



rozwój turystyki i agroturystyki,
które wpłyną na stopniową likwidację
bezrobocia,



wykorzystanie walorów środowiska
przyrodniczego na rozwój
agroturystyki,



rozwój gospodarki
i przedsiębiorczości to podstawowe
instrumenty dla zapewnienia
lepszych warunków życia
mieszkańców gminy,



aktywnie działające na terenie gminy
organizacje oraz stowarzyszenia,
przyczyniające się do podniesienia
aktywności społecznej gminy.



Zagrożenia
starzenie się społeczeństwa,



patologie społeczne,



pogłębiające się zróżnicowanie
socjalne grup społecznych (znaczny
przyrost liczby osób korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej),



deficyt miejsc pracy,



związany z bezrobociem postępujący
spadek poziomu życia, wzrost
patologii, frustracje,



zła i dynamicznie zmieniająca się
polityka państwa odnośnie służby
zdrowia.

SFERA GOSPODARCZA
Mocne strony
 tereny nadające się pod inwestycje
dla podmiotów gospodarczych
z sektora MŚP,

Słabe strony
 słaby wewnętrzny kapitał finansowy
mieszkańców i prywatnych
podmiotów gospodarczych,
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 rozbudowująca się infrastruktura
techniczna i drogowa do
prowadzenia biznesu,
 rozwój drobnej przedsiębiorczości
z sektora prywatnego,
 głębokie tradycje rolnicze,
 zasoby wykwalifikowanej kadry
pracowniczej jako czynnik
warunkujący rozwój gospodarczy,
 potencjał gospodarczy mieszkańców,
 korzystne warunki przyrodniczo –
ekonomiczne do produkcji zdrowej
żywności i do rozwoju ekologicznych
gospodarstw produkujących
biopaliwa oraz odnawialnych źródeł
energii,
 widoczne spadające bezrobocie,
 bliskość większych ośrodków
miejskich, w których funkcjonują
instytucje doradcze i otoczenia
biznesu.

 brak profesjonalnej i kompleksowej
oferty promującej tereny
inwestycyjne przeznaczone pod
działalność gospodarczą,
 brak organizacji gospodarczych
wspierających rozwój
przedsiębiorczości na terenie gminy
(grup producenckich, izb
rzemieślniczych, itp.),
 niska innowacyjność przedsiębiorstw
z sektora MŚP,
 postępujące starzenie się ludności
wiejskiej, niechęć ludzi młodych do
pracy w rolnictwie,
 niedostateczna wiedza
przedsiębiorców i rolników na temat
pozyskiwania środków dla sektora
MŚP jak i sektora rolnego,
 mała ilość miejsc pracy w sektorze
pozarolniczym,
 większość gleb o klasyfikacji IV-VI,
 brak przemysłu przetwórczego,
 brak zakładów naprawy ciągników i
maszyn rolniczych,
 brak giełdy rolnej.

Szanse
 postępujący rozwój sektora usług –
dominujący rozwój podmiotów
gospodarczych strefy usługowej,

Zagrożenia
 zwiększająca
się
niechęć
ludzi
młodych do pracy w rolnictwie,
 niski poziom wykształcenia
mieszkańców na obszarach wiejskich
głównie starszego pokolenia,

 modernizacja istniejącej
infrastruktury technicznej
zmierzająca do zwiększenia
atrakcyjności inwestycyjnej,

 słaby wzrost dochodowości
prowadzonej działalności rolniczej,

 rozwój agroturystyki i turystyki jako
dodatkowe źródło dochodu
mieszkańców,

 brak stabilnej polityki państwa
odnośnie sektora rolnego
i finansowego,

 możliwości pozyskania
dofinansowania zewnętrznego
z funduszy pomocowych na rozwój
przedsiębiorczości,

 wysokie koszty produkcji rolnej
wpływające na niską rentowność
gospodarstw rolnych,

 zapotrzebowanie na wyższą jakość
usług,

 nadmierne obciążenia finansowe firm
prywatnych poprzez
wysokooprocentowane kredyty i
pożyczki na prowadzenie
działalności, brak ulg podatkowych,

 restrukturyzacja i modernizacja
rolnictwa i wsparcie doradcze
i finansowe na upowszechnienie
produkcji rolnej,

 zbyt niska świadomość
i zainteresowaniem wprowadzeniem
do produkcji rolnej metod
ekologicznych,

 rozwój rolnictwa ekologicznego jako
dodatkowe źródło dochodu rolników,

 mała efektywność społeczna ludzi
młodych.

 zapotrzebowanie w kraju na zdrową
żywność,
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 rozwój przetwórstwa owoców
i warzyw szansą zaistnienia na
krajowych rynkach zbytu,
 utworzenie giełdy rolnej jako
lokalnego rynku zbytu na płody
rolne,
 scalanie gruntów o niższych klasach
bonitacyjnych.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I DROGOWA
Mocne strony

Słabe strony

 dostęp do sieci
elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych,

 niepełne skanalizowanie gminy,

 dobrze rozwinięta sieć dróg
gminnych i powiatowych,

 brak przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenach wiejskich,

 bardzo dobre połączenia
komunikacyjne –droga krajowa
nr 12,
 pełne zwodociągowanie gminy,

 wzrost liczby transportu
indywidualnego, który wpływa na
wzrost skali zagrożeń
bezpieczeństwa na drogach,

 rozpoczęty proces skanalizowania
gminy,

 miejscowe braki oświetlenia
drogowego,

 funkcjonowanie 2 oczyszczalni
ścieków w gminie,

 niedostateczna długość chodników,

 sieć gazowa na terenie gminy,
 coraz większe zapotrzebowanie
mieszkańców gminy na bardzo
dobrze rozwiniętą sieć
infrastrukturalną,

 zły stan nawierzchni części dróg na
terenie gminy,

 brak oznakowanych tras
rowerowych,
 brak selektywnej zbiórki odpadów,
 problem „dzikich wysypisk”.

 poprawa stanu technicznego
placówki ochrony zdrowia,
 znaczna dynamika rozwoju
transportu indywidualnego
(samochody osobowe, ciężarowe),
 system segregacji odpadów.
Szanse
 środki pomocowe na rozbudowę
infrastruktury komunikacyjnej
i technicznej,
 modernizacja dróg gminnych,
 budowa chodników przy drogach
gminnych,
 rozbudowa i modernizacja urządzeń
telekomunikacyjnych
i teleinformatycznych.

Zagrożenia
 skomplikowane procedury
pozyskania środków pieniężnych
z funduszy pomocowych (zbyt
rozbudowana biurokracja),
 brak środków własnych (niskie
dochody budżetu gminy) na
współfinansowanie inwestycji,
 małe nakłady finansowe na
modernizację dróg gminnych
i dokończenie procesu
skanalizowania gminy.
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