
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Zidentyfikowane problemy rozwojowe Miasta 

 Na podstawie analizy danych statystycznych, danych zgromadzonych w Urzędzie 

Miasta, badań ankietowych przeprowadzonych w 2020 roku z młodzieżą, przedsiębiorcami 

oraz spotkań z lokalnymi liderami i mieszkańcami, określono wstępnie problemy rozwojowe 

miasta. Poniżej zostały zaprezentowane tylko główne elementy, których katalog nie jest 

zamknięty:  

 

 Niski potencjał demograficzny, 

 Niska jakość powietrza, 

 Niefunkcjonalna przestrzeń publiczna, 

 Niska jakość usług świadczonych przez instytucje publiczne, 

 Niezadawalający poziom partnerstw międzysektorowych oraz udziału mieszkańców w 

procesach opiniodawczych i decyzyjnych, 

 Niezadawalający poziom zarządzania w instytucjach publicznych. 

 

Wymienione problemy nie stanowią zamkniętej listy. 

 

 Składane w ramach naboru Karty pomysłów mają odpowiadać na zidentyfikowane 

problemy na terenie Miasta oraz wiązać się z osiągnieciem  celów głównych:  

 

Innowacyjna, zdywersyfikowana i dostosowana do potrzeb mieszkańców lokalna gospodarka 

oraz usługi publiczne Buska-Zdroju 

oraz 

Wysoki poziom standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej oraz 

świadczonych przez nią usług 

 

W wyniku diagnozy określono cele bezpośrednie: 

a) W kontekście rozwoju lokalnego: 

 Zwiększenie potencjału demograficznego, 

 Poprawa jakości powietrza, 

 Zwiększenie funkcjonalności przestrzeni miejskiej; 

 

b) W kontekście rozwoju instytucjonalnego: 

 Wysoka jakość usług świadczonych przez instytucje publiczne,  

 Wysoki poziom partnerstw międzysektorowych oraz udziału mieszkańców  

w procesach opiniodawczych i decyzyjnych, 

 Odpowiedni poziom zarządzania w instytucjach publicznych. 



 
 

Zaprezentowane powyżej cele powstały w oparciu o wyniki diagnozy stanu społeczno-

gospodarczego Miasta oraz rozmów z różnymi grupami jego interesariuszy. Najważniejsze 

zidentyfikowane problemy wraz z ich przyczynami i skutkami oraz określone cele i rezultaty 

działań, jakie powinny zostać osiągnięte w wyniku realizacji projektu, zostały przedstawione 

w załączniku 1a.  

Zgłaszając pomysły należy pamiętać, by były wykonalne, możliwe do realizacji i wdrożenia 

przez Gminę lub Partnera. 

 

Jeśli chcecie się Państwo z nami podzielić pomysłami projektów, wspólnych działań, 

indywidualnych innowacyjnych inicjatyw, prosimy o złożenie pomysłu, które w sposób 

kluczowy przyczynią się do rozwoju Miasta. Naszym marzeniem jest Busko pełne tlenu, 

siły i odwagi.  Jakie jest Państwa marzenie ? 

 

Czekamy na Państwa  POMYSŁY!



 
 


