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         WSTĘP 
 

 

 
 
1. Strategiczne planowanie rozwoju 
 

Do czego jest gminie potrzebna strategia rozwoju?   
 
Po pierwsze: doświadczenie uczy nas, że każde działanie, jeśli ma przynieść oczekiwany 
efekt, wymaga planu. Im bardziej złożone jest to działanie, tym bardziej wymaga planowania 
Po drugie: potrzeby są zawsze większe od możliwości ich realizacji – jest to powszechnie 
znany problem ‘krótkiej kołdry’. 
 
Strategia to hierarchiczny plan działania określający jego najważniejsze kierunki (cele, 
zadania) z punktu widzenia ich znaczenia oraz ich efektywności. 
 

Celem nadrzędnym działalności samorządów terytorialnych jest poprawa jakości życia 
mieszkańców gmin, powiatów i województw poprzez poprawę jakości usług publicznych i 
stwarzanie warunków dla rozwoju gospodarczego i społecznego. 
Problemy występujące na drodze do tego celu to: 
• zbyt szczupłe w stosunku do potrzeb środki finansowe i ludzkie (zarówno w wymiarze 
ilościowym, jak i, co jest często niedoceniane, jakościowym), 
• konieczność wyboru pomiędzy dwiema kategoriami potrzeb: pilnymi oraz ważnymi, w 
sytuacji ograniczonych środków na ich realizację, 
• konieczność uwzględnienia dwóch planów czasowych: 1/ jak najtańszego i jak najlepszego 
zaspokajania bieżących potrzeb, 2/ przewidywania przyszłych potrzeb i możliwości i 
dostosowania do nich programów i usług administracji. 
 

Planowanie strategiczne pomaga ograniczyć negatywny wpływ tych problemów na efekty 
pracy samorządów poprzez: 
• oszacowanie potencjału rozwojowego obszaru, 
• określenie potrzeb mieszkańców i ich hierarchii,  
• oszacowanie zasobów jakimi dysponuje (może dysponować) samorząd, 
• nadanie odpowiedniej rangi potrzebom ważnym, które często przegrywają z pilnymi, co 
ogranicza proces rozwoju obszaru, 
• określenie przyszłych możliwości i zagrożeń i odniesienie się do nich. 
 

Wg P. Vaesken’a, teoretyka rozwoju lokalnego, rozwój ten powinien: 
• bazować na waloryzacji zasobów miejscowych, 
• być dokonywany we wspólnym interesie, 
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• odbywać się w demokratycznym procesie, 
• odbywać się w oparciu o działania partnerskie – powinna następować zmiana relacji z 
siłowych na uzupełniające. 
 
Zgodnie z tzw. „trójkątem rozwoju” Vaesken’a, na rozwój składają się trzy podstawowe 
czynniki: ludzie, zasoby i idee (pomysły). 
 
 
 

 
 

 

Strategia rozwoju obszaru definiuje wszystkie te elementy. Ponadto hierarchizuje idee 
(pomysły) w postaci strategicznych i operacyjnych celów rozwoju oraz programów 
operacyjnych służących ich realizacji. 
 

Nowoczesna strategia rozwoju powinna mieć charakter zintegrowany, a więc :  
1/ uwzględniać:  

- różne obszary życia: gospodarczy, społeczny, ekologiczny (integracja tematyczna),  
- działania sąsiadów (integracja terytorialna pozioma)  
- działania struktur nadrzędnych (integracja terytorialna pionowa)  

 2/ angażować różne sektory społeczeństwa: administrację, przedsiębiorców, organizacje i 
grupy społeczne, pojedynczych obywateli (integracja społeczna) 
 

Strategia rozwoju wyznacza cele długoterminowe procesu rozwoju, nie definiuje natomiast  
szczegółów jego realizacji.  
 

2. Przedmiot i metoda opracowania 
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mała Wieś do 2020 roku  jest  instrumentem 
długoterminowej polityki kompleksowego i zrównoważonego rozwoju gminy Mała Wieś.  
Określa wizję Gminy jaka ma zostać zrealizowana i najważniejsze kierunki działań 
rozwojowych, zapisane w postaci: celu nadrzędnego, celów strategicznych, celów 
operacyjnych i programów operacyjnych. 
 
Strategia ta jest dokumentem otwartym, który może podlegać zmianom w miarę 
zmieniających się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju Gminy. Sama w 

Ludzie Zasoby 

Idee 

„Trójkąt rozwoju” wg Vaeskena 
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sobie stanowi aktualizację dokumentu strategicznego, który powstał w 2002 roku i po 10 
latach wymagał przebudowy, co jest skutkiem zarówno dynamicznych zmian otoczenia, jak i 
zweryfikowania przez życie niektórych jego założeń.  Ważne jest by ewentualne zmiany nie 
miały charakteru partykularnego, uwarunkowanego politycznie.  Przed takim negatywnym 
scenariuszem ma obecny dokument Strategii chronić przyjęta partycypacyjno-ekspercka 
metoda jego opracowania. Treść strategii jest wynikiem czterech sesji  warsztatowych, 
zrealizowanych w okresie luty – marzec 2012 roku z udziałem mieszkańców gminy Mała 
Wieś, uzupełnionych o pogłębione wywiady z lokalnymi liderami i pracę ekspercką.  W 
efekcie takiego podejścia autorami Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mała Wieś do 
2020 roku  byli wszyscy zainteresowani uczestnictwem w jej opracowaniu, bez względu na 
pełnione funkcje i ewentualne afiliacje polityczne. Fakt ten sprawia, że dokument Strategii 
można uznać za reprezentatywny dla wszystkich społecznie aktywnych mieszkańców gminy 
Mała Wieś.  Jest to, miejmy nadzieję, dobry prognostyk dla realizacji Strategii z udziałem 
społeczności Gminy. 
 
Przy opracowywaniu dokumentu zostały uwzględnione zapisy: 
• Strategii „Europa 2020” - długookresowego programu rozwoju społeczno-gospodarczego 
Unii Europejskiej (UE), który zastąpił realizowaną od 2000 roku Strategię Lizbońską; 
• Krajowego Programu Reform „Europa 2020” – stanowiącego instrument realizacju Strategii 
„Europa 2020” na poziomie krajowym; 
• Strategii Rozwoju Kraju 2020 – przyjętej do realizacji w 2011 roku; 
• Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020; 
• Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2004 roku 
• Strategii Rozwoju Powiatu Płockiego do 2015 roku; 
• Lokalnej Strategia Rozwoju 2008-2015 Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”, 
obejmującej obszar 8 gmin województwa mazowieckiego, w tym gminę Mała Wieś; 
• Strategii Rozwoju Gminy Mała Wieś do 2020 roku – dokumentu z 2002 roku, będącego 
przedmiotem aktualizacji; 
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospospodarowania Przestrzennego Gminy Mała 
Wieś z 2001 roku; 
• Programu Ochrony Środowiska Gminy Mała Wieś z 2004 roku. 
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CZĘŚĆ I:  CHARAKTERYSTYKA GMINY MAŁA WIEŚ 
 

 

 

 

 

1. Położenie 
 

Gmina Mała Wieś jest jedną z 2.479 gmin kraju, w tym jedną z jego 1.571 gmin wiejskich oraz 
jedną z 314 gmin Mazowsza, w tym jedną z jego 229 gmin wiejskich, a także jedną z 15 gmin 
powiatu płockiego, w tym jedną z jego 12 gmin wiejskich. 
 
Gmina położona jest w zachodniej części województwa mazowieckiego, w południowo-
wschodniej części ziemskiego powiatu płockiego. Graniczy lądowo z należącymi do tegoż 
powiatu gminami: Bodzanów, Bulkowo i Wyszogród oraz z gminą Naruszewo w powiecie 
płońskim, a przez rzekę Wisłę, która stanowi jej południową granicę – z gminą Słubice 
(powiat ziemski płocki) i gminą Iłów (powiat sochaczewski). 

 
Opracowanie: Agencja REGRAF – Piotr Bielawski 

 

Administracyjne i funkcjonalne centrum gminy - miejscowość Mała Wieś jest oddalona 
(odległości drogowe) o 35 km od Płocka, 28 km – od Płońska, 33 km – od Sochaczewa, 50 km 
– od Nowego Dworu Mazowieckiego i 80 km – od Warszawy. Wypadkowa tych odległości, 
układu komunikacyjnego, a przede wszystkim funkcji administracyjnych, oferty pracy, 
edukacji, handlu i usług w tych ośrodkach wyznacza układ oddziaływania tych ośrodków na 
gminę, który współtworzą, z dominującymi z racji ich potecjałów i dostępności 
komunikacyjnej: Płockiem i Warszawą. 
 
Układ komunikacyjny wiążący gminę z obszarami otaczającymi stanowią wyłącznie drogi: 
droga krajowa nr 62, łącząca Płock z Nowym Dworem Mazowieckim (8,8 km na obszarze 
Gminy), kilka dróg powiatowych (łączna długość 57,7 km) oraz drogi gminne (łączna długość 
228 km).  
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Gmina nie posiada sieci kolejowej, jednak znalazła się na szlaku planowanego połączenia 
kolejowego Płocka z Warszawą i to w obu rozważanych wariantach: przez Nowy Dwór Maz. i 
przez Sochaczew. Ewentualna budowa tej linii z przystankiem w Małej Wsi będzie stanowić 
bardzo silny impuls rozwojowy dla całej gminy. Inną od dawna planowaną do realizacji 
inwestycją kolejową na obszarze gminy jest Centralna Magistrala Kolejowa. Jednak zarówno 
prawdopodobieństwo tej realizacji w okresie objętym tą strategią (ze względu na koszt i 
faktycznie realizowaną przez Państwo politykę transportową ) jest praktycznie zerowe. 
 
Istotny wpływ na rozwój gminy może wywrzeć rychłe (planowane na czerwiec 2012) 
uruchomienie lotniska cywilnego w Modlinie, w odległości 42 km od Małej Wsi. Skutkować 
ono będzie aktywizacją przyległych obszarów, mogącą także objąć, przy właściwej polityce 
gospodarczej gminy, a tym bardziej przy uruchomieniu połączenia kolejowego z Modlinem, 
także gminę Mała Wieś. 
 
W ujęciu fizyczno-geograficznym, wg klasyfikacji Jerzego Kondrackiego, obszar gminy Mała 
Wieś należy do dwóch, znacząco różiących się od siebie pod względem morfologii, geologii i 
hydrologii, mezoregionów: część południowa – do Kotliny Warszawskiej, część śodkowa i 
północna - do Wysoczyzny Płońskiej.  
Pierwszy z tych mezoregionów stanowi rozszerzenie doliny Wisły, o na ogół mało żyznych 
glebach. Drugi to morenowa wysoczyzna o raczej niewielkich spadkach terenu (poza 
dolinami cieków, głównie Ryksy) i żyźniejszych glebach. Zróżnicowanie to ma istotny wpływ 
na formy użytkowania terenu i zagospodarowanie przestrzenne gminy. W Kotlinie 
Warszawskiej znajdują się główne obszary leśne Gminy, co - wraz z malowniczym, z 
występującymi w nim wyspami (zwanymi  ‘kępami’) korytem Wisły i  zamieszkującą je fauną - 
stanowi główne walory przyrodnicze gminy. Wysoczyzna zaś, z racji sprzyjających warunków, 
od wieków jest wykorzystywana rolniczo. Na niej jest też położona miejscowość Mała Wieś, 
ośrodek administracyjny i największe skupisko mieszkańców gminy. 
 
Układ osadniczy 
 

Na terenie Gminy znajduje się 30 miejscowości. Są to wsie: Bożeń, Brody Duże, Brody Małe, 
Chylin, Dzierżanowo, Dzierżanowo-Osada, Główczyn, Kiełtyki, Kupise, Lasocin, Liwin, Mała 
Wieś, Murkowo, Nakwasin, Niździn, Nowe Arciszewo, Nowe Gałki, Orszymowo, Perki, 
Podgórze, Podgórze Parcele, Przykory, Rąkcice, Stare Arciszewo, Stare Święcice, Stare Gałki, 
Ściborowo, Węgrzynowo, Wilkanowo i Zakrzewo Kościelne. Są one zorganizowane w 24 
sołectwa.  Miejscowości te są dość równomiernie rozłożone na obszarze gminy. Nawet w 
bardziej zalesionej, południowej części gminy znajdują się trzy duże miejscowości: Chylin, 
Zakrzewo i Podgórze.  
 
Pod względem liczby mieszkańców dominuje siedziba gminy – miejscowość Mała Wieś, 
znacząco wyprzedzając pozostałe miejscowości. Liczy ona 1.338 mieszkańców,  czyli ponad 
20% ludności gminy), a wraz z sąsiadującym Niździnem, Perkami i Borzeniem – 1.877 
mieszkańców, czyli aż około 30% populacji gminy. Jest do rdzeń osadniczy gminy.  Poza nimi, 
do większych ludnościowo (powyżej 300 mieszkańców) wsi zaliczają się: Chylin (352), 
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Orszymowo (327), Zakrzewo Kościelne (327) i Węgrzynowo (319), do najmniejszych zaś 
(poniżej 100 mieszkańców): Przykory (21), Ściborowo (22), Rąkcice (38), Kupise (47), 
Murkowo (59), Nowe Arciszewo (59), Liwin (75), Stare Arciszewo (81) i Brody Małe (86).   
 
Na obszarze Gminy nie zachodzi proces koncentracji osadnictwa. W okresie grudzień 1995 – 
marzec 2012 liczba mieszkańców zmalała prawie we wszystkich miejscowościach Gminy 
(poza Borzeniem, Nakwasinem i Zakrzewem Kościelnym, gdzie wzrosła nieznacznie). Zmiany 
w liczbie ludności poszczególnych wsi nie wykazują  szczególnych trendów wzrostowych dla 
żadnej z nich, ani też zależności zmian populacji od ich wielkości czy położenia. Wydają się 
wynikać bardziej ze struktury demograficznej niż z warunków życia, jakie oferują te ośrodki. 
Nie daje się zauważyć wyraźnych prawidłowości w tym procesie w odniesieniu do 
największych i najmniejszych miejscowości. Podobnie jest w odniesieniu do Małej Wsi i 
miejscowości położonych w jej sąsiedztwie oraz do miejscowości peryferyjnych. 
 

 

2. Środowisko przyrodnicze 
 

Walory przyrodnicze 
 
Środowisko przyrodnicze gminy Mała Wieś posiada znaczące walory, o czym świadczy 
objęcie około 40% obszaru Gminy różnymi prawnymi formami ochrony przyrody, 
przewidzianymi w ustawie „O ochronie przyrody” z 16 kwietnia 2004 roku.  
 
Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swoim zasięgiem dolinę Wisły 
(Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 60 z dnia 24.07.2002 r.) - tereny chronione ze 
względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze 
względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub 
pełnioną funkcją korytarza ekologicznego. Dzięki swoim walorom ornitologicznym obszar ten 
objęty jest także unijną siecią „Natura 2000” jako obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina 
środkowej Wisły PLB 140004. Gatunki kwalifikujące go to: bocian czarny, mewa czarnogłowa, 
podgorzałka, podróżniczek, rybitwa białoczelna, zimorodek, rybitwa rzeczna, brodziec 
pisklywy, czapla siwa, gągoł, krwawodziób, krzyżówka, mewa pospolita, ostrygojad, ptaki 
wodno-błotne.  

 
Z występowaniem rzadkich gatunków ptaków związane są dwa rezerwaty przyrody, 
położone na obszarze Gminy: Kępa Antonińska i Wyspy Zakrzewskie. Są to rezerwaty 
faunistyczne z ostoją rzadkich i ginących w Polsce ptaków siewkowatych: mew, rybitw i 
sieweczek, utworzony ze względów naukowych i dydaktycznych w 1994 r. Rezerwat Kępa 
Antonińska zajmuje powierzchnię 475 ha i zlokalizowany jest na obszarze 3 gmin: 
Wyszogród, Iłów i Mała Wieś. Rezerwat Wyspy Zakrzewskie zajmuje powierzchnię 310 ha, w 
tym na terenie gminy Mała Wieś – 170 ha i zlokalizowany jest na obszarze 4 gmin: 
Bodzanów, Iłów, Słubice i Mała Wieś. 
 
Na terenie Gminy znajduje się 10 pomników przyrody. Zgodnie z art. 40 ust.1 ww ustawy 
„pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o 



   Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mała Wieś do 2020 roku         
___________________________________________________________________________ 

 10 

szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej 
oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów…” 
W przypadku gminy Mała Wieś są to pojedyńcze drzewa lub ich grupy, w tym: aleja w 
Brodach Małych, składająca się z 33 buków zwyczajnych, 14 lip drobnolistnych, 4 modrzewi 
oraz 3 jesionów,  8 dębów szypułkowych w Małej Wsi oraz orzech włoski zwany „Jaworem” o 
obwodzie ok. 5 metrów w Podgórzu. Do innych cennych przyrodniczo obiektów można 
zaliczyć siedem parków podworskich, wpisanych do rejestru zabytków.   
 

Wody powierzchniowe  
 
Wody powierzchniowe na obszarze gminy Mała Wieś to przede wszystkim Wisła, płynąca na 
długości południowej granicy Gminy (ok. 6km). Jej przeciętne przepływy jednostkowe, 
mierzone w Płocku, wynoszą 856 m3/sek.  Drugi co do znaczenia ciek to niewielki dopływ 
Wisły – Ryksa, o długości 23 km i powierzchni zlewni ok. 70 km2. Jakość wód tych rzek jest 
ciągle niezadowalająca, ale ulega poprawie, zwłaszcza Wisły, jeśli idzie o zawartość 
substancji toksycznych i związków nieorganicznych. Wiąże się to z poprawą gospodarki 
ściekowej w miastach i zakładach pracy, a w nieodległej przeszłości - także z zamykaniem 
tych ostatnich. Ryksa, ze względu na niewielkie wartości przepływów, jest bardziej podatna 
na lokalne źródła zanieczyszczeń, do których można zaliczyć:  
• zrzuty ścieków pochodzenia rolniczego i komunalnego, będące skutkiem niskiej 
świadomości i braków w infrastrukturze, 
• źle składowane i zabezpieczone pryzmy obornika oraz źle zlokalizowane zbiorniki na 
gnojowicę, 
• systemy melioracyjne 
• nieszczelne szamba w gospodarstwach 
• niezgodne z zasadami ochrony środowiska rolnicze wykorzystanie ścieków 
• niewłaściwe stosowanie nawozów i środków ochrony roślin 
• składowanie odpadów w dolinie i korycie rzeki. 
 

Zbiorniki wód stojących na obszarze Gminy są nieliczne i niewielkie, jednak mają znaczenie 
jako elementy krajobrazu, ekosystemów i obiekty rekreacyjne. Wymagają na ogół prac 
konserwacyjnych (odmulanie, zagospodarowanie brzegów). 
 

Powietrze atmosferyczne 

 
Jakość powietrza w gminie Mała Wieś można ogólnie uznać za dobrą, co się wiąże z jej 
wiejskim charakterem i brakiem większych punktowych źródeł zanieczyszczeń powietrza. 
Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy jest tzw. niska emisja z 
palenisk domowych, lokalnych kotłowni oraz związana z transportem samochodowym. 
Dlatego jakość powietrza ulega wyraźnemu pogorszeniu w okresie grzewczym. Wiąże się to 
też z nierzadkim spalaniem w domowych piecach odpadów, w tym tworzyw sztucznych, 
gumy i tekstyliów, powodującym  emisję dużych ilości sadzy, merkaptanów, węglowodorów 
aromatycznych i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków chemicznych.  
Poprawie jakości powietrza sprzyja postępująca modernizacja kotłowni i palenisk domowych 
oraz wymiana pojazdów na mniej zużyte i bardziej nowoczesne.  
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Innymi źródłami zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy są emisje odorów, 
pochodzących z: szamb, zbiorników na gnojowicę, pryzm obornika, przydomowych 
oczyszczalni ścieków i ferm trzody chlewnej. W opinii mieszkańców na jakość powietrza w 
Gminie okazjonalnie wpływają także emisje wysokie z zaokładów produkcyjnych PKN Orlen 
w Płocu. 
 

Hałas  

 
Hałas jest w kulturze polskiej dość powszechnie lekceważonym zanieczyszczeniem 
środowiska (często nie uznawanym za takie), chociaż ma istotny wpływ na zdrowie 
człowieka. Na terenie gminy Mała Wieś nie były prowadzone pomiary natężenia hałasu. Na 
podstawie codziennych obserwacji można stwierdzić, że najbardziej uciążliwym, bo stałym 
(praktycznie przez całą dobę) jego źródłem na terenie Gminy jest transport drogowy. 
Poziomy dźwięku środków komunikacji drogowej są wysokie i wynoszą 75-90 dB, przy 
dopuszczalnych natężeniach hałasu w środowisku w otoczeniu budynków mieszkalnych do 
67 dB w porze nocnej i do 75 dB w porze dziennej. Dotyczy to przede wszystkim drogi 
krajowej nr 62 (Wyszogród – Płock) o największym natężeniu ruchu i odcinków innych dróg 
przebiegających przez miejscowości Gminy, w których zabudowa mieszkaniowa przylega do 
tych dróg. Poziom hałasu stale wzrasta w związku ze: wzrostem natężenia ruchu w ostatnich 
latach, w tym poazdów ciężkich oraz z utrzymującą się złą jakością nawierzchni dróg. 
Innym źródłem hałasu, o charakterze okresowym (w godzinach funkcjonowania) mogą być 
lokalne przedsiębiorstwa. Do takich należą najczęściej: firmy transportowe, warsztaty 
mechaniki pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie i hurtownie towarów.  
 

Zagospodarowanie przestrzenne 
 

Dwoistość charakteru obszaru gminy przekłada się na różne pożądane kierunki jego rozwoju.  
Mało atrakcyjna rolniczo, ale cenna i atrakcyjna przyrodniczo, południowa część gminy 
(należąca w większości do Kotliny Warszawskiej) stanowi główną część obszarów gminy 
objętych różnymi formami ochrony przyrody. Dlatego główne funkcje tego obszaru jakie 
powinny być realizowane przez działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Mała 
Wieś to: ochrona przyrody, mało intensywne zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 
oraz mało intensywne zagospodarowanie mieszkaniowe. Na obszarze tym koncentrują się 
też tereny zalecanych dolesień. 
 
Mniej atrakcyjne przyrodniczo (co nie znaczy, że nieatrakcyjne) części: środkowa i północna 
(nale, z glebami o wysokich bonitacjach, to główny obszar realizacji funkcji: rolniczej, 
usługowo-przemysłowej i mieszkaniowej. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mała Wieś z 2001 r. funkcja produkcyjna ma być 
rozwijana przede wszystkim w Małej Wsi i w Brodach Dużych, funkcja usługowa – w Małej 
Wsi, Brodach Dużych i Dzierżanowie, a funkcja mieszkaniowa – w Małej Wsi, Brodach 
Dużych, Podgórzu-Parcelach, Dzierżanowie i Węgrzynowie. Niezależnie od realizacji tych 
funkcji, uwagę  należy poświęcić występującym w tej części Gminy ciągom ekologicznym 
(głównie w dolinach cieków), ze względu na potrzebę zachowania jej bioróżnorodności. 
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Powierzchnia obszaru objętego planami zagospodarowania przestrzennego wynosi ok. 240 
ha, co stanowi ok. 2,2% powierzchni Gminy. Nawet w warunkach wiejskich, gdzie nie ma 
potrzeby pełnego pokrycia  jest to wskaźnik niewystarczający, zaważywszy, że udział 
obszarów zurbanizowanych w powierzchni Gminy wynosi 3,3%. Plany te zresztą obejmują 
tereny w południowej części Gminy – o najcenniejszych walorach przyrodniczych i 
największym obrocie nieruchomościami ze względu na ich walory rekreacyjnej, nie obejmują 
zaś osadniczego i gospodarczego rdzenia obszaru, jakim jest Mała Wieś i okoliczne wsie. 
 
 

3. Mieszkańcy 
 

W dniu 31 grudnia 2011 r. gminę Mała Wieś zamieszkiwało 6.276 osób. Gęstość zaludnienia 
obszaru Gminy wynosi 57,7 osoby/km2. Jest do wskaźnik niższy od średniej dla ziemskiego 
powiatu płockiego (61,2 osoby/km2), ale nieco wyższy niż dla obszarów wiejskich Mazowsza 
(55,8 osoby/km2) i od średniej dla obszarów wiejskich w Polsce (51,6 osoby/km2). 
 

Zmiany liczby ludności gminy Mała Wieś w okresie 1995-2011 

 

Rok  
(stan na 31.12) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Liczba 
mieszkańców 

6.886 6.854 6.837 6.752 6.744 6.743 6.703 6.635 6.555 

 

Rok  
(stan na 31.12) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Liczba 
mieszkańców 

6.563 6.471 6.436 6.388 6.355 6.297 6.277 6.276 

(Dane UG Mała Wieś) 
 

Zmiany liczby mieszkańców gminy Mała Wieś w okresie 1995 – 2011 
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(Opracowanie własne na podstawie danych UG Mała Wieś) 
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Liczba mieszkańców Gminy od wielu lat systematycznie maleje. W latach 1995 - 2011 
zmniejszyła się aż o 8,86%. Ten negatywny proces miał szczególną dynamikę w latach 2000-
2009, ale w ostatnich 3 latach ulega wyhamowaniu, co jest pozytywnym zjawiskiem. 
 
Do spadku liczby mieszkańców przyczynia się zarówno ujemny przyrost naturalny, jak i 

ujemne saldo migracji. Analiza dostępnych danych  wskazuje, że w większym stopniu był to 
ten pierwszy proces. Daje się zauważyć słaby korzystny trend do zminiejszania się 
negatywnego wyniku obu procesów. Jeśli idzie o przyrost naturalny to w okresie 2006-2010 
w porównaniu z okresem 2001-2005 zmalała średnia roczna liczba zgonów, a rośnie powoli 
liczba urodzeń (chociaż jest ciągle poniżej poziomu z poprzedniego okresu). Negatywne saldo 
migracji, najgorsze w latach 2002, 2006 i 2007, w latach 2008-2010 jest mniej niekorzystne. 
Interesująca jest analiza dokąd migrują na stałe mieszkańcy gminy Mała Wieś: podczas, gdy 
w okresie 2001-2005 były to raczej miasta, to od 2006 roku (poza rokiem 2008) przeważa 
wieś. Świadczy to o ogólnym wzroście atrakcyjności życia na wsi, jak i o tym, że proces ten 
nie objął jeszcze obszaru Gminy, ale powoli zaczyna do niego docierać (spadek negatywnego 
salda migracji w ostatnich latach). Nieliczne są natomiast przypadki wyjazdu na mieszkańców 
Gminy na stałe poza granice kraju. 
 

Przyrost naturalny w gminie Mała Wieś w okresie 2001 – 2010 
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(Opracowanie własne, źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS) 

                                                 
 Dane dotyczące zmian liczby ludności w poszczególnych latach oraz salda ruchu naturalnego i migracji nie w 

pełni pokrywają się. 
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Migracje w gminie Mała Wieś w okresie 2001-2010 

 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Zameldowania 
ogółem 

54 50 51 43 53 61 61 66 49 58 

Wymeldowania 
ogółem 

63 87 68 44 67 88 85 75 66 66 

Saldo migracji 
 

-9 -37 -17 -1 -14 -27 -24 -9 -17 -8 

(Opracowanie własne, źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS) 
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(Opracowanie własne, źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS) 

 

 
Średni wiek mieszkańca Gminy to 39,5 roku. Podział ludności Gminy według ekonomicznych 
grup wiekowych, w porównaniu z Powiatem Płockim, obszarami wiejskimi Mazowsza i 
obszarami wiejskimi kraju, kształtuje się następująco: 
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Ludność wg ekonomicznych grup wiekowych w gminie Mała Wieś,  
na obszarach wiejskich Mazowsza i obszarach wiejskich kraju (stan na 31.12.2010) 

 
Ludność w wieku Gmina Mała Wieś Powiat Płocki Obszary wiejskie 

Mazowsza 
Obszary wiejskie 

kraju 

Liczba 
ludności 

Udział 
% 

Liczba 
ludności 

Udział 
% 

Liczba 
ludności 

Udział 
% 

Liczba 
ludności 

Udział 
% 

Przedprodukcyjnym 1.224 19,9% 22.702 21,0% 393.046 21,2% 3.162.879 21,2% 

Produkcyjnym 3.774 61,2% 67.968 62,9% 1.157.016 62,3% 9.439.675 63,2% 

Poprodukcyjnym 1.168 18,9% 17.363 16,1% 307.077 16,5% 2.333.100 15,6% 

(Opracowanie własne; źródło: Bank Danych Lokalnych GUS) 
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(Opracowanie własne; źródło: Bank Danych Lokalnych GUS) 

 
Struktura ta wypada na niekorzyść gminy Mała Wieś. Zarówno ludność w wieku 
produkcyjnym, jak i przedprodukcyjnym, czyli te grupy, które stanowią o ekonomicznej 
teraźniejszości i przyszłości obszaru, stanowią w Gminie mniejszą część populacji ogółem niż 
ma to miejsce w przypadku ludności powiatu i ludności wiejskiej województwa i kraju. W 
rezultacie, udział ludności Gminy w wieku poprodukcyjnym w populacji ogółem jest większy 
niż w przypadku Powiatu Płockiego, Mazowsza i kraju. Od szeregu lat następuje proces 
starzenia się ludności Gminy.  
 

Ludność wg ekonomicznych grup wiekowych w gminie Mała Wieś w roku 2001 i roku 2011 

 
Ludność w wieku Gmina Mała Wieś 

2001 rok 
Gmina Mała Wieś 

2010 rok 

Liczba 
ludności 

Udział % Liczba 
ludności 

Udział % 

Przedprodukcyjnym 1.660 25,4% 1.224 19,9% 

Produkcyjnym 3.673 56,2% 3.774 61,2% 

Poprodukcyjnym 1.199 18,4% 1.168 18,9% 
(Opracowanie własne; źródło: Bank Danych Lokalnych GUS) 
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(Opracowanie własne, źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS) 

 
W porównaniu z rokiem 2001 wyraźnie zmniejszyła grupa mieszkańców w wieku 
przedprodukcyjnym, przesuwając się w części do grupy w wieku produkcyjnym. Natomiast, 
tylko nieznacznie wzrosła grupa mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Jest to na dziś 
ciągle korzystna sytuacja dla rozwoju ekonomicznego Gminy, ale oznaczająca problemy w 
następnym okresie, w którym będąca dziś w wieku produkcyjnym ludność zacznie przesuwać 
się do grupy w wieku poprodukcyjnym. 
 
Proces starzenia się populacji Gminy ilustruje także stale zmniejszająca się w ostatnich latach 
liczba uczniów placówek oświatowych na terenie Gminy, co pokazuje poniższa tabela: 
 
 

Zmiany liczby uczniów placówek oświatowych w gminie Mała Wieś w okresie 2007-2011 

 

Placówka oświatowa 
Rok szkolny 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Gimnazjum z oddziałem 
integracyjnym w Małej Wsi 

363 337 316 273 240 

Szkoła Podstawowa w Małej Wsi 
 

222 206 203 198 204 

Szkoła Podstawowa w Podgórzu 
 

108 106 111 108 110 

Szkoła Podstawowa w 
Dzierżanowie 

83 76 71 67 67 

Szkoła Podstawowa w 
Orszymowie 

66 62 50 45 36 

Szkoła Podstawowa w Święcicach 
 

47 38 36 39 39 

Przedszkole Samorządowe w 
Małej Wsi 

61 62 74 78 86 

 
RAZEM 
 

950 887 861 808 776 

(Źródło: UG Mała Wieś) 
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(Opracowanie własne, źródło danych: UG Mała Wieś) 

 
Proces ten, wraz z wysokimi kosztami utrzymania działalności placówek oświatowych, 
poskutkował decyzjami samorządu gminnego dotyczącymi likwidacji z końcem roku 
szkolnego 2011/2012 szkół podstawowych w Orszymowie i Święcicach jako placówek 
samorządowych. 
 

Bezrobocie 
 
Jedną z najbardziej istotnych cech społeczności Gminy jest wysoki wskaźnik osób 
pozostających bez pracy. Jest to immanentna cecha wiejskich obszarów rolniczych, do 
których zalicza się w znacznej części powiat płocki. Na koniec 2011 stopa bezrobocia w 
powiecie wynosiła 20,6% i była ponad dwukrotnie wyższa niż w województwie mazowieckim 
(9,9%) oraz blisko dwukrotnie wyższa niż w kraju (12,5%). Analiza danych za poprzednie lata 
pokazuje, że jest to trwała proporcja. Powiat płocki jest zaliczany do siedmiu najbardziej 
dotkniętych bezrobociem w województwie. Oznacza to strukturalny charakter tego zjawiska 
na obszarze powiatu. 
 
Wg stanu na 31 grudnia 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku było 
zarejestrowanych jako szukający zatrudnienia 411 mieszkańców gminy Mała Wieś (195 
kobiet i 216 mężczyzn). Stanowiło to 10,4 % liczby ludności w wieku produkcyjnym. Z tej 
liczby 25% stanowiły osoby w wieku lat 18-24, czyli absolwenci szkół i aż 36% - osoby w 
wieku 25-34 lat. Do podanej wyżej liczby osób należy doliczyć nieokreśloną liczbę 
niezarejestrowanych bezrobotnych oraz tzw. ukryte bezrobocie, czyli nadmierne 
zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Z kolei należy skorygować te dane w dół o osoby 
formalnie niezatrudnione, ale faktycznie pracujące, czemu sprzyja wysokie obciążenie 
wynagrodzeń podatkami, składkami ZUS itp.   
 
Powyższe dane te pokazują jak trudny start życiowy mają mieszkańcy Gminy i wyjaśniają 
pokazane powyżej długotrwałe ujemne trendy przyrostu naturalnego i salda migracji. 
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Pomoc społeczna 
 

Istotną rolę wśród zadań własnych i zleconych Gminy odgrywa pomoc społeczna. Wydatki na 
to zadanie stanowią trzecią co do wielkości pozycję w budżecie Gminy (patrz rozdział ‘Budżet 
Gminy’). W okresie 2007-2010 ich wartość stale rosła, by się nieco zmniejszyć w 2011 roku. 
Stale też rósł udział środków własnych Gminy w ich finansowaniu, procentowo i w liczbach 
bezwzględnych. Ta ostatnia wartość wzrosła o ponad 100%: z 222.555 zł do 465.281 zł. 
Oznaczało to dość znaczący, jak na tak krótki okres, spadek udziału środków Państwa w 
finansowaniu pomocy społecznej w Gminie (z 90,9% do 83,6%) przy rosnących jej kosztach. 
 

 
Wydatki na pomoc społeczną w gminie Mała Wieś w okresie 2007-2011  

i źródła ich finansowania 

 

Rok Wydatki na pomoc 
społeczną (GOPS) 

Źródła finansowania 

Dotacje na 
zadania 
zlecone 

Dotacje na 
zadania 
własne 

Środki własne 
Gminy 

Udział % 
dotacji w 

wydatkach 

2007 2 444 373,17 1 997 818,34 223 999,09 222 555,74 90,9 

2008 2 612 912,39 2 146 956,61 224 109,25 241 846,53 90,7 

2009 2 813 428,52 1 935 007,60 541 780,61 336 640,31 88,0 

2010 2 910 160,62 2 026 381,63 483 802,44 399 976,55 86,3 

2011 2 843 576,17 1 969 561,88 408 732,73 465 281,56 83,6 
(Dane UG Mała Wieś) 
 

Wzrost wartości wypłat niekoniecznie oznacza wzrost ubóstwa społeczności Gminy. Jest 
raczej pochodną polityki Państwa, skutkującej zmianami wielkości i zakresu wypłat oraz 
świadczących je podmiotów. 
 
Dane za lata 2007-2011, dotyczące liczby osób, którym przyznano świadczenie, liczby 
objętych nim rodzin oraz liczby osób w tych rodzinach pokazują trend malejący w okresie 
2007-2010, ze wzrostem w roku 2011.  
 

 
Liczba mieszkańców gminy Mała Wieś korzystających z pomocy społecznej  

w okresie 2007-2011 

 
Rok Liczba osób, którym 

przyznano świadczenie 
Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinach 

2007 514 282 1011 

2008 466 245 868 

2009 452 242 820 

2010 429 229 790 

2011 437 240 798 
(Dane UG Mała Wieś) 
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Aktywność społeczna i polityczna mieszkańców 
 
Aktywność społeczna mieszkańców mierzona liczbą organizacji społecznych jest względnie 
wysoka jak na warunki niewielkiej gminy wiejskiej o dominującej funkcji rolniczej. Na terenie 
Gminy działają następujące organizacje społeczne: 
• Stowarzyszenie Pomocowe „Bliżej Siebie” z siedzibą w Zakrzewie 
• Stowarzyszenie „Szansa na Rozwój” z siedzibą w Małej Wsi 
• Stowarzyszenie „Społeczne Towarzystwo Oświatowe”, Koło Terenowe nr 168 w Małej Wsi 
• Stowarzyszenie Wędkarskie „Sandacz” z siedzibą w Małej Wsi 
• Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Małej Wsi 
• Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Brodach Dużych 
• Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Dzierżanowie 
• Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Orszymowie 
• Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Podgórzu 
• Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Starych Gałkach 
• Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Zakrzewie Kościelnym 
• Klub Sportowy „Spójnia” w Małej Wsi 
• Klub Sportowy „Borowik” w Podgórzu 
Szczególnie cennymi, niezbyt jeszcze w Polsce powszechnymi zjawiskami są: współpraca tych 
organizacji oraz  wolontariat mieszkańców w działaniach na rzecz społeczności lokalnej.  

 
Aktywność mieszkańców gminy Mała Wieś w wyborach na tle powiatu płockiego, 

Mazowsza/Okręgu Płockiego oraz Polski (na podst. www.pkw.gov.pl) 
Wybory samorządowe (I tura) 

Obszar 2002 (Rada/Wójt) 2006 (Rada/Wójt) 2010 

Gmina Mała Wieś 46,8/46,8 51,4/51,4 56,0 (Płock 46,5) 

Powiat Płocki 52,3/52,7 52,052,0 55,2 

Mazowsze 46,0/50,9 51,0/51,0 51,0 

Polska 44,1/44,2 39,6/46,0 47,3/ 

 
Wybory parlamentarne 

Obszar 2005 2007 2011 

Gmina Mała Wieś 30,2 37,4 33,9 

Powiat Płocki 33,8 41,8 39,5 

Mazowsze 36,0  47,1* 43,3* 

Polska 40,6/ 53,9 48,9 

 
Wybory Prezydenta RP 

Obszar 2000 2005 (I tura/II tura) 2010 

Gmina Mała Wieś 53,4 38,6/35,5 44,6 

Powiat płocki 51,9 40,5/41,2 49,5 

Mazowsze 61,4 54,6/56,6 61,6 

Polska 61,1 49,7/51,0 55,3 

                                                 

 dane dla Okręgu Płockiego 
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Poziom aktywności politycznej mieszkańców gminy Mała Wieś jest na ogół niższy niż ten dla 
powiatu płockiego, Mazowsza czy dla kraju. Ich temperament polityczny rozbudzają głównie 
wybory samorządowe, w których frekwencja w Gminie przekraczała wskaźniki dla kraju i 
Mazowsza, a w 2010 roku – także dla powiatu płockiego i miasta Płocka. Poziom tej 
frekwencji wzrasta z wyborów na wybory, pokazując, że mieszkańcy Gminy w coraz 
większym stopniu chcą mieć wpływ na jej losy. Jest to zjawisko pozytywne i dość 
charakterystyczne dla społeczności wiejskich w Polsce, ale w gminie Mała Wieś ma większą 
dynamikę. Wybory prezydenckie, a jeszcze bardziej parlamentarne, wzbudzają znacznie 
mniej emocji, prawdopodobnie dlatego, że pragmatyczna społeczność wiejska ocenia niezbyt 
wysoko możliwość istotnego wpływu na ich wynik lub też wpływ wyborów na ich własne 
losy. 
 

Dziedzictwo historyczne i kulturowe 
 
Historia osadnictwa na obszarze gminy Mała Wieś sięga wczesnego średniowiecza. Świadczą 
o tym wczesnośredniowieczne grodziska w Wilkanowie i Orszymowie oraz ślady osady w 
Podgórzu, mogące należeć do kultury łużyckiej, jak również pozostałości cmentarzysk z XI – 
XII wieku odkryte w Arciszewie, Podgórzu, Dzierżanowie i Święcicach. W późnym 
średniowieczu i okresie nowożytnym tutejsze wsie należały do króla, biskupów płockich lub 
do drobnej szlachty, często zmieniając właścicieli. Ich mieszkańcy dzielili burzliwe losy kraju, 
początkowo jako niezawisłego państwa, później jako części zaboru pruskiego, a następnie  
rosyjskiego. Ważnym wydarzeniem było wybudowanie przez właściciela dóbr Mała Wieś i 
Niździn, Stanisława Sohnenberga w roku 1899 cukrowni w Małej Wsi, która przez ponad 100 
lat nadawała ton życiu gospodarczemu i społecznemu obszaru. 
 

Obszar wydał kilka wybitnych postaci, takich jak: Wincenty Hipolit Gawarecki, historyk 
dziejów Mazowsza, jeden z prekursorów regionalizmu, działacz Towarzystwa Naukowego 
Płockiego,  Klemens Nakwaski - podkomorzy wyszogrodzki, który ufundował kościół w Kępie 
Polskiej, Anna z Krajeńskich Nakwaska - pisarka i tłumaczka, która założyła w Małej Wsi na 
początku XIX w. park angielski z rozbudowanym systemem wodnym, z posągami, altanami, 
szwajcarskim domkiem i oranżerią, Franciszek Salezy Nakwaski - prefekt departamentu 
warszawskiego w Księstwie Warszawskim i senator - wojewoda Królestwa Polskiego, 
Mirosław Henryk Nakwaski - aktywny uczestnik Powstania Listopadowego, Karolina 
Nakwaska - pisarka, i w końcu - Aleksander Przeździecki – pisarz i archeolog. Z bardziej 
współczesnych należy wymienić Jana Jaroszka - pseudonim „Proboszcz”, majora AK 
poległego w Powstaniu Warszawskim w 1944 r. oraz Zbigniewa Mieczkowskiego, potomka 
właścicieli Dzierżanowa, żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i działacza 
emigracyjnego.  
 
Mieszkańcy Gminy są dumni z historii obszaru. Jest ona kultywowana staraniem miejscowych 
elit. Szkoła podstawowa w Małej Wsi nosi imię Wincentego Hipolita Gawareckiego, a 
gimnazjum – Anny Nakwaskiej 
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Materialne ślady historii i kultury obszaru są dość liczne, ale na ogół wymagają renowacji. 

Zaliczyć do nich należy :  
 

• Grodzisko w Orszymowie zw. „Kopiec”, z XI-XIII w., stożkowe o średnicy ok. 16 m, z 
zachowanymi resztkami fosy i wału.  
• Grodzisko w Wilkanowie nad Ryksą tzw. „Okop”, z XIII w., stożkowe, ze śladami fosy i wału.  
• Kościół parafialny p.w. śś. Piotra i Pawła w Zakrzewie Kościelnym, drewniany, z 1620 r. z 
drewnianą dzwonnicą z drugiej połowy XVIII w. 
• Kościół parafialny p.w. Matki Bożej Różańcowej w Orszymowie, orientowany, murowany z 
1825 – 1828 r., wewnątrz malowidła ścienne Władysława Drapiewskiego z 1962-3 roku. Na 
cmentarzu przykościelnym grobowiec rodziny Małowieskich z Dzierżanowa autorstwa 
Aleksandra Sikorskiego z Warszawy. Plebania murowana z 1913 r. wg projektu Bolesława 
Zienkiewicza z Płocka. Cmentarz grzebalny z 1837 r., nagrobki zabytkowe z XIX w. 
• Dwór drewniany w Podgórzu z połowy XIX w. z gankiem ujętym parami kolumn 
toskańskich, z otoczającym go parkiem z połowy XIX w. ze starodrzewem i szpalerem 
kasztanowcowym, park przechodzi w naturalny głęboki jar rzeki Ryksy. 
• Dwór z 1895 roku wraz z pozostałościami parku w Starych Święcicach, murowany z 
boniowaniem na narożach, piętrowy, zdobiony żeliwnym balkonem. 
• Dwór murowany w Nakwasinie z okresu po 1918 r., rozbudowany po II wojnie światowej z 
parkiem krajobrazowym z pierwszej połowy XIX w., założony dla Nakwaskich, pow. 9,1 ha. 
• Dwór murowany w Główczynie z początku XX w. z parkiem z końca XIX w., 
• Dwór w Brodach Małych, wybudowany po spaleniu poprzedniego modrzewiowego w 1940 
r. z parkiem krajobrazowym z pocz. XIX w., założonym dla Gościckich, z okazami starodrzewu. 
• Pozostałości parku angielskiego w Małej Wsi z pierwszej połowy XIX w. o powierzchni 7,5 
ha, z rozbudowanym niegdyś systemem wodnym: stawami i kanałami, starodrzewem.  
• Zabudowania gospodarcze w Małej Wsi: obora (XIX/XX w.) oraz spichlerz (pocz. XIX w.).  
• Park krajobrazowy w Dzierżanowie z pierwszej połowy XIX wieku, założony dla 
Małowieskich. W parku starodrzew, zachowane stawy i figura Matki Boskiej przy grobie 
powstańca z 1863 r.  
• Park podworski w Lasocinie z drugiej połowy XIX w., powierzchnia 4,8 ha. 
• Zespół budynków przemysłowych cukrowni wybudowanej w 1899 r., później 
rozbudowanej.  
• Figurę św. Jana Nepomucena z 1799 r. w Małej Wsi przy drodze do Bodzanowa, fundacji 
Klemensa Nakwaskiego. 
• Murowaną kapliczkę przydrożną Matki Boskiej Skępskiej w Wilkanowie z 1877, fundacji 
miejscowego gospodarza Klemensa Gankowskiego.  
• Ślady osadnictwa olenderskiego w Zakrzewie Kościelnym: rozłogi pól obramowane 
wierzbą, rowy melioracyjne i terpy – sztuczne wzgórza pod zabudowę, zachowane dwa 
tradycyjne budynki z początku XX w.  
 
 
 
 

                                                 
 na podstawie „Koncepcji produktów turystycznych obszaru Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju”, 

Warszawa  2008 oraz materiałów Urzędu Gminy. 
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Aktywność kulturalna 
 

Społeczność Gminy jest dość aktywna kulturalnie. Aktywność ta jest inspirowana i 
koncentruje się wokół gminnych instytucji takich jak Gminny Ośrodek Kultury, Gminna 
Biblioteka Publiczna, szkoły oraz wokół Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie i organizacji 
społecznych: Stowarzyszenia Pomocowego „Bliżej Siebie”, Stowarzyszenia „Szansa na 
Rozwój” , ośmiu Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych „Spójnia” w Małej Wsi i 
„Borowik” w Podgórzu. 
 
Corocznie organizowane są okazjonalne i cykliczne imprezy, jak również realizowane są 
projekty wykorzystujące, obok lokalnych, unijne i krajowe środki finansowe. Na cykliczne 
imprezy kulturalne i sportowe, niektóre organizowane od kilkunastu lat, składają się: 
 
• Biesiada Pieśni Patriotycznej, organizowana przez GOK 
• Dzień Tradycji i Historii „Powróćmy jak za dawnych lat”, organizowany przez GOK 
• Gminny Konkurs Piosenki, organizowany przez GOK 
• Konkurs ortograficzny dla najmłodszych im. Anny Gawlik, organizowany przez GOK 
• Dzień Humoru i Satyry (z udziałem osób niepełnosprawnych z ok. 20 placówek z całego 
kraju), organizowany przez DPS w Zakrzewie 
• Turniej warcabowo-szachowy dla osób niepełnosprawnych, organizowany przez DPS w 
Zakrzewie 
• Zawody Sportowo-Pożarnicze, organizowane przez OSP 
• Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowany przez gimnazjum, szkoły 
podstawowe, GOK) 
• Impreza „Piosenki o wolności”, organizowana przez GOK, Społeczne Liceum 
Ogólnokształcącee, SP w Małej Wsi 
• Festyn Rodzinny, organizowany przez SP w Podgórzu 
• Zawody wędkarskie, organizowane przez Stowarzyszenie Wędkarskie „Sandacz” 
• Dni Gminy Mała Wieś -3-dniowa impreza organizowana przez GOK, Urząd Gminy i szkoły 
 
Infrastruktura społeczna 
 
Chociaż w odczuciu mieszkańców infrastruktura społeczna Gminy jest niewystarczająca, jest 
ona dość znacząca jak na warunki niewielkiej, niezbyt zamożnej wiejskiej gminy obejmującej 
tereny rolnicze. Główny jej trzon (generując także lwią część kosztów), stanowią placówki 
oświatowe. Obejmują one: 
• Przedszkole samorządowe w Małej Wsi 
• Szkołę Podstawową im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi 
• Szkołę Podstawową w Podgórzu 
• Szkołę Podstawową w Dzierżanowie 
• Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie 
• Szkołę Podstawową w Święcicach 
• Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi 
• Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Małej Wsi. 
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Stale pogłębiający się niż demograficzny w grupie wiekowej mieszkanców Gminy do 17 lat w 
połączeniu z wysokimi kosztami szkolnictwa skutkuje planowanym na koniec roku szkolnego 
2011/2012 zamknięciem publicznych szkół podstawowych w Święcicach i Orszymowie. Tę 
ostatnią ma zastąpić społeczna szkoła, prowadzona przez utworzone w tym celu 
stowarzyszenie. 
 

Bardzo znaczącym elementem infrastruktury społecznej jest Gminny Ośrodek Kultury w 
Małej Wsi, działający od 1996 roku – od 2006 roku jako samorządowa instytucja kultury. 
Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi organizując zajęcia edukacyjne, wydarzenia 
artystyczne i realizując projekty społeczno-kulturalne. GOK jest organizatorem lub 
współorganizatorem większości głównych imprez kulturalnych Gmin. Ośrodek w swojej 
działalności korzysta ze wsparcia wolontariuszy – członków społeczności lokalnej, bez 
których niemożliwe byłoby utrzymanie wysokiego poziomu jego aktywności. Wśród wielu 
działań realizowanych przez GOK szczególnym uznaniem, nie tylko w Gminie,  cieszy się robi 
Teatr Uliczny. 
 

Inna ważna kulturalno-oświatowa instytucja gminna to Gminna Biblioteka Publiczna w Małej 
Wsi wraz z filiami w: Dzierżanowie, Podgórzu i Święcicach. Z jej usług skorzystało w 2011 
roku ponad 1.000 czytelników, a liczba wypożyczeń przekroczyła 18.000. Działalność 
biblioteki istotnie wykracza poza wypożyczanie książek. Posiada ona komputerową czytelnię, 
ponadto organizuje spotkania autorskie, konkursy plastyczne, literackie i edukacyjne, 
warsztaty komputerowe, „spotkania z bajką”, zajęcia plastyczne itp. imprezy.  Ze względu na 
koszty planowane jest zamknięcie filii w Podgórzu (gdzie działa szkolna biblioteka) i w 
Święcicach (gdzie ma być zlikwidowana także szkoła). 
 

Działalność kulturalno-oświatowa jest także realizowana w świetlicach wiejskich w 
Węgrzynowie i Lasocinie oraz w świetlicy środowiskowej  w Chylinie, prowadzonej przy 
wsparciu władz Gminy przez Stowarzyszenie Pomocowe „Bliżej Siebie”. 
 

Obiekty sportowe na terenie Gminy stanowią przyszkolne boiska, a przede wszystkim 
oddana do użytku w 2000 roku hala sportowa przy szkole podstawowej w Małej Wsi. 
 

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie, oprócz swojej statutowej działalności opiekuńczej, 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej, prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej organizujący zajęcia 
dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy. Z incjatywy jego pracowników powstało też 
stowarzyszenie „Bliżej Siebie” wspierające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i 
realizujące liczne projekty aktywizujące i integrujące społeczność lokalną, w tym 
prowadzenie świetlicy środowiskowej „Siedlisko” w Chylinie. 
 

Infrastrukturę dla opieki medycznej na terenie Gminy stanowią Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi, zatrudniający 3 lekarzy i 6 pielęgniarek oraz apteka w 
Małej Wsi. 
Ważną funkcję na rzecz utrzymania spójności społecznej Gminy pełni Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Udziela on wsparcia najsłabszym grupom społeczności lokalnej. 
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4. Gospodarka 
 

Ogólna powierzchnia Gminy wynosi 10.878 ha , z czego 7.915 ha (ok. 73%) stanowią użytki 
rolne, zaś 1.919 ha (ok. 18%) - użytki leśne.* (dane Starostwa Powiatowego w Płocku). 
Szczegółową strukturę użytkowania gruntów przedstawia poniższa tabela: 
 

 
Struktura użytkowania gruntów w gminie Mała Wieś 

 

Kategoria Powierzchnia (ha) Udział % 

Użytki rolne 7.915 72,8 

Użytki leśne 1.919 17,6 

Grunty pod wodami 270 2,5 

Grunty zurbanizowane 364 3,3 

Tereny komunikacyjne 248 2,3 

Nieużytki 78 0,7 

Rowy melioracyjne 55 0,5 

Tereny różne 29 0,3 

Powierzchnia Gminy ogółem 10.878 100,00 
(Dane UG Mała Wieś) 
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(Opracowanie własne, źródło danych: UG Mała Wieś) 

 
 
Rolnictwo 
 
Dominującym sektorem gospodarki gminy Mała Wieś jest ciągle rolnictwo. Wg danych 
zawartych w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Partnerstwa Razem dla 
Rozwoju (Bodzanów 2006), odsetek gospodarstw domowych posiadających użytek rolny 
przekracza 55.  Szacuje się, że sektor ten daje zatrudnienie ponad 25% mieszkańców obszaru. 
Gmina posiada dość korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa. Należy do nich duży udział 
użytków rolnych w ogólnej powierzchni, przekraczający  wskaźniki dla Mazowsza (66,8%) i 
dla powiatu płockiego (71,9%). Ich powierzchnia zmniejszyła się od 2001 roku o 69 ha, a więc 
stosunkowo niewiele (o niecały 1%). Duży, utrzymujący się od 2001 roku, udział (ok. 90%) w 
użytkach rolnych mają grunty orne. Inny korzystny czynnik – dotyczący północnej i środkowej 
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części Gminy – to dobra jakość gleb,  bielicowych i brunatnych II i III klasy, zaliczanych do 
kompleksu pszenno-żytniego (w części północnej) oraz gleb kompleksu żytniego (w części 
środkowej). Południowa część Gminy ma słabe – V i VI klasy - gleby kompleksu żytniego 
utworzone na piaskach równiny sandrowej lub równie słabe gleby w dolinie Wisły: 
utworzone na piaskach brunatne wyługowane i mady piaszczyste. 
 

 
Struktura użytków rolnych w gminie Mała Wieś 

 

Kategoria Powierzchnia (ha) Udział % 

Grunty orne 7.089 89,6 

Sady 149 1,9 

Łąki trwałe 176 2,2 

Pastwiska 501 6,3 

Użytki rolne ogółem 7.915 100,0 
(Dane UG Mała Wieś) 
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(Opracowanie własne, źródło danych: UG Mała Wieś) 

 
Umiarkowanie korzystne dla rolnictwa są warunki klimatyczne obszaru. Sprzyjają mu: 
zbliżona do średniej krajowej długość okresu wegetacyjnego (200-210 dni) i długa i ciepła 
jesień raz łagodna zima i chłodniejsze lato. Niekorzystne są:  niskie opady roczne (510 mm) i 
ich sezonowy rozkład: suche wiosny i mokre lata oraz wzmacniające ten negatywny układ 
ciepłe, wysuszające wiatry w okresie wiosennym. 
 

Największą powierzchnię zasiewów, podobnie jak w całym regionie, zajmują zboża, a wśród 
nich: pszenica, jęczmień, mieszanki zbożowe i pszenżyto. Z innych upraw, ważniejszą rolę 
odgrywają: kukurydza (uprawiana głównie na kiszonkę), ziemniaki i rzepak.  Buraki cukrowe, 
niegdyś bardzo znacząca uprawa (720 ha w 2002 roku), zajmują dziś powierzchnię 153 ha. 
Dość znacząca jest powierzchnia uprawy truskawek i warzyw gruntowych, w przeciwieństwie 
do drzew owocowych. Istotną rolę w rolnictwie odgrywa hodowla trzody chlewnej oraz 
produkcja mleka, prowadzone przez mniej więcej co drugie gospodarstwo. 
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Struktura upraw w gminie Mała Wieś w roku 2011 
 

Uprawa Powierzchnia (ha) 

Pszenica 1.550 

Żyto  480 

Jęczmień 1020 

Owies 110 

Pszenżyto 735 

Mieszanki zbożowe  755 

Ziemniaki 520 

Buraki cukrowe  153 

Rzepak 345 

Kukurydza  545 

Motylkowe pastewne 150 

Truskawki gruntowe 62 

Warzywa gruntowe 62 

Zioła, przyprawy 20 

Drzewa owocowe 20 

Razem  
(Dane UG Mała Wieś w oparciu o dane GUS – R 05/G  – stan w 2011 r.) 
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(Opracowanie własne, źródło danych: UG Mała Wieś) 
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Rozwój rolnictwa na obszarze Gminy hamowany jest przez niezbyt korzystną strukturę 
wielkości gospodarstw rolnych (średnia wielkość poniżej 10 ha) oraz małą dostępność usług 
doradztwa rolniczego, a także tradycyjną niechęć rolników do współdziałania (brak 
spółdzielni rolniczych i grup producenckich). 
 
 
Przemysł  i usługi 
 
Podobnie jak i rolnictwo, przemysł i usługi nie są w stanie, póki co, zapewnić mieszkańcom 
Gminy odpowiedniej ilości i jakości miejsc pracy. Wg Banku Danych Lokalnych GUS, wskaźnik 
liczby podmiotów gospodarczych na 10.000 mieszkańców w gminie Mała Wieś jest dość 
niski: wynosi 428, przy wskaźniku dla powiatu płockiego na poziomie 576, dla terenów 
wiejskich województwa mazowieckiego -  704 i dla terenów wiejskich kraju – 678. 
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(Opracowanie własne, źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS) 

 
Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON na terenie gminy 

Mała Wieś w okresie 2003 -2011 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Liczba 
podmiotów 

270 226 230 221 230 248 256 264 268 
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(Opracowanie własne, źródło danych: Bank Danych Lokalnych GUS) 
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W miarę pozytywnym aspektem jest trwający od 2004 roku (z wyjątkiem roku 2006) wzrost 
liczby przedsiębiorstw, po jej gwałtownym spadku w tymże 2004 roku. W miarę, gdyż wzrost 
ten wyniósł ok. 19% wyjściowej liczby (w 2004 roku), a więc niezbyt wiele jak na 7-letni 
okres. 
 

Główne branże to: handel hurtowy i detaliczny; budownictwo; naprawa pojazdów 
samochodowych; uprawy rolne, chów i hodowla zwietrząt, łowiectwo, włączając działalność 
usługową; naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. 
 

Od 1899 roku ważną rolę, wykraczającą poza sferę gospodarki Gminy, odgrywała Cukrownia 
Mała Wieś, zbudowana przez  Stanisława Sohnenberga, właściciela dóbr Mała Wieś i Niździn. 
Cukrownia dawała miejsca pracy licznej jak na lokalne warunki liczbie osób (około 160 
zatrudnionych w 2005 roku), tworzyła zbyt na uprawiane przez rolników z kilku okolicznych 
gmin buraki cukrowe, ale także była animatorem życia społecznego gminy. Niestety, w 
rezultacie zaincjowanej przez Unię Europejską reformy europejskiego rynku cukru, właściciel 
cukrowni – Krajowa Spółka Cukrowa S.A. podjął w 2006 roku decyzję o zamknięciu zakładu. 
 

W tej sytuacji głównym pracodawcą na obszarze Gminy jest sektor publiczny: samorząd 
gminny wraz z podległymi mu jednostkami oraz Starostwo Powiatowe, któremu podlega 
Dom Pomocy Społecznej (DPS) w Zakrzewie. DPS, zatrudniający 70 osób, jest placówką 
istotną nie tylko dla gospodarczego, ale też społecznego życia Gminy.   
 

Infrastruktura techniczna 
 

W epoce wymagającej zwiększonej mobilności, podstawowym elementem infrastruktury 
technicznej Gminy są w odczuciu społecznym drogi. Odczucie to wynika także z ogólnie 
niezadawalającego względem oczekiwań ich stanu. O ile stan drogi krajowej na obszarze 
Gminy można uznać za dostateczny, to drogi powiatowe są na ogół w złym stanie 
technicznym (mimo że ponad 92% tych dróg ma nawierzchnię utwardzoną), co przy 
znaczącym wzroście natężenia ruchu w ostatnich latach czyni je niebezpiecznymi, zwłaszcza, 
że towarzyszy im (w coraz większym stopniu) zabudowa mieszkaniowa wsi. Jeśli idzie drogi 
gminne, to tylko 25 km (11% ich długości) posiada nawierzchnię utwardzoną, co utrudnia 
utrzymanie ich w należnym stanie, przez co często są one źródłem dyskomfortu dla ich 
użytkowników. 
 

Wykaz dróg na obszarze gminy Mała Wieś 
 

Kategoria Długość w 
km 

W tym: o 
nawierzchni 
utwardzonej 

Drogi krajowe 8,8 8,8 

Drogi wojewódzkie 0,0 0,0 

Drogi powiatowe 57,7 53,2 

Drogi gminne 228,0 25,0 
(Dane UG Mała Wieś) 
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Chociaż obiektywnie ma ono większe znaczenie, zaopatrzenie Gminy w wodę jest w 
mniejszym stopniu przedmiotem zainteresowania mieszkańców, a jeśli już – to w aspekcie 
wysokości opłat. Wynika to z faktu, że sieć wodociągowa dociera do wszystkich wsi i około 
95 % ogółu gospodarstw domowych w Gminie. Długość sieci magistralnej wynosi ok 170 km. 
Funkcjonują dwa ujecia wody: w Główczynie i Przykorach. Wydajność ujęć - 2200 m ³ na 
dobę pozwala na ciągłe, nieprzerwane zaopatrzenie w wodę wszystkich mieszkańców Gminy. 
Niestety, z racji swego wieku, ujęcia te wymagają już kosztownej renowacji, co udowodniła 
niedawna awaria jednego z nich.  
 
Tak jak ma to na ogół miejsce na obszarach wiejskich kraju, sieć kanalizacji sanitarnej jest 
znacznie mniej rozbudowana. Jej długość, bez przykanalików, wynosi 8,5 km. Razem z nimi 
przekracza 12 km. Podłączone do niej jest 220 budynków z 489 użytkownikami. Obejmuje 
teren Małej Wsi i, w części, Dzierżanowa (osiedle mieszkaniowe i szkołę). Sieć obsługiwana 
jest przez dwie oczyszczalnie śceków, zlokalizowane w tych miejscowościach, o 
przepustowości odpowiednio: 330 m3/dobę i 30 m3/dobę. Ponadto w Gminie funkcjonują 3 
oczyszczalnie obsługujące szkoły: dwie typu Nebraska – w Podgórzu i Święcicach i jedna 
hydroponiczna – w Orszymowie. 
Podobnie jak w przypadku ujęć wody, dwie główne oczyszczalnie są w znacznym stopniu 
zdekapitalizowane i wymagają modernizacji. 
 

Przez obszar gminy Mała Wieś przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne: 
wysokiego napięcia - 400 kV i 110 kV,  średniego napięcia - 15 kV i niskiego napięcia – 0,4 kV. 
Zasilanie Gminy w energię elektryczną odbywa się przez linie średniego napięcia - 15 kV. 
 

Strukturę teleinformatyczną Gminy tworzą operatorzy: Telekomunikacja Polska S.A. i 
operatorzy dzierżawiący jej linie telekomunikacyjne (Netia, Dialog), operatorzy sieci telefonii 
komórkowej: T-Mobile, Plus GSM, Orange. Dostawcami internetu są firmy: TP S.A., Raxel i 
Tele-Median oraz operatorzy komórkowi (internet mobiln). 
 

 
5. Samorząd lokalny 
 

Zadania i jednostki 
 
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku mieszkańcy gminy tworzą z 
mocy prawa wspólnotę samorządową. Wg ustawy pojęcie ‘gmina’ oznacza wspólnotę 
samorządową oraz odpowiednie terytorium. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 
• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 
gospodarki wodnej, 
• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz 
gaz, działalności w zakresie telekomunikacji, 
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• lokalnego transportu zbiorowego, 
•  ochrony zdrowia, 
• pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, wspierania rodziny i 
systemu pieczy zastępczej, 
• gminnego budownictwa mieszkaniowego, 
•  edukacji publicznej, 
• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami, 
• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
• targowisk i hal targowych, 
• zieleni gminnej i zadrzewień, 
• cmentarzy gminnych, 
• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego 
magazynu przeciwpowodziowego, 
•  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
obiektów administracyjnych, 
•  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 
medycznej i prawnej, 
•  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków 
do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania 
aktywności obywatelskiej, 
•  promocji gminy, 
• współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
•  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 
 

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać 
również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Wykonywanie zadań 
publicznych może też być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami 
samorządu terytorialnego. 
 
W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać 
umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.  
W gminie Mała Wieś funkcjonują następujące jednostki sektora samorządowego szczebla 
gminnego: 
•  Urząd Gminy 
•  gimnazjum 
•  5 szkół podstawowych 
•  przedszkole samorządowe 
•  Gminny Zakład Komunalny  
•  Gminny Ośrodek Kultury 
•  Gminna Biblioteka Publiczna 
•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
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Budżet Gminy 
 
Zgodnie z art. 51 Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku Gmina Mała Wieś 
samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej Gminy. 
Wielkość budżetu z jednej strony determinuje w znacznym stopniu (obok zasobów 
przyrodniczych i ludzkich) możliwości rozwojowe Gminy, z drugiej zaś, jest ich pochodną. 
Wielkość budżetu mierzona wielkością dochodów na 1 mieszkańca w 2010 roku wynosiła 
2519,42 zł i sytuowała gminę Mała Wieś poniżej średniej dla obszarów wiejskich Mazowsza 
(2897,55 zł), obszarów wiejskich kraju (2960,81 zł), a szczególnie dla powiatu płockiego 
(3414,44 zł). 
 
Ponieważ znaczną część tych dochodów stanowią dotacje i subsydia na określone cele 
związane z edukacją i opieką społeczną, lepszym wskaźnikiem możliwości rozwojowych 
Gminy jest wielkość jej dochodów własnych przypadająca na 1 mieszkańca. W 2010 roku 
wynosiła ona 719,91 zł, podczas gdy średnio w powiecie płockim – 1163,29 zł, na obszarach 
wiejskich Mazowsza – 1081,85 zł, a na obszarach wiejskich kraju – 1061,93 zł, stanowiła więc 
od 62 do 68% średnich wartości dla tych obszarów. Pokazuje to dysproporcję finansowego 
potencjału rozwojowego Gminy. 
 

 
Zestawienie dochodów i wydatków gminy Mała Wieś w okresie 2002-2011  

 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 

Dochody 13 746 155 11 604 479 10 612 045 9 147 937 8 850 243 

Wydatki 14 090 237 11 007 427 10 030 220 8 489 970 8 484 157 

 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Dochody 13 562 950 14 979 895 15 775 580 15 509 579 16 776 105 

Wydatki 14 395 696 14 773 291 15 212 227 17 337 652 16 262 989 
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(Opracowanie własne, źródło danych: UG Mała Wieś) 
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Powyższa tabela i wykres prezentują zmiany wielkości dochodów i wydatków gminy Mała 
Wieś na przestrzeni ostatnich 10 lat. Jak na tak długi okres, wzrost budżetu był relatywnie 
mały, wyniósł tylko 22% po stronie dochodów i nieco ponad 15% po stronie wydatków. 
Odpowiedzialny za to był znaczący spadek wartości obu pozycji, który następował w latach 
2002-2006, dopiero w 2007 roku trend ten został odwrócony. Poza latami 2007 i 2010, gdy 
wydatki przekraczały dochody, budżet Gminy był zbilansowany. 
 

Struktura dochodów gminy Mała Wieś w okresie 2007-2011  
 

Rok Subwencje Dotacje bieżące Dotacje 
majątkowe 

Dochody z 
podatków i 
pozostałe 

Dochody 
ogółem 

2007 6 248 997,00 2 740 024,03 456 691,00 4  117237,62 13 562 949,65 

2008 7 161 289,00 2 947 373,87 348 484,48 4 522 747,45 14 979 894,80 

2009 8 092 039,00 3 049 563,07 305 639,00 4 328 338,98 15 775 580,05 

2010 7 981 138,00 3 104 676,55 35 000,00 4 388 764,13 15 509 578,68 

2011 8 594 641,00 3 000 486,00 503 707,00 4 677 270,65 16 776 104,65 
(Dane UG Mała Wieś) 
 

 
(Opracowanie własne, źródło danych: UG Mała Wieś) 

 
Analiza struktury dochodów Gminy w okresie 2007-2011 pozwala na dwie konkluzje: 
1/ Zasadniczą, bo przekraczającą 50%, ich część stanowią subwencje, znaczącą, sięgającą 
20% - dotacje bieżące i majątkowe. Dochody z podatków i pozostałe, które Gmina może 
przeznaczyć na przez siebie określone cele stanowiły w 2011 roku tylko ok. 28% dochodów; 
2/ Wzrost budżetu w okresie 2007-2011 wynikał głównie ze wzrostu subwencji, który 
wyniósł ok. 37%, w mniejszym stopniu – ze wzrostu dotacji bieżących (o ok.10%) i dochodów 
z podatków (o nieco ponad 13%). Oznacza to, że środki, którymi gmina może dysponować 
samodzielnie, wzrastają w bardzo niewielkim stopniu. 
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Struktura wydatków z budżetu gminy Mała Wieś wg działów gospodarki  
w okresie 2007-2011  

 
Rok Oświata i 

wychowanie 
Administracja 
samorządowa 

Pomoc 
społeczna 

Gospodarka 
komunalna 

Wydatki 
ogółem 

2007 6 434 271,62 4 308 644,70 2 444 373,13 1 208 406,20 14 395 695,69 

2008 6 710 818,21 4 330 689,88 2 612 912,39 1 118 870,86 14 773 291,34 

2009 7 200 140,88 4 035 646,01 2 813 428,52 1 163 011,73 15 212 227,14 

2010 7 606 528,04 5 713 991,46 2 910 160,62 1 106 972,19 17 337 652,31 

2011 8 105 084,75 4 097 550,94 2 843 576,17 1 216 776,92 16 262 988,78 
(Dane UG Mała Wieś) 

 

 
(Opracowanie własne, źródło danych: UG Mała Wieś) 

 
Analiza struktury wydatków z budżetu gminy Mała Wieś wg działów gospodarki w okresie 
2007-2011 pokazuje, że ich największą (ok.50%) i najszybciej rosnącą część pochłaniała 
oświata i wychowanie. Bardzo znaczącą pozycję (ok.20%) stanowiła też pomoc społeczna. 
Wydatki na administrację samorządową (obejmujące też działalność GOK i GBP) utrzymywały 
się, z pewnymi wahnięciami na poziomie ponad 4 mln zł, a na gospodarkę komunalną – 
oscylowały wokół 1,2 mln zł. 
 
 

Struktura finansowania wydatków na oświatę w gminie Mała Wieś w okresie 2007-2011 

 
 
 
Rok 

 
Wydatki na 
oświatę 
ogółem 

Finansowanie wydatków na oświatę 

 
Subwencja 

 
Dotacje 

Udział % 
subwencji 
i dotacji 

Środki 
własne 
Gminy 

Udział % 
środków 
wł. Gminy 

2007 6 340 939,44 4 700 693,00 158 455,38 76,6 1 481 791,06 23,4 

2008 6 595 563,03 5 183 105,00 136 090,82 80,7 1 275 367,21 19,3 

2009 7 125 792,48 5 392 350,00 48 723,61 76,4 1 684 718,87 23,6 

2010 7 534 146,14 5 467 338,00 11 996,00 72,7 2 054 812,14 27,3 

2011 8 019 129,37 5 980 151,00 32 266,87 75,0 2 006 711,50 25,0 
(Dane UG Mała Wieś) 
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(Opracowanie własne, źródło danych: UG Mała Wieś) 

 
Stale wzrasta nie tylko poziom wydatków na oświatę, ale także udział środków własnych 
Gminy w ich pokrywaniu i to zarówno w wartościach względnych (%), jak i bezwzględnych. 
Kwota dofinansowania oświaty przez Gminę wzrosła między 2007 a 2011 rokiem o ponad 
500 tysięcy zł, czyli o ponad 1/3 kwoty wyjściowej. 
 
 
Wydatki na oświatę w gminie Mała Wieś w okresie 2007-2011 przypadające na 1 ucznia  

 
Rok Wydatki na oświatę 

ogółem (zł) 
Liczba uczniów w roku 
(wraz z przedszkolem) 

Wydatki na ucznia (zł) 

2007 6 340 939,44 950 6 675 

2008 6 595 563,03 887 7 436 

2009 7 125 792,48 861 8 276 

2010 7 534 146,14 808 9 324 

2011 8 019 129,37 776 10 334 
(Dane UG Mała Wieś) 

 

 
(Opracowanie własne, źródło danych: UG Mała Wieś) 
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Wzrost ten następuje w sytuacji stałego zmniejszania się liczby uczniów w placówkach 
oświatowo-wychowawczych Gminy. Oznacza to bardzo znaczący wzrost wydatków 
przypadających na 1 ucznia. W relatywnie krótkim okresie 4 lat wzrosły one bardzo wyraźnie, 
bo aż o 3.659 zł, co stanowi ok. 55% kwoty z 2007 roku. Pokazuje to nieefektywność 
ekonomiczną systemu oświaty w Polsce. Jedną czwartą tych wydatków finansował w 2011 
roku samorząd gminny. 
 
Współpraca na poziomie ponadlokalnym 
 
Gmina Mała Wieś jest członkiem ogólnopolskiego Związku Gmin  Wiejskich RP z siedzibą w 
Poznaniu.   
Na poziomie regionu należy do Związku Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku, 
skupiającego 15 gmin powiatu płockiego i 1 z powiatu płońskiego. Gmina współtworzy także 
Lokalną Grupę Działania „Razem dla Rozwoju” – trójsektorowe partnerstwo dla rozwoju 
lokalnego (obejmujące sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy), utworzone w 2006 roku 
w ramach Programu Pilotażowego Leader+, którego działalność jest wspierana z Osi 4 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 
 
Na forum międzynarodowym gmina Mała Wieś współpracuje z gminą Bujwidze na 
Wileńszczyźnie. Aktualnie przygotowywana jest umowa, która sformalizuje tę współpracę. 
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CZĘŚĆ II:  

ANALIZA UWARUNKOWAŃ I GŁÓWNYCH PROBLEMÓW 

ROZWOJU GMINY MAŁA WIEŚ 

 

 

 

 
Zarówno aktualny poziom rozwoju Gminy, ograniczające go problemy, jak i perspektywy 
tego rozwoju są definiowane przez zespół czynników o charakterze zarówno wewnętrznym, 
jak i zewnętrznym. Dlatego zasadniczą kwestią w procesie formułowania strategii rozwoju 
Gminy jest identyfikacja tych czynników. Została ona przeprowadzona, zgodnie z przyjętą 

metodologią procesu, w sposób partycypacyjno-ekspercki. Czynniki wewnętrzne i, do 
pewnego stopnia, czynniki zewnętrzne zostały zidentyfikowane przez mieszkanców Gminy w 
trakcie serii czterech moderowanych warsztatów, a następnie uzupełnione przez eksperta, w 
sposób zapewniający zobiektywizowane spojrzenie na procesy zachodzące w społeczności 
lokalnej i jej otoczeniu. 
 

Zostały one podzielone wg czterech głównych elementów środowiska Gminy, czyli jej:  
• terytorium,  
• społeczeństwa, 
• gospodarki 
• dziedzictwa kulturowego  
 
Następnie uczestnicy warsztatów zidentyfikowali główne problemy rozwojowe Gminy. W 
kolejnym kroku zostały one usystematyzowane w tzw. drzewo problemów, wskazujące 
zależności pomiędzy poszczególnymi problemami oraz ich grupami. Wraz z uprzednią analizą 
uwarunkowań procesu rozwoju Gminy, stało się ono bazą dla zdefiniowania strategicznych 
celów rozwojowych Gminy Mała Wieś. 
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1. Gmina Mała Wieś: wewnętrzne uwarunkowania procesu rozwoju 
 

 

 
MOCNE STRONY -  

czynniki wspierające proces  
rozwoju Gminy 

 

 
SŁABE STRONY -  

czynniki hamujące proces  
rozwoju Gminy 

Terytorium 

• Położenie w pobliżu Płocka i względnie 
blisko aglomeracji warszawskiej 
• Położenie przy drodze krajowej nr 62 i w 
pobliżu drogi krajowej nr 50, stanowiącej 
tranzytową obwodnicę Warszawy 
• Zasoby potencjalnych terenów pod 
osadnictwo i przemysł 
• Atrakcyjność osadnicza doliny Wisły 
• Walory przyrodnicze i krajobrazowe doliny 
Wisły i doliny Ryksy 
• Brak przemysłu degradującego środowisko 
• Dobrej klasy gleby w północnej części 
gminy 
• Znaczące jak na warunki zachodniego 
Mazowsza obszary leśne 
• Stawy rybne w Małej Wsi 
 

• Niedosteczna ilość i jakość infrastruktury 
technicznej: słabe drogi, brak linii kolejowej, 
brak sieci gazowej 
• Słabe połączenie komunikacją publiczną z 
Warszawą, Płockiem i Płońskiem 
• Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego Małej Wsi 
• Brak infrastruktury turystycznej 
• Nielegalne wysypiska śmieci, także w 
dolinie Ryksy 
• Występowanie smogu zimą 
• Okresowe negatywne oddziaływanie 
ORLEN-u na środowisko 
• Niska świadomość ekologiczna znacznej 
części mieszkańców 
• Zagrożenie powodziowe – brak możliwości 
przeniesienia zagrożonych gospodarstw 
• Brak możliwości żeglugi na Wiśle 
 

Społeczeństwo 

• Solidarność społeczna w potrzebie 
(powódź, WOŚP) 
• Rosnąca dbałość mieszkańców o otoczenie 
• Dobry poziom nauczania w szkołach 
• Aktywna działalność  Gminnego Ośrodka 
Kultury  
• Działalność  społeczna i kulturalna Domu 
Pomocy Społecznej w Zakrzewie 
• Współpraca instytucji i organizacji 
społecznych 
• Dość wysoka aktywność czytelnicza 
mieszkańców 
• Dość liczne jak na warunki małej 
społeczności wiejskiej organizacje społeczne 

• Wieloletni proces ubywania mieszkańców, 
zwłaszcza młodych 
• Starsza niż średnio dla obszarów wiejskich 
Mazowsza i kraju społeczność Gminy 
• Zachodzący proces ograniczania liczby 
szkół ze względu na koszty ich 
funkcjonowania (zdaniem mieszkańców 
oznacza to utrudniony dostęp do edukacji) 
• Mała liczba dobrze wykształconych osób  
• Niska świadomość mieszkańców 
możliwości wpływania na rozwój Gminy i 
wynikające z niej ich małe zaangażowanie w 
ten proces 
• Trudna sytuacja materialna wielu 
mieszkańców 
• Ograniczony dostęp do informacji 
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samorządu 
• Słaba komunikacja między mieszkańcami 
• Zbyt mała liczba  działań społecznych 
• Słabość finansowa organizacji społecznych 
• Nieufność mieszkanców  
• Czasowa i trwała emigracja zarobkowa  
• Niewykorzystany potencjał osadniczy  
 

Gospodarka 

• Dobre rolnictwo 
• Rozwijające się firmy transportowe i  
hurtownie 
• Tereny inwestycyjne we władaniu Gminy 
• Zaangażowanie władz Gminy na rzecz 
pozyskania inwestorów  
• Istniejące obiekty po cukrowni 
• Zasoby siły roboczej 
 

• Niedostatek firm w stosunku do potrzeb 
• Brak miejsc pracy (w tym dla młodych 
ludzi) 
• Słaby sektor prywatny 
• Niewykorzystany potencjał turystyczny 
(brak infrastruktury i oferty turystycznej) 
• Niewykorzystany potencjał rolnictwa (brak 
grup producenckich i  przetwórstwa rolnego) 

Dziedzictwo kulturowe 
• Zachowane zabytki kultury materialnej 
• Działający artyści i twórcy ludowi 
• Działający przy Gminnym Ośrodku Kultury teatr 
• Cykliczne imprezy kulturalne: Biesiada 
patriotyczna, Bieg Niepodległości, Dni Gminy o 
wieloletnej tradycji 

• Świadomość dziedzictwa historycznego 
obszaru 
• Kulturalna aktywność Ochotniczych Straży 
Pożarnych 
 

• Brak środków na utrzymanie obiektów kultury 
materialnej 
• Ograniczone środki samorządu na kulturę 
• Złe warunki lokalowe Gminnego Ośrodka 
Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej 
• Niedostateczna promocja gminnych imprez 
poza jej terytorium 

•  Niewystarczające wykorzystanie dziedzictwa 
historycznego obszaru 
 

 

Analiza wewnętrznych uwarunkowań rozwoju gminy Mała Wieś pokazuje jej endogeniczny 
potencjał rozwojowy, który jest dość typowy dla obszarów wiejskich kraju, a zwłaszcza dla 
obszarów wiejskich Mazowsza. Obszary te przechodzą dość szybki, jeśli go odnieść do 
poprzednich okresów historii, proces rozwoju, ale rozwój ten ma charakter nierównomierny. 
Dotyczy on w większym stopniu obszarów podmiejskich, a więc bardziej atrakcyjnych 
mieszkaniowo i inwestycyjnie, co przekłada się na większe przychody własne samorządów i 
przychody mieszkańców. Na pozostałych obszarach wiejskich jest on głównie udziałem  
bardziej aktywnych i przedsiębiorczych grup społeczności lokalnych i  nie oddziałuje znacząco 
na pozostałe grupy tych społeczności. 
 
Centrum gminy Mała Wieś jest oddalone o ponad 80 km od centrum aglomeracji 
warszawskiej i  o ponad 30 km od centrum Płocka, dotychczas pozostawało więc poza 
silniejszym oddziaływaniem obu tych biegunów wzrostu. To te ośrodki w większym stopniu 
korzystały z zasobów Gminy (zasoby tanich pracowników i usługodawców, produkcja rolna i 
atrakcyjne obszary przyrodnicze Gminy). Znacząca, bo przekraczająca 11 % obecnej 
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populacji, liczba osób zdecydowała się na opuszczenie  Gminy na stałe. Stratę tę tylko 
częściowo zrekompensował napływ ludności z zewnątrz. W miarę wyczerpywania się 
zasobów taniej ziemi w tych centrach i ich pobliżu oraz rozwoju infrastruktury 
komunikacyjnej, Mała Wieś otrzyma swoją szansę rozwoju, ale także porcję związanych z 
nim zagrożeń dla jej obszaru, środowiska i społeczności.  
 
Przyszłemu rozwojowi Gminy będzie sprzyjać też jej atrakcyjne środowisko przyrodnicze, 
zwłaszcza w południowej części jej obszaru. Stanowić ono będzie bazę dla rozwoju usług dla 
mieszkańców aglomeracji stołecznej, Płocka i mniejszych pobliskich ośrodków,  związanych z 
rekreacją i turystyką, a także (a może nawet przede wszystkim) silny magnes dla 
potencjalnych nowych mieszkanców. Warunkiem jest zachowanie walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych Gminy i racjonalna gospodarka nimi. Niezbędna jest do tego świadomość ich 
wartości wśród mieszkańców, która, póki co, jest niezbyt powszechna. Są one postrzegane 
raczej jako ograniczenie dla swobodnej, niezrównoważonej działalności gospodarczej 
(obszary Natura 2000) lub zagrożenie (wylewy Wisły, ekspansja bobrów itp.) dla bytu 
mieszkańców. Takiemu podejściu sprzyja niewykorzystanie walorów środowiska dla rozwoju 
gospodarczego – na obszarze Gminy prawie nie ma infrastruktury turystycznej. 
Charakterystyczny dla całego kraju brak świadomej polityki przestrzennego ograniczania 
osadnictwa skutkuje nie tylko dużymi kosztami rozwoju i utrzymania towarzyszącej mu 
infrastraktury, ale też grodzeniem znaczących powierzchni atrakcyjnych przyrodniczo 
obszarów. Zachowanie, bądź kontrolowane przekształcanie krajobrazu kulturowego jest, 
podobnie jak na większości obszarow wiejskich kraju, zagadnieniem niedocenianym, a to 
przecież on w dużej mierze będzie decydował o atrakcyjności turystycznej i osadniczej 
obszaru, zwłaszcza dla bardziej wymagających (i, najczęściej, też bardzie zamożnych) grup 
społecznych. 
 
Społeczność Gminy podlega procesowi transformacji. Zachowuje tradycyjną polską 
solidarność, przejawiającą się w chwilach ogólnego lub indywidualnego zagrożenia, ale też 
tradycyjne, uwarunkowane historycznie, nieufność i niechęć do wspólnych działań. Dotyczy 
to zasadniczej jej części, ale dość liczna grupa angażuje się społecznie, zwłaszcza w 
organizacjach tradycyjnego typu, takich jak Ochotnicze Straże Pożarne, prowadzące dość 
szeroko zakrojoną dzialalność. Ważną rolę w integracji i aktywizacji mieszkańców odgrywają: 
Gminny Ośrodek Kultury i Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie wraz ze stowarzyszeniem 
„Bliżej Siebie”,  kluby sportowe i Gminna Biblioteka Publiczna. 
Propagowane przez media i obserwowane wzorce przekładają się na większą dbałość o 
własne obejścia, ale niekoniecznie na przestrzeń publiczną, odpowiedzialność za obecność i 
stan której uważane są za domenę władz.  
Ograniczony rynek pracy w Gminie nie służy rozwojowi życia społecznego, gdyż istotna część 
mieszkańców z konieczności pracuje poza obszarem i ma bardzo ograniczone możliwości 
angażowania się w życie Gminy. Jest to też, wraz z niedostatkami infrastruktury społecznej i 
technicznej, główny powód dla którego część mieszkańców opuszcza Gminę na stałe. 
Przeważająca nad imigracją na obszar Gminy emigracja z niego, wraz z negatywnym 
przyrostem naturalnym, skutkują trwającym od wielu lat procesem zmniejszania się liczby 
mieszkańców Gminy, a także starzenia się jej społeczności. Mieszkańcy w wieku 
produkcyjnym, jak i przedprodukcyjnym, czyli te grupy, które stanowią o ekonomicznej 
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teraźniejszości i przyszłości obszaru, są w Gminie mniej liczni niż ma to miejsce w przypadku 
ludności Powiatu Płockiego i ludności wiejskiej Mazowsza i kraju, podczas gdy ci w wieku 
poprodukcyjnym – bardziej. Oznacza to konieczność podjęcia działań dla poprawienia 
struktury wiekowej społeczności Gminy, a także uwzględnienia potrzeb i wykorzystania 
rosnącej grupy ludzi starszych. 
 
Rolnictwo w Gminie, w rezultacie postępującej mechanizacji, traci na znaczeniu jako sektor 
tworzący miejsca pracy. Sytuację może zmienić w pewnym stopniu rozwój rolnictwa w 
kierunku bardziej pracochłonnych: rolnictwa ekologicznego i rozwoju upraw owoców i 
warzyw. Miejsca pracy, póki co, tylko w niewielkim stopniu tworzy też prywatny sektor 
usług, gdyż lokalny rynek na nie jest mały, a ograniczony kapitał i kwalifikacje utrudniają 
rozwój usług zorientowanych na rynki zewnętrzne. 
Lokalny przemysł jest bardzo niewielki. Szansę na jego rozwój tworzą: determinacja władz 
Gminy w tym zakresie, posiadane tereny inwestycyjne oraz obiekty po cukrowni ‘Mała Wieś’, 
należące do Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Ograniczeniem może być brak odpowiadających 
potrzebom inwestorów kwalifikacji lokalnych pracowników. 
 
Dziedzictwo kulturowe obszaru funkcjonuje w świadomości mieszkańców Gminy, ale jego 
kultywowanie to przede wszystkim domena władz samorządowych. Brak środków ogranicza 
możliwości w tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do dóbr kultury materialnej (grodziska, 
dworki, stare zagrody itp.).  Podobnie jak gdzie indziej, w najlepszym stanie są kościoły. 
Istniejące obiekty nie są wykorzystywane jako generujące przychód atrakcje turystyczne. 
Organizowane imprezy kulturalne mają głównie funkcję integrowania lokalnej społeczności, 
a tylko w niewielkim stopniu służą promocji Gminy na zewnątrz. 
 
Do wykorzystania endogenicznego potencjału rozwojowego gminy Mała Wieś potrzebne są 
świadome działanie i współpraca administracji i mieszkańców Gminy. Indywidualne działania 
nie są wystarczające, co pokazało pierwsze 20 lat nowego ustroju społeczno-gospodarczego. 
Potrzebne jest bardziej intensywne stymulowanie aktywności społecznej i gospodarczej 
mieszkańców. Wzrost tych aktywności jest możliwy, na co wskazują dotychczasowe 
dokonania i niewykorzystywany potencjał, ale wymaga wsparcia przez samorządy: gminny, 
powiatowy i wojewódzki. Bez niego lokalne zasoby nie dają możliwośći skokowego wzrostu 
jej poziomu, a co za tym idzie – szybkiego wzrostu poziomu życia w Gminie. 
 
 

2. Gmina Mała Wieś: zewnętrzne uwarunkowania procesu rozwoju 
 

Zewnętrzne czynniki warunkujące rozwój Gminy występują na kilku poziomach. O ile w 
okresie PRL dominujący wpływ miały czynniki definiowane na poziomie centralnym – 
krajowym, o tyle po wprowadzeniu w Polsce ustroju demokratycznego opartego na 
gospodarce rynkowej dołączyły do nich czynniki kształtowane na poziomie regionu oraz 
ponadnarodowym. Oddziaływanie tych ostatnich nasiliło się szczególnie po podpisaniu przez 
Polskę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską (jeszcze przed uzyskaniem formalnego 
członkostwa).  
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Te czynniki zewnętrzne to nie tylko możliwe do wykorzystania zewnętrzne zasoby: wiedzy, 
umiejętności i kapitału, nie tylko stanowione poza granicami Gminy, a nawet kraju - prawo, 
ale także  kształtowane na zewnątrz koniunktury, a także trendy i style życia. 
To wszystko sprawia, że władze i elity każdej pragnącej się szybko rozwijać gminy muszą już 
nie tylko sprawnie zarządzać będącymi w ich dyspozycji lokalnymi zasobami, ale też dobrze 
się orientować w kierunkach zachodzących praktycznie na całym świecie zmian (każda z nic 
może mieć znaczenie – być ‘szansą’ lub ‘zagrożeniem’ dla rozwoju gminy) i umieć połączyć te 
dwie wydawałoby się odległe sfery. 
 

Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju obszaru dzieli się najczęściej na dwie główne kategorie: 
• szanse dla rozwoju gminy – czynniki mogące przyśpieszyć jej rozwój, jeśli zostaną 
odpowiednio wykorzystane; 
•  zagrożenia dla rozwoju gminy – czynniki mogące ograniczać jej rozwój,  pomimo wysiłków 
społeczności lokalnej i właściwego wykorzystywania  zasobów.  
 
 

 
SZANSE –  

procesy zachodzące w otoczeniu 
geograficznym, politycznym, społecznym, 

instytucjonalnym i prawnym Gminy, 
mogące wspierać proces jej rozwoju  

 

 
ZAGROŻENIA –  

procesy zachodzące w otoczeniu 
geograficznym, politycznym, społecznym, 

instytucjonalnym i prawnym Gminy, 
mogące hamować proces jej rozwoju  

 

Terytorium 

• Zwiększające się pozytywne oddziaływanie 
na obszar Gminy pobliskich ośrodków 
wzrostu: aglomeracji warszawskiej, Płocka i 
Płońska w rezultacie ich rozwoju 
• Następujący i planowany rozwój 
infrastruktury technicznej o znaczeniu 
krajowym i regionalnym, obejmującej obszar 
gminy 
• Wymuszona przez przepisy Unii 
Europejskiej polityka zrównoważonego 
rozwoju kraju, lepiej chroniąca jego 
środowisko naturalne 
 

• Powolność procesu zwiększania spójności 
społeczno-gospodarczej Mazowsza, Polski i 
Europy (niewystarczające środki i złe 
zarządzanie nimi) 
• Trwające zaniechania w zakresie rozwoju 
ponadlokalnej infrastruktury technicznej 
• Niska ranga ochrony środowiska 
naturalnego  w faktycznie realizowanej 
polityce Państwa 
• Utrzymująca się tendencja do 
przejmowania w prywatne ręce cennych 
przyrodniczo obszarów 
• Niewystarczające zrozumienie i wsparcie 
dla roli przestrzeni publicznej w rozwoju 
społecznym i gospodarczym 
• Brak polityki dotyczącej właściwego 
wykorzystania obszarów Natura 2000 
• Zaniedbania dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego kraju, w tym obszarów 
zagrożonych powodzimi 
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Społeczeństwo 

• Wsparcie procesu rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce 
• Środki UE, Rządu i Samorządu Mazowsza 
na rozwój kapitału ludzkiego 
• Dopływ nowych idei i dostęp do dobrych 
praktyk, wynikające z integracji europejskiej 
i rozwoju wirtualnych społeczności 
• Zwiększająca się mobilność społeczeństw, 
migracja ludności miejskiej na obszary 
wiejskie 
 

• ‘Drenaż’ kadr gminy przez aktywniejsze 
ośrodki rozwoju 
• Marginalizacja słabszych grup społecznych 
wskutek niewystarczającego wsparcia 
• Postępujący proces starzenia się 
społeczeństwa przy braku efektywnych 
działań wspierających seniorów 
• Potencjalne konflikty społeczne 
spowodowane rozwarstwieniem 
materialnym i alienacją klasy politycznej 
• Brak woli efektywniejszej współpracy 
wśród sąsiadujących samorządów lokalnych  

Gospodarka 

• Uruchomienie lotniska w Modlinie 
• Budowa linii kolejowej Modlin-Płock 
• Rozwój gospodarki internetowej 
• Dalszy rozwój gospodarczy Polski i 
stopniowo wzrastająca zamożność 
społeczeństwa 
• Środki UE, Rządu i Samorządu Mazowsza 
na rozwój obszarów wiejskich 
• Środki UE, Rządu i Samorządu Mazowsza 
na rozwój gospodarki 
• Wzrost mody na zdrowy tryb życia 
• Wzrost popytu w kraju na zdrową żywność  
• Wzrost popytu na polską żywność za 
granicą 

• Spowolnienie gospodarcze będące 
pochodną europejskiego kryzysu 
finansowego 
• Kryzys finansów Państwa i Samorządu 
Województwa 
• Konkurencja o inwestycje ze strony 
bardziej aktywnych/lepiej położonych gmin 
• Polityka rozwoju Państwa w 
niewystarczającym stopniu  uwzględniająca 
potrzeby obszarów wiejskich 
• Dalsze zwiększanie zadań samorządów 
gminnych przy braku odpowiedniego ich 
finansowania oraz ograniczanie obecnych 
subwencji i dotacji 

Dziedzictwo kulturowe 

• Wzrost świadomości społecznej odnośnie 
znaczenia dziedzictwa kulturowego 
• Środki UE, Rządu i Samorządu Mazowsza 
na ochronę dziedzictwa kulturowego 
• Wzrost zainteresowania sektora 
prywatnego wykorzystaniem obiektów 
kulturowych  

• Marginalne traktowanie ochrony 
dziedzictwa kulturowego w polityce Państwa 
i Samorządu Województwa 
• Pogorszenie koniunktury gospodarczej, 
odwracające uwagę od znaczenia 
dziedzictwa kulturowego dla rozwoju 
społeczności lokalnych 

 

Największe pozytywne oddziaływanie spośród zewnętrznych uwarunkowań rozwoju gminy 
Mała Wieś ma zapoczątkowany przez transformację ustrojową i zintensyfikowany przez 
przystąpienie Polski do Unii Europejskiej proces niwelowania różnic rozwojowych między 
obszarami zurbanizowanymi i wiejskimi. Dotyczy to dłuższej perspektywy czasowej, gdyż 
bilans jego dotychczasowej fazy jest dla Gminy niekorzystny. Rozwój gospodarki rynkowej w 
Polsce nie stworzył lepszego rynku pracy w Gminie, otworzył natomiast możliwości poza jej 
obszarem dla najbardziej mobilnych jej mieszkańców. Racjonalizacja rynku cukru w Unii 
Europejskiej poskutkowała zaś likwidacją działającej od ponad 100 lat cukrowni w Małej Wsi 
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– motoru napędowego gospodarki obszaru, którego  oddziaływanie wykraczało poza granice 
Gminy. Tendencje ogólnokrajowe wskazują jednak, że kolejna faza procesu może 
wyhamować niekorzystne zjawiska, a następnie zaowocować rozwojem gospodarczym 
Gminy. Sprzyjać temu będą:  
• wyczerpywanie się potencjału inwestycyjnego bardziej rozwiniętych i bardziej korzystnie 
położonych obszarów,  
• większa mobilność ludzi i kapitału wraz z tendencją do zamieszkania na wsi,  
• stały wzrost popytu na produkty rolne,  
• lepszy dostęp do wiedzy i informacji dzięki wykorzystaniu współczesnych technik 
informacyjno-komunikacyjnych,  
• lepszy dostęp do usług (na obszarze lub poza nim dzięki rozwojowi motoryzacji), 
• stopniowe zmniejszanie różnic w jakości infrastruktury technicznej i społecznej. 
 
Istotną rolę w procesie – w sposób bezpośredni lub pośredni - odegra dobre wykorzystanie 
przez Polskę pomocy finansowej Unii Europejskiej. Dzięki niej możliwa jest realizacja 
cywilnego lotniska w Modlinie, a w przyszłości może także lini kolejowej łączącej Gminę z 
tym lotniskiem, Warszawą oraz Płockiem. Wielkie znaczenie ma także, trudno uchwytny i 
niewymierny, ale niezmiernie ważny, dopływ wiedzy i idei wynikający ze zwiększonej 
mobilności mieszkańców, także w wymiarze międzynarodowym oraz rozwoju mediów. 
 
Negatywnie na rozwój Gminy w największym stopniu może oddziaływać powolność procesu 
zwiększania spójności społeczno-gospodarczej kraju i Gminy ze względu na ograniczoność 
środków i niewystarczająco efektywne zarządzanie nimi na poziomie kraju, regionu i 
powiatu. Może ona spowodować, że potencjał rozwojowy (w tym demograficzny) Gminy 
spadnie do poziomu powodującego trwałą stagnację lub nawet kryzys. Okresowym, miejmy 
nadzieję, istotnym zagrożeniem jest  kryzys finansów Państwa i Samorządu Wojewódzkiego, 
ograniczający inwestycje i wykorzystanie środków unijnych. 
Bardzo istotną i trwałą barierę dla rozwoju Gminy stworzy brak odpowiedniej i skutecznej 
polityki zagospodarowania przestrzennego, skutkujący rozwojem zabudowy zwiększającej 
koszty budowy i utrzymania infrastruktury technicznej, wygrodzeniem dużych obszarów 
cennych przyrodniczo i dewastacją krajobrazu (zła architektura), co uniemożliwi rozwój 
turystyki i rekreacji. Brak odpowiedniego wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości i rolnictwa 
spowoduje dalszą erozję gospodarki Gminy. 
 

 
3. Główne problemy rozwoju gminy Mała Wieś 
 
Jako problemy rozwoju gminy Mała Wieś należy rozumieć występujące w niej zjawiska i 
zachodzące procesy, negatywnie wpływające na tempo i zakres jej rozwoju.   
Zapytani o główne problemy ograniczające rozwój Gminy uczestnicy warsztatów i 
pogłębionych wywiadów wskazali szereg szczegółowych problemów, które można 
sprowadzić  do następujących nieco ogólniejszych zjawisk i procesów: 
•  Niedostatek przedsiębiorstw  
• Brak miejsc pracy  
• Niedostatek kapitału finansowego  
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• Niskie dochody Gminy  
• Niedostatek kapitału społecznego (ilość i jakość)  
• Słaba infrastruktura techniczna  
• Ubytek mieszkańców  
• Niewystarczająca infrastruktura społeczna  
• Słaba promocja zewnętrzna gminy  
• Niewykorzystane atuty i szanse dla Gminy  
• Stagnacja gospodarcza. 
 
Zostały one zestawione powyżej w klejności nawiązującej do liczby wskazań. Aż 45 % z nich 
dotyczyło braku odpowiedniej liczby przedsiębiorstw na obszarze Gminy, a co za tym idzie 
brak wystarczającej liczby miejsc pracy dla jej mieszkańców. Wskazuje to na dominujące 
znaczenie tego problemu, w największym stopniu determinującego, zarówno w 
subiektywnej, jak i obiektywnej ocenie, jakość życia mieszkańców Gminy. Druga co do 
istotności (ponad 22% wskazań) grupa problemów to: niedostatek kapitału finansowego w 
Gminie i powiązane z nim niskie dochody Gminy. Rzutują one negatywnie na możliwości 
inwestycyjne i jakość infrastruktury technicznej i społecznej oraz możliwości rozwijania 
kapitału społecznego Gminy. Kolejna co do liczebności grupa to problemy związane z jakością 
i wolumenem kapitału ludzkiego oraz negatywną dynamiką demograficzną (ponad 12% 
wskazań). Inne, mniej liczne, wskazania dotyczyły stanu infrastruktury oraz 
niewykorzystywania możliwości rozwojowych związanych z walorami Gminy i ich promocją. 
 
Wskazania te, uzupełnione o wcześniej zdefiniowane uwarunkowania wewnętrzne rozwoju 
Gminy, zostały przedstawione poniżej w postaci tzw. ‘drzewa problemów’ gminy Mała Wieś, 
pokazującego zależności między zidentyfikowanymi problemami. Problemy te mogą bowiem 
być względem siebie i przyczyną i skutkiem. „Drzewo” wskazuje też główny problem 
ograniczający rozwój Gminy, jakim jest jej słabość gospodarcza wynikająca z niedostatku 
miejsc pracy na jej obszarze. Takie uhierarchizowanie problemów rozwojowych stanowi 
dobrą bazę metodyczną dla sformułowania kierunków rozwoju gminy Mała Wieś. 
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"Drzewo problemów" dla gminy Mała Wieś 

 

Niskie przychody 

mieszkańców 

Praca poza gminą Słaba infrastruktura 

społeczna 
 

Niskie dochody Gminy Niedostatek miejsc 

pracy w gminie 

Niedostatek przedsiębiorstw  

Ograniczony rynek Niewykorzystane 

atuty Gminy 

mieszkańców 

Niewystarczająca 

infrastruktura techn. 

Niedostateczna 

promocja Gminy 

mieszkańców 

Niedostatek kapitału ludzkiego Niedostatek kapitału finansowego 
 

Niska jakość życia 

Ubytek mieszkańców 
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CZĘŚĆ III:  

KIERUNKI I CELE ROZWOJU GMINY MAŁA WIEŚ 

 

 

 
1. Zrównoważony charakter rozwoju gminy Mała Wieś 
 
Niniejszy dokument nosi tytuł „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mała Wieś do 
2020 roku”. Użyte w nim pojęcie ‘zrównoważony’  nie jest jedynie pustym ozdobnikiem, ani 
odpowiedzią na chwilowy trend społeczno-ekonomiczny. Dlaczego więc rozwój gminy Mała 
Wieś ma być zrównoważony i co się kryje pod tym pojęciem? Jest ono relatywnie nowe, bo 
szersze grono odbiorców poznało je zaledwie 25 lat temu. Zostało wtedy użyte w Raporcie 
"Nasza wspólna przyszłość" Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ, obradującej pod 
przewodnictwem Gro Harlem Brundtland, byłej premier Norwegii. Wg definicji zawartej w 
tym raporcie: „Zrównoważony rozwój to proces mający na celu zaspokojenie aspiracji 
rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń 
następnym pokoleniom". 
 
Nie jest to jedyna definicja rozwoju zrównoważonego. Wraz z rosnącym zrozumieniem 
konieczności realizacji rozwoju o charakterze trwałym (gdyż tak też można tłumaczyć 
angielski przymiotnik „sustainable”),  poszerzano jego definicję o aspekty rozwoju 
wpływające na jego trwałość czy zrównoważenie.  Tak więc rozwój o charakterze 
zrównoważonym to rozwój gospodarczy połączony z dbałością o środowisko, realizacją 
potrzeb i aspiracji jednostki (takich jak m.in. zdrowie, edukacja, rozwój osobisty) i jakością  
relacji społecznych (demokracja, społeczeństwo obywatelskie), a przez to także – dbałością o 
jakość życia następnych pokoleń. Rozwój nie może mieć bowiem charakteru trwałego, jeśli 
opiera się o nadmierne zużycie zasobów (gdyż ich wyczerpanie będzie oznaczać jego kres) i 
zniszczenie środowiska, które jest niezbędne dla dobrobytu obecnego i następnych pokoleń, 
ale jest też wartością samą w sobie. Nie będzie też trwały, jeśli nie będzie definiowany i 
realizowany udziału społecznego, gwarantującego uwzględnienie potrzeb całych 
społeczności, a nie tylko wybranych jednostek. 
 
Zasady zrównoważonego rozwoju uzyskały akceptację na poziomie globalnym dzięki tzw. 
Szczytowi Ziemi, czyli Konferencji Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój„, która 
odbyła się w 1992 r. w w Rio de Janeiro. Uczestniczyły w niej 172 państwa, w tym Polska, 
około 2.400 organizacji pozarządowych i około10.000 dziennikarzy. Została ona zakończona 
podpisaniem tzw. Deklaracji z Rio i Agendy 21, będących kodeksem postępowania człowieka 
wobec środowiska naturalnego.  
 
W ślad za Szczytem Ziemi, polityka zrównoważonego rozwoju została także przyjęta na 
poziomie europejskim, zapisana w 2001 roku w tzw. Strategii Goeteborskiej (właściwa 



   Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mała Wieś do 2020 roku         
___________________________________________________________________________ 

 47 

nazwa: Zrównoważona Europa dla Lepszego Świata: Strategia Zrównoważonego Rozwoju 
Unii Europejskiej, a następnie w tzw. Odnowionej Strategii Goeteborskiej z 2006 roku. 
Zgodnie z ich zapisami zrównoważony rozwój określany jest jako nadrzędny i 
długoterminowy cel Unii Europejskiej.  
Najnowsza (z marca 2010 r) strategia gospodarcza Unii Europejskiej pod nazwą Europa 2020 
określiła zrównoważony rozwój jako jeden z trzech najważniejszych czynników wzrostu 
gospodarczego - obok tzw. rozwoju inteligentnego i rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu.  
 
Także w Polsce polityka zrównoważonego rozwoju uzyskała wysoką rangę i to jeszcze przed 
przystąpieniem do Unii Europejskiej. Zasada zrównoważonego rozwoju została podniesiona 
do rangi zasady konstytucyjnej. Artykuł 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zawierający 
najbardziej fundamentalne zasady funkcjonowania Państwa mówi: "Rzeczpospolita Polska 
strzeże niepodległości i nienaruszalności swego terytorium, zapewnia wolności i prawa 
człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz 
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju".  
 
Tak sformułowany zapis Konstytucji jest obligujący dla wszystkich struktur i obywateli 
Państwa Polskiego. Realizowanie tej zasady jest w jak najlepiej rozumianym interesie jego 
mieszkańców. Zrównoważony proces rozwoju oznacza w przypadku gminy Mała Wieś 
podnoszenie jakości życia jej mieszkańców z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego Gminy oraz przy udziale społeczności lokalnej w tym procesie (umożliwienie jej 
kształtowania własnej przyszłości). 
 

 

2. Wizja Gminy w perspektywie średniookresowej  
 
Wizja gminy Mała Wieś to syntetyczny, łatwy do zapamiętania, wyrazisty obraz tej gminy, do 
zrealizowania w średniookresowej perspektywie 10-15 lat, oddający potrzeby i oczekiwania 
jej mieszkańców.  
 
Wizja gminy Mała Wieś została sformułowana w oparciu o propozycje jej mieszkańców - 
uczestników warsztatów w następującym brzmieniu: 
 

 

Mała Wieś to gmina rozwijająca się w sposób zrównoważony, 
tworząca miejsca pracy w nowoczesnej gospodarce, w tym w efektywnym 

rolnictwie, inwestująca w swoich mieszkańców, dbająca o dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze i wykorzystująca je dla swojego rozwoju. 

 

 
Wizja gminy Mała Wieś odnosi się do jej głównych wartości, takich jak: mieszkańcy, rozwój, 
miejsca pracy, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Wskazuje na kierunki rozwoju Gminy: 
jego zrównoważony charakter, inwestowanie w mieszkańców, tworzenie miejsc pracy 
poprzez rozwój nowoczesnej gospodarki i efektywnego rolnictwa - gwarantujący ich 
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trwałość, dbałość o historię, kulturę i przyrodę i umiejętność wykorzystania ich dla 
przyszłości Gminy.  
 

 
3. Cele rozwoju gminy Mała Wieś do roku 2020 

 
Cele rozwoju gminy Mała Wieś określają kierunki działania jej administracji i społeczności dla 
zrealizowania powyżej przedstawionej wizji Gminy. Cele te uwzględniają  w maksymalnie 
możliwym stopniu  nurtujące lokalną społeczność problemy oraz wewnętrzne i zewnętrzne 
uwarunkowania rozwoju Gminy.  
 
CELE WSKAZUJĄ NAJKRÓTSZĄ DROGĘ DO PODNIESIENIA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW . 
Cele nie opisują wszystkich potrzeb społeczności Gminy, lecz - zgodnie ze strategicznym 
podejściem do rozwoju - koncentrują na najbardziej istotnych problemach i najbardziej 
efektywnych działaniach, które mogą te problemy zlikwidować lub znacząco ograniczyć w 
najkrótszym czasie i przy najmniejszych nakładach, tworząc jednocześnie  ekonomiczne, 
społeczne i instytucjonalne warunki dla realizacji innych potrzeb mieszkańców. 
 
CELE WSKAZUJĄ NA SPRAWY WAŻNE. Zdefiniowanie strategicznych i, towarzyszących im, 
operacyjnych celów umożliwia określenie priorytetów rozwojowych oraz służących ich 
realizacji działań, a co za tym idzie - koncentracja tych działań i zasobów Gminy na 
najbardziej istotnych i efektywnych kierunkach. Jest to szczególnie cenny efekt w kontekście 
zdominowania działań samorządów lokalnych przez bieżące kwestie i problemy, gdy sprawy 
ważne, ale – jak się wydaje – mniej pilne przegrywają z mniej ważnymi, ale – subiektywnie – 
pilniejszymi. Jest on równie cenny wobec powszechnie występującego, nie tylko w gminie 
Mała Wieś i nie tylko w Polsce, problemu ‘krótkiej kołdry’, czyli niemożności sfinansowania 
wszystkich potrzeb społeczności Gminy. 
 

CELE POZWALAJĄ NA BARDZIEJ ŚWIADOME DZIAŁANIE. Zdefiniowanie celów pozwala na 
bardziej świadome, analityczne podejście do realizacji zadań samorządu lokalnego. Przez to 
umożliwia bieżącą ocenę tych działań i ewentualną ich korektę, co daje możliwość 
zaoszczędzenia kosztów i czasu, a w rezultacie lepszy i  szybciej osiągnięty ich rezultat.   

 
Cele rozwoju gminy Mała Wieś 

 
 
Cel nadrzędny:  Zwiększenie atrakcyjności gminy Mała Wieś jako miejsca do 
   życia 
 
 

 
Cel strategiczny 1: Tworzenie miejsc pracy poprzez przyciąganie inwestorów i  
   wsparcie rozwoju lokalnych firm i gospodarstw rolnych 
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Cel operacyjny 1.1:  Promocja gospodarcza gminy i pozyskanie inwestorów   
   zewnętrznych 
Cel operacyjny 1.2:  Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw 
Cel operacyjny 1.3:  Zapewnienie terenów inwestycyjnych i rozwój infrastruktury  
   technicznej 
Cel operacyjny 1.4:  Stymulowanie korzystnych przemian w rolnictwie gminy 
 

 

 
Cel strategiczny 2: Efektywniejsze wykorzystywanie wewnętrznych i zewnętrznych 
   zasobów 
 

 
Cel operacyjny 2.1:  Planowanie układu przestrzennego i infrastruktury gminy w  
   sposób maksymalizujący efekty i minimalizujący koszty inwestycji 
   i utrzymania 
Cel operacyjny 2.2:  Lepsze wykorzystanie środków pomocowych UE i Rządu RP 
Cel operacyjny 2.3:  Pozyskiwanie nowych mieszkańców 
 

 

 
Cel strategiczny 3: Inwestycje w kapitał społeczny gminy 
 

 
Cel operacyjny 3.1:  Integracja i edukacja mieszkańców 
Cel operacyjny 3.2:  Rozwój infrastruktury kulturalnej, sportowej i edukacyjnej 
Cel operacyjny 3.3:  Podnoszenie jakości i rozwój przestrzeni publicznej 
Cel operacyjny 3.4:  Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze gminy 
 

 

 
Cel strategiczny 4: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego i                                 
  wykorzystanie ich dla rozwoju 
 

 
Cel operacyjny 4.1:  Właściwe planowanie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Cel operacyjny 4.2:  Podnoszenie świadomości mieszkańców i zabezpieczenie/odnowa 
   cennych kulturowo i przyrodniczo obiektów 
Cel operacyjny 4.3:  Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w oparciu o  
  zasoby kulturowe i przyrodnicze  
Cel operacyjny 4.4:  Promocja gminy jako obszaru atrakcyjnego turystycznie,   
  rekreacyjnie i mieszkaniowo 
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Cele zapisane w strategii zrównoważonego/trwałego rozwoju powinny budować 
długoterminową równowagę finansową Gminy, a więc służyć zbilansowaniu jej kosztów i 
dochodów. Poniższa tabela pokazuje rozkład celów „Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Gminy Mała Wieś do 2020 roku” pomiędzy ‘centra przychodów’ i ‘centra kosztów’. 
Realizacja celu strategicznego nr 1: Tworzenie miejsc pracy poprzez przyciąganie inwestorów 
i wsparcie rozwoju lokalnych firm i gospodarstw rolnych oraz celu strategicznego nr 2: Lepsze 
wykorzystywanie i pozyskiwanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów będzie skutkować 
zwiększeniem przychodów Gminy lub zmniejszeniem jej wydatków. Umożliwi to równoległą 
realizację celu strategicznego nr 3: Inwestycje w kapitał społeczny gminy i celu 
strategicznego nr 4: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego i ich wykorzystanie 
dla rozwoju, która wiąże się przede wszyskim z kosztami. 
 

Cele rozwoju w „ujęciu księgowym” 

 
‘Centrum dochodów” „Centrum kosztów’ 

Cel strategiczny 1: 
Tworzenie miejsc pracy poprzez przyciąganie 
inwestorów i wsparcie rozwoju lokalnych firm i 
gospodarstw rolnych 
 
Cel operacyjny 1.1: Promocja gospodarcza 
gminy i pozyskanie inwestorów zewnętrznych 
Cel operacyjny 1.2: Wsparcie dla lokalnych 
przedsiębiorstw 
Cel operacyjny 1.3: Zapewnienie terenów 
inwestycyjnych i rozwój infrastruktury 
technicznej 
Cel operacyjny 1.4: Stymulowanie korzystnych 
przemian w rolnictwie gminy  

Cel strategiczny 3: 
Inwestycje w kapitał społeczny gminy 
 
Cel operacyjny 3.1: Integracja i edukacja 
mieszkańców 
Cel operacyjny 3.2: Rozwój infrastruktury 
kulturalnej, sportowej i edukacyjnej 
Cel operacyjny 3.3: Podnoszenie jakości i rozwój 
przestrzeni publicznej 
Cel operacyjny 3.4: Zapewnienie 
bezpieczeństwa na obszarze gminy 
 
 
 
 

Cel strategiczny 2: 
Lepsze wykorzystywanie i pozyskiwanie 
wewnętrznych i zewnętrznych zasobów 
  
Cel operacyjny 2.1: Planowanie układu 
przestrzennego i infrastruktury gminy w sposób 
maksymalizujący efekty i minimalizujący koszty 
inwestycji i utrzymania 
Cel operacyjny 2.2: Lepsze wykorzystanie 
środków pomocowych UE i Rządu RP 
Cel operacyjny 2.3: Pozyskiwanie nowych 
mieszkańców 
 

Cel strategiczny 4: 
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego i ich wykorzystanie dla rozwoju 
 
Cel operacyjny 4.1: Właściwe planowanie 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Cel operacyjny 4.2: Podnoszenie świadomości 
mieszkańców i zabezpieczenie/odnowa cennych 
kulturowo i przyrodniczo obiektów 
Cel operacyjny 4.3: Rozwój infrastruktury 
rekreacyjnej i turystycznej w oparciu o zasoby 
kulturowe i przyrodnicze  
Cel operacyjny 4.4: Promocja gminy jako 
obszaru atrakcyjnego turystycznie, rekreacyjnie 
i mieszkaniowo 
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CZĘŚĆ IV:  

PROGRAMY OPERACYJNE REALIZUJĄCE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU GMINY MAŁA WIEŚ 

 

 

 

 

Cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mała Wieś do 2020 roku  mogą zostać 
osiągnięte tylko poprzez realizację określonych, wpisujących się w nie działań, ujętych w 
powiązane z poszczególnymi celami programy operacyjne (stąd tożsamość nazw programów 
i celów strategicznych). Programy te zostały poniżej przedstawione w formie tabelarycznej. 
Należy podkreślić, że ani lista działań ani podmiotów mogących je zrealizować nie stanowią 
zbiorów zamkniętych. Mogą i powinny ony być uzupełniane i aktualizowane w trakcie okresu 
realizacji Strategii. 

 

 
 

PROGRAM OPERACYJNY 1: 
Tworzenie miejsc pracy poprzez przyciąganie inwestorów i wsparcie rozwoju lokalnych 

firm i gospodarstw rolnych 
 

 

 

CEL OPERACYJNY 1.1: Promocja gospodarcza gminy i pozyskanie inwestorów zewnętrznych 
 

Zadanie Podmioty realizujące 

1.1.1. Utworzenie zespołu ds. promocji gminy oraz 
powołanie/przeszkolenie ‘Opiekuna Inwestora’ – osoby 
ułatwiającej inwestorowi wypełnienie procedur 
związanych z inwestycją 

Urząd Gminy 

1.1.2. Opracowanie i dystrybucja w kraju i za granicą 
profesjonalnej oferty inwestycyjnej 

Urząd Gminy 

1.1.3. Utworzenie Parku Przemysłowo-Technologicznego 
/ Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Urząd Gminy 
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CEL OPERACYJNY 1.2: Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw 

 

Zadanie Podmioty realizujące 

1.2.1. Ustanowienie ulg dla inwestujących 
przedsiębiorstw (nowych i istniejących) 

Rada Gminy 

1.2.2. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Małej 
Wsi z ofertą usług biznesowych 

Urząd Gminy 

1.2.3. Promocja spółdzielczości i ekonomii społecznej Gminne Centrum Informacji 
Centrum Wspierania Ekonomi 
Społecznej 

 

 

CEL OPERACYJNY 1.3: Zapewnienie warunków sprzyjających inwestycjom 

 

Zadanie Podmioty realizujące 

1.3.1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małej Wsi Urząd Gminy 

1.3.2. Modernizacja ujęcia wody w Główczynie i 
Przykorach 

Urząd Gminy 

1.3.3. Uruchomienie internetu szerokopasmowego  Urząd Gminy 

1.3.4. Pozyskiwanie nowych terenów i obiektów na cele 
inwestycyjne (w tym po cukrowni), scalanie ich i podział 
na działki zgodnie z potrzebami inwestorów 

Urząd Gminy 

1.3.5. Rozwój podstawowej infrastruktury na terenach 
inwestycyjnych 

Urząd Gminy 

1.3.6 Stymulowanie rozwoju edukacji zawodowej  Urząd Gminy 
Gminne Centrum Informacji 
Szkoły 
Organizacje społeczne 

 

 

CEL OPERACYJNY 1.4: Stymulowanie korzystnych przemian w rolnictwie gminy 

 

Zadanie Podmioty realizujące 

1.4.1. Zapewnienie usług szkoleniowo-doradczych dla 
rolników 

Urząd Gminy 
Mazowiecka Izba Rolnicza 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

1.4.2. Promocja i szkolenia grup producenckich Mazowiecka Izba Rolnicza 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

1.4.3. Promocja i szkolenia w zakresie rolnictwa 
ekologicznego 

Mazowiecka Izba Rolnicza 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

1.4.4. Wyjazdy studyjne nt. nowych technologii, wymiana 
doświadczeń 

Urząd Gminy 
Mazowiecka Izba Rolnicza 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

1.4.5. Propagowanie nowoczesnego rolnictwa wśród 
młodzieży na lekcjach przedsiębiorczości 

Szkoły 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
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PROGRAM OPERACYJNY 2: 
Efektywne wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów 

 

 
 

CEL OPERACYJNY 2.1: Planowanie układu przestrzennego i infrastruktury gminy w sposób 
maksymalizujący efekty i minimalizujący koszty inwestycji i utrzymania 

 

Zadanie Podmioty realizujące 

2.1.1. Zdefiniowanie obszarów koncentracji zabudowy  i 
opracowanie planów miejscowych dla nich, ograniczanie 
rozpraszania zabudowy poza obszary wyposażone w 
infrastrukturę techniczną 

Urząd Gminy 
Rada Gminy 

2.1.2. Opracowanie planu rozwoju infrastruktury 
uwzględniającego koszty jej realizacji i utrzymania 

Urząd Gminy 
Rada Gminy 

2.1.3. Ciągła analiza efektywności kosztowej 
funkcjonowania gminnych instytucji i wynikające z niej 
działania racjonalizujące 

Urząd Gminy 

 
 

CEL OPERACYJNY 2.2: Lepsze wykorzystanie środków pomocowych UE i Rządu 

 

Zadanie Podmioty realizujące 

2.2.1. Utworzenie stanowiska/komórki ds. pozyskiwania 
środków UE 

Urząd Gminy 

2.2.2. Lepsze wykorzystanie środków w dyspozycji LGD 
‘Razem dla Rozwoju” 

Urząd Gminy 
Organizacje społeczne 
Przedsiębiorcy 
Rolnicy 

 
 

CEL OPERACYJNY 2.3: Pozyskiwanie nowych mieszkańców 

 

Zadanie Podmioty realizujące 

2.3.1. Przeprowadzenie kampanii promującej gminę  jako 
atrakcyjny obszar do życia 

Urząd Gminy 
 

2.3.2. Przygotowanie i udostępnianie terenów pod 
inwestycje mieszkaniowe 

Urząd Gminy 
Właściciele gruntów 
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PROGRAM OPERACYJNY 3: 
Rozwój kapitału społecznego gminy Mała Wieś 

 

 
 

CEL OPERACYJNY 3.1: Rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego 

 

Zadanie Podmioty realizujące 

3.1.1. Redagowanie i dystrybucja gminnego biuletynu Urząd Gminy 

3.1.2. Utworzenie i redagowanie społecznej strony 
internetowej 

Mieszkańcy Gminy 

3.1.3. Wprowadzenie systemu konsultacji społecznych  Urząd Gminy 

3.1.3. Rozwój oferty imprez integrujących mieszkańców i 
rozwijających ich patriotyzm lokalny 

Gminny Ośrodek Kultury 
Organizacje społeczne 

3.1.4. Wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych Urząd Gminy – konkursy dla 
organizacji i grup mieszkańców 

3.1.5. Rozwój inicjatyw wspierających i integrujących 
grupy zagrożone wykluczeniem: osoby starsze, rodziny 
dotknięte patologiami, osoby o niskich dochodach, 
inwalidów 

Gminny Ośrodek Kultury 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
Dom Pomocy Społecznej 
Organizacje społeczne 
Szkoły 

3.1.6. Budowa mieszkań komunalnych 
 
 

Urząd Gminy 
Gminny Zakład Komunalny 

3.1.7. Działania integrujące ze społecznością gminy 
‘trudną‘ młodzież  

Klub Sportowy 
Gminny Ośrodek Kultury 
Urząd Gminy: zatrudnienie 
wychowawcy – absolwenta 
resocjalizacji (tzw. ‘street 
worker’), ewentualnie wspólnie 
z sąsiednimi gminami 

3.1.8. Organizacja szkoleń i imprez promujących zdrowy 
tryb życia 

Gminna Biblioteka Publiczna 
Gminny Ośrodek Kultury 
Organizacje społeczne 

3.1.9. Przeszkolenie gminnych instytucji i organizacji w 
zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych 

Gminne Centrum Informacji 

3.1.10. Rozwój ogólnorozwojowych zajęć pozaszkolnych 
dla dzieci i młodzieży 

Gminny Ośrodek Kultury 
Kluby sportowe 
Szkoły 
Organizacje pozarządowe 

3.1.11. Organizacja szkoleń w obszarze społeczeństwa 
informacyjnego 
 

Gminne Centrum Informacji 
Szkoły 
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3.1.12. Organizacja szkoleń w zakresie opieki nad starymi 
ludźmi w oparciu o potencjał DPS 

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
Dom Pomocy Społecznej  
Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” 

 
 

CEL OPERACYJNY 3.2: Rozwój infrastruktury kulturalnej, sportowej i edukacyjnej 

 

Zadanie Podmioty realizujące 

3.2.1. Rozbudowa GOK (kino, kawiarnia internetowa, 
biblioteka) 

Urząd Gminy 

3.2.2. Budowa sal gimnastycznych przy szkołach w 
Dzierżanowie i Podgórzu 

Urząd Gminy 

3.2.3. Budowa i modernizacja świetlic wiejskich Urząd Gminy 
Mieszkańcy 

3.2.4. (Roz)budowa boisk dla drużyn sportowych Urząd Gminy 
Sponsorzy 

 
 

CEL OPERACYJNY 3.3: Podnoszenie jakości i rozwój przestrzeni publicznej 

 

Zadanie Podmioty realizujące 

3.3.1. Podniesienie funkcjonalności i walorów 
estetycznych istniejącej przestrzeni publicznej, poprawa 
stanu czystości i porządku w gminie 

Urząd Gminy  
Szkoły 
Organizacje społeczne 
Mieszkańcy 

3.3.2. Dokończenie rewitalizacji parku w Małej Wsi - 
utworzenie placu zabaw i muszli koncertowej 

Urząd Gminy 

3.3.3. Opracowanie planów odnowy wsi Sołtysi, mieszkańcy 
Urząd Gminy 

3.3.4. Kształtowanie centrów wsi – ośrodków 
subgminnych jako przestrzeni publicznej 

Sołtysi, mieszkańcy 
Urząd Gminy 

3.3.5. Organizacja gminnego konkursu na najbardziej 
zadbaną wieś oraz posesję 

Gminny Ośrodek Kultury 

 
 

CEL OPERACYJNY 3.4: Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze gminy 

 

Zadanie Podmioty realizujące 

3.4.1. Rozbudowa systemu monitoringu Urząd Gminy 

3.4.2. Rozwój oświetlenia ulicznego Urząd Gminy 

3.4.3. Współpraca mieszkańców i Urzędu Gminy z policją i 
strażą – ‘straż sąsiedzka’ 

Urząd Gminy - jako organizator 
procesu i pośrednik między 
społecznością lokalną a służbami 
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3.4.4. Edukacja mieszkańców nt. środków zapewnienia 
bezpieczeństwa 

Gminny Ośrodek Kultury  
Szkoły 

3.4.5. Budowa chodników i spowalniaczy na odcinkach 
dróg o największym ruchu pieszych 

Urząd Gminy 

3.4.6. Monitoring stanu i utrzymanie wałów 
przeciwpowodziowych w dolinie Wisły we właściwym 
stanie 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
Regionalny Zarząd Gosp.Wodn. 
Urząd Gminy 

 
 

CEL OPERACYJNY 3.5: Zapewnienie efektywności działania administracji samorządowej  

 

Zadanie Podmioty realizujące 

3.5.1. Przygotowanie struktur administracji gminnej do 
wymogów zarządzania strategicznego 

Urząd Gminy 

3.5.2. Modernizacja sprzętu i oprogramowania gminnych 
jednostek organizacyjnych 

Urząd Gminy 

3.5.3. Poprawa warunków lokalowych Urzędu Gminy, 
Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej 

Urząd Gminy  

3.4.4. Nawiązanie współpracy z gminami zagranicznymi w 
celu wykorzystania ich doświadczeń 

Urząd Gminy 

 
 

 

PROGRAM OPERACYJNY 4: 

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego i wykorzystanie ich dla rozwoju 
 

 

CEL OPERACYJNY 4.1: Właściwe planowanie zagospodarowania przestrzennego gminy 

 

Zadanie Podmioty realizujące 

4.1.1. Aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Urząd Gminy 
Rada Gminy 

4.1.2. Opracowanie planów miejscowych dla 
największych ośrodków i najcenniejszych kulturowo i 
przyrodniczo obszarów gminy 

Urząd Gminy 
Rada Gminy 

 
 

CEL OPERACYJNY 4.2: Podnoszenie świadomości mieszkańców i zabezpieczenie/odnowa 
cennych kulturowo i przyrodniczo obiektów  

 

Zadanie Podmioty realizujące 

4.2.1. Organizacja imprez i konkursów uświadamiających 
znaczenie i wartość dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego Gminy 

Gminny Ośrodek Kultury  
Szkoły 
Organizacje społeczne 
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4.2.2. Remont dworku w Główczynie Urząd Gminy 

4.2.3. Remont dworku w Małej Wsi Urząd Gminy 

4.2.4. Realizacja II etapu rewitalizacji parku w Małej Wsi Urząd Gminy 
 

4.2.5. Organizacyjne i finansowe wsparcie ochrony innych 
obiektów zabytkowych 

Urząd Gminy 
Rada Gminy 

4.2.6. Odnowienie tablic we wsiach gminy, 
prezentujących ich historię 

Gminny Ośrodek Kultury  
Gminny Zakład Komunalny 

4.2.7. Oczyszczenie koryta i brzegów Ryksy Urząd Gminy 
Szkoły 
Organizacje społeczne 

4.2.8. Likwidacja ‘dzikich’ wysypisk na terenie Gminy Gminny Zakład Komunalny 
Nadleśnictwo Płock 

4.2.9. Wdrożenie kompleksowego systemu gospodarki 
odpadami 

Rada Gminy 
Gminny Zakład Komunalny 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 

4.2.10. Systematyczny monitoring gospodarki ściekowej i 
odpadowej w budynkach mieszkalnych i rekreacyjnych 

Urząd Gminy 
Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 

 
 

CEL OPERACYJNY 4.3: Rozwój infrastruktury i oferty rekreacyjnej i turystycznej w oparciu o 
zasoby kulturowe i przyrodnicze 

 

Zadanie Podmioty realizujące 

4.3.1. Odnowa ścieżki edukacyjno-turystycznej „Dolina 
Ryksy” 

Gminny Zakład Komunalny 
Gminny Ośrodek Kultury 
Szkoły 

4.3.2. Wytyczenie i wyposażenie w infrastrukturę szlaku 
rowerowego wzdłuż Wisły 

Urząd Gminy 
 

4.3.3. Wykorzystanie zabytkowej części zabudowań po 
cukrowni jako atrakcji turystycznej 

Urząd Gminy 
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 

4.3.4. Szkolenia i wsparcie doradcze na rzecz rozwoju 
agroturystyki 

Gminne Centrum Informacji  
Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

4.3.5. Współpraca z sąsiednimi gminami na rzecz 
tworzenia produktów turystycznych obszaru 

Urząd Gminy 
Lokalna Grupa Działania „Razem 
dla Rozwoju” 
Związek Gmin Regionu Płockiego 

4.3.6. Zagospodarowanie rekreacyjne stawów w Małej 
Wsi, połączenie ich ciągiem spacerowym z parkiem 

Urząd Gminy 
Koło Wędkarskie „Sandacz” 

4.3.7. Oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie Gminny Ośrodek Kultury 
Gminny Zakład Komunalny 
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CEL OPERACYJNY 4.4: Promocja gminy jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, rekreacyjnie 
i mieszkaniowo 

 

Zadanie Podmioty realizujące 

4.4.1. Opracowanie i realizacja kompleksowego programu 
promocji gminy adresowanego do potencjalnych 
mieszkańców i gości 

Urząd Gminy 
 

4.4.2. Uzupełnienie i promocja oferty cyklicznych imprez 
kulturalnych, sportowych i turystycznych przyciągających 
turystów na obszar Gminy – wykreowanie 
ponadlokalnych imprez kulturalnych, sportowych i 
turystycznych 

Gminny Ośrodek Kultury 
GKS „Spójnia”,  
UKS „Borowik”, UKS „The One 
Team” 
PTTK 
Dom Pomocy Społecznej 
Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” 

4.4.3. Realizacja kampanii promującej turystyczne, 
rekreacyjne i mieszkaniowe walory Gminy 

Urząd Gminy 
Gminny Ośrodek Kultury 

4.4.4. Wzmocnienie promocyjnej funkcji strony 
internetowej Gminy 

Urząd Gminy 
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CZĘŚĆ V:  

SPÓJNOŚĆ STRATEGII ROZWOJU GMINY MAŁA WIEŚ Z KIERUNKAMI 
ROZWOJU MAZOWSZA, KRAJU I UNII EUROPEJSKIEJ 

 

 
 

Zgodnie z najbardziej aktualną metodologią dla dokumentów strategicznego zarządzania 
rozwojem społeczno-ekonomicznym, strategia powinna mieć charakter zintegrowany. Jedną 
z cech tak definiujących strategię jest jej integracja wertykalna. Oznacza ona, że strategia 
rozwoju danego obszaru powinna być spójna ze strategiami na poziomie nadrzędnym,  
obejmującymi większe obszary, w skład których wchodzi dany obszar.  

Spójność strategii nie oznacza jednak pełnej tożsamości celów, a tym bardziej kierunków 
zapisanych w nich działań. Należy tu bowiem wziąć pod uwagę specyfikę obszarów, których 
dotyczą te dokumenty: inny poziom oddziaływania (inne zakresy kompetencji ich władz) oraz 
różnice poziomu rozwoju (różnych jego aspektów), wpływające na różne definiowanie jego 
priorytetów. Im mniejszy dystans w hierarchii obszarów i różnice w ich rozwoju (np. relacja 
strategia gminna – strategia powiatowa), tym większa powinna być spójność celów i 
kierunków działań w ich dokumentach strategicznych, podczas gdy przy większym dystansie 
(strategia gminna  vs. strategia kraju,  strategia gminna  vs. strategia Unii Europejskiej) 
spójność ta będzie bardziej ograniczona. Jednak i tu, chociażby z powodów praktycznych, 
powinny wystąpić (racjonalnie uzasadnione), wspólne elementy, gdyż to warunkuje dostęp 
do środków unijnych i krajowych na realizację zapisanych w tych dokumentach celów 
rozwoju. 

Inna cecha zintegrowanego charakteru strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, to jej 
zgodność z dokumentami definiującymi przestrzenne zagospodarowanie danego obszaru, 
takimi jak Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. Oba te dokumenty powinny wskazywać fizyczne obszary 
dla zrealizowania niektórych celów strategii, zaś strategia powinna wypełniać działaniami 
funkcje przypisane przez dokumenty planowania przestrzennego określonym obszarom. 

Liczba strategicznych dokumentów na różnych poziomach jest bardzo duża – są to zarówno 
strategie i programy o charakterze ogólnym, jak i sprofilowane (sektorowe). Z konieczności 
więc odnosimy się tylko do najistotniejszych, na pięciu poziomach:  

1/ gminy Mała Wieś (dokumenty planistyczne zagospodarowania przestrzennego);  

2/ subregionu: obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem 
dla Rozwoju” (wspieranej środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich), a także 
ziemskiego powiatu płockiego (Strategia Rozwoju Powiatu Płockiego do 2015 roku); 

3/ Mazowsza (Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020);   

4/ kraju  (Strategia Rozwoju Kraju 2020); 
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5/ oraz Unii Europejskiej (Strategia Europa 2020). 

 
Powiązania celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mała Wieś do 2020 roku i 
celów strategii rozwoju terytoriów obejmujących obszar Gminy prezentują poniższe tabele. 
 

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY MAŁA WIEŚ 
Cel strategiczny 1: Tworzenie miejsc pracy poprzez przyciąganie inwestorów i wsparcie 

rozwoju lokalnych firm i gospodarstw rolnych 
 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2008-2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „RAZEM DLA 
ROZWOJU”: 
Cel ogólny 2: Różnicowanie gospodarki i rozwój przedsiębiorczości 
Cel szczegółowy 2.1: Aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości 
Cel szczegółowy 2.2: Współpraca samorządów i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju 
  gospodarczego 
 

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PŁOCKIEGO DO 2015 ROKU: 
Cel strategiczny A: Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich (korzystne przemiany struktury 
agrarnej, nowe miejsca pracy na wsi w sektorze okołorolniczym, turystyka) 
Cele operacyjne: 
A.1. Przygotowanie przestrzeni dla nowych funkcji  
A.2. Wzmocnienie infrastruktury technicznej 
A.3. Zwiększenie powierzchni gospodarstw i poprawa ich konkurencyjności 
A.4. Rozwój zasobów ludzkich i przeciwdziałanie bezrobociu 
A.5. Rozwój instytucji i tworzenie rynku rolnego 
A.6. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości 
A.7. Rozwój przetwórstwa rolno - spożywczego, drobnej wytwórczości i usług 
A.8. Rozwój turystyki i rekreacji 
 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2020: 
 
Cel pośredni 2: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu 
Kierunki działań: 
2.1. Rozwój MSP oraz wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności 
2.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu 
2.3. Rozwój nowoczesnych technologii z wykorzystaniem własnego potencjału B+R 
2.4. Rozwój regionalnych sieci kooperacyjnych i przepływu nowoczesnych technologii 
2.5. Budowa systemu innowacyjnego w regionie 
 
Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych 
Kierunki działań: 
4.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportu w regionie, w tym lotnictwa 
cywilnego 
4.3. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 
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STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020: 
 
Obszar strategiczny II: Konkurencyjna gospodarka 
Cel II.2: Wzrost wydajności gospodarki 
 
Priorytetowe kierunki interwencji publicznej: 
II.2.1: Zwiększenie produktywności gospodarki 
II.2.2: Wzrost udziału przemysłów średnio- i wysokozaawansowanych technologicznie 
II.2.3: Zwiększenie konkurencyjności i modernizacja rolnictwa 
II.2.4: Poprawa warunkow ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej 
 

STRATEGIA „EUROPA 2020”: 
 
Priorytet 3: Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth) - wspieranie 
gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną. 
 
Inicjatywy przewodnie, realizowane na poziomie UE, państw członkowskich, władz 
regionalnych i lokalnych: 
Polityka przemysłowa w erze globalizacji – poprawa warunków dla przedsiębiorczości, 
zwłaszcza MŚP oraz wsparcie rozwoju silnej bazy przemysłowej, zdolnej do konkurowania w 
skali globalnej; 
Europejski program walki z ubóstwem – zapewnienie spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej poprzez pomoc osobom biednym i wykluczonym oraz umożliwienie im 
aktywnego uczestniczenia w życiu ekonomicznym i społecznym. 
 

 
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY MAŁA WIEŚ 

Cel strategiczny 2: Efektywne wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów 
 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2008-2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „RAZEM DLA 
ROZWOJU”: 
Brak. Oś 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach której realizowane 
są lokalne strategie rozwoju Lokalnych Grup Działania,  nie przewiduje finansowania działań 
wpisujących się w Cel Strategiczny 2. Natomiast sama realizacja LSR oparta jest o 
wykorzystanie żewnętrznych zasobów finansowych, co jest ideą zawartą w CS 2. 

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PŁOCKIEGO DO 2015 ROKU: 

 
Cel strategiczny C: Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów 
zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego 
Cele operacyjny C.4: Racjonalne gospodarowanie środowiskiem 

 
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2020: 
Brak 

 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/Polityka%20przemyslowa.pdf
http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/Ubostwo.pdf
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STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020: 

 
Obszar strategiczny I: Sprawne i efektywne państwo 
 
Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem 
Priorytetowe kierunki interwencji publicznej: 
I.1.5. Zapewnienie ładu przestrzennego 
 
Cel I.2. Zapewnienie środkow na działania rozwojowe 
Priorytetowe kierunki interwencji publicznej: 
I.2.1. Modernizacja struktury wydatkow publicznych 
I.2.2. Poprawa efektywności środkow publicznych 
I.2.3. Zwiększenie wykorzystania środkow pozabudżetowych 

 
STRATEGIA „EUROPA 2020”: 
 
Priorytet 2: Wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej, 
Inicjatywa przewodnia: 
Europa efektywnie korzystająca z zasobów – wsparcie zmiany w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z zasobów środowiska oraz dążenie do 
wyeliminowania zależności wzrostu gospodarczego od degradacji środowiska przyrodniczego 
 

 
STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY MAŁA WIEŚ 
Cel strategiczny 3: Rozwój kapitału społecznego gminy Mała Wieś 

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2008-2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „RAZEM DLA 
ROZWOJU”: 
 
Cel ogólny 1: Rozwój kapitału społecznego 
Cel szczegółowy 1.1: Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej dla działań   
  prorozwojowych 
Cel szczegółowy 1.2: Rozwój infrastruktury o funkcjach społecznych 
 

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PŁOCKIEGO DO 2015 ROKU: 
 
Cel strategiczny A: Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich (korzystne przemiany struktury 
agrarnej, nowe miejsca pracy na wsi w sektorze okołorolniczym, turystyka) 
Cele operacyjne: 
A.4. Rozwój zasobów ludzkich i przeciwdziałanie bezrobociu 

 
Cel strategiczny B: Podniesienie jakości świadczonych usług publicznych (ochrona miejsc 
pracy, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna) 
Cele operacyjne: 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/resource-efficient_europe_pl.pdf
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B.2. Dostosowanie systemu edukacji do wymogów sytuacji społeczno – ekonomicznej, potrzeb rynku 
pracy oraz wyzwań współczesności 
B.3. Tworzenie warunków do poprawy obsługi mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa 
B.4. Sprawny system ochrony zdrowia i zdrowy styl życia mieszkańców 
B.5. Podniesienie jakości świadczonych usług publicznych w zakresie pomocy społecznej  

B.6. Szeroki dostęp do kultury i sportu 

 
Cel strategiczny D: Integracja społeczeństwa – więzi 
Cel operacyjny: 
D1. Rozwijanie procesów integracyjnych 

 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2020: 
 
Cel pośredni 1: Rozwój kapitału społecznego 
Kierunki działań: 
1.1.Rozwój społeczeństwa informacyjnego i teleinformatyzacji 
1.2. Wzrost poziomu wykształcenia i poprawa jakości kadr 
1.4. Podniesienie standardów ochrony zdrowia i zmniejszenie różnic w dostępie do 
świadczeń zdrowotnych 
1.6. Intensyfikacja działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 
1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 
 
Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych 
Kierunki działań: 
4.4. Budowa i rozwój infrastruktury społecznej 
 
Cel pośredni 5: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu 
Kierunki działań: 
5.1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i integracji regionalnej 
 

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020: 
 

Obszar strategiczny I: Sprawne i efektywne państwo 
Cel I.3. Wzmocnienie warunkow sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb 
i aktywności obywatela 
Priorytetowe kierunki interwencji publicznej: 
I.3.2. Rozwoj kapitału społecznego 
I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela 
I.3.4. Utrwalenie bezpieczeństwa narodowego 
 
Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna 
Cel III.1. Integracja społeczna 
Priorytetowe kierunki interwencji publicznej: 
III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 
III.1.2. Zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej zagrożonych 
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STRATEGIA „EUROPA 2020”: 
 

Priorytet 3: wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki 
charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną. 
 
Cel 4: Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez zmniejszenie odsetka osób 
przedwcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz zwiększenie do co najmniej 40% 
odsetka osób w wieku 30−34 lat mających wykształcenie wyższe; 
Cel 5: Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa, mając na 
celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego 20 milionów obywateli. 
 

 

 

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY MAŁA WIEŚ 

Cel strategiczny 4: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego i 

wykorzystanie ich dla rozwoju 

 

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2008-2015 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

„RAZEM DLA ROZWOJU”: 

 

Cel ogólny 3: Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych dla tworzenia miejsc 
pracy i promocji regionu 
Cel szczegółowy 3.1: Rewitalizacja obiektów kulturowych i przyrodniczych 
Cel szczegółowy 3.2: Rozwój turystyki w dolinie Wisły i na obszarach przyległych oraz 
promocja obszaru 
 

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PŁOCKIEGO DO 2015 ROKU: 

 
Cel strategiczny C: Poprawa stanu środowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów 
zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego 
Cele operacyjne: 
C.1. Zmniejszenie zanieczyszczeń ewakuowanych do środowiska i przeciwdziałanie degradacji 
środowiska. 
C.2. Podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa 
C.3. Ochrona przyrody i krajobrazu  
C.4. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem 

 
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO ROKU 2020: 

 
Cel pośredni 4: Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych 
Kierunki działań: 
4.5. Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla zapewnienia trwałego i 
zrównoważonego rozwoju 
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Cel pośredni 5: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu 
Kierunki działań: 
5.3. Promocja i zwiekszenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o 
walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

 
STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020: 

 
Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 
Cel II.6 Efektywność energetyczna i poprawa stanu środowiska 
Priorytetowe kierunki interwencji publicznej: 
II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami 
II.6.4. Poprawa stanu środowiska 
II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu 

 
STRATEGIA „EUROPA 2020”: 

Priorytet 2: Wzrost zrównoważony , czyli transformacja w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej, 

Cel 3: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z poziomami z  1990 r.; 
zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii; dążenie do 
zwiększenia efektywności energetycznej o 20%; 

Inicjatywa przewodnia: Europa efektywnie korzystająca z zasobów – wsparcie zmiany w 
kierunku gospodarki niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z zasobów środowiska oraz 
dążenie do wyeliminowania zależności wzrostu gospodarczego od degradacji środowiska 
przyrodniczego 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/resource-efficient_europe_pl.pdf
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CZĘŚĆ VI:  

WDRAŻANIE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY 
MAŁA WIEŚ DO 2020 ROKU 

 

 

 
Opracowana przez jednostkę samorządową strategia rozwoju ma wartość tylko wtedy, gdy 
zostanie zrealizowana, w maksymalnie możliwym stopniu. Ta, wydawało by się, oczywista 
zasada,  często nie jest w praktyce realizowana. Wynikać to może z różnych powodów. 
Jednym z nich jest na pewno niewłaściwa motywacja dla decyzji o opracowaniu strategii. 
Wiele samorządów podjęło ją tyko dlatego, że posiadanie dokumentu strategicznego 
warunkowało w teorii dostęp do unijnych środków pomocowych. Ale często powodem bywa 
też brak wiedzy o zasadach wdrażania strategii lub/i nieumiejętność zarządzania 
strategicznego samorządową jednostką terytorialną. 
 
Efektywne wdrożenie strategii wymaga spełnienia kilku warunków: 
1/ Określenia w dokumencie strategii wskaźników jej realizacji. Osiągnięcie tych wskaźników 
będzie oznaczało osiągnięcie celów operacyjnych i strategicznych, którym są one przypisane; 
2/ Dostosowania struktur administracji gminnej do wymogów zarządzania strategicznego;  
3/ Opracowania Szczegółowych Planów Realizacji dla zadań współtworzących poszczególne 
Programy Operacyjne;  
4/ Przełożenia Programów Operacyjnych Strategii na Wieloletni Plan Finansowy (WPF) i 
Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI); 
5/ Współpracy instytucji gminnych z interesariuszami procesu; 
6/ Promocji wewnętrznej i zewnętrznej procesu wdrażania. 
 

1. Wskaźniki realizacji Strategii  
 
Elementem Strategii, niezbędnym do monitoringu i oceny postępów jej wdrażania i 
rezultatów jest zestaw wskaźników, których osiągnięcie będzie oznaczało realizację celów 
operacyjnych i strategicznych, którym są one przypisane.  
Wskaźniki realizacji strategii rozwoju dzieli się na:  
• wskaźniki produktu – opisujące dostarczone dobra i usługi w rezultacie realizacji zadań; 
• wskaźniki rezultatu  - opisujące  bezpośrednie zmiany, które nastąpiły w wyniku realizacji 
zadań; 
• wskaźniki oddziaływania  - opisujące zmiany, na ogół o szerszym zasięgu, które są 
pośrednim efektem realizacji zadań. 
 
Dąży się do tego, by wskaźniki miały charakter wymierny, co w Polsce często zawężająco 
utożsamia się z charakterem liczbowym, jednak takie podejście się zawsze sprawdza się, gdy 



   Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mała Wieś do 2020 roku         
___________________________________________________________________________ 

 67 

oczekiwane zmiany mają charakter jakościowy: ich skwantyfikowanie jest albo niemożliwe, 
albo też wymaga nieracjonalnie dużych w stosunku do efektu nakładów pracy i kosztów. 
Dla potrzeb tego dokumentu zrezygnowano ze wskaźników produktu (ilości dostarczonych 
dóbr i usług), przyjmując, że: 1/ są one mniej istotne z punktu widzenia dokumentu Strategii 
(który wskazuje kierunki rozwoju Gminy); 2/ często niemożliwe do zdefiniowania na tym 
etapie; 3/ zostaną określone w Szczegółowych Planach Realizacji Zadań. 
 
 

 

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA DLA CELU NADRZĘDNEGO: 
Zwiększenie atrakcyjności gminy Mała Wieś jako miejsca do życia 

 

 
Rozwój gospodarczy gminy Mała Wieś pozytywnie wpływa na jej rynek pracy, dochody 
mieszkańców i Gminy 
Gospodarka gminy Mała Wieś dostarcza główną część środków dla rozwoju Gminy 
Zasoby wewnętrzne gminy Mała Wieś i zasoby zewnętrzne  są lepiej wykorzystane dla 
długoterminowego rozwoju Gminy 
Następuje przyrost ludności Gminy wskutek pozytywnego salda przyrostu naturalnego i 
migracji 
Następuje zahamowanie spadku udziału liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym 
Następuje zahamowanie spadku liczby uczniów w szkołach Gminy 
Wartość dochodów własnych Gminy na 1 mieszkańca wzrosła do poziomu średniej 
wartości dla powiatu płockiego 
Mieszkańcy Gminy są bardziej zintegrowani i aktywni społecznie 
Gmina Mała Wieś jest bezpiecznym miejscem do życia  
Gmina Mała Wieś jest efektywnie zarządzana 
Gmina Mała Wieś jest uznawana za atrakcyjny obszar dla rekreacji i zamieszkania 
 
 

 
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA DLA CELU STRATEGICZNEGO 1: 

Tworzenie miejsc pracy poprzez przyciąganie inwestorów i  wsparcie rozwoju lokalnych 
firm i gospodarstw rolnych 

 

 

WO 1/1. Co najmniej 5 pozyskanych inwestorów zewnętrznych 

WO 1/2. 100 utworzonych przez inwestorów zewnętrznych miejsc pracy 

WO 1/3. Spadek liczby bezrobotnych o 50% względem wartości na 31.12.2011 r. 

WO 1/4. Spadek liczby długotrwale bezrobotnych o 30% względem wartości na 31.12.2011 r 

WO 1/5. Wzrost rocznej liczby tworzonych w Gminie firm do poziomu powyżej średniej dla 
ostatnich 5 lat 

WO 1/6. Wzrost liczby przedsiębiorstw w Gminie przypadających na 1000 mieszkańców do 
średniej wartości dla powiatu płockiego 

WO 1/7. Wzrost liczby towarowych gospodarstw rolnych o 30 % 
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WO 1/8. Utworzone co najmniej 2 grupy producenckie z udziałem rolników z Gminy 

WO 1/9. Zmodernizowana infrastruktura techniczna sprzyja rozwojowi gospodarczemu i 
wzrostowi liczby mieszkańców Gminy 

 
 

 
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA DLA CELU STRATEGICZNEGO 2: 

 Efektywniejsze wykorzystywanie wewnętrznych i zewnętrznych  zasobów 
 

 

WO 2/1. Bardziej racjonalne gospodarowanie przestrzenią Gminy 

WO 2/2. Wyższa jakość przestrzeni Gminy 

WO 2/3. Niższe koszty rozwoju i utrzymania infrastruktury technicznej lub/i wyższa jakość 
tej infrastruktury w ramach przeznaczonych na nią kwot 

WO 2/4. Większa efektywność kosztowa (rezultaty działalności w stosunku do kosztów) 
gminnych instytucji  

WO 2/5. Wzrost średniej rocznej wartości pozyskiwanych środków zewnętrznych o 100% w 
stosunku do średniej dla lat  2004-2011 

WO 2/6. Osiągnięcie dodatniego salda migracji  

 
 

 
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA DLA CELU STRATEGICZNEGO 3: 

Inwestycje w kapitał społeczny Gminy 
 

 

WO 3/1. Społeczeństwo Gminy jest dobrze informowane o działaniach administracji 
gminnej 

WO 3/2. Społeczeństwo Gminy może bezpośrednio oddziaływać na decyzje administracji 
gminnej 

WO 3/3. Mieszkańcy Gminy identyfikują się z nią i chętniej współdziałają na rzecz jej 
rozwoju  

WO 3/4. Dzięki wsparciu Gminy organizacje społeczne realizują więcej działań na rzecz 
społeczności lokalnej 

WO 3/5. Lepsza integracja i wsparcie dla grup zagrożonych wykluczeniem 

WO 3/6. Poprawa warunków mieszkaniowych najmniej zamożnych mieszkańców gminy 

WO 3/7. Pozyskanie cennych kulturowo budynków dla funkcji publicznych 

WO 3/8. Mniejsza liczba wykroczeń i przestępstw z udziałem młodych ludzi 

WO 3/9. Mieszkańcy Gminy prowadzą zdrowszy tryb życia 

WO 3/10. Większa aktywność gminnych instytucji i organizacji dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym 

WO 3/12. Lepsze wykształcenie ogólne i zawodowe mieszkańców Gminy, zwiększające 
jakość ich życia i możliwości zatrudnienia 

WO 3/13. Zwiększone możliwości atrakcyjnego, aktywnego spędzania czasu przez 
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mieszkańców i ich rozwoju fizycznego i intelektualnego 

WO 3/14. Wyższa jakość przestrzeni publicznej - większa atrakcyjność Gminy dla jej 
mieszkańców, turystów, potencjalnych mieszkańców i inwestorów 

WO 3/15. Wyższy poziom identyfikacji mieszkańców z Gminą i dumy z niej 

WO 3/16. Zaangażowanie mieszkańców w proces uatrakcyjniania Gminy 

WO 3/17. Zmniejszone ryzyko wypadków komunikacyjnych na obszarze Gminy 

WO 3/18. Zmniejszone zagrożenie przestępczością na obszarze Gminy 

WO 3/19. Zmniejszone ryzyko powodziowe na obszarze Gminy 

WO 3/20. Bardziej efektywna działalność administracji na rzecz rozwoju Gminy 

WO 3/21. Wyższa jakość usług administracji dla mieszkańców Gminy i inwestorów 

 
 

 
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA DLA CELU STRATEGICZNEGO 4: 

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego i  wykorzystanie ich dla rozwoju 
 

 

WO 4/1. Walory terytorium Gminy lepiej chronione i racjonalniej wykorzystywane 

WO 4/2. Mieszkańcy Gminy bardziej świadomi wartości jej dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego i ich znaczenia dla jej rozwoju 

WO 4/3. Cenne obiekty kulturowe i przyrodnicze Gminy utrzymywane w należytym stanie 

WO 4/4. Wyższa jakość środowiska przyrodniczego Gminy 

WO 4/5. Stworzona/zmodernizowana infrastruktura  rekreacyjno-turystyczna na obszarze 
Gminy 

WO 4/6. Powstała i stale jest rozwijana rekreacyjno-turystyczna oferta Gminy 

WO 4/7. Turystyczne, rekreacyjne i mieszkaniowe walory Gminy są efektywnie 
promowane 

 
 
 
 

WSKAŹNIKI REZULTATU DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO 1: 
Tworzenie miejsc pracy poprzez przyciąganie inwestorów i wsparcie rozwoju lokalnych 

firm i gospodarstw rolnych 
 

 

CEL OPERACYJNY 1.1: Promocja gospodarcza gminy i pozyskanie inwestorów zewnętrznych 
 

Wskaźniki rezultatu 
WR 1.1.1/1. Utworzony i przeszkolony zespół ds. promocji gminy 

WR 1.1.1/2. Powołany i przeszkolony Opiekun Inwestora 

WR 1.1.2/1.Opracowana oferta inwestycyjna Gminy 

WR 1.1.2/2. Oferta inwestycyjna Gminy przesłana do 200 potencjalnych inwestorów 

WR 1.1.2/3. Oferta inwestycyjna Gminy zaprezentowana bezpośrednio 20 najbardziej 
zainteresowanym inwestorom 
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WR 1.1.3/1. Na terenie Gminy został utworzony Park Przemysłowo-Technologiczny / 
Specjalna Strefa Ekonomiczna 

 
 

CEL OPERACYJNY 1.2: Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw 

 

Wskaźniki rezultatu 

WR 1.2.1/1. Uchwalenie przez Radę Gminy ulg dla inwestujących/tworzących miejsca pracy 
firm (nowych i istniejących) 

WR 1.2.2/1. Utworzony i działający inkubator przedsiębiorczości w Małej Wsi 

WR 1.2.3/1. Zrealizowany projekt dotyczący promocji spółdzielczości i ekonomii społecznej 
 

 

CEL OPERACYJNY 1.3: Zapewnienie warunków sprzyjających inwestycjom 

 

Wskaźniki rezultatu 

WR 1.3.1/1. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Małej Wsi 

WR 1.3.2/1. Zmodernizowane ujęcie wody w Główczynie  

WR 1.3.2/2. Zmodernizowane ujęcie wody w Przykorach 

WR 1.3.3/1. Na większości obszaru Gminy jest dostępny internet szerokopasmowy 

WR 1.3.4/1. Zostały pozyskane i są oferowane inwestorom nowe tereny i obiekty (w tym 
po cukrowni) 

WR 1.3.5/1. Tereny inwestycyjne zostały wyposażone w  podstawową infrastrukturę 

WR 1.3.6/1. Zostały zrealizowane inicjatywy na rzecz rozwoju edukacji zawodowej w 
Gminie i w regionie 
 

CEL OPERACYJNY 1.4: Stymulowanie korzystnych przemian w rolnictwie gminy 

 

Wskaźniki rezultatu 

WR 1.4.1/1. Rolnicy w Gminie korzystają z usług szkoleniowo-doradczych  

WR 1.4.2/1. Został zrealizowany cykl szkoleń dotyczących tworzenia i działalności grup 
producenckich 

WR 1.4.3/1. Zostal zrealizowany cykl szkoleń dotyczących rolnictwa ekologicznego 

WR 1.4.4/1. Został zrealizowany co najmniej jeden rocznie wyjazd studyjny dot. nowych 
technologii i/lub wymiany doświadczeń 

WR 1.4.5/1. Został opracowany i jest wykorzystywany program lekcji propagujacych 
nwoczesne rolnictwo 
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WSKAŹNIKI REZULTATU DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO 2: 
Efektywne wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów 

 

 

CEL OPERACYJNY 2.1: Planowanie układu przestrzennego i infrastruktury gminy w sposób 
maksymalizujący efekty i minimalizujący koszty inwestycji i utrzymania 

 

Wskaźniki rezultatu 

WR 2.1.1/1. Opracowane studium definiujące obszary koncentracji zabudowy w Gminie  

WR 2.1.1/2. Opracowane plany miejscowe dla obszarów koncentracji zabudowy w Gminie 

WR 2.1.1/3. Zasada ograniczania rozpraszania zabudowy poza obszary wyposażone w 
infrastrukturę techniczną uchwalona jako prawo miejscowe 

WR 2.1.2/1. Opracowany plan rozwoju infrastruktury, uwzględniający koszty jej realizacji i 
utrzymania 

WR 2.1.3/1. Ocena efektywności kosztowej funkcjonowania gminnych instytucji i wynikające 
z niej działania racjonalizujące włączone do systemu zarządzania Gminą 

 

CEL OPERACYJNY 2.2: Lepsze wykorzystanie środków pomocowych UE i Rządu 

 

Wskaźniki rezultatu 

WR 2.2.1/1. Utworzone stanowisko/komórki ds. pozyskiwania środków UE 

WR 2.2.2/1. Co najmniej 5 zrealizowanych projektów (UG, gminnych instytucji, organizacji, 
firm) z wykorzystaniem środków w dyspozycji LGD ‘Razem dla Rozwoju” 

 

CEL OPERACYJNY 2.3: Pozyskiwanie nowych mieszkańców 

 

Wskaźniki rezultatu 

WR 2.3.1/1. Przeprowadzana cyklicznie kampania promująca Gminę  jako atrakcyjny obszar 
do zamieszkania 

WR 2.3.2/1. Przygotowane i udostępnione tereny pod inwestycje mieszkaniowe 

 
 

 

WSKAŹNIKI REZULTATU DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO 3: 
Rozwój kapitału społecznego gminy Mała Wieś 

 

 

CEL OPERACYJNY 3.1: Rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego 

 

Wskaźniki rezultatu 

WR 3.1.1/1. Redagowany i efektywnie dystrybuowany gminny biuletyn (co najmniej 4 edycje 
rocznie) 

WR 3.1.2/1. Utworzona i aktywnie redagowana społeczna strona internetowa  
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WR 3.1.3/1. Opracowany i wprowadzony system konsultacji społecznych 

WR 3.1.3/1. Oferta imprez integrujących mieszkańców i rozwijających ich patriotyzm lokalny 
poszerzona o co najmniej 2 nowe wydarzenia 

WR 3.1.4/1. Opracowany gminny program wspierania inicjatyw społecznych 

WR 3.1.4/2. Ogłaszane doroczne konkursy na realizację zadań własnych Gminy przez 
organizacje pozarządowe 

WR 3.1.4/3. Wielkość wsparcia dla organizacji społecznych w Gminie stanowi co najmniej 1% 
budżetu Gminy 

WR 3.1.5/1. Corocznie są realizowane projekty wspierające i integrujące grupy zagrożone 
wykluczeniem: osoby starsze, rodziny dotknięte patologiami, osoby o niskich dochodach, 
inwalidów 

WR 3.1.6/1. Został opracowany i jest realizowany gminny program budowy mieszkań 
komunalnych 

WR 3.1.7/1. Został opracowany i jest realizowany gminny program działań integrujących ze 
społecznością gminy ‘trudną‘ młodzież  

WR 3.1.8/1. Corocznie są realizowane szkolenia i imprezy promujące zdrowy tryb życia 

WR 3.1.9/1. Gminne instytucje i organizacje zostały przeszkolone w zakresie pozyskiwania 
środków zewnętrznych  

WR 3.1.10/1. Został opracowany i jest realizowany program rozwoju ogólnorozwojowych 
zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży 

WR 3.1.11/1. Corocznie są organizowane szkolenia dla  mieszkańców w obszarze 
społeczeństwa informacyjnego 

WR 3.1.12/1. Corocznie jest organizowane szkolenie dla mieszkańców w zakresie opieki nad 
starymi ludźmi, wykorzystujące potencjał merytoryczny DPS 

 
 

CEL OPERACYJNY 3.2: Rozwój infrastruktury kulturalnej, sportowej i edukacyjnej 

 

Wskaźniki rezultatu 

WR 3.2.1/1. Gminny Ośrodek Kultury ma nową siedzibę (z kinem, kawiarnią internetową, 
biblioteką) 

WR 3.2.2/1. Szkoła w Dzierżanowie wyposażona w salę gimnastyczną 

WR 3.2.2/2. Szkoła w Podgórzu wyposażona w salę gimnastyczną 

WR 3.2.3/1. Powstały 2 nowe świetlice wiejskie 

WR 3.2.4/1. Zmodernizowane boiska gminnych drużyn sportowych 

 
 

CEL OPERACYJNY 3.3: Podnoszenie jakości i rozwój przestrzeni publicznej 

 

Wskaźniki rezultatu 

WR 3.3.1/1. Doposażona w infrastrukturę i bardziej estetyczna przestrzeń publiczna w Małej 
Wsi i innych miejscowościach Gminy  

WR 3.3.1/2. Gmina Mała Wieś  wyróżnia się czystością i porządkiem spośród gmin powiatu 

WR 3.3.2/1. Dokończona rewitalizacja parku w Małej Wsi - utworzony plac zabaw i muszla 
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koncertowa 

WR 3.3.3/1. Każde sołectwo w Gminie opracowało i realizuje plan odnowy wsi 

WR 3.3.4/1. Wsie – ośrodki subgminne mają urządzoną i zadbaną przestrzeń publiczną 

WR 3.3.5/1. Corocznie jest organizowany gminny konkurs na najbardziej zadbaną wieś oraz 
posesję 

 
 

CEL OPERACYJNY 3.4: Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze gminy 

 

Wskaźniki rezultatu 

WR 3.4.1/1. Działa rozbudowany system monitoringu, obejmujący najbardziej newralgiczne 
miejsca Gminy 

WR 3.4.2/1. Największe miejscowości mają oświetlenie uliczne w najbardziej newralgicznych 
punktach 

WR 3.4.3/1. Realizowane są wspólne inicjatywy mieszkańców, Urzędu Gminy , policji i straży 
na rzecz bezpieczeństwa 

WR 3.4.4/1. Corocznie są realizowane: cykl szkoleń i kampania informacyjna nt. środków 
zapewnienia bezpieczeństwa 

WR 3.4.5/1. Na odcinkach dróg o największym ruchu pieszych zostały wybudowane chodniki 

WR 3.4.5/2. Na ulicach o największym ruchu pieszych zostały zamontowane spowalniacze 

WR 3.4.5/3. Przejścia dla pieszych zostały odpowiednio oznakowane 

WR 3.4.6/1. Działa system monitoringu stanu wałów przeciwpowodziowych w dolinie Wisły  

WR 3.4.6/2. Działania na rzecz utrzymania wałów przeciwpowodziowych w dolinie Wisły we 
właściwym stanie są systematycznie realizowane 

 

CEL OPERACYJNY 3.5: Zapewnienie efektywności działania administracji samorządowej  

 

Wskaźniki rezultatu 

WR 3.5.1/1. Administracja gminna została przeszkolona w zakresie zarządzania 
strategicznego 

WR 3.5.1/2. W UG zostały utworzone i przeszkolone zespoły zadaniowe 

WR 3.5.2/1. Co roku ma miejsce modernizacja sprzętu i oprogramowania gminnych 
jednostek organizacyjnych 

WR 3.5.3/1. Urząd Gminy zyskał nową, bardziej funkcjonalną siedzibę 

WR 3.5.3/2. Gminny Ośrodek Kultury  zyskał nową, bardziej funkcjonalną siedzibę 

WR 3.5.3/3. Gminna Biblioteka Publiczna zyskała nową, bardziej funkcjonalną siedzibę 

WR 3.4.4/1. Gmina nawiązała współpracę z co najmniej dwiema gminami zagranicznymi w 
celu wykorzystania ich doświadczeń 
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WSKAŹNIKI REZULTATU DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO 4: 

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego i wykorzystanie ich dla rozwoju 
 

 
 

CEL OPERACYJNY 4.1: Właściwe planowanie zagospodarowania przestrzennego gminy 

 

Wskaźniki rezultatu 

WR 4.1.1/1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
zostało zaktualizowane pod kątem lepszej ochrony walorów i realizacji planów rozwojowych 
Gminy 

WR 4.1.2/1. Zostały opracowane plany miejscowe dla największych ośrodków i 
najcenniejszych kulturowo i przyrodniczo obszarów Gminy 

 
 

CEL OPERACYJNY 4.2: Podnoszenie świadomości mieszkańców i zabezpieczenie/odnowa 
cennych kulturowo i przyrodniczo obiektów  

 

Wskaźniki rezultatu 

WR 4.2.1/1. Corocznie organizowane są imprezy i konkursy uświadamiające znaczenie i 
wartość dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy 

WR 4.2.2/1. Przeprowadzony remont dworku w Główczynie 

WR 4.2.3/1. Przeprowadzony remont dworku w Małej Wsi 

WR 4.2.4/1. Zrealizowany II etap rewitalizacji parku w Małej Wsi 

WR 4.2.5/1. Opracowany i wdrożony system organizacyjnego i finansowego wsparcia 
ochrony innych obiektów zabytkowych 

WR 4.2.6/1. Odnowione tablice we wsiach gminy, prezentujące ich historię 

WR 4.2.7/1. Oczyszczone koryto i brzegi Ryksy 

WR 4.2.8/1. Zlikwidowane ‘dzikie’ wysypiska na terenie Gminy 

WR 4.2.9/1. Wdrożony kompleksowy system gospodarki odpadami 

WR 4.2.10/1. Realizowany jest systematyczny monitoring gospodarki ściekowej i odpadowej 
w budynkach mieszkalnych i rekreacyjnych 

 
 

CEL OPERACYJNY 4.3: Rozwój infrastruktury i oferty rekreacyjnej i turystycznej w oparciu o 
zasoby kulturowe i przyrodnicze 

 

Wskaźniki rezultatu 

WR 4.3.1/1. Odnowiona ścieżka edukacyjno-turystyczna „Dolina Ryksy” 

WR 4.3.2/1. Wyznaczony i wyposażony w infrastrukturę szlak rowerowy wzdłuż Wisły 

WR 4.3.3/1. Zabytkowa część zabudowań po cukrowni wykorzystana jako atrakcja 
turystyczna 

WR 4.3.4/1. Zainteresowani mieszkańcy przeszkoleni i wsparci doradztwem na rzecz rozwoju 
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agroturystyki 

WR 4.3.5/1. Realizowana jest współpraca z sąsiednimi gminami na rzecz tworzenia 
produktów turystycznych obszaru 

WR 4.3.6/1. Stawy w Małej Wsi zostały zagospodarowane rekreacyjnie 

WR 4.3.6/2. Stawy w Małej Wsi zostały połączone ciągiem spacerowym z parkiem 

WR 4.3.7/1 Zostały oznakowane atrakcyjne turystycznie miejsca na obszarze Gminy 

 
 

CEL OPERACYJNY 4.4: Promocja Gminy jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, 
rekreacyjnie i mieszkaniowo 

 

Wskaźniki rezultatu 

WR 4.4.1/1. Został opracowany i jest realizowany kompleksowy program promocji Gminy, 
adresowany do potencjalnych mieszkańców i gości 

WR 4.4.2/1. Oferta cyklicznych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych 
przyciągających turystów na obszar Gminy została uzupełniona  

WR 4.4.2/2. Oferta cyklicznych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych 
przyciągających turystów na obszar Gminy jest efektywnie promowana  

WR 4.4.2/3. Zostały wykreowane co najmniej 2 ponadlokalne imprez kulturalne/sportowe/ 
turystyczne 

WR 4.4.3/1. Corocznie jest realizowana kampania promująca turystyczne, rekreacyjne i 
mieszkaniowe walory Gminy 

WR 4.4.4/1. Zmodernizowana strona internetowa Gminy pod kątem jej promocji 

 
 

2. Dostosowanie struktur administracji gminnej do wymogów zarządzania 
strategicznego, czyli zarządzania przez cele 
 
Proces ten oznacza to m.in.:  
→ utworzenie zespołów zadaniowych, nie zawsze pokrywających się z formalną strukturą 
administracji gminnej, bo często wymagających udziału przedstawicieli różnych jej 
komórek/instytucji, zorientowanych na realizację określonych, zdefiniowanych w strategii 
zadań i celów; 
→ przeszkolenie pracowników administracji w zakresie podejścia projektowego do realizacji 
zadań, w tym w zakresie monitoringu realizacji przypisanych im zadań i celów; 
→ włączenie monitorowania realizacji Strategii w zadania poszczególnych komórek/ 
jednostek administracji  gminnej; 
→ stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie objętym 
Strategią, w tym ich usług na rzecz mieszkańców i inwestorów; 
→ doskonalenie struktur organizacyjnych i procedur postępowania administracyjnego, tak by 
wspierały proces realizacji Strategii; 
→ przeciwdziałanie dość powszechnemu w polskiej administracji biurokratycznemu i 
rutynowemu podejściu do zadań i interesantów; 
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→ motywowanie pracowników i uświadamianie im zależności ich pracy od jej rezultatów i 
satysfakcji petentów (wprowadzenie systemu oceny pracowników przez zwierzchników i 
interesantów); 
→ stałe zwiększanie możliwości technicznych (sprzętowych, lokalowych itp.) i 
organizacyjnych gminnych instytucji, tak by mogły sprostać nowym wyzwaniom zawartym w 
Strategii; 
→ stworzenie systemu monitoringu występujących w Gminie zjawisk i zachodzących 
procesów w sferze społecznej, gospodarczej, środowiska i zarządzania Gminą; jego zadaniem 
będzie bieżące dostarczanie i analiza informacji umożliwiające podejmowanie decyzji 
dotyczących właściwej realizacji założeń Strategii, w tym także ewentualnej ich modyfikacji.  
 

Takie dostosowanie administracji gminnej, nie tylko pozwoli na pełniejsze zrealizowanie 
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mała Wieś do 2020 roku, ale też pozytywnie 
wpłynie na profesjonalizm działań samorządu lokalnego, budując jego pozytywny wizerunek 
w oczach mieszkańców, partnerów różnych szczebli, instytucji finansujących i inwestorów.   
 
 

3. Opracowanie szczegółowych planów realizacji zadań wchodzących w skład 
poszczególnych Programów Operacyjnych 
 
Programy Operacyjne stanowią jedynie listy zadań, których zrealizowanie przyczyni się do 
osiągnięcia celów Strategii. By zostały one prawidlowo zrealizowane, powinny zostać 
szczegółowo opisane w postaci planów realizacyjnych. Plany te powinny mieć najlepiej 
formułę projektów i w związku z tym określać: 
 
• cel realizacji danego działania 
• jego ramy czasowe 
• miejsce (-ca) realizacji zadania 
• podmioty realizujące 
• harmonogram czasowy zadania 
• funkcje/szczegółowe zadania poszczególnych podmiotów, relacje między nimi 
•  budżet zadania 
• źródła finansowania 
• harmonogram finansowy działania 
• ewentualne warunki dla realizacji zadania 
• zakładane efekty zadania i wskaźniki ich realizacji. 
 
 

4. Przełożenie Programów Operacyjnych Strategii na Wieloletni Plan 
Finansowy (WPF) i Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) 
 
WPF i WPI są dokumentami będącymi instrumentami do prowadzenia, odpowiednio:  
długookresowej polityki finansowej i długo okresowej polityki inwestycyjnej.  
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Wieloletni Plan Finansowy powinien określać realny poziom wydatków bieżących, 
wynikających z określonych ustawą zadań własnych i zleconych Gminy oraz  możliwe do 
pozyskania środki na realizację zamierzonych inwestycji i obsługę zadłużenia Gminy. 
Wieloletni Plan Inwestycyjny powinien zawierać listę inwestycji do zrealizowania w danym 
okresie wraz określeniem ich priorytetu, harmonogramu czasowego, budżetu i źródeł 
finansowania. Oba wieloletnie plany powinny być łącznikiem między Strategią 
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mała Wieś do 2020 roku a rocznymi planami dzialania i 
budżetami gminy Mala Wieś.  
 
Nie do zaakceptowania jest sytuacja, niestety zdarzająca się w polskich samorządach, gdy 
zawartość WPF i WPI nie ma, bądź ma tylko luźny związek z zapisami ich strategii rozwoju. W 
rezultacie, nie tylko został zmarnowany wysiłek i koszty poniesione w związku z 
opracowaniem dokumentu strategii, ale – przede wszystkim – dana jedostka samorządu 
terytorialnego rozwija się (jeśli) w sposób daleki od optymalnego. 
 
 

5. Współpraca instytucji gminnych z interesariuszami 
 
Często popełnianym przez samorządy błędem jest traktowanie Strategii, jako dokumentu 
będącego ‘własnością’ jedynie administracji gminnej i, w związku z tym, tejże administracji 
jako jedynego realizatora Strategii – mimo zawartych w niej zapisow wskazujących na udział 
innych podmiotów. Wynika to z wieloletniej, uwarunkowanej historycznie, ale ciągle złej 
polskiej tradycji braku współpracy między administracją a społeczeństwem. Często się 
zdarza, że narzekający na roszczeniowość mieszkańców urzędnicy, nie dają i nie korzystają z 
możliwości wciągnięcia ich w proces rozwoju i zarządzania Gminą.  
 
Żadna strategia, a strategia zrównoważonego rozwoju w szczególności, nie może być w 
istotnym stopniu zrealizowana bez udziału jej interesariuszy: mieszkańców, lokalnych 
organizacji i przedsiębiorców, a także osób i podmiotów zewnętrznych mogących mieć 
wpływ na rozwój obszaru. Stanowią oni istotny (zasadniczy) element zasobów wewnętrznych 
gminy, niezbędnych dla zrealizowania Strategii. Co więcej, są adresatami procesu rozwoju i 
jako tacy, są w stanie ocenić prawidłowość jego realizacji. Zaangażowanie ich zwiększy 
efektywność wydatkowania środków z budżetu, pozwoli na lepsze zaspokojenie potrzeb 
społecznych i umocni poczucie podmiotowości mieszkańców. 
Są to korzyści nie do przecenienia przez kierującą tym procesem administrację lokalną. 
Dlatego powinna ona włączyć weń w jak największym stopniu sektor społeczny i 
gospodarczy, wycofując się, gdzie to możliwe, z roli realizatora zadań (konstytucyjna zasada 
pomocniczości), a tylko je wspierać i koordynować. 
 
Współpraca z zewnętrznymi podmiotami może też obejmować międzynarodową współpracę  
gminy Mała Wieś. Daje ona możliwość skorzystania z wiedzy, doświadczeń i kontaktów 
zagranicznych samorządów, a ewentualnie – także dostęp do międzynarodowych środków 
na rozwój lokalny (gdy jest realizowana w ramach międzynarodowych, głównie unijnych 
programów współpracy). Może także być, co nie jest bez znaczenia, źródłem satysfakcji 
mieszkańców Gminy z uzyskanej wiedzy, doświadczeń i nawiązanych relacji z mieszkancami 
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innych krajów. Jest to także element atrakcyjności Gminy jako miejsca zamieszkania i jakości 
życia jej mieszkańców. 
 
Podobne walory ma współpraca na poziomie subregionalnym, regionalnym i krajowym w 
ramach obecnych i ewentualnych nowych afiliacji Gminy. Może ona stanowić źródło wiedzy i 
finansów, ale także tworzyć okazje do uzgodniania kierunków wspólnych działań na rzecz 
większego obszaru, obejmującego terytorium gminy Mała Wieś. 
 

 

5.  Promocja wewnętrzna i zewnętrzna procesu realizacji Strategii 
 
Instrumentem mobilizacji zasobów na rzecz rozwoju gminy Mała Wieś jest promocja procesu 
realizacji Strategii. Z podziału tych zasobów na wewnętrzne i zewnętrzne wynikają grupy 
docelowe dla tej promocji. Wewnętrzną grupę docelową  stanowią mieszkańcy i podmioty 
Gminy, w tym także pracownicy i instytucje samorządu gminnego, kierującego procesem 
realizacji. Celem tej promocji jest informowanie o przebiegu procesu, a przez to zyskiwanie 
ich wsparcia oraz zaangażowania weń. Wymaga to działań wychodzących poza ‘suchą’ 
informację. Do podstawowych działań, które powinny być zrealizowane, można zaliczyć: 
→ umieszczenie dokumentu Strategii na stronie internetowej gminy Mała Wieś i w 
Biuletynie Informacji Publicznej, 
→ umieszczanie na stronie internetowej Gminy aktualnych informacji dotyczących realizacji 
zadań zapisanych w Strategii, 
→ umieszczanie na stronie internetowej Gminy i w BIP okresowych ocen realizacji Strategii, 
→ organizowanie otwartych spotkań dotyczących udziału w realizacji zadań zapisanych w 
Strategii, 
 → promowanie w społeczności lokalnej partnerów społecznych i gospodarczych, 
angażujących się w działania na rzecz realizacji Strategii. 
 
W odniesieniu do promocji zewnętrznej, adresowanej do wszystich podmiotów 
zainteresowanych współpracą z gminą Mała Wieś, do odpowiednich działań należy zaliczyć, 
podobnie jak w promocji wewnętrznej: 
→ umieszczenie dokumentu Strategii na stronie internetowej gminy Mała Wieś i w 
Biuletynie Informacji Publicznej, także w angielskiej wersji językowej (skróconej), 
→ umieszczanie na stronie internetowej Gminy aktualnych informacji dotyczących realizacji 
zadań zapisanych w Strategii, 
oraz: 
→ folder informacyjny zawierający najważniejsze zapisy Strategii (w wersji polskiej i 

angielskiej),   
→ publikacje w prasie, informacje w telewizji i w radio na temat realizacji działań zapisanych 

w Strategii.  
 
 


