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Uwalniamy potencjał
Fundamenty wizji



Przyjazne miejsce



Przyjazne miejsce:

Gmina Gogolin jest miejscem,
w którym każdy czuje się
potrzebny i bezpieczny.
Działaniom sprzyja przestrzeń,
która umiejętnie zapewnia
wygodę życia i zabezpiecza
potrzeby kontaktu z przyrodą,
rekreacją i sportem.



Aktywni mieszkańcy



Aktywni mieszkańcy:

Uwalniamy potencjał
mieszkańców, którzy chętnie
się tu osiedlają, rozwijają
zainteresowania, realizują
marzenia i ambicje.
Mają poczucie sprawczości,
czują się odpowiedzialni 
za miejsce, w którym
mieszkają. Angażują się 
w życie lokalnej społeczności.



Otwartość



Otwartość:

Gmina Gogolin to miejsce otwarte 
na świat, nie tylko dzięki niezwykle
dogodnej lokalizacji przy głównych
ciągach komunikacyjnych w kraju. 
Samorząd który nie boi się wyzwań,
śmiało sięga po nowe, inspiruje innych. 
Dzięki nastawieniu na współpracę 
w gminie osiedlają się mieszkańcy 
i lokalizuje biznes. Dzięki otwarciu na
nowoczesną edukację miejsce wzbogaca
się o mieszkańców z wysokimi
kwalifikacjami.



Gmina Gogolin charakteryzuje się zintegrowaną społecznością
mieszkańców osadzoną w lokalnych tradycjach, dumnych ze swojego
dziedzictwa oraz dynamiki rozwoju, której wymiernym przykładem jest
wyróżniająca się jakość usług społecznych, edukacyjnych i spędzania
czasu wolnego. 
Lokalna gospodarka wykorzystuje swój potencjał, miejscowy rynek pracy
stanowi ważny element atrakcyjności osiedleńczej gminy, a umiejętne
wykorzystanie położenia przy współpracy z partnerami generuje
powstawanie nowych szans rozwojowych. 
Poprawione skomunikowanie, systematyczne podnoszenie standardów
infrastruktury technicznej, ukierunkowanie na ochronę bioróżnorodności
oraz środowiska naturalnego wpływają na konsekwentne podnoszenie
jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Gogolin.

Wizja rozwoju 2021-2030



Misja Gminy Gogolin
Misja rozwoju Gminy Gogolin jest konsekwencją przytoczonej wcześniej
wizji, a zarazem celem nadrzędnym całej zaprojektowanej interwencji. 

Misja poza swoim strukturalnym i porządkującym założenia planistyczne
charakterem, nadającym hierarchiczność planom strategicznym
i operacyjnym opiera się również na katalogu wartości. 
Przyświecają one całej polityce rozwojowej prowadzonej przez samorząd
lokalny i partnerów włączających się w te plany. 



KAPITAŁ SPOŁECZNY

tworzymy zintegrowaną
wspólnotę mieszkańców

Składowe misji



KOOPERACJA

animujemy partnerstwa
sektorowe 
i międzysektorowe

Składowe misji



WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG 
ORAZ INFRASTRUKTURY

stawiamy mieszkańców 
w centrum działań

Składowe misji



TOŻSAMOŚĆ LOKALNA

dbamy o unikalność
kultury śląskiej 
i jej autentyczność

Składowe misji



SAMORZĄDNOŚĆ

włączamy mieszkańców 
w rozwój gminy

Składowe misji



EFEKTYWNOŚĆ

proces decyzyjny
poprzedzamy
rachunkiem i analizami
ekonomicznymi

Składowe misji



DZIEDZICTWO KULTUROWE 
I HISTORYCZNE

budując przyszłość
pamiętamy 
o przeszłości

Składowe misji



GOSPODARNOŚĆ

racjonalnie podejmujemy
decyzje rozwojowe

Składowe misji



KREATYWNOŚĆ

wprowadzamy 
i animujemy rozwiązania
innowacyjne

Składowe misji



Nadrzędną zasadą misji rozwoju
Gminy Gogolin na lata 2021-2030 

jest podejmowanie działań w kwestii
poprawy jakości życia i funkcjonowania

gminy na rzecz dobra wspólnego.

Wobec dynamicznych zmian, nowych wyzwań stawianych
samorządom życzmy sobie wzajemnie powodzenia 
w realizacji ambitnych celów w perspektywie 2030

 

bądźmy życzliwi
współpracujmy

działajmy na rzecz dobra wspólnego
 

samorząd - to my
uwalniamy potencjał



Gotowi 
na przyszłość


