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Wykaz zadań i kierunków działań dla poszczególnych celów strategicznych   
i operacyjnych. 

 

Cele strategiczne Cele operacyjne Zadania i kierunki działań 

Cel strategiczny 1: 

Poprawa  
jakości życia 
mieszkańców 
poprzez rozwój  
infrastruktury  
i wykorzystanie 
walorów 
środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  

Poprawa jakości  
stanu dróg 

Budowa i remont sieci dróg gminnych, w 

tym m.in.:  

 budowa ulic Fabrycznej, Polnej, 

Sosnowej, Sokołowskiej w Lesznie,  

 budowa ulicy Podleśnej w Grądach, 

  budowa ulic Leśnej i Kwiatowej w 

Wyględach,  

 budowa ulicy Wiosennej w Zaborowie. 

1.2.  

Poprawa 
dostępności 
komunikacyjnej 

1.Wyznaczenie i budowa bezpiecznych 

ścieżek rowerowych 

2. Budowa parkingu "Parkuj i Jedź"  

w Zaborowie 

3. Obsługa komunikacyjna pasma 

zachodniego województwa mazowieckiego 

w korytarzu: miasto stołeczne Warszawa 

Dzielnica Bemowo – Stare Babice – 

Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – 

Kampinos – Sochaczew  

4. Zwiększenie częstotliwości kursów 

komunikacji ogólnodostępnej 

do Błonia i Grodziska Mazowieckiego 

1.3.  

Rozwój sieci  
infrastruktury 
technicznej 

 

1. Rozbudowa sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej w Gminie Leszno 

2. Stwarzanie warunków do rozbudowy 

sieci gazowej  i telekomunikacyjnej 

3. Wi-Fi w budynkach użyteczności 

publicznej i w centrach większych 

miejscowości 

4. Modernizacja targowiska "Mój Rynek" w 

Lesznie 

5. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia 

ulicznego na terenie gminy Leszno 
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1.4.  

Działania na rzecz 
ochrony środowiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z 

siecią kanalizacyjną w Zaborowie 

2. Egzekwowanie podłączania się do sieci 

kanalizacyjnej      

3. Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej , w tym m.in. 

przebudowa kotłowni oraz instalacji c.o. w 

budynku OSP Leszno 

4. Wyznaczenie terenu/terenów na 

PSZOK 

5. Organizowanie wspólnych akcji 

sprzątania - np. cykliczna akcja "Czysta 

gmina" 

6. Edukacja dot. gospodarki odpadami 

7. Ochrona pomników przyrody  

8. Działania w zakresie rewitalizacji 

Cel strategiczny 2:  

Wspieranie 
rozwoju 
gospodarki i 
turystyki w celu 
podniesienia 
atrakcyjności 
Gminy Leszno. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości 

 

1. Promowanie lokalnych produktów rolno 

–  przemysłowych,   np. poprzez 

organizację Festiwalu Produktu Lokalnego 

o zasięgu ponadlokalnym 

2. Promocja lokalnych gospodarstw 

agroturystycznych na str. www gminy i w 

innych wydawnictwach gminnych 

3. Organizacja spotkań i szkoleń dla 

przedsiębiorców 

2.2.  

Podnoszenie 
atrakcyjności 
turystycznej  
i gospodarczej 
gminy 

 

 

 

 

1. Edukacja społeczności lokalnej - m. in.  

w zakresie walorów otoczenia, historii, 

przyrody poprzez stronę, gazetę 

samorządową, prasę, foldery, ulotki a 

także zajęcia dodatkowe, koła 

zainteresowań  

2. Ewidencja zabytków i oznakowanie 

atrakcji turystycznych 

3. Utworzenie Punktu Informacji 

Turystycznej 
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4. Współpraca z Kampinoskim Parkiem 

Narodowym 

5. Wspieranie rozbudowy parku rozrywki w 

Julinku 

6. Wspieranie istniejących i 

nowopowstających gospodarstw 

agroturystycznych 

2.3.  

Efektywna promocja  
gminy Leszno  

 

1. Wydawanie przewodników/folderów 

skierowanych przede wszystkim do 

mieszkańców Warszawy i aglomeracji 

warszawskiej  

2. Kreowanie pozytywnego wizerunku 

gminy 

3. Promocja gminy w prasie o zasięgu 

ponadlokalnym 

4. Organizacja imprez gminnych oraz 

współorganizacja imprez powiatowych,  

a także udział w tworzeniu powiatowego 

kalendarza imprez.  

5. Opracowanie własnego znaku 

rozpoznawczego i udział w tworzeniu 

marki lokalnej 

6.Wirtualny spacer po Gminie Leszno 

2.4.  

Rozwój współpracy 
regionalnej  
i wzmacnianie  
sieci powiązań 

1. Współpraca z LGD i organizacjami 

pozarządowymi 

2.  Udział we wspólnych projektach z 

innymi gminami regionu 

3.Współpraca z gminami zagranicznymi 

Cel strategiczny 3: 

 Wspieranie 
aktywności 
obywatelskiej 
mieszkańców  

3.1.  

Rozwój współpracy  
z organizacjami 
pozarządowymi 

 

1.Włączenie zainteresowanych organizacji 

pozarządowych do realizacji programów 

służących rozwojowi gminy 

2. Wspieranie działalności organizacji 

pozarządowych 
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i podnoszenie 
poziomu usług 
społecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  

Wspieranie rozwoju 
usług kulturalno- 
edukacyjnych 

1. Budowa centrum kultury w Zaborowie  

2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej 

w Lesznie 

3. Rozszerzenie oferty kulturalno-

edukacyjnej w świetlicach  

4. Wspieranie integracji lokalnej 

społeczności poprzez m. in. udostępnianie 

i tworzenie miejsc spotkań i działań kółek 

5. Wspieranie organizacji i promocji 

inicjatyw społeczności lokalnej, (takich jak 

organizacja zajęć sportowych,  

rekreacyjnych, kulturalnych) 

3.3.  

Działania na rzecz 
rozwoju zaplecza 
sportowo- 
rekreacyjnego 

 

1. Budowa hali sportowej w Lesznie wraz z 

kortami tenisowymi 

2. Przebudowa kompleksu boisk 

sportowych w Lesznie 

3. Rozwój zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej poprzez budowę tras 

rowerowych na terenie Gminy Leszno  

4. Budowa gminnego ośrodka opieki, 

turystyki i wypoczynku w Szymanówku 

5. Budowa strefy dydaktycznej oraz 

rekreacyjno – wypoczynkowej w Parku 

Karpinek w Lesznie 

6. Budowa toru pumptrackowego oraz toru 

wrotkarsko-rolkowego na terenie gminy 

7. Budowa stoku saneczkowego na terenie 

gminy 

8. Modernizacja i budowa nowych placów 

zabaw, w tym m.in. przebudowa 

kompleksu sportowo – rekreacyjnego w 

Zaborowie 

9. Budowa siłowni zewnętrznych 
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10. Rozbudowa sali do ćwiczeń fitness 

przy świetlicy w Zaborowie 

3.4.  

Tworzenie 
warunków  
na rzecz wspierania 
polityki społecznej, 
zdrowotnej  
i senioralnej 

 

 

 

1. Działania na rzecz aktywizacji seniorów 

2. Utworzenie domu dziennego pobytu dla 

seniorów 

3. Organizacja akcji promocji zdrowia i 

profilaktyki, w tym m. in. białe soboty dla 

dzieci i dorosłych 

4. Szkolenia oraz organizacja targów pracy 

dla bezrobotnych przy współpracy z PUP 

5. Działania na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym przy 

współpracy z OPS i Komisją RPA 

6. Budowa mieszkań komunalnych 

7. Remont budynków komunalnych w 

gminie Leszno 

3.5.  

Wspieranie działań 
w obszarze 
bezpieczeństwa 
publicznego 

 

1. Programy dla poprawy zaufania i 

kontaktu mieszkaniec - policja (edukacja, 

warsztaty cykliczne - np. nt. 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

pierwszej pomocy itp.) 

2.Wspieranie budowy nowego Komisariatu 

w Lesznie 

3. Rozbudowa i modernizacja 

bezpiecznych elementów ruchu 

drogowego (chodniki, przejścia dla 

pieszych) 

4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

5. Przebudowa budynku OSP Czarnów 

6. Zakup wyposażenia dla jednostek OSP 

7. Wspieranie promocji działań OSP m.in. 

dla potrzeb rekrutacji nowych ochotników 

 


