
Wspieranie sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw 

Rozwój kreatywnego kapitału 
ludzkiego (edukacja, profilaktyka, 

włączenie społeczne, zatrudnienie) 

Rozwój infrastruktury 
społecznej i poprawa 

bezpieczeństwa publicznego 

Rozwój infrastruktury 
technicznej (w tym 

ekologicznej i transportowej) 

Podnoszenie atrakcyjności 
turystycznej Dzierżoniowa 

Rozwój społeczeństwa 
cyfrowego, innowacyjności oraz 

gospodarki opartej na wiedzy 

Wzmacnianie marki 
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el
e 

st
at

eg
ic

zn
e 

Misja Dzierżoniowa 

Podnoszenie jakości życia  mieszkańców z wykorzystaniem potencjału przedsiębiorczości oraz partnerstwa 
 

Cel horyzontalny 

Wzrost jakości życia społeczności Dzierżoniowa 

1. Wspieranie sektora 
MŚP (ZB) 
2. Wspieranie 
działalności instytucji 
otoczenia biznesu(BM) 
3. Wspieranie rozwoju 
podstrefy Dzierżoniów 
Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej 
"INVEST-PARK"(ZB) 
4. Przygotowanie oraz 
adaptacja terenów 
inwestycyjnych (BM) 
5. Promocja oferty 
inwestycyjnej miasta 
(BM) 

 

1.Tworzenie sprzyjających warunków do edukacji 
dzieci i młodzieży (ZBS) 
2. Wzbogacanie oferty edukacyjnej o zajęcia 
pozalekcyjne z zakresu przedsiębiorczości i nauki 
języków obcych (ZBS). 
3. Wspieranie działań podnoszących efektywność 
kształcenia w szkołach podstawowych i 
gimnazjalnych (ZBS). 
4.  Wspieranie profilaktyki zdrowotnej (ZBS). 
5. Przeciwdziałanie rozwojowi uzależnień 
(alkoholizm, narkomania) i przemocy domowej 
(ZBS). 
6. Wspieranie i współpraca z NGO (ZBS) . 
7. Wychowanie prospołeczne i wsparcie systemu 
rodzinnego (ZBS). 
8. Przeciwdziałanie zjawiskom długotrwałego 
bezrobocia, wykluczenia społecznego oraz 
ubóstwa (ZBS). 
9. Propagowanie działań na rzecz aktywizacji 
społecznej seniorów (ZBS). 
10. Wspieranie działalności Centrum Aktywizacji 
Społecznej (ZBS).  
11. Tworzenie warunków i wzbogacanie oferty 
uczestnictwa w kulturze. 
12. Wspieranie sportu aktywizującego 
społeczność lokalną i promującego zdrowy styl 
życia (ZBS). 
13. Wspieranie rozwoju partnerstwa i współpracy 

Programy sektorowe 

Procesy 

Wizja Dzierżoniowa 

Dzierżoniów miastem przedsiębiorczości, kreatywnoości oraz wysokiej jakości życia 

Budżet 
1. Zabezpieczenie finansowe 
ciągłego dostarczania usług. 
2.Polityka i realizacja dochodów 
gminy. 
3. Pozyskiwanie środków 
zewnętrznych. 
4.  Zapewnienie efektywnego 
dysponowania środkami 
pieniężnymi 

Zarządzanie 
1. Doskonalenie 
zarządzania w urzędzie 
miasta i jednostkach 
podległych. 
2. Podniesienie 
kompetencji 
pracowników 
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1.Poprawa warunków 
technicznych funkcjonowania 
obiektów infrastruktury 
społecznej (ZBS).  
2. Zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych (ZB). 
3. Rewitalizacja budynków 
użyteczności publicznej, 
mieszkalnych i zabytków (ZB).  
4. Zaspokajanie potrzeb w 
zakresie aktywnego wypoczynku 
i rekreacji (ZBS). 
5. Modernizacja infrastruktury 
technicznej dla podnoszenia 
bezpieczeństwa publicznego 
(BM). 
6. Likwidacja barier 
architektonicznych (BM). 
7. Rozwój współpracy z 
instytucjami w zakresie 
podnoszenia bezpieczeństwa i 
porządku publicznego (BM). 

 

1.Budowa i modernizacja 
miejsc parkingowych (BM). 
2.Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów 
miejskich (ZB). 
3.Osiąganie celów 
środowiskowych 
gwarantujących 
zrównoważony rozwój 
Gminy (BM). 
4.Poprawa infrastruktury 
transportowej w mieście 
(w tym drogowej) (BM). 
5.Uruchomienie Centrum 
Przesiadkowego (BM). 
6.Podnoszenie 
atrakcyjności terenów 
zielonych (BM). 

 

1.Kreowanie i 
współudział w 
opracowaniu spójnej i 
atrakcyjnej oferty 
turystycznej Ziemi 
Dzierżoniowskiej (ZBS). 
2.Rozwój i kreowanie 
różnych form turystyki 
(ZBS). 
3.Wykreowanie i 
rozwój produktu 
turystycznego (ZBS). 
4.Rozwój Centrum 
Informacji Turystycznej 
(ZBS). 

 

1.Wspieranie inicjatyw 
klastrowych (ZB). 
2.Rozwój e–usług (SG). 
3.Niwelowanie cyfrowego 
wykluczenia społecznego 
(ZB). 
4.Wspieranie 
innowacyjnych projektów 
sektora MŚP (ZB). 
5.Wdrażanie nowych 
systemów usprawniających 
obsługę klienta 
wewnętrznego i 
zewnętrznego (SG). 
6.Współpraca w zakresie 
rozwoju powiatowego 
Systemu Informacji 
Przestrzennej (SIP) (ZB). 
7.Współpraca samorządu z 
placówkami szkolnictwa 
wyższego (SG). 

 

1.Promowanie 
osiągnięć 
mieszkańców, miasta 
i efektywnego 
zarządzania 
samorządem (SG). 
2.Rozwijanie polityki 
informacyjnej (SG). 

 

Wyniki programów sektorowych i procesów 
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