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1. Metodyka tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata
2014-2020
Wyzwania rozwojowe przed jakimi stają jednostki samorządu terytorialnego związane są z
procesami globalizacji i integracji. Przestrzeń, dotychczas rozumiana w klasycznym, geograficznym
kontekście przestaje być tylko rozciągłością wzdłuż wymiarów, a poddaje się procesom kurczenia.
Odległość ma coraz mniejsze znaczenie w dobie korzystania z Internetu, powszechnej mobilności i
innowacjom. Nowy paradygmat polityki regionalnej opiera się jednak na znac
znaczeniu
zeniu terytorium i jego
specyfice. Place-based policy to długoterminowa strategia rozwoju oparta na czynnikach
endogenicznych i ukierunkowana na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nowy paradygmat
wyraźnie dostosowuje się do charakteru miejsca, skupi
skupiaa się na wykorzystaniu lokalnych umiejętności
i doświadczeń. Projekty realizowane w ramach nowej polityki regionalnej charakteryzować się mają
wysokim stopniem kontroli społecznej i kluczowym znaczeniem partycypacji społecznej.
Realizacja strategii jest n
nieustannym
ieustannym procesem, który wpisuje się w założenia cyklu Deminga,
opartego na prostej zasadzie następowania po sobie kolejnych etapów działania (rysunek 1).
Strategia Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2014
2014-2020 powstawała według metodologii J. Brysona1
wykorzystywanej
ystywanej w planowaniu instytucji publicznych i non profit oraz jednostek terytorialnych,
która opiera się na podejściu procesowym ukierunkowanym na pobudzenie zaangażowania
interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w realizację strategii. Tworzenie strategii
strat
jest więc
procesem opartym na postulacie ciągłości i zaangażowania.

przyjęcie
strategii

zaplanuj

aktualizac
ja

popraw

wdrażanie

wykonaj

sprawdź

wnioski

Cykl Deminga

monitori
ng

Cykl strategiczny

Rysunek 1. Cykl Deminga i cykl strategiczny
Źródło: opracowanie własne
1

Bryson J., 2004, Strategic planning for public and nonprofit organizations. A Guide to Strengthening Sustaining
Organizational Achievement,, 3rd Edition, John Wiley and Son, San Francisco
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Strategia Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2014-2020 została przygotowana z uwzględnieniem
najważniejszego zasobu endogenicznego Gminy, jakim jest kapitał ludzki.
28 lutego 2014 r., odbyło się spotkanie Grupy Strategicznej, w którym udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Mariusz Silski – Zastępca Wójta Gminy Przemęt,
Mariusz Matysik - Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków z Europejskich i Krajowych
Funduszy,
Janusz Frąckowiak – Stanowisko ds. Oświaty i Turystyki,
Damian Wita – Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego,
Sławomir Kaźmierczak – Referat Gospodarki Komunalnej i Sportu,
Arleta Thiel – stanowisko ds. Społecznych i Obywatelskich, Ewidencja Ludności,
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
Maciej Ratajczak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
Aleksandra Koziołek – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Jerzy Dominiak – Przewodniczący Rady Gminy w Przemęcie,
Jacek Piotrowski – Sołtys m. Przemęt, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej
w Przemęcie,
Bartłomiej Górny – Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im.
Edwarda Tomińskiego w Buczu,
Małgorzata Zielińska – Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Mochach,
Halina Pohl – Dyrektor Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące, Technikum
Ekonomiczne, Technikum Hotelarskie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum i
Szkoła Podstawowa
wowa im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie,
Robert Szwed – Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole
Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze,
Dagmara Nowak – Wicedyrektor Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze,
Włodzimierz Pilich – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie,
Renata Jankowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biskupicach,
Barbara Utrata – Dyrektor Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w
Mochach,
Elżbieta Grygiel-Tórz
Tórz – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Przemęcie,
Alina Piotrowska – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi,
Melania Wysocka - Dyrektor Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym
w Buczu.

Korzystając z danych dostępnych w statystyce publicznej oraz przy zaangażowaniu
pracowników Urzędu Gminy przygotowano diagnozę sytuacji społeczno
społeczno-gospodarczej
gospodarczej Gminy.
W trakcie spotkań
otkań sformułowano wiele cennych uwag i postulatów, zidentyfikowano potrzeby,
zdefiniowano silne i słabe strony Gminy, a także szanse i zagrożenia wynikające z działania czynników
egzogenicznych.
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Na podstawie zgromadzonych danych, rozmów podczas spotkań z władzami i Grupą
Strategiczną oraz na podstawie indywidualnych rozmów przeprowadzonych z Mieszkańcami
sformułowano wizję, a także schemat celów uporządkowanych hierarchicznie. Określono strategię
monitorowania i ewaluacji działań strategicznych, proponują
proponującc wskaźniki kontekstowe i strategiczne
mierzące stopień realizacji zamierzeń. Wyznaczone cele poddano analizie uwzględniając
komplementarność ich treści w ramach schematu oraz spójność z zapisami nadrzędnych
dokumentów strategicznych: Strategia Europa 2020
2020,, Strategia Rozwoju Kraju 2020, Krajowa
Strategia Rozwoju Regionalnego 2010
2010-2020, Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do
roku 2020, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014
2014-2020
2020 (projekt). Opracowano
także plan wdrażania i plan komunikacji
unikacji społecznej dokumentu.

2. Diagnoza sytuacji społeczno
społeczno-gospodarczej
2.1. Informacje ogólne
2.1.1. Położenie i uwarunkowania administracyjne
Gmina Przemęt jest gminą wiejską. Położona jest w południowo
południowo-zachodniej
zachodniej Wielkopolsce.
Wraz z gminami Siedlec oraz Wolsztyn tworzy powiat wolsztyński. Gmina Przemęt graniczy z
następującymi gminami:
•
•
•
•

od południa – z gminami wiejskimi: Wijewo i Włoszakowice (powiat leszczyński),
od zachodu - z gminą miejsko
miejsko-wiejską
wiejską Sława (pow. wschowski, woj. lubuskie),
od północy – z gminami mie
miejsko-wiejskimi:
wiejskimi: Wolsztyn i Wielichowo (pow. grodziski) i
Rakoniewice (pow. grodziski)
grodziski),
od wschodu – z gminą miejsko
miejsko-wiejską Śmigiel (pow. kościański).

Powierzchnia Gminy wynosi 22 531 ha i uznawana jest za jedną z większych gmin wiejskich w
Wielkopolsce. Według danych z 2012 roku, Gminę Przemęt zamieszkiwały 13 884 osoby2. Gminę
tworzy 25 sołectw: Barchlin, Biskupice, Błotnica, Borek, Bucz, Górsko, Kaszczor, Kluczewo, Mochy,
Nowa Wieś, Olejnica, Osłonin, Perkowo, Popowo Stare, Poświętno, Przemęt, Radomierz, Sączkowo,
Siekowo, Siekówko, Sokołowice, Solec, Solec Nowy, Starkowo, Wieleń. Do największych miejscowości
Gminy należą Mochy, Przemęt, Kaszczor i Bucz.
Gmina Przemęt ma charakter typowo rolniczy. Na terenach Gminy wyróżnić można znaczącej
wielkości obszary leśne oraz dużą liczbę jezior. Blisko połowa obszaru Gminy położona jest na terenie

2

Dane GUS
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Przemęckiego
ckiego Parku Krajobrazowego. Wszystkie te elementy decydują o tym, iż Gmina ma dogodne
warunki do rozwoju turystyki i rekreacji.

Rysunek 2.. Położenie Gminy Przemęt w powiecie wolsztyńskim
Źródło: www.powiatwolsztyn.pl

2.1.2. Historia
Ziemia Przemęcka to teren o bogatej historii, w dużej mierze związanej z dziejami zakonu
Cystersów. Pierwszą znaną datą, która pojawia się w zapisanych dziejach tych ziem jest rok 1210.
Lokacja Przemętu doprowadziła na przełomie XIII i XIV w. do w
wykształcenia
ykształcenia się niewielkiego ośrodka
miejskiego, który w 1406 r. za sprawą króla Władysława Jagiełły przeszedł spod prawa polskiego na
prawo magdeburskie. Mimo takiego przywileju do schyłku XIV wieku Przemęt tracił na znaczeniu,
głównie ze względu na nowopowstające
powstające ośrodki miejskie w okolicy. W 1408 r. miasto zostało
sprzedane Cystersom. W XVII i XVIII w. teren Ziemi Przemęckiej został objęty działaniami wojennymi
(przemarsze wojsk saskich i szwedzkich), co wiązało się ze zniszczeniami. W kolejnych latach nie tylko
skupiono się na odbudowie zniszczeń, ale także na budowie nowych obiektów, w szczególności
budynków o charakterze sakralnym.
W roku 1793 Ziemia Przemęcka w wyniku drugiego rozbioru Polski znalazła się w zaborze
pruskim. Władze pruskie w 1796 r. ogłosiły deklarację o konfiskacie dóbr polskich, znajdujących się
we władaniu duchownych, starostów i majątków królewskich oraz o przejęciu ich przez skarb pruski.
Zarekwirowanie ziemi klasztornej, która była głównym źródłem utrzymania opactwa, spowodowało
trudności finansowe. Najprawdopodobniej w związku z tym na wniosek opata przemęckiego władze
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pruskie zmieniły status Przemętu z miejskiego na wiejski, przez co w 1797 r. miasto stało się wsią.
W 1835 r. klasztor został zlikwidowany przez władze pruskie.
Wraz z zakończeniem I wojny światowej oraz wybuchem Powstania Wielkopolskiego Przemęt
powrócił do Polski. Pierwsze lata w II Rzeczypospolitej podobnie jak w całym kraju, także w Gminie
Przemęt, poświęcono na organizację życia politycznego, społecznego i re
religijnego.
ligijnego. W latach 19211921
1926 r. trwały prace zabezpieczające resztki klasztoru w Przemęcie. Rozebrano zniszczone skrzydło
wschodnie i odremontowano skrzydło zachodnie, które oddano do użytku proboszcza.
W 1922 roku Gmina Przemęt liczyła 579 ha. Oddzielny
Oddzielnymi
mi gminami były także: Przedmieście,
Kaszczor, Błotnica, Górsko, Mochy, Nowawieś, Osłonin, Radomierz, Starkowo, Wieleń, Zaborowo,
Mochy Nadleśnictwo. Gminy te tworzyły komisariat, którego siedziba mieściła się w Kaszczorze. Taki
podział utrzymywał się do 1928
928 roku, gdy zniesiono komisariaty i utworzono wójtostwa obwodowe –
wójtostwo powstało w Kaszczorze i objęło swym zasięgiem obszar dotychczasowego komisariatu.
W 1931 r. wójtostwo przeniesiono do Przemętu, a cztery lata później w wyniku reformy
administracyjnej w Polsce przekształcono je w zbiorową gminę wiejską Przemęt z siedzibą w
Przemęcie. Gmina Przemęt dzieliła się wówczas na 13 gromad (sołectw): Błotnica, Górsko, Kaszczor,
Mochy, Nowa Wieś, Osłonin, Perkowo, Przedmieście, Przemęt, Radomierz, Solec, Starkowo,
S
Wieleń.
Bucz stanowił wówczas oddzielną gminę, należącą do powiatu kościańskiego. Gmina Przemęt
zajmowała wówczas 144 km2 i zamieszkiwało ją 8212 mieszkańców - 6887 Polaków i 1325 Niemców.
We wrześniu 1939 roku, gdy wybuchła II wojna światowa, Przemęt został zajęty przez wojska
niemieckie. Kierownictwo obwodu ustanowiono w Mochach, które zdominowane były przez ludność
pochodzenia niemieckiego. Okupanci zmienili pols
polskie
kie nazwy miejscowości na niemieckie3,
25 października 1939 r. cała Wielkopolska, w tym także Przemęt, została włączona do III Rzeszy, a na
terenie Gminy rozpoczęły się wysiedlenia ludności polskiej4. 22 stycznia 1945 r. do Przemętu i
Przedmieścia wkroczyły wojska radzieckie. Wkrótce ukonstytuowały się nowe władze, a na stolicę
Gminy wybrano
ybrano Mochy, jako największą wówczas miejscowość. Reforma administracyjna kraju z
1975 r. ustanowiła siedzibę Gminy ponownie w Przemęcie. W 1993 rr. włączono do Przemętu
miejscowości Przedmieście i Zaborowo. Odtąd występują one pod jedną nazwą Przemęt.

3

Błotnica – Niedermuehleneck, Górsko – Bergdorf, Kaszczor – Altkoster, Mochy – Deutschendorf, Nowawieś –
Neudorf, Perkowo – Teichmoor, Przemęt – Weissberg, Radomierz – Maigloeckchendorf, Solec – Silz, Solec
Nowy – Silz Hauland, Starkowo – Obermuehlenbeck, Wieleń – Filehne.
4
Największe z wysiedleń miały miejsce w listopadzie 1940 i lipcu 1944. Z Przemętu wysiedlono wówczas około
15 polskich rodzin, czyli około 126 osób.
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2.1.3. Zagospodarowanie
agospodarowanie przestrzenne
W Gminie Przemęt od dnia 30 października 2012 r. obowiązuje uchwalone przez Radę Gminy
(uchwala RG nr XXX/187/12) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Przemęt, które określiło politykę przestrz
przestrzenną
enną Gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania
przestrzennego5. Przyjęte założenia zakładają wielofunkcyjny rozwój gminy, który umożliwia obok
funkcji rolniczej funkcjonowanie innych pozarolniczych dziedzin aktywności, takich jak turystyka i
rekreacja przywodna,
rzywodna, usługi, drobny przemysł i strefy aktywności gospodarczej lokalizowane przy
głównej drodze wojewódzkiej nr 305 Wschowa – Wolsztyn oraz przy drodze powiatowej nr 3823,
łączącej Świętno, gminę Przemęt i Bucz z miastem Śmigiel.
W przyjętych rozwiązan
rozwiązaniach
iach wzięto pod uwagę walory przestrzeni przyrodniczej oraz
kulturowej, które pozwoliły na wykreowanie struktury przestrzennej Gminy, podzielonej na trzy
rejony ponadlokalnymi ciągami ekologicznymi: rejon wschodni, południowy i zachodnio-północny.
zachodnio
Rejon wschodni
chodni posiada wiodącą funkcję rolniczo
rolniczo-usługową
usługową ze strefą aktywizacji gospodarczej. Rejon
południowy ze względu na atrakcyjne walory przyrodnicze (lasy i jeziora) posiada wiodącą funkcję
rekreacyjno-wczasową,
wczasową, związaną z turystyką przywodną, obok funkcji rrolniczej.
olniczej. Rejon zachodniozachodnio
północny, obejmujący obszar około połowy gminy, posiada funkcję wiodącą rolniczo-przemysłową
rolniczo
ze
względu na bogate złoża żwirów budowlanych i projektowaną strefę aktywizacji gospodarczej wzdłuż
drogi wojewódzkiej, pomiędzy Kaszczor
Kaszczorem a Mochami.
W koncepcji zagospodarowania przestrzennego dodatkowo wykreowano punktowo –
pasmowy system, obejmujący najbardziej atrakcyjne miejscowości określone jako punkty
koncentracji atrakcji turystycznej (PKAT) oraz atrakcyjne sieci połączeń tych punktów,
pu
oprócz dróg
kołowych, drogą wodną (szlaki kajakowe) oraz drogami pieszo – rowerowymi.
Ochrona tożsamości kulturowej i układów urbanistycznych terenów wiejskich wpływała na
pasmowo - promieniste ukształtowanie zabudowy zagrodowej i mieszkalnej, z preferencją
pre
do
kreowania bardziej zwartych układów sieci osadniczej i ograniczenia nadmiernie rozrastających się
układów pasmowych. Południowa część Gminy Przemęt ze względu na walory jezior, posiada
wiodącą funkcję letniskową w miejscowościach Olejnica, Osło
Osłonin,
nin, Wieleń. W miejscowościach tych
tereny zabudowy letniskowej są i będą ważnym atutem w rozwoju funkcji turystyczno wypoczynkowej.
Ustalenia studium zakładają znaczną aktywizację gospodarczą w oparciu o realne możliwości
rozwoju, które tkwią w przestrz
przestrzeni
eni przyrodniczej, kulturowej oraz w sferze społecznej atrakcyjnej
5

Tekst Studium i mapy: http://bip.przemet.pl/przemet/bip/rada
http://bip.przemet.pl/przemet/bip/rada-gminy/vi-kadencja/uchwaly--radygminy/20121.html?pid=4200
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Gminy Przemęt z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń wynikających z ochrony środowiska
przyrodniczego na obszarach chronionych: parku krajobrazowego, rezerwatów przyrody, a przede
wszystkim obszarów Natura 2000.
W Gminie opracowanych zostało 17 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w 8 miejscowościach (Mochy – 2 plany, Górsko – 1 plan, Wieleń – 6 planów, Kaszczor – 3 plany, Bucz
– 1 plan, Osłonin – 1 plan, Nowa Wieś – 1 plan, Starkowo – 3 plany).
Na terenie Gminy Przemęt w zakresie uwarunkowań i wymagań funkcjonalnych istnieją
konflikty przestrzenne pomiędzy różnymi, sąsiadującymi ze sobą formami aktywności, np.
przemysłem, handlem i usługami a turystyką, rolnictwem a potrzebami budownictwa
mieszkaniowego, stałego oraz rekreacyjnego, ochroną przyrody a rozwojem turystyki itp.
Kluczowe problemy Gminy w kwestii zagospodarowania przestrzennego stanowią:
•
•

•

•
•
•

brak planów miejscowych dla większości terenów Gminy,
brak harmonijnego nawiązywania architekturą nowej zabudowy do otoczenia,
nieprofesjonalne projekty elewacji, zagęszczenie obiektów o przypadkowych stylach na
małej przestrzeni, braki w zakresie projektowania przestrzeni wspólnej w zespołach
budynków,
ochrona ładu przestrzen
przestrzennego
nego dotycząca zachowania tożsamości kulturowej, zarówno w
aspekcie urbanistycznym, jak i architektury historycznych obiektów, charakterystycznych
dla Gminy,
bardzo liczne konflikty na obszarach problemowych, które muszą być otoczone
szczególną ochroną prz
przyrody i krajobrazu,
lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod
działalność gospodarczą,
duża liczba wniosków o decyzje o warunkach zabudowy, na terenach w znacznym
oddaleniu od istniejącej zabudowy i terenów uzbrojonych, co wiąże się z powiększaniem
chaosu przestrzennego i dezorganizacją krajobrazu.

2.1.4. Kultura i dziedzictwo kulturowe
Na terenie Gminy Przemęt znajduje się znaczna liczba zabytków. Wśród nich wyróżnić można
obiekty sakralne, dwory, pałace, parki i zespoły folwa
folwarczne
rczne związane z tradycją ziemiańską.
Spośród 14 istniejących
ch kościołów w Gminie Przemęt, 13 to
o świątynie rzymsko-katolickie.
rzymsko
Jedyny kościół ewangelicki znajduje się w Kaszczorze. Obecni
Obecnie
e zaadaptowany jest na galerię z wieżą
widokową. Najcenniejszymi i jednocześnie
dnocześnie najstarszymi świąt
świątyniami
yniami są na terenie Gminy dwa XVIIwieczne kościoły w Przemęcie: p.w. św. Jana Chrzciciela i p.w
p.w.. św. Piotra i Pawła. Pierwszy z nich
został zbudowany w latach 1651
1651-1690.
1690. Po południowej stronie budowli znajdują się fragmenty
dawnych
awnych zabudowań klasztornych. Kościół zachowany jest w bardzo dobrym stanie. Istnieje szansa
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na to, by odzyskał pełnię swojej świetności, gdyż w ostatnich latach poddawany jest gruntownym
remontom. Kościół p.w. św. Piotra i Pawła na tzw. Przedmieściu zost
został
ał wybudowany na przełomie
XVII-XVIII w. Przy jego odbudowie wykorzystano mury świątyni gotyckiej. Stan budowli również
ocenia się, jako dobry.
Na terenie Gminy Przemęt znajduje się sześć założeń dworsko i pałacowo parkowych
wpisanych do rejestru zabytków
zabytków. Wszystkie obiekty
ty są użytkowane i utrzymywane w zadowalającym
stanie technicznym. Za najcenniej
najcenniejszy należy uznać barokowy dwór w Popowie Starym z ciekawym
wystrojem sztukatorskim sali balowej
balowej. Wpisem do rejestru zabytków na terenie Gminy objęto parki w
miejscowościach:
ejscowościach: Barchlin, Bucz, Popowo Stare, Siekowo, Sokołowice i Wieleń. Wszystkie obiekty
zachowane są w stanie dostatecznym.
Gmina Przemęt bogata jest w obiekty pamięci narodowej upamiętniające ofiary
I i II wojny światowej. Obiektami tymi jest osiem pomników w miejscowościach: Błotnica, Mochy,
Perkowo, Przemęt (x2),, Sączkowo, Siekowo oraz Siekówko, a także dwie tabl
tablice
ice w miejscowościach
Starkowo i Kaszczor.
Do rejestru zabytków wpisane są także obiekty budownictwa folwarcznego. Wśród nich
wyróżnić można
ożna budynek folwarczny w Przemęcie, spichlerz w Siekowie, gorzelnię w Popowie Starym
oraz zespół zabudowań folwarcznych w Sokołowicach. Zły stan techniczny spichlerza wymaga
znalezienia sponsora bądź właściciela, który go
gotów byłby przeprowadzić remont i zaadaptować
z
obiekt
do pełnienia nowej funkcji. Podobny problem występuje w przypadku ośmiu zabytkowych wiatraków,
których stan techniczny także nie jest zadowalający (w dobrym stanie zachowane
chowane są jedynie dwa
obiekty w Kaszczorze, które użytkuje się na cele letniskowe).. Pozostałe budowle zachowane są w
szczątkowej formie.
Gmina Przemęt skupia bogate informacje obrazujące intensywne procesy osadnicze,
zachodzące tu od pradziejów po okres średniowieczny. Zostały one zarejestrowane przez
archeologów w postaci stanowisk archeologicznych. Z ,,Raportu o stanie zabytków w Gminie
Przemęt” sporządzonym
ądzonym w 2004 roku przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
wynika, iż na terenie Gminy Przemęt znajdują się 3 grodziska, 586 osad i 12 cmentarzysk.
Krzewieniem kultury w Gminie od 1973 roku zajm
zajmuje
uje się Gminny Ośrodek Kultury (GOK) z
siedzibą w Przemęcie. GOK jest organizatorem imprez o różnym charakterze: kulturalnym,
historycznym, turystycznym, sportowym czy rekreacyjnym. Cyklicznie, co roku GOK współtworzy
takie imprezy jak: Festyn nad Jeziorem Przemęckim, Średniowieczny Jarmark Rycerski, Przemęckie
Prze
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Rajdy Konne i Przemęckie Rajdy Rowerowe. Ponadto działalność GOK obejmuje organizację
koncertów i świąt patriotycznych. Ośrodek współpracuje także z Kołami Emerytów i Rencistów,
organizując dla ich członków imprezy kulturalne oraz wyjazdy integracyj
integracyjne
ne do kina, teatru, czy
muzeów. Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przemęcie działają cztery zespoły artystyczne: Grupa
Teatralna „Zaczarowana Dorożka”, zespół wokalny „GIOIELLI”, Dziecięco
Dziecięco-Młodzieżowa
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
oraz Grupa Mażoretek „Vena”.
Na terenie Gminy
ny Przemęt prężnie działa 118 Kół Gospodyń Wiejskich. Ich członkinie, swoim
działaniem integrują środowisko wiejskie, kultywują tradycj
tradycje
e regionalne, zaszczepiając je w młodych
pokoleniach. Rozwojowi kulturalnemu na terenie Gminy Przemęt sprzyja działalność Gminnej
Biblioteki Publicznej z siedzibą w Buczu. Obiekt istnieje od 11948
948 r. i posiada swoje filie w
miejscowościach Mochy, Przemęt i Kaszczor. We wszystkich bibliotekach w Gminie
Gmi
czytelnicy mogą
skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu. Według dany
danych z GUSu,
USu, w 2012 r. księgozbiór
bibliotek Gminy Przemęt liczył 3413 pozycji. Odnotowano 2035 czytelników, którzy dokonali łącznie
41 748 wypożyczeń księgozbioru.

2.2. Społeczeństwo
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2.2.1. Demografia
W 2012 r. Gminę zamieszkiwało 13 884 osób, co stanowi
tanowi 24,5% populacji
popul
powiatu
wolsztyńskiego.
ztyńskiego. W latach 2007
2007-2012 liczba Mieszkańców nieznacznie lecz stopniowo wzrastała, z
wyjątkiem roku 2010, kiedy liczba Mieszkańców zmniejszyła się. W analizowanym przedziale
czasu, liczba Mieszkańców wzrosła o 230 osób (tabela 1).
Tabela 1. Wybrane wskaźniki demograficzne Gminy Przemęt
Liczba ludności
Liczba ludności w wieku produkcyjnym
Przyrost naturalny
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w
wieku produkcyjnym
Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w
wieku przedprodukcyjnym

2007
13 654
8 657
59

2008
13 743
8 777
74

2009
13 804
8 854
68

2010
13 796
8 855
64

2011
13 837
8 884
48

2012
13 884
8 875
60

57,7

56,6

55,9

55,8

55,8

56,4

50,8

53,6

55,9

57,6

60,4

62,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wraz z ogólną liczbą ludności Gminy, rosła również liczba osób w wieku produkcyjnym i to w
tej grupie wiekowej można zaobserwować najbardziej dynamiczny wzrost. Liczba osób w wieku
produkcyjnym w poszczególnych latach stanowiła około 65% wszystkich Mieszkańców Gminy.

DG PMC Sp. z o.o.
Ul. Tylne Chwaliszewo 25,
25 61-103Poznań
tel. (61) 839 90 24, fax (61) 839 92 97
email: pmc@dgpmc.pl, www.dgpmc.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość przyrostu naturalnego nie kształt
kształtowała się korzystnie. Pomimo, że liczba z początkowego
roku analizy jest nieomal taka sama jak w roku ostatnim, to w odniesieniu do wciąż zwiększającej się
liczby Mieszkańców, przyrost
ost naturalny ma wartość ujemną. Informacja ta w zestawieniu z kolejnymi
analizowanymi wskaźnikami obciążenia demograficznego pozwala oszacować przyszły kształt
struktury wiekowej Mieszkańców Gminy.
Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadając
przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym
systematycznie malała. Jednocześnie znacznie zwiększała się liczba ludności w wieku
poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym. Sytuacja taka wskazuje na
modyfikacje struktury wiekowej mieszkańców Gm
Gminy.
iny. Przy założeniu niezmiennej liczby ludności w
wieku produkcyjnym, przybywa osób w wieku poprodukcyjnym, a jednocześnie zmniejsza się liczba
osób, które pracy jeszcze nie podjęły. Wskaźniki obciążenia demograficznego w Gminie Przemęt
można określić jako niekorzystne
niekorzystne.. Ukazują one tendencję występującą również na terenie całej Polski,
jaką jest starzenie się społeczeństwa.

2.2.2. Bezpieczeństwo publiczne
W Gminie funkcjonuje dziewiętnaście jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
Pożarnej Jednostki OSP
Przemęt, Kaszczor oraz
az Mochy należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego,
Gaśniczego
pozwalającego na ujednolicenie i koordynację działań ratowniczych podejmowanych wspólnie
wspó
z
Państwową Strażą Pożarną. Pozostałe jednostki OSP to trzy jednostki typu S – Bucz, Radomierz i
Sączkowo, oraz trzynaście jednostek typu M – Barchlin, Błotnica, Górsko, Kluczewo, Nowa Wieś,
Osłonin, Perkowo, Poświętno, Siekowo, Siekówko, Solec, SSolec Nowy i Starkowo.
Na terenie Gminy funkcjonuje również Posterunek Policji, który znajduje się w miejscowości
Przemęt.
zemęt. Według danych na lata 2007 – 2012 poziom przestępczości -ocenić
ocenić można jako niski (tabela
2). W Gminie na rok 2011 przypadał również niski odsetek liczby popełnionych przestępstw w
stosunku do powiatu wolsztyńskiego. Na liczbę przestępstw o charakterze kryminalnym
popełnionych w Powiecie (838)6, 19 przypadło na Gminę, co stanowi 2,26% przestępstw w powiecie.
Przestępstwa przeciwko mieniu zanotowane w Gminie stanowiły 3,8% tego rodzaju przestępstw w
powiecie.

6

Dane dla Powiatu Wolsztyńskiego zaczer
zaczerpnięte z danych GUS.
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Tabela 2. Statystyki policyjne w latach 2007
2007-2012:
2012: Gmina Przemęt

Rozboje
Włamania
Bójki
Kradzieże samochodów
Pozostałe kradzieże
Uszkodzenia mienia

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1
3
0
2
12
4

0
15
1
3
27
14

0
23
2
2
28
13

5
22
3
1
30
5

1
15
3
3
24
4

1
16
0
3
27
10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych EKSD KPP w Wolsztynie

2.2.3. Edukacja, oświata i sport
W roku szkolnym 2012/2013 Gmina Przemęt była organem prowadzącym dla pięciu
Zespołów Szkół, dwóch Zespołów Szkolno
Szkolno-Przedszkolnych,
Przedszkolnych, jednej Szkoły Podstawowej oraz czterech
Przedszkoli Samorządowych.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie
Przemęcie,
Zespół Szkół
ół w Buczu (Gimnazjum i Szkoła Podstawowa) im. Edwarda Tomińskiego,
Zespół Szkół w Kaszczorze (Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe
z Oddziałem Integracyjnym),
Zespół Szkół w Mochach (Gimnazjum i Szkoła Podstawowa)im. Jana Pawła II,
Zespół
pół Szkół w Przemęcie (Gimnazjum i Szkoła Podstawowa) im. Powstańców
Wielkopolskich,
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkolny w Kluczewie,
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkolny z Oddziałem Integracyjnym w Radomierzu,
Szkoła Podstawowa w Biskupicach,
Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu,
Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach,
Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi,
Przedszkole Samorządowe w Przemęcie.

Na terenie Gminy Przemęt działa także jedna szkoła niepubliczna i jedno przedszkole niepubliczne
nie
organem prowadzącym tej jednostki jest Stowarzyszenie Gospodarczo
Gospodarczo-Edukacyjne
Edukacyjne „Przyjaciele
Szkoły” w Starkowie.
W 2012 r. do szkół podstawowych uczęszczało 981 uczniów, przy czym niemal dokładnie
połowa uczniów była płci żeńskiej (491 os.) i męs
męskiej
kiej (490 os.). Naukę w pierwszej klasie
"podstawówki" rozpoczęło 165 uczniów, a skończyło ją 142 absolwentów. W oddziałach specjalnych i
integracyjnych uczyło się 7 osób w szkołach podstawowych i 8 osób w gimnazjach. W czterech
gimnazjach (22 oddziały) na terenie Gminy uczyło się 475 osób. Naukę zakończyło 166 absolwentów.
W ostatnich latach liczba uczniów w podstawówkach i gimnazjach w Gminie Przemęt systematycznie
malała. Spadek
padek liczby dzieci uczęszczających do szkół spowodowany jest pogarszającą się sytuacją
syt
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demograficzną. W przeciwieństwie do szkół podstawowych i gimnazjalnych, z każdym rokiem rosła
liczba dzieci w przedszkolach. W 2010 r. do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych uczęszczało 506 dzieci, a w 2012 r. już 597 „m
„maluchów”
aluchów” znajdowało się w 26,5
oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy.
Szkoły podstawowe i gimnazja były wypos
wyposażone
ażone w 199 komputerów, z czego 84% znajdowało
się w szkołach podstawowych. Prawie wszystkie miały dostęp do Internetu, a połowa z nich (w
szkołach
kołach podstawowych) wykorzystywała Internet szerokopasmowy. Z prawie 200 dostępnych w
szkołach komputerów 132 przeznaczone były do użytku uczniów i miały dostęp do Internetu (111 w
szkołach podstawowych i 21 w gimnazjach)
gimnazjach). Dwie pracownie komputerowe (z 10)
10 funkcjonowały w
Gimnazjach, pozostałe zlokalizowane były w podstawówkach. W szkołach podstawowych na terenie
Gminy na jeden komputer przypadało 9, a w gimnazjach ok. 23 uczniów.
W 2012 roku w Gminie Przemęt działało 10 klubów sportowych, skupiały one łącznie
łą
15
sekcji. Wśród 506 osób w nich ćwiczących, większość stanowili mężczyźni (364 os.). Ponad połowa
ćwiczących (359 os.) znajdowała się w grupie do 18 lat. Zajęcia w klubach w Gminie prowadziło 5
trenerów, 13 instruktorów sportowych i 3 osoby niepodle
niepodlegające
gające tym kategoriom.
Wśród infrastruktury sportowej na terenie Gminy wyróżnić należy sale sportowe znajdujące się przy
zespołach szkół:
•
•
•
•

im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Szkolnej 1 w Przemęcie,
przy ul. Kasztanowej 8 w Buczu,
przy ul. Szkolnej 7 w M
Mochach,
przy ul. Cysterskiej 9 w Kaszczorze.

Stadiony i boiska, przede wszystkim do piłki nożnej usytuowane są w:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przemęcie,
Buczu,
Radomierzu,
Mochach,
Kaszczorze,
Starkowie,
Solcu,
Błotnicy,
Osłoninie,

Część z tych miejsc służących rozwojowi kultury fizycznej wyposażona jest w szatnie, bieżnie i
zaplecze socjalne. Miejscowości Bucz, Kaszczor i Nowa Wieś dysponują boiskami do piłki ręcznej, a na
terenie Gminy są też boiska do piłki siatkowej (Siekowo i Wi
Wieleń),
eleń), do tenisa ziemnego z utwardzoną
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nawierzchnią (Bucz, Nowa Wieś, Przemęt) i boiska uniwersalne (m.in. Biskupice, Kluczewo, Perkowo,
Sączkowo, Siekówko, Radomierz, Poświętno, Starkowo, Górsko, Solec Nowy, Solec, Osłonin).
Osłonin W sali
GOKu przy ul. Jagiellońskiej 16 w Przemęcie znajduje się ogólnodostępn
ogólnodostępnaa siłownia, a otwarta
pływalnia – w miejscowości Olejnica, na terenie Ośrodka Dydaktyczno
Dydaktyczno-Sportowego
Sportowego należącego do
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
W

sezonie

2012/2013 drużyny

sseniorów
eniorów w oficjalnych rozgrywkach piłkarskich

organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej wystawiły LZS Sporting Przemęt, SKS Helios Bucz, UKS Sokół Kaszczor i UKS Rywal-Klon
Rywal
Mochy,
LZS Start Starkowo.
owo. Poza tym Helios ma sześć młodzieżowych drużyn piłkarskich, Sokół oraz LZS
Sporting Przemęt po cztery, a Rywal
Rywal-Klon - dwie.
Do innych sekcji sportowych działających na terenie Gminy należą:
•
•
•
•
•
•

tenis stołowy w LZS Start Sta
Starkowo,
biegi na orientację w HKS Azymut Mochy,
szachy w UKS Gambit Bucz,
taekwondo w KS Kuk
Kuk-Son Pawłowice,
judo w UKS Pohl Judo Przemęt,
piłka nożna kobiet w UKS Kluczewo.

2.2.4. Opieka zdrowotna
Mieszkańcy Gminy Przemęt mają zagwarantowany dostęp do podstawowej opieki
zdrowotnej. Na terenie Gminy
ny Przemęt funkcjonują cztery Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.
Mieszczą się one w miejscowościach: Przemęt, Bucz, Mochy, Kaszcz
Kaszczor. W tych samych wsiach swoją
działalność prowadzą stomatolodzy. Dodatkowo, w Przemęcie usługi medyczne świadczy urolog,
chirurg i lekarz medycyny sportow
sportowej oraz lekarz medycyny pracy. W Kaszczorze przyjmuje ginekolog,
urolog, pediatra, neurolog i lekarz medycyny pracy. W przychodniach w Buczu i Mochach nie
przyjmują lekarze specjaliści. W razie konieczności skorzystania z p
pomocy
omocy lekarzy innych specjalności,
np. kardiologa, Mieszkańcy
ieszkańcy Gminy korzystają z usług lekarzy przyjmujących w innych miastach, np. w
oddalonym o 25 km Wolsztynie. Apteki działają w czterech miejscowościach – Mochach, Przemęcie,
Buczu i Kaszczorze.
W ostatnich
tnich latach Gmina Przemęt była współorganizatorem różnego rodzaju badań
profilaktycznych, wśród których można wymienić: mammografię, komputerowe badanie wzroku,
badanie słuchu, badania RTG, spirometrię, profilaktykę raka szyjki macicy, czy program profilaktyczny
profila
schorzeń układu oddechowego. Do tej pory, w 2013 rr. badaniom profilaktycznym poddało się 335
mieszkańców Gminy.
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2.2.5. Problemy społeczne
Realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Przemęt zajmuje się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
(GOPS).. Do podstawowych zadań ośrodka należą przyznawanie i
wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami prawa, analiza i ocena zjawisk rodzących
zapotrzebowanie na świadczenia społeczne, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury
socjalnej, czy realizacja
lizacja nowych form pomocy i samopomocy społecznej. Ponadto, GOPS zajmuje się
bezpłatnym udostępnianiem łóżek, wózków inwalidzkich i innych sprzętów ortopedycznych dla osób
niepełnosprawnych i chorych, wydawaniem odzieży używanej pozyskiwanej od osób prywatnych.
prywa
GOPS pomaga też w wyposażaniu mieszkań osobom w trudnej sytuacji życiowej (tabela 3).
Jednym z największych problemów społecznych w Gminie Przemęt jest problem
niepełnosprawności. W 2010 r. problem ten dotykał ponad 60% podopiecznych tutejszego ośrodka.
ośr
W kolejnych latach skala problemu nieznacznie malała. W 2011 r. 56%, a w 2012 r. 52%
beneficjentów GOPS w Przemęcie dotkniętych było problemem niepełnosprawności.
Kolejnym, widocznym w Gminie problemem społecznym jest ubóstwo. W 2010 r. dla 25%
beneficjentów
ficjentów tutejszego ośrodka stanowiło ono powód przyznania pomocy. Obserwowano
Obserw
intensywny wzrost zubożenia podopiecznych GOPS w Przemęcie - w 2012 r. 34% rodzin przyznano
zapomogę z tytułu ubóstwa.
W GOPS w Przemęcie pojawia się także problem przemocy w rodzinie. W 2010 r. w Gminie
założonych zostało 24 tzw. „Niebieskich Kart”, które dokumentują fakty związane z przemocą. W
2011 r. wydano osiem Kart, a w 2012 r. założonych b
było sześć procedur. Choć tendencja w przypadku
zakładania „Niebieskich Kart” była spadkowa, należy mieć świadomość, że wiele przypadków
przemocy w rodzinie nie jest zgłaszana z powodu strachu, wstydu, czy braku wiary w skuteczność
prawa i obowiązujących procedur. Statystyki dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie nie
przedstawiają całego obszaru problemu przemocy w Gminie Przemęt.
Problemem dotykającym M
Mieszkańców
ieszkańców Gminy Przemęt jest także alkoholizm. Z informacji
przekazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, iż w 2010 r.
na terenie Gminy Przemęt było 26 os
osób nadużywających alkoholu,, w tym nowo zgłoszonych było 11
osób. W 2011 r. liczba ta wzrosła do 35 osób, w stosunku, do których Komisja prowadziła
postępowanie, z czego 7 osób było nowo zgłoszonych. W 2012 r. liczba osób nadużywających alkohol
spadła do 22 osób. Problem alkoholizmu dotyka całe rodziny, nie tylko osobę uzależnioną. W 2010 r.
przyznano pomoc z tego tytułu 18 rodzinom. W 2011 r. liczba ta zmalała do 11 rodzin, natomiast w
2012 r. pomoc skierowano do 14 rodzin. Na terenie Gminy działa także grupa AA.
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W Gminie Przemęt występuje także problem dysfunkcjonalności rodzin. Według danych z
2011 r. na terenie Gminy było 13 rodzin z ograniczoną władzą ro
rodzicielską
dzicielską i pozostających pod
nadzorem kuratora. W Gminie funkcjonowało 11 rodzin zastępczych, a z kolei 10 dzieci z terenu
Gminy Przemęt przebywało w takich rodzinach.
W 2013 roku w Gminie realizowany jest projekt „Aktywnym Być” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SSpołecznego
połecznego „Człowiek – najlepsza
inwestycja”.
”. Projekt ten pomaga podnieść kwalifikacje
kwalifikacje, a także nabyć nowe umiejętności. Skierowany
jest dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych lub w inny sposób wykluczonych.
Tabela 3. Pomoc skierowana do mieszkańców Gminy Przemęt w 2012 r. przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Forma pomocy
Usługi
opiekuńcze
Pobyt w DPS

Liczba
rodzin

Problem rodziny

3

-długotrwała
długotrwała lub ciężka choroba,
-niepełnosprawność
niepełnosprawność

8

- bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego,
- długotrwała i ciężka choroba
- niepełnosprawność
- ubóstwo
- ubóstwo
- bezdomność
- potrzeba ochrony macierzyństwa
- wielodzietność
- bezrobocie
- niepełnosprawność
- długotrwała lub ciężka choroba
bezradność
w
sprawach
opiek.-wych.
opiek.
i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych
- przemoc w rodzinie
- alkoholizm
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
-bezdomność
bezdomność
- bezrobocie
- długotrwała choroba
- niepełnosprawność
- ubóstwo
- ubóstwo
- bezdomność
- potrzeba ochrony macierzyństwa
- wielodzietność
- bezrobocie
- niepełnosprawność
- długotrwała lub ciężka choroba
bezradność
w
sprawach
opiek.-wych.
opiek.
i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych
- alkoholizm
- alkoholizm,
- bezdomność
- bezrobocie
- potrzeba ochrony macierzyństwa
- ubóstwo
- sytuacja kryzysowa

Zasiłki
celowe
i w naturze

194

Zasiłek stały

15

Zasiłek okresowy

30

Schronienie

4

Kwota
świadczeń
15 642,00
195 905,00

191 827,00

59 945,00

38 199,00

7 044,00
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Posiłki

152

- ubóstwo
- bezdomność
- potrzeba ochrony macierzyństwa
- wielodzietność
- bezrobocie
- niepełnosprawność
- długotrwała lub ciężka choroba
bezradność
w
sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych
- alkoholizm

Źródło: Urząd Gminy Przemęt

2.2.6. Instytucje pozarządowe
Aktywność społeczną Mieszkańców Gminy należy ocenić jako ponadprzeciętną. W latach
2007-2012 liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych przypadająca na 10 tys.
Mieszkańców wzrastała i przewyższała analogiczne wartości dla pozostałych gmin w powiecie (tabela
4). Co więcej, w każdym roku przewyższała także średnią dla województwa.
Tabela 4. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców
Jednostka terytorialna
Wielkopolskie
Powiat wolsztyński
Przemęt
Siedlec
Wolsztyn

2007
25
25
29
25
23

2008
26
26
29
26
24

2009
27
27
29
25
26

2010
28
27
30
25
26

2011
30
27
31
25
26

2012
31
29
34
25
29

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na terenie Gminy Przemęt funkcjonują następujące instytucje pozarządowe:
Organizacje pozarządowe
dowe i stowarzyszenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech" - Przemęt,
Stowarzyszenie Gospodarczo
Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele Szkoły" - Starkowo,,
Przemęckie Stowarzyszenie „Bądźmy Razem" - Przemęt,
Stowarzyszenie Przyjaciół Moch - Mochy,
Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Cystersów na Ziemi Kaszczorskiej, Wieleńskiej i
Osłoninskiej „Razem" – Kaszczor
Kaszczor,
"Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Perkowo" - Perkowo,
Ochotnicza Straż Pożarna w Przemęcie
Przemęcie,
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Grupa Leszczyńska – Przemęt,
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Przedszkolnego w Radomierzu.

Związki i koła:
•
•
•
•
•
•

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Przemęt,
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Buczu
Buczu,
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mochach
Mochach,
Koło Emerytów,
ytów, Rencistów i Inwalidów w Siekó
Siekówku,
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaszczorze, Wieleniu, Osłoninie, Górsku Kaszczor,
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Solcu Nowym
Nowym,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Wsi
Wsi,
Koło Gospodyń Wiejskich
h w Mochach
Mochach,
Koło Gospodyń Wiejskich w Siekowie
Siekowie,
Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach,
Koło Gospodyń Wiejskich w Borku,
Koło Gospodyń Wiejskich w Buczu,
Koło Gospodyń Wiejskich w Gó
Górsku,
Koło Gospodyń Wiejskich w Perkowie,
Koło Gospodyń Wiejskich w Popowie Starym,
Koło Gospodyń Wiejskich w Przemęcie
Przemęcie,
Koło Gospodyń Wiejskich w Są
Sączkowie,
Koło Gospodyń Wiejskich w Solcu,
Koło Gospodyń Wiejskich w SSiekówku,
Koło Gospodyń Wiejskich w Kluczewie,
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi,
Koło Gospodyń Wiejskich w Osłoninie,
Koło Gospodyń Wiejskich w Kaszczorze,
Koło Gospodyń Wiejskich w Radomierzu,
Koło Gospodyń Wiejskich w Starkowie.

2.3. Gospodarka
2.3.1. Działalność gospodarcza
W Gminie Przemęt, niedaleko drogi wojewódzkiej nr 305, działa podstrefa KostrzyńskoKos
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oferująca w okolicy miejscowości Mochy i Nowa Wieś
obszar inwestycyjny o powierzchni 5,75 ha.
Przedsiębiorstwa

na

terenie

Gminy

to

przede

wszystkim

mikroprzedsiębiorstwa

(zatrudniające do 9 osób). Stanowią one 95,6% wszystkich podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w REGON. Niecałe 3,9% stanowią małe przedsiębiorstwa, a średnie
przedsiębiorstwa,, zatrudniające powyżej 50 osób, prezentuje tabela 5.
Tabela 5. Wiodące przedsiębiorstwa w Gminie Przemęt w 2012 roku
Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 osób w Gminie Przemęt w 2012 roku
Firma Łabimex - przetwórstwo spożywcze, stolarka PCV, produkcja elementów budowanych,
restauracja Ballada (Bucz, Nowa Wieś, Przemęt)
Marmorin - produkcja artykułów wyposażenia łazienek, ceramika sanitarna, armatura, wanny
kabiny, itp. (Starkowo)
Firma Słomiński - zakład mięsny, rzeźnictwo (Kaszczor)
Amjadi International-Pol
Pol Sp. zoo, Sp. k. Przetwórstwo Handlowe (Kaszczor)
Firma SPOIW-CANDI „DĘBOWA POLSKA“ Spółka Jawna oddział Kaszczor, zakład drzewny (Kaszczor)
Metzler Sp. zoo - produkcja podłóg drewnianych (Kaszczor)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Przemęt

W roku 2012 w rejestrze REGON na terenie Gminy zarejestrowanych było 1449 podmiotów
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gospodarki narodowej, co stanowiło niecałe 23% podmiotów powiatu wolsztyńskiego (tabela 6). W
Gminie dominującym sektorem gospodarki było rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo. W 2012 r. 468
podmiotów gospodarczych i 459 osób fiz
fizycznych
ycznych wpisywało się w ten rodzaj działalności. W Gminie
co trzeci, a w powiecie co piąty podmiot gospodarczy zarejestrowany w REGON prowadził działalność
związaną z rolnictwem. Do dominujących branż można zaliczyć również budownictwo oraz handel
hurtowy i detaliczny i naprawę pojazdów samochodowych
samochodowych.
Tabela 6. Struktura działalności według branż

Branża

Sekcja A+B: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, górnictwo i
wydobywanie
Sekcja C+D+E: Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja F: Budownictwo
Sekcja G: Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle
Sekcja H: Transport i gospodarka magazynowa
Sekcja I: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Sekcja J: Informacja i komunikacja
Sekcja K: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Sekcja L: Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Sekcja M: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Sekcja N+O: Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne oraz działalność w zakresie
usług administrowania i działalność wspierająca
Sekcja P: Edukacja
Sekcja Q: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Sekcja R: Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Sekcja S i T i U: Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa
domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
RAZEM

Liczba
podmiotów
gospodarczych
wpisanych do
rejestru REGON

Liczba osób
fizycznych
prowadzących
działalność
gospodarczą

468
118
248

459
100
238

257
70

229
66

25
12
12
7
42

21
10
12
1
37

30
45
29
29

9
11
27
12

57
1449

36
1268

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS na rok 2012

Ponad średnią powiatową w strukturze branż wyróżniał się udział budownictwa oraz
działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (rysunek 3). Wyraźnie mniejszy udział w
strukturze branż w Gminie w porównaniu z powiatem zanotowano w takich sekcjach jak:
j
przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych,
działalność
ziałalność związana z obsługą rynku nieruchomości
nieruchomości, a także działalność
ziałalność profesjonalna, naukowa i
techniczna.
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Rysunek 3. Procentowy udział podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność
gospodarczą wg rejestru REGON w gminach powiatu wolsztyńskiego w roku 2012
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL na rok 2012

Wskaźnikiem świadczącym o poziomie pr
przedsiębiorczości
zedsiębiorczości Mieszkańców jest liczba
podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców. Wyniósł on w Gminie w 2012 rr. 1044, co w porównaniu z wartością 1111 w powiecie
pozwala stwierdzić zadowalający poziom tej cechy u Mieszkańców Gminy. Podobną sytuację
zaobserwować można analizując wskaźnik liczby nowo zarejestrowanych jednostek prowadzących
działalność gospodarczą zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców. Gmina
osiągnęła w roku 2012
2 wynik 73 co stanowi wartość niewiele mniejszą od średniej powiatowej, która
wynosi 80.

2.3.2. Rynek pracy
Rosnące bezrobocie
bocie jest jednym z naj
najpoważniejszych
iejszych problemów społeczno-gospodarczych
społeczno
naszego kraju. Zjawisko bezrobocia najbardziej zauważalne jest na terenach wiejskich i w małych
miastach. W Gminie Przemęt w 2012 r. zarejestrowanych było 497 osób bezrobotnych (tabela 7).
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Tabela 7. Liczba osób w wieku produkcyjnym i bezrobotnych w Gminie Przemęt w latach 20082008
2012
2008
176

2009
347

2010
387

2011
406

2012
497

kobiety

110

192

214

232

286

mężczyźni
Osoby w wieku produkcyjnym
ogółem, w tym:

66

155

173

174

211

9382

9513

9057

9150

9148

kobiety

4559

4645

4242

4267

4256

4823

4868

4815

4883

4892

Bezrobotni ogółem, w tym:

mężczyźni

Źródło: Urząd Gminy Przemęt

W porównaniu z początkowym rokiem analizy, liczba bezrobotnych w 2012 r. była aż o 321 osób
wyższa, czyli
zyli wzrosła prawie trzykrotnie. Jednocześnie liczba osób w wieku produkcyjnym
zamieszkująca terenie Gminy w 2012 r. była o 2% niższa niż w roku 2008. Bezrobocie rosło,
ro
zarówno
wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn.
Biorąc pod uwagę strukturę bezrobocia na terenie Gminy, można zauważyć, że największe
bezrobocie występuje wśród ludzi młodych, w przedziale wiekowym 18
18-34
34 lata, posiadających
wykształcenie policealne i średnie zawodowe oraz zasadnicze zawodowe (tabela 8). Większość z osób
bezrobotnych stanowią także osoby, których staż pracy jest krótki, pomiędzy 11-5
5 lat.
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Tabela 8.. Poziom i struktura bezrobocia w Gminie Przemęt w latach 2007-2013
2007
Wyszczególnienie

2008 2009 2010 2011 2012 2013*

18-24

WIEK
73

140

143

25-34

37

82

35-44

21

50

45-55

30

55-59
60-65

157

190

126

104

93

139

122

46

60

62

53

45

59

53

53

55

13

26

31

32

46

35

2

4

4

11

7

11

WYKSZTAŁCENIE
wyższe

6

14

27

39

48

47

policealne i średnie zawodowe

45

100

91

95

119

89

średnie ogólnokształcące

15

37

32

24

39

34

zasadnicze zawodowe

70

137

162

178

195

158

40
59
ponadgimnazjalne i poniżej
STAŻ PRACY

75

70

96

74

do 1 roku

19

35

44

29

42

40

1-5

45

90

102

117

144

111

5-10

21

42

60

72

87

67
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10-20

26

63

55

57

71

58

20-30

18

34

39

44

50

43

30 lat i więcej

6

12

17

18

21

21

bez stażu

41

71

70

69

82

62

CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY
do 1 roku

25

38

42

53

62

59

1-3

56

104

108

110

121

95

3-6

44

96

97

92

108

62

6-12

20

71

74

54

86

70

12-24

14

30

54

69

79

72

powyżej 24

17

8

12

28

41

44

RAZEM:

176

347

387

406

497

402

*dane na dzień 30.11.2013 r.
Źródło: Urząd Gminy Przemęt
Przemęt, Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

2.3.3. Rolnictwo
Gmina Przemęt pod względem gospodarczym ma charakter typowo rolniczy. Większość
terenów wykorzystywana jest w rolnictwie, z całej powierzchni Gminy (22531 ha) 58% stanowią
użytki rolne, z czego ok 40% to gleby klasy III i IV
IV. Bonitacja gleb Gminy jest jedną
jedn z najsłabszych w
województwie Wielkopolskim, a gleby prawnie chronione klas wyższych nie występują (kl. I i II). Przy
tak niskiej jakości ziem, poziom gospodarowania utrzymuje się na względnie wysokim poziomie,
głównie przez rozwój rolnictwa indywidualn
indywidualnego
ego z zachowaniem wysokiej kultury rolnej.
W Gminie zlokalizowanych jest wiele terenów objętych ochroną, Przemęcki Park
Krajobrazowy, który zajmuje 40% powierzchni Gminy, obszary objęte programem ochrony przyrody
Natura 2000 oraz inne tereny o wysokich w
walorach
alorach przyrodniczych. Tereny te, które są bardzo
atrakcyjne turystycznie i posiadają wysokie walory przyrodnicze, stwarzają równocześnie
ograniczenia i blokują rozwój gospodarki m.in. rolnictwa wielkotowarowego i przetwórstwa
rolniczego.
Na terenach gruntów ornych przeważają (prawie 70%) gleby napiaskowe kl. V-VIz,
V
zaliczane
do kompleksów żytnich. Lepszy stan gleb znajduje się w środkowej części Gminy, przeważają tam
gleby wytworzone z piasków gliniastych lekkich, bądź słabogliniastych na glinie. Są to
t przeważnie
gleby kl. IVa-IVb,
IVb, kompleksów żytnich: bardzo dobrego i dobrego, uzupełnione przez kompleks żytni
słaby. W niektórych częściach gminy występują gleby hydrogeniczne - gliniaste, zaliczane do
kompleksu zbożowo-pastewnego
pastewnego mocnego oraz piaszczyste – kompleksu żytniego słabego lub
zbożowo-pastewnego słabego.
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Według Narodowego
dowego Spisu Powszechnego z 2010 r., na terenie Gminy ponad 60% z gruntów
ogółem gospodarstw rolnych stanowią grunty orne. Ponadto w strukturze użytkowania gruntów
gospodarstw rolnych przeważają łąki (27% z gruntów gospodarstw rolnych)
rolnych przy niewielkiej
powierzchni sadów i pastwisk. Natomiast lasy stanowią ok. 5% powierzchni gruntów ogółem
gospodarstw rolnych.
Tabela 9. Powierzchnia i struktura gospodarstw rolnych według użytkowania gruntów
Powierzchnia i struktura użytkowania gruntów
powierzchnia w
%
ha
grunty ogółem
14351,35
100,00
użytki rolne
13083,35
91,16
grunty orne
9081,15
63,28
łąki
3896,27
27,15
pastwiska
64,77
0,45
sady
41,16
0,29
lasy
694,11
4,84
pozostałe grunty
573,89
4,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego na 2010 rok

W Gminie przeważają gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha, największa liczba
gospodarstw mieści się w przedziale od 1 do 5 ha i stanowią one jedną trzecią wszystkich
gospodarstw. Dwadzieścia pięć procent stanowią gospodarstw
gospodarstwa średniej wielkości tj. od 5-10
5
ha.
Najmniejsza liczba gospodarstw, to gospodarstwa duże powyżej 15 ha , jest ich 12%, przy czym
zajmują one największą powierzchnię – 43% z całkowitej powierzchni wszystkich gospodarstw.
Tabela 10
10. Liczba i powierzchnia gospodarstw rolnych
Wielkość
ogółem
do 1 ha włącznie
powyżej 1 ha
z czego:
1 – 5 ha
5 – 10 ha
10 – 15 ha
> 15 ha

Liczba gospodarstw
rolnych
szt.
1559
230
1329
517
390
234
188

%

Powierzchnia gospodarstw
rolnych

100
14,75
85,25

w ha
14 381,35
125,55
14 255,8

33,16
25,02
15,01
12,06

1656,75
3135,73
3152,86
6280,46

w%
100
0,87
99,13
11,52
21,80
21,92
43,67

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego
wszechnego Spisu Rolnego na 2010 rok

Klasy bonitacyjne gleb oraz struktura gospodarstw mają kluczowy wpływ na uprawy roślinne
na terenie Gminy. Rolnicy uzyskane plony wykorzystują raczej w produkcji zwierzęcej, przeważającą
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część upraw stanowią zboża - aż 90% powierzchni gruntów rolnych przez
przeznaczyli
naczyli pod zasiewy zbóż.
Znikomy procent uprawia warzywa gruntowe i ziemniaki i są to uprawy na własny użytek.
Tabela 11. Powierzchnia zasiewów upraw
Powierzchnia zasiewów wybranych upraw
ha

%

ogółem

8846,12

100

zboża razem

7979,79

90,21

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi

7817,05

88,37

ziemniaki

102,87

1,16

uprawy przemysłowe

117,76

1,33

2,93

0,03

0

0,00

5,67

0,06

209,76

2,37

buraki cukrowe
rzepak i rzepik razem
strączkowe jadalne na ziarno razem
warzywa gruntowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego
wszechnego Spisu Rolnego na 2010 rok

Ważną rolę w rolnictwie Gminy odgrywa chów zwierząt, szczególnie trzody chlewnej i drobiu,
natomiast spada liczba hodowanego bydła
bydła. Naa terenie Gminy znajdują się ubojnie i zakłady
przetwórstwa mięsnego - Zakłady Mięsne w Przemęcie Sp. z o.o. oraz Rzeźnictwo Firma Słomiński.
Tabela 12. Liczba gospodarstw rolnych z wyszczególnieniem prowadzonej hodowli zwierząt
Liczba gospodarstw rolnych z wyszczególnieniem prowadzonej hodowli
zwierząt
bydło razem
592
bydło krowy
462
trzoda chlewna razem
744
trzoda chlewna lochy
633
konie
112
drób ogółem razem
747
drób ogółem drób kurzy
737
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego na 2010 rok

2.4. Środowisko
2.4.1. Ochrona środowiska
W granicach Gminy
miny znajduje się 12 jezior o łącznej powierzchni 710 ha
ha, co stanowi 3,8% powierzchni
Gminy. Są one połączone wieloma ciekami wodnymi i stanowią cczęść
zęść Pojezierza Leszczyńskiego.
Wysokie walory przyrodniczo - krajobrazowe decydują o istnieniu dużej liczby obszarów specjalnie
chronionych. Tereny te nie obejmują wód powierzchniowych, ale istnieje ogólny zapis o tym, że
ochrona obejmuje tereny wód, zwłaszcza tych o charakterze rekreacyjno
rekreacyjno-wypoczynk
wypoczynkowym, głównie
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poprzez uregulowaną gospodarkę odpadami ściekowymi. Wody podziemne natomiast, objęte są
ochroną ONO i należą do nich GZWP Nr 150 Pradolina Warszawsko
Warszawsko-Berlińska
Berlińska (bez części na północny
wschód od Przemętu) i GZWP Nr 304 Zbiornik morenowy Zbąszy
Zbąszyń. Zgodnie z obowiązującym w
Polsce prawie (ustawa
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz.
1220 ze zmianami) na terenie Gminy wyznaczono obszary ochrony przyrody i są to trzy rezerwaty,
park krajobrazowy oraz obszar chronionego krajobrazu.
Przemęcki Park Krajobrazowy o powierzchni 21 450 ha został utworzony w 1991 roku.
Krajobraz parku jest efektem ostatniego zlodowacenia bałtyckiego, które miało miejsce 15 tys. lat
temu i celem jego utworzenia jest zachowanie tego ce
cennego
nnego krajobrazu polodowcowego.
polodowcowego Park
obejmuje gminy: Przemęt, Włoszakowice, Wijewo, Wschowa i część Święcichowy oraz jest częścią
obszaru Natura 2000 – Pojezierze Sławskie i Ostoja Przemęcka. Na jego terenie znajdują się 24 jeziora
rynnowe, największe z nich
ch to jezioro Przemęckie, Dominickie i Wieleńskie. Lasy zajmują około 40%
powierzchni parku i przeważają w nich bory sosnowe, oprócz których spotyka się również
drzewostany olszowe, bukowe oraz dębowe.
Na obszarze parku oraz Gminy Przemęt znajdują się 3 rezerwaty przyrody:
•

•

•

Wyspa Konwaliowa – o powierzchni około 24,9 hektara, otoczona jest przez wody Jeziora
Radomierskiego, przez które przebiega wodny kajakowy Szlak Konwaliowy. Nazwa wyspy
pochodzi od masowo rosnącej konwalii majowej z nasada pręcików o różowym
ró
zabarwieniu. Wyspę porasta ponad 100
100-letni drzewostan - dęby, klony, jesiony,
jesiony olchy,
lipy oraz wiele chronionych gatunków roślin np. lilia złotogłów, kosaciec syberyjski czy
buławnik czerwony. Na wyspie gnieździ się wiele rzadkich gatunków ptaków: kania
ka czarna
i kania rdzawa, czapla siwa, kilka gatunków dzięciołów, szpaków i gołąb siniak. Wyspa
Konwaliowa jest ścisłym rezerwatem przyrody i nie ma na nią wstępu.
Torfowisko nad Jeziorem Świętym - rezerwat ten zajmuje obszar 6,84 ha z czego dużą
część (0,98ha)
0,98ha) zajmuje Jezioro Święte. Został
ostał utworzony w 1959 r.
r w celu ochrony
torfowiska przejściowego z bagnicą torfową. Spośród gatunków roślin chronionych
występują między innymi: owadożerna rosiczka okrągłolistna, bobrek trójlistkowy i grążel
żółty. Jest jednym
ednym z nielicznych tak dobrze zachowanych torfowisk w Wielkopolsce.
Jezioro Trzebidzkie – rezerwat został utworzony w 2000 r.,, a jego powierzchnia wynosi
około 91 ha. Położony jest we wschodniej części gminy, pomiędzy miejscowościami
Trzebidza, Charbielin i Bucz. Powstał w celu ochrony eutroficznego zbiornika wodnego z
roślinnością wodną i szuwarową, buczyny pomorskiej oraz ze względu na bardzo dużą
liczbę gatunków ptaków lęgowych. Teren rezerwatu znajduje się wśród ważnych miejsc
rozrodu ptaków w skali Wi
Wielkopolski
elkopolski a na jego terenie żyją gęsi gęgawy, żurawie,
błotniaki zbożowe, wąsatki, kaczki, perkozy, łyski i bąki. Trudnodostępne położenie
jeziora powoduje, że występują tutaj również rzadkie gatunki ssaków: wydry i bobry.
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Na terenie Gminy występuje równi
również duża liczba pomników przyrody:
• Lipa drobnolistna -33 szt.
• Dąb szypułkowy -13
13 szt.
• Sosna pospolita -77 szt.
• Klon jawor -1szt.
• Daglezja zielona – 12szt.
• Buk pospolity – 1szt.
• Głaz narzutowy – 1szt.
• Jesion wyniosły – 1szt.
• Cis pospolity – 1szt.
Lasy ochronne (ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. Dz.U. Nr 101, poz. 444 oraz
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska ZNiL z dnia 25.08.1992 roku w sprawie szczegółowych
zasad i trybu uznawania lasów za ochronne) zajmują powierzchnię 2080,33 ha i znajdują się na
terenie wsi: Kaszczor, Mochy, Osłonin, Perkowo, Nowa Wieś, Radomierz, Solec Nowy, Solec oraz
Wieleń.
Na terenie Gminy znajdują się obszary ochrony przyrody Natura 2000 zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 rr. w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków (OSO) (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z późn. zm.) oraz obszaru ochrony siedlisk:
•

•

•

Wielki Łęg Obrzański (kod obszaru PLB 300004) obejmujący obszar na terenie Gminy
Przemęt 5166,9 ha – znajduje się tu 6 typów siedlisk wymienionych
mienionych w Załączniku I
Dyrektywy Habitatowej. Spotyka się tu także cenne rośliny chronione.
Obszar jest ostoją ptaków o randze europejskiej. Występuje tu co najmniej 17 gatunków
z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Szczególne znaczenie mają populacje gatunków
gatun
takich
jak: błotniak zbożowy, kania czarna i kania ruda, bocian biały oraz pustułka.
Pojezierze Sławskie ( kod obszaru PLB 300011) obejmujący obszar na terenie Gminy
Przemęt 8546,5 ha.. Na jego terenie występuje co najmniej 21 gatunków ptaków z
Załącznika
ka I Dyrektywy Ptasiej, 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
(PCK)
Ostoja Przemęcka ( kod PLH 300041) obejmujący obszar w całości położony na terenie
Przemęckiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 Pojezierza Sławskiego.
Ważnymi siedliskami obszaru są: kwaśne dąbrowy, lasy łęgowe, grądy i ekstensywnie
użytkowane
ytkowane łąki. Ostoja ma bardzo duże znaczenie w skali ponadregionalnej dla
zachowania licznych populacji gatunków, m. in.: jelonka rogacza, czerwończyka nieparka,
selera błotnego. W ekosystem
ekosystemach
ach wodnych ostoi odnotowano aż 12 gatunków
zagrożonych ramienic, w tym 3 z nich podlegają ochronie prawnej.

Całą Gminę Przemęt poza jednym sołectwem obejmuje kolejna forma ochrony przyrody o
łącznej powierzchni 412,25km² i jest to Obszar Chronionego Krajobrazu: Przemęcko-Wschowski
Przemęcko
i
kompleks leśny Włoszakowice wyznaczony Rozporządzeniem nr 82/92 Wojewody Leszczyńskiego z
dnia 1 sierpnia 1992 roku w celu zachowania i ochrony obszarów o cechach środowiska zbliżonego do
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naturalnego orazz zapewnienia społeczeństwu niezbędnych warunków do wypoczynku i korzystania z
walorów krajobrazowych dla turystyki.
2.4.2. Turystyka
W Gminie Przemęt znajduje się duża liczba jezior
jezior, lasów oraz łąk i to właśnie wysokie walory
środowiska naturalnego - przyrodnic
przyrodnicze i krajobrazowe, stworzyły dogodne warunki do rozwoju
turystyki i agroturystyki.. Turystyka jest znaczącą gałęzią gospodarki Gminy, generuje miejsca pracy
oraz znaczne przychody, czego potwierdzeniem jest liczba udzielonych noclegów (tabela 13).
Tabela 13.. Liczba miejsc noclegowych i udzielonych noclegów w Gminie Przemęt
2007
miejsca noclegowe całoroczne VII
udzielone noclegi ogółem I-XII

2008

2009
0

2010

2011

2012

0

96

142

142

38396
23842
30887
Źródło: Na podstawie danych z GUS

39814

37203

34140

0

Gmina położona jest w 40% na obszarze Przemęckiego Parku Krajobrazowego a więc na
terenie objętym ochroną. Bogactwo przyrody i krajobrazu sprawia, że gmina reprezentuje wysoki
poziom estetyki infrastruktury turystycznej. Wyznaczone zostały szlaki turystyczne – kajakowe,
piesze, rowerowe oraz konne.
Jeziora połączone są kanałami i strumieniami, tak aby tworzyły zamkniętą pętlę o długości
37km. Na tej długości powstał Konwaliowy Szlak Kajakowy, który przyciąga zarówno początkujących
jakk i zaawansowanych żeglarzy i kajakarzy. Na jednym z odcinków szlaku leży rezerwat przyrody o
nazwie Wyspa Konwaliowa, na której występuje różowa nasada pręcików oraz inne gatunki flory i
fauny chronionej. Drugim Szlakiem kajakowym jest Kajakowa Pętla Cyst
Cysterska.
erska. Istniejące szlaki
rowerowe oraz konne są zróżnicowane pod względem atrakcji i obiektów, które warto zobaczyć.
Wyznaczone są cztery różnej długości szlaki rowerow
rowerowe:
•
•
•
•

Szlak Słoneczny – 23 km,
Szlak Kaszczorski – 19 km,
Szlak Górski – 22 km,
Szlak Konwalii – 31 km,

oraz cztery szlaki konne:
•
•
•
•

Szlak Pałacowy – 17 km,
Szlak Trzebicki – 25 km,
Szla Białogórski – 37 km,
Szlak Konwaliowy – 38 km.

Ponadto do dyspozycji turystów i mieszkańców na terenie gminy wyznaczone zostały szlaki piesze.
Na terenie Gminy zlokalizowane są punkty widokowe, pozwalające na podziwianie
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krajobrazu, które leżą na wyżej wymienionych szlakach i są to kolejno: punkt widokowy w Olejnicy,
Siekowie, Kaszczorze oraz wzniesienie Babulina o wysokości 112 m n.p.m.
Atrakcyjną ofertą turysty
turystyczną,
czną, która przyciąga ludzi z większych miast są liczne gospodarstwa
agroturystyczne. Najważniejsze z nich to Stara Stajnia w Wieleniu, Zagroda u Rzeźbiarza w Górsku, w
której znajduje się bogata galeria rzeźb ptaków występujących na terenie Przemęckiego Parku
P
Krajobrazowego oraz Stara Chata u Kowola w Kluczewie.
W Gminie znajduje się również ślad po dawnym zakonie Cystersów pochodzących z Francji.
Szlak cysterski to europejski szlak turystyczny, który biegnie od Portugalii do Francji przez Niemcy aż
do Polski. Decyzje o utworzeniu szlaku podjęła Rada Europy w 1990 roku - w 900. rocznicę urodzin
św. Bernarda z Clairvaux, mistyka i głównego duchowego twórcy zakonu. Cystersi zostawili po sobie
trzy klasztory, leżące na terenie Gmin
Gminy. Pierwszy z nich to późnobarokowy
rokowy kościół pw. Św. Wojciecha
w Kaszczorze, wybudowany przez zakon w latach 1764-1777.
1777. Posiada on zabytkowy ołtarz główny z
renesansowym krucyfiksem z drugiej połowy XVI w., dwa ołtarze boczne oraz późnobarokową
ambonę z rzeźbą Matki Boskiej Niepokalane
Niepokalanejj umieszczoną na zwieńczeniu baldachimu. Następnym
ważnym punktem na szlaku jest późnobarokowy kościół pw. Narodzenia NMP w Wieleniu powstały w
latach 1731-1742.
1742. Położony nad brzegiem je
jeziora,
ziora, cel licznych pielgrzymek, głównie ze względu na
pochodzącą z drugiej
ugiej połowy XV wieku, słynącą cudami gotycką rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem o
nazwie „Ucieczka Grzeszników”.. Trzeci i ostatni obiekt znajduje się w Przemęcie, jest to barokowy
kościół pw. Św. Jana Chrzciciela i powstał on w latach 1651
1651-1690.
Inne ważne
ne zabytki znajdujące się w Gminie:
•

•
•
•
•

•
•
•

Pałac w Siekowie – wybudowany w stylu renesansu francuskiego w latach 1878 – 1879
dla Zygmunta Czarneckiego, pałac leży na terenie Parku (15ha), który wpisany jest na listę
zabytków przyrody,
klasycystyczny dwór w Sokołowicach – położony w parku (4,5 ha), zbudowany w 1806 r.
r
dla Andrzeja Skarżyńskiego,
późnobarokowy kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Przemęcie – przebudowany
w XVII w. z wcześniejszej budowli gotyckiej, z rokokowym wyposażeniem wewnątrz,
kościół
iół cmentarny pw. ŚŚw. Andrzeja w Przemęcie – zbudowany XIX wieku,
drewniany kościół pw. Św. Barbary w Buczu – powstały w 1782 r. reprezentujący wiejski
styl barokowy, wyposażony w ołtarz główny z XVII wieku , dwa poboczne z XVIII wieku
oraz ambonę z fragmentami z XII wieku,
klasycystyczny pałac w Buczu – wybudowany w XIX wieku wokół którego rozciąga się park
założony na przełomie XVII i XVIII wieku,
późnobarokowy dwór w Popowie Starym z lat 1775 – 1785 z oryginalnymi dekoracjami
sztukatorskimi i parki
parkiem z końca XIX wieku,
zabytkowe wiatraki w: Radomierzu, Siekowie, Siekówku, Kaszczorze, Błotnicy, Barchlinie i
w Kluczewie.
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2.5. Infrastruktura techniczna
2.5.1. Drogi i mała infrastruktura
Na obszarze Gminy Przemęt na koniec 2012 r. istniała siatka drogowa o długości
długośc 181,1km.
Długość odcinka drogi wojewódzkiej nr 305 Wolsztyn – Solec – Mochy – Kaszczor - Wschowa wynosi
15,7km.
km. W Kaszczorze droga ta krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 316 Sławocin – Ciosaniec Kaszczor. Istotną rolę odgrywa też droga nr 3820, która sstanowi
tanowi szkielet komunikacyjny dla całej
gminy. Droga ta przebiega przez Mochy, Przemęt, Bucz i wiedzie do miejscowości Śmigiel. Przemęt
posiada połączenie z Włoszakowicami drogą nr 33823.
823. Przez Gminę przebiega 84,8km
84,8
dróg
powiatowych oraz 80,6 km dróg gminn
gminnych.
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Rysunek 4. Sieć drogowa w Gminie Przemęt
Źródło: http://www.przemet.pl/zdjecia/prezentacja/mapa_gminy_graficzna_duza.jpg

W odległości kilkunastu kilometrów od gminy przebiega trasa nr 5 (E
(E–261),
261), która łączy Jelenią
Górę z Gdańskiem. Trasa ta przebiega przez Leszno, oddalone od miejscowości Przemęt o 30km oraz
przez Śmigiel, odległy o 17km. Do ważnych połączeń komunikacyjnyc
komunikacyjnych
h należą też droga krajowa nr 12
(Zielona Góra – Jarocin) przebiegająca przez Wschowę (27km od Przemętu) i droga krajowa nr 32
(Sulechów – Poznań) przebiegająca przez Wolsztyn (25km od Przemętu).
Stan dróg jest zróżnicowany
zróżnicowany: cały odcinek przebiegającej przez Gminę drogi wojewódzkiej
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wymaga remontu. Pozostałe drogi powiatowe i gminne wymagają na wielu odcinkach modernizacji i
remontu.
Przez Gminę przechodzi czynna linia kolejowa nr 359 relacji Leszno – Zbąszyń dzieląca Gminę
na część wschodnią i zachodnią. Na terenie Gminy znajduje się pięć stacji: Starkowo, Błotnica,
Perkowo i Nowa Wieś Mochy, Solec Nowy a pociąg kursuje na tej linii pięć razy dziennie.
Na koniec 2012
12 r. na terenie Gminy znajdowało się 14,4km ścieżek rowerowych, które
wykorzystywane są nie tylko przez Mieszkańców, ale także przez licznych turystów przybywających
do Gminy.
Komunikacja autobusowa w Gminie oparta jest o usługi transportowe świadczone przez
pr
PKS i
firmy prywatne i obejmuje większość miejscowości w Gminie. Na terenie Gminy zlokalizowane
zlokalizowan są 3
stacje benzynowe, obsługujące transport drogowy.

2.5.2. Wodociągi i kanalizacja
Na koniec 2012 r. długość sieci wodociągowej w Gminie Przemęt wynosiła 113,5km.
113,5
Długość
sieci kanalizacyjnej w tym samym okresie wynosiła 75,2
75,2km. W 2012 r. dostęp do sieci wodociągowej
miało 75% natomiast do sieci kanalizacyjnej 49% ogółu ludności. Dostęp do sieci wodociągowej jest
zapewniony wszystkim mieszkańcom Gminy za wyjątki
wyjątkiem
em miejscowości Osłonin. Projekt budowy
sieci wodociągowej w Osłoninie planowany jest w latach 2014
2014-2015.
Na koniec 2012 r. 30% miejscowości Gminy miało dostęp do kanalizacji.
kanaliz
Na dzień
31.12.2012 r. Mieszkańcy
ieszkańcy miejscowości: Przemęt, Błotnica, Starkowo, Rad
Radomierz,
omierz, Osłonin, Wieleń,
Kaszczor i część Moch mieli zapewniony dos
dostęp do kanalizacji sanitarnej. Na terenie Gminy działają
dwie oczyszczalnie ścieków w Wieleniu i Przemęcie oraz czasowo trzecia w Mochach.

2.5.3. Gospodarka odpadami
Gospodarowaniem odpadami komu
komunalnymi
nalnymi na terenie Gminy zajmuje się Związek
Międzygminny „OBRA” Berzyna 6. Na podstawie porozumień (przygotowanych przez Związek OBRA)
odbiorem odpadów zajmuje się Firma Usługowo – Handlowa Dominik Zając z Błotnicy.
Błotnicy Miejscem
składowania odpadów z gmin nal
należących
eżących do związku OBRA jest Centrum Zagospodarowania
Odpadów w Piotrowie I. Gmina posiada regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Przemęt zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/220/13 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 lutego 2013 r.
zmieniony Uchwałą Nr XXXVI/230/13 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 kwietnia 2013 r.
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2.5.4. Energetyka i gazownictwo
Obszar Gminy jest prawie w 100% pokryty siecią energetyczną. Tylko jedno gospodarstwo w
miejscowości Sączkowa nie jest podłączone do sieci ze względu na znaczną odległość
odleg
od istniejącej
sieci energetycznej. Na terenie Gminy brak sieci gazowej.

2.5.5. Informatyzacja
Zarówno Urząd Gminy, szkoły, przedszkola oraz Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej są zinformatyzowane w stopniu dobrym – wyposażone w komputery
komput
klasy PC
oraz zaplecze serwerowe. Na każdym szczeblu stosowane jest odpowiednie oprogramowanie służące
realizacji celów danego podmiotu. Teren Gminy jest pokryty w całości zasięgiem sieci GSM głównych
operatorów komórkowych w Polsce. Dostęp mieszkańców do sieci Internet realizowany jest przez
lokalnych dostawców oferujących swoje usługi drogą radiową oraz dostawców ogólnokrajowych ze
swoimi usługami docierają drogą kablową. Według ogólnodostępnych danych na obszarze Gminy
Przemęt nie występują miejsca, w których nie ma dostępu do sieci szerokopasmowych, zatem
wszyscy mieszkańcy mają teoretyczną możliwość podłączenia się do sieci szerokopasmowej (sieć
radiowa lub kablowa w technologii ADSL).

3. Analiza sytuacji w Gminie Przemęt
3.1. Badanie ankietowe
W sierpniu
u i wrześniu 2013 r. na terenie Gminy przeprowadzone zostało badanie ankietowe
dotyczące jakości życia w Gminie Przemęt. Zostało ono przeprowadzone na potrzeby sporządzenia
Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2014
2014-2020. Formularz ankiety (załącznik nr 1) został
rozesłany do pracowników Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy oraz
udostępniony w budynku Urzędu Gminy w Przemęcie. Dostępny był także na stronie internetowej
Gminy Przemęt. Respondenci ocenili warunki życia w Gminie w siedm
siedmiu
iu obszarach: społeczeństwo,
gospodarka, środowisko i przestrzeń, infrastruktura techniczna, turystyka i rekreacja, kultura oraz
edukacja. Ankietowani wypowiedzieli się także wskazując na najpilniejsze potrzeby formułując
własne propozycje bądź wybierając wśród przykładowych działań. Ocenie podlegały też wewnętrzne
uwarunkowania rozwojowe Gminy oraz zewnętrzne czynniki mogące wspomóc lub opóźnić rozwój
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Gminy.
Ankieta została wypełniona przez 126 osób. Większość ankietowanych stanowiły kobiety
(74%) oraz osoby
oby młode w przedziale wieku od 26 do 45 lat (54%). Ponad dwie trzecie respondentów
wskazało, że jest obecnie zatrudnionych. Wypowiedziało się 12 rolników (9,5% badanych) i 8 osób o
statusie ucznia bądź studenta (6,3% badanych). Analiza jakości życia w wy
wyszczególnionych
szczególnionych obszarach
oparta została na ocenach Mieszkańców, którzy wartościowali składowe poszczególnych obszarów w
skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało ocenę najniższą, a 5 ocenę najwyższą.
Obszar społeczeństwo zdiagnozowano pytając o zaangażowanie społeczne, jakość usług
pomocy społecznej, dostępność usług ochrony zdrowia, problem alkoholizmu i przemocy w rodzinie.
Poziom zaangażowania społecznego został oceniony przez Mieszkańców jako średni,
średn mimo iż Gmina
wyróżnia się ponadprzeciętnym wskaźnikiem liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych
przypadających na 10 tys. mieszkańców (rysunek 5). Wysoko oceniono także jakość świadczonych
usług z zakresu pomocy społecznej, co jest odzwi
odzwierciedleniem
erciedleniem efektywnie działającego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, który nie tylko zajmuje się swoimi statutowymi zadaniami, ale także
pozyskał środki z zewnętrznych źródeł finansowania na realizację projektu pomagającego podnieść
kwalifikacje i nabyćć nowe umiejętności swoim podopiecznym – osobom bezrobotnym,
niepełnosprawnym i w inny sposób wykluczonym. Przeważająca liczba ocen niskich i bardzo niskich
dotyczyła natomiast usług ochrony zdrowia. Kategoria ta zdobyła jedynie 19 ocen dobrych i bardzo
dobrych.
brych. Ocenę średnią i niską uzyskały także problemy alkoholizmu i przemocy w rodzinie.
Rysunek 5. Wykres obrazujący ocenę obszaru społecznego
przemoc w rodzinie
alkoholizm
dostępność usług ochrony zdrowia
usługi pomocy społecznej
zaaangażowanie społeczne

0%
bardzo niski

niski

20%
średni

40%
wysoki

60%

80%

100%

bardzo wysoki

Źródło: opracowanie własne

Kolejnym analizowanym obszarem była gospodarka Gminy. Respondenci
ondenci wypowiedzieli się
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na temat atrakcyjności inwestycyjnej, perspektyw zatrudnienia w Gminie, warunków prowadzenia
działalności gospodarczej i stopnia dostępności do usług w Gminie. Atrakcyjność inwestycyjna zebrała
ponad trzy czwarte ocen średnich i wysokich (rysunek 6). Równie pozytywnie wyrażano się o
prowadzeniu działalności gospodarczej w Gminie. Wyraźnie lepiej oceniono jednak warunki do
prowadzenia działalności o charakterze rolniczym. Dowodem na prawdziwość tej oceny jest
dominacja działalności z sekcji A (r
(rolnictwo,
olnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
rybactwo w strukturze
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON w 2012 r. W opinii ponad 80% respondentów
dostępność usług na terenie gminy należy określić jako średnią i wysoką. Jedynie w kwestii uzyskania
uzysk
zatrudnienia na terenie Gminy oceny nie były tak pozytywne jak w pozostałych składowych obszaru
gospodarka. Co piąty ankietowany ocenił szanse na uzyskanie zatrudnienia jako bardzo niskie, 45%
wskazało na niskie, a jedynie 7 osób (5,6% odpowiedzi) okr
określiło
eśliło te szanse jako wysokie.
Rysunek 6.. Wykres obrazujący ocenę obszaru gospodarka

dostępność usług
warunki prowadzenia działalności
produkcyjnej
warunki prowadzenia działalności
rolniczej
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Kolejnee pytania dotyczyły środowiska i przestrzeni. Pytano o ład przestrzenny, estetykę
otoczenia, a także o stan środowiska naturalnego i efektywność zagospodarowania. W obszarze tym
dominowały oceny średnie i wysokie. Ponad trzy czwarte ankietowanych estetykę przestrzeni
publicznej oceniło jako średnią i wysoką (rysunek 7). Co dziesiąta ocena była bardzo wysoka. Bardzo
podobnie oceniono stan środowiska naturalnego. Trochę niższe oceny dotyczyły efektywności
zagospodarowania przestrzeni.
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Rysunek 7. Wykres obrazujący ocenę obszaru środowisko i przestrzeń
efektywnośc zagospodarowania
przestrzeni
stan środowiska naturalnego
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Źródło: opracowanie własne

Spośród elementów składowych szeroko pojętej infrastruktury technicznej najgorzej
oceniono infrastrukturę drogową – ponad 60% respondentów wskazało odpowiedź
odpowie sugerującą
bardzo niską i niską ocenę (rysunek 8). Z związku z tym podobnie oceniona została komunikacja
zbiorowa, która również w ocenie Mieszkańców nie była na zbyt wysokim poziomie. Lepiej niż
infrastrukturę drogową oceniono mała infrastrukturę w pos
postaci
taci np. chodników i ścieżek pieszopieszo
rowerowych – 35% ankietowanych wskazało oceny wysokie i bardzo wysokie. Wysoko i bardzo
wysoko respondenci ocenili poziom rozwoju sieci wodociągowej oraz dostęp do Internetu. Niewiele
gorsze oceny dotyczyły poziomu rozwo
rozwoju
ju sieci kanalizacyjnej. Należy jednak zauważyć, że w
przypadku sieci rozdzielczych i dostępu do Internetu ok. 15
15-20%
20% odpowiedzi sugerowała
niezadowalający poziom tych aspektów. Co czwarty Mieszkaniec bardzo nisko i nisko ocenił system
segregacji odpadów. Co ciekawe mniej więcej ta sama liczba respondentów chwaliła system
wystawiając mu noty wysokio i bardzo wysokie.
Rysunek 8. Wykres obrazujący ocenę obszaru infrastruktura techniczna

37

DG PMC Sp. z o.o.
Ul. Tylne Chwaliszewo 25,
25 61-103Poznań
tel. (61) 839 90 24, fax (61) 839 92 97
email: pmc@dgpmc.pl, www.dgpmc.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dostęp do Internetu
poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej
poziom rozwoju sieci wodociągowej
system segregacji odpadów
komunikacja zbiorowa
mała infrastruktura drogowa
stan dróg

0%
bardzo niski

niski

20%
średni

40%
wysoki

60%

80%

100%

bardzo wysoki

Źródło: opracowanie własne

Ważnym czynnikiem rozwoju społeczno
społeczno-gospodarczego
gospodarczego Gminy jest turystyka, co widoczne
jest także w wynikach ankiety (rysunek 9). Znaczna większość ankietowanych (ponad 80%) wskazała
na wysoką i bardzo wysoką atrakcyjność turystyczną Gminy. Ponad połowa

resp
respondentów

pozytywnie oceniła również bazę turystyczno
turystyczno-wypoczynkową.
wypoczynkową. Podobnie dobre i bardzo dobre oceny
zostały odnotowane dla infrastruktury sportowo
sportowo-rekreacyjnej
rekreacyjnej i działań promocyjnych. W obu
przypadkach mniej niż 10% ankietowanych oceniło nisko te dwa as
aspekty.
pekty. Mieszkańców poproszono
także o ocenę oferty spędzania wolnego czasu wystosowanej do różnych grup wiekowych. Najwięcej
pozytywnych odpowiedzi uzyskała oferta przeznaczona dla dzieci i dla seniorów. Z kolei największe
niezadowolenie ujawniło się w oc
ocenach
enach oferty skierowanej do młodzieży i dorosłych.
Rysunek 9. Wykres obrazujący ocenę obszaru turystyka i rekreacja
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Ocenie respondentów poddano też ofertę kulturalną. Połowa ankietowanych wypowiedziała
się pozytywnie o jakości usług kulturalnych dostępnych na terenie Gminy (rysunek 10). Co trzeci
Mieszkaniec wskazał na średni poziom świadczonych usług i na tym samym poziomie ocenił liczbę
jednostek świadczących takie usługi. Prawie 17% wyraziło opinię, że liczba ta jest niewystarczająca.
Ponad 60% ocen wysokich i bardzo wysokich dotyczy
dotyczyło
ło jakości i różnorodności organizowanych przez
Gminę imprez. Jedynie 9,5% respondentów oceniło je nisko lub bardzo nisko.
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Rysunek 10
10. Wykres obrazujący ocenę obszaru kultura
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Ankietowani wyrazili tak
także
że swoją opinię na temat edukacji w Gminie. Ponad 50%
ankietowanych oceniło poziom edukacji jako wysoki lub bardzo wysoki (rysunek 11). Podobnie z
liczbą obiektów oświatowych – trzy czwarte Mieszkańców oceniło je wysoki i bardzo wysoko.
Rysunek 11. Wykres obrazujący ocenę obszaru edukacja
liczba obiektów oświatowych
poziom edukacji
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Kolejna cześć ankiety dotyczyła wskazania najpilniejszych potrzeb i problemów, które
zauważają Mieszkańcy. Wśród najpilniejszych potrzeb wymieniano przede wszystkim poprawę
infrastruktury drogowej (96 wskazań), poprawę jakości obsługi medycznej (80 wskazań)
wskazań i
zmniejszenie bezrobocia (67 wskazań). Około 30 osób wskazało na budowę kanalizacji sanitarnej oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków, rozwój przedsiębiorczości oraz zwiększenie oferty zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci. Proszeni o podanie najistotniejszyc
najistotniejszych
h problemów związanych z jakością
życia w Gminie Mieszkańcy podawali najczęściej bezrobocie, niski poziom jakości podstawowej opieki
zdrowotnej, niską atrakcyjność oferty kulturalnej, a także kiepską komunikację autobusową z innymi
miastami. Dla znacznej części
zęści osób problemem był także stan dróg, ich oświetlenia, a także sieć
kanalizacyjna.
Trzecia część ankiety miała na celu ocenę sytuacji społeczno
społeczno-gospodarczej
gospodarczej Gminy z
wykorzystaniem sformułowań klasycznej analizy SWOT. Ankietowanych poproszono o wskazanie
wskazan
trzech sformułowań określających czynniki rozwojowe Gminy o charakterze wewnętrznym, a więc
mocne i słabe strony, a także determinanty rozwoju wynikające z bliższego i dalszego otoczenia o
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charakterze egzogenicznym, a więc szanse i zagrożenia.
Wśród mocnych
cnych stron ankietowani najczęściej wymieniali wysokie walory środowiska
naturalnego i powiązane z nimi korzystne położenie (tabela 14). Za cenny Mieszkańcy uważali także
duży udział sektora prywatnego w gospodarce i wysoki poziom edukacji. Oceniając słabe strony
najwięcej uwagi poświęcono złemu stanowi dróg i niskiemu dostępowi do usług opieki zdrowotnej.
Pojawiały się także odpowiedzi sugerujące niski poziom inicjatywy społecznej i niewystarczająco
rozwiniętą infrastrukturę komunalną czy małą liczbę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. Słabe strony
wymienione przez Mieszkańców korespondują z ich poprzednimi uwagami zawartymi w dwóch
pierwszych częściach ankiety.
Tabela 14. Mocne i słabe strony wskazane przez Mieszkańców w ankiecie
Mocne strony
niskie bezrobocie
korzystne położenie
wysokie walory środowiska naturalnego
wysoki poziom edukacji
jakość infrastruktury
podmioty gospodarcze o silnej pozycji w
regionie
duży udział sektora prywatnego w
gospodarce
dobre połączenie komunikacyjne

Liczba
Liczba
Słabe strony
odpowiedzi
odpowiedzi
6
niska inicjatywa społeczna
32
80
zły stan dróg
93
niewystarczająca
infrastruktura
90
23
komunalna
27
bałagan urbanistyczny
10
11
słaby dostęp do opieki medycznej
86
10

zbyt mała liczba miejsc w przedszkolach

15

28

zanieczyszczenie środowiska

6

2

zbyt mała liczba bibliotek i świetlic
wiejskich
niska konkurencyjność usług na rynku
lokalnym
mała liczba zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci

8
14
23

Źródło: opracowanie własne

Największych szans na rozwój Gminy Mieszkańcy upatrują w zewnętrznym finansowaniu
inwestycji, szczególnie ze środków z Unii Europejskiej, a także w zdobywającej na znaczeniu
agroturystyce i ekoturystyce, którym sprzyjają endogeniczne walory Gminy (tabela 15). Jako szansa
określony został także rozwój tzw. „małej przedsiębiorczości”, który na obszarze o charakterze
turystycznym, jakim jest Gmina Przemęt, powinien skupić się na wykorzystaniu lokalnych walorów i
specyfiki tej części Wielkopolski.
Według

respondentów
ondentów

największym

zagrożeniem

są

problemy

dotyczące

sfery

demograficznej. Za realne zagrożenie uznano migracje młodych ludzi i niski przyrost naturalny.
Niekorzystną sytuacją powodują według ankietowanych trudności budżetowe, a także bariery dla
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przedsiębiorczości.
Tabela 15. Szanse i zagrożenia wskazane przez Mieszkańców w ankiecie
Szanse
środki z Unii Europejskiej
wysokie walory środowiska naturalnego
rozwój tzw. "czystego przemysłu"
agroturystyka i ekoturystyka
przeznaczenie terenów pod inwestycje w
miejscowych
iejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego
podnoszenie świadomości ekologicznej
Mieszkańców
rozwój "małej przedsiębiorczości"

Liczba
odpowiedzi

Zagrożenia

Liczba
odpowiedzi

104
68
16
63

bariery dla przedsiębiorczości
trudności budżetowe
niski przyrost naturalny
migracje młodych

48
55
55
78

19

degradacja środowiska naturalnego

9

14

brak obszarów inwestycyjnych

11

54

brak inicjatywy społecznej

47

Źródło: opracowanie własne

3.2. Analiza SWOT
Do identyfikacji atutów i słabości Gminy Przemęt wykorzystano analizę SWOT. Narzędzie to
umożliwiło wskazanie mocnych i słabych stron Gminy oraz szans i zagrożeń wynikających z czynników
zewnętrznych mających swoje źródło poza Gminą. Czynniki, które kształtuj
kształtująą sytuację Gminy można
podzielić na dwie grupy kryteriów. Pierwsza z nich identyfikuje czynniki na podstawie miejsca
powstawania lub miejsca występowania. Można wyróżnić czynniki, które zlokalizowane są na terenie
Gminy i wynikają z jej potencjału endogeni
endogenicznego
cznego oraz takie, na które Gmina nie ma wpływu. Na
oddziaływania tego pierwszego typu Gmina ma wpływ, choć wyjątkami o bardzo niewielkiej
możliwości modyfikacji są np. środowisko naturalne czy ukształtowanie terenu ściśle związane z
lokalizacją. Czynniki egzogeniczne pozostają poza bezpośrednim wpływem Gminy i swoje źródło mają
w bliższym i dalszym otoczeniu. Drug
Drugą grupą kryteriów jest charakter oddziaływania – pozytywny lub
negatywny.
Analiza SWOT jest popularnym narzędziem analitycznym, który za zadanie ma przede
wszystkim uporządkować informacje. Jest używana powszechnie we wszystkich obszarach
planowania strategicznego, jako pierwszy eetap
tap planowania gromadzący dane. W procesie
przygotowania Strategii analizę SWOT zastosowano w czterech obszarach:
obszarach społeczeństwo,
gospodarka, infrastruktura i środowisko
środowisko. Dane zostały opracowane na podstawie materiałów
zebranych podczas spotkania strategicznego, które odbyło się w Urzędzie Gminy Przemęt w dniu 28
lutego 2014 r. Zgromadzone informacje przedstawiono poniżej.
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Tabela 16
16. Analiza SWOT dla obszaru społeczeństwo
SPOŁECZEŃSTWO
Mocne strony
Słabe strony
Wzrastający poziom wykształcenia
• Spadek liczby urodzeń
Mieszkańców Gminy
• Niedostosowanie umiejętności zawodowych
Rosnąca świadomość społeczna
Mieszkańców do ofert generowanych przez
rynek pracy
Przedsiębiorczość Mieszkańców
• Małe zaangażowanie w życie społeczne w
Dobra baza edukacyjna
Gminie
Wzrost liczby Mieszkańców
• Brak dostatecznego zabezpieczenia
Pracowitość Mieszkańców
medycznego
Działalność lokalnych organizacji (Koła
• Utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów
Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże
• Brak ośrodków wsparcia dla osób starszych i
Pożarne, itp.)
niepełnosprawnych
Działalność klubów sportowych
Mobilność i elastyczność zawodowa młodych • Słabe połączenia komunikacyjne
• Brak zainteresowania młodych ludzi życiem
Mieszkańców
lokalnym
Program profilaktycznych bada
badań lekarskich
• Ograniczenia finansowe dla
d rozwoju
Otwartość władz gminnych na dialog
Lokalnych Grup Działania
społeczny
• Odpływ młodzieży do zachodnich krajów
Szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych
europejskich
• „Eurosieroty”
• Słaby kontakt dzielnicowego ze
społecznością
• Wąska oferta miejsc spędzania wolnego
czasu dla dzieci i młodzieży
Szanse
Zagrożenia
Możliwość pozyskania zewnętrznych
• Sytuacja demograficzna w kraju
środków finansowych (Unia Europejska,
• Starzejące się społeczeństwo
Mechanizm Norweski, itp.)
• Nasilający się proces emigracji
Wzrost poziomu wykształcenia
• Zubożenie społeczności utrzymującej się z
Upowszechnianie współpracy
działalności rolniczej
międzygminnej lokalnych grup (powiatowa,
• Zmniejszająca się liczba lekarzy specjalistów
krajowa)
• Odchodzenie od tradycyjnych norm
Promowanie postaw przedsiębiorczych
społecznych
Deklarowana polityka prorodzinna pańs
państwa
• Liberalizacja prawa antynarkotykowego
Upowszechnienia wychowania
• Pogarszający się stan zdrowia psychicznego
przedszkolnego
społeczeństwa
Europejska mobilność
Możliwość współpracy instytucjonalnej w
ramach projektów międzynarodowych
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 17. Analiza SWOT dla obszaru gospodarka
GOSPODARKA
Mocne strony
Słabe strony
Duża liczba podmiotów gospodarczych
• Mała liczba dużych przedsiębiorstw
Działalność rolnicza
• Słaba dostępność komunikacyjna (kolej,
połączenia z drogami krajowymi)
Przetwórstwo warzyw i owoców
• Zły stan dróg
Turystyka i agroturystyka
Strefa ekonomiczna i inne tereny aktywizacji • Utrudniony dostęp do szybkiego Internetu
gospodarczej
• Duża
uża odległość do dużych ośrodków
miejskich
Edukacja zawodowa młodzieży
• Zjawisko bezrobocia wśród młodych ludzi
Rozwój budownictwa mieszkaniowego
• Słaba jakość gleb
• Duże rozdrobnienie gospodarstw
Szanse
Zagrożenia
Możliwość pozyskania zewnętrznych
• Niekorzystne ograniczenia
nia działalności
środków finansowych (Unia Europejska,
gospodarczej na terenach chronionych
Mechanizm Norweski, itp.)
• Problemy małych gospodarstw rolnych
Szkolenia
• Odpływ kapitału zagranicznego do innych
Tworzenie stref ekonomicznych i programów
krajów Unii Europejskiej lub poza Europę
aktywizacyjnych
• Niestabilna sytuacja polityczna Europy
Wzrost poziomu edukacji oraz jej
Wschodniej
dostosowanie do potrzeb rynku pracy
• Brak aktywności młodego pokolenia
Rozwój „małej przedsiębiorczości”
• Migracja ludzi młodych
Rozwój działów specjalnych w rolnictwie
Rozwój agroturystyki
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 18
18. Analiza SWOT dla obszaru infrastruktura
INFRASTRUKTURA
Mocne strony
Słabe strony
Dobra baza placówek oświatowych
• Zły stan techniczny dróg (gminnych i
osiedlowych)
Duża liczba ścieżek rowerowych
• Lokalizacja ścieżek rowerowych
Dobry stan techniczny budynków
(koncentracja w jednej okolicy)
infrastruktury społecznej
• Zły stan nawierzchni istniejących ścieżek
Szybko rozwijająca się sieć kanalizacyjna
rowerowych
Rozwinięta infrastruktura turystyczna
• Mała liczba punktów oświetleniowych
(dobrze rozwinięte szlaki rowerowe, konne,
wzdłuż dróg i ulic
kajakowe)
•
Brak sieci gazowej
Rozwijająca się sieć światłowodowa
• Duże rozproszenie zabudowy
Dobrze rozwinięta baza rekreacyjna (place
zabaw, boiska)
• Słaby sygnał telefonii komórkowej
Dobrze rozbudowana sieć wodociągowa
• Brak ekonomicznego uzasadnienia budowy
bud
sieci gazowej
Rozwijająca się infrastruktura wytwarzania
energii odnawialnej (ogniwa
fotowoltaniczne, wiatraki, pompy ciepła)
Szanse
Zagrożenia
Możliwość pozyskania zewnętrznych
• Wzrost tranzytu
środków finansowych (Unia Europejska,
• Wzrost kosztów budowy i utrzymania
Mechanizm Norweski, itp.)
infrastruktury oraz jej szybkie zużywanie się
Rozwój przedsiębiorczości związany z
• Brak ekonomicznego uzasadnienia inwestycji
nowoczesnymi technologiami
infrastrukturalnych
Modernizacja i rozbudowa nadajników
• Protesty społeczności związane z budową
telefonii komórkowej
farm wiatrowych i modernizacją nadajników
Regulacje prawne gospodarki odpadami
telefonii komórkowej
komunalnymi
• Spadek znaczenia transportu kolejowego
Projekt „Szerokopasmowa Wielkopolska”
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 19. Analiza SWOT dla obszaru środowisko
ŚRODOWISKO
Mocne strony
Słabe strony
Cenne zasoby przyrodnicze (jeziora, lasy)
• Brak kompleksowej infrastruktury
infrastruktu
kanalizacyjnej
Zaawansowana ochrona przyrody (parki,
rezerwaty, pomniki przyrody)
• Brak dostosowania szlaków turystycznych
dla osób niepełnosprawnych
Brak uciążliwego przemysłu
Szeroka oferta szlaków turystycznych (szlaki • Kłusownictwo leśne i wodne
konne, rowerowe, kajakowe, Szlak cysterski) • Zbyt mała liczba strzeżonych plaż
Działania zwiększające świadomość
• Zarastająca linia brzegowa jezior
ekologiczną dzieci i młodzieży
• Brak możliwości lokalizacji ciężkiego
Dobry stan infrastruktury odprowadzania i
przemysłu
oczyszczania ścieków
• Ograniczony dostęp do części plaż
Wydajne stacje uzdatniania wody
• Pokrywa azbestowa znacznej liczby
Instalacje do produkcji energii odnawialnej
zabudowań
Tereny NATURA 2000
• Wysokoemisyjne indywidualne systemy
grzewcze
• Niedostateczna informacja o możliwości
pozyskiwania środków zewnętrznych
związanych z ochroną środowiska
Szanse
Zagrożenia
Możliwość pozyskania zewnętrznych
• Niefrasobliwe gospodarowanie odpadami
środków
odków finansowych (Unia Europejska,
(dzikie wysypiska)
Mechanizm Norweski, itp.)
• Wielkie fermy hodowlane
Rozwój idei wytwarzania energii odnawialnej • Rabunkowa gospodarka leśna
Zmiana przepisów
• Kłusownictwo leśne i wodne
Programy Oczyszczania Kraju z Azbestu
• Nieunormowana sytuacja zbiorników
Możliwość pozyskania dofinansowania do
wodnych w Polsce
modernizacji indywidualnych systemów
• Palenie odpadów
grzewczych
Zainteresowanie cennymi przyrodniczo
terenami jako idealnymi miejscami do
mieszkania
Źródło: opracowanie własne
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4. Wizja
Przemęt to gmina
mina o atrakcyjnej przestrzeni służącej mieszkańcom i turystom.
Lokalni przedsiębiorcy wykorzystują walory tutejszych okolic bazując na
rozwiniętej infrastrukturze. Gmina Prze
Przemęt należy do Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeracji Leszczyńskiej dzięki powiązaniom skupiającym się wokół funkcji
wypoczynkowej. To miejsce przyjazne dla każdego, kto ceni sobie zdrowy,
aktywny tryb życia.
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1. Aktywny kapitał ludzki

2. Nowoczesna infrastruktura

3. Rozwinięta gospodarka

1.1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz wzrost
zaangażowania społecznego

1.
2.1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej

1.1.1. Wzmacnianie kompetencji społecznych młodych mieszkańców gminy

2.1.1. Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych

1.1.2. Poprawa jakości kształcenia

2.1.2. Modernizacja i budowa chodników oraz ścieżek rowerowych

1.1.3. Zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz pomocy naukowych
dla szkół i przedszkoli

2.1.3. Modernizacja i budowa systemu oświetleniowego

3.1.3. Stworzenie nowych produktów i usług turystycznych

1.1.4. Wspieranie działań zmierzających do utworzenia żłobka na terenie gminy

2.2. Poprawa jakości infrastruktury sieciowej

3.1.4. Promowanie współpracy z NGO, innymi gminami oraz partnerami
zagranicznymi w celu rozwijania i promowania działalności turystycznej

1.1.5. Budowa i modernizacja bazy sportowej i rekreacyjnej

2.2.1. Modernizacja i rozbudowa sytemu wodociągowo –
kanalizacyjnego (dotyczy to również ujęć wody, stacji
wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków)

3.1.5. Rozbudowa szlaków i infrastruktury turystycznej wraz
dostosowaniem już istniejących do potrzeb osób niepełnosprawnych

1.1.6. Modernizacja obiektów oświatowych wraz z dostosowaniem do obecnie
obowiązujących przepisów i potrzeb

2.2.2. Budowa sieci gazowej

3.2. Wzrost konkurencyjności produktów i usług na rynku lokalnym

3.1. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
3.1.1. Poprawa jakości infrastruktury okołoturystycznej (doposażenie w
elementy małej infrastruktury)
3.1.2. Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości
okołoturystycznej (mała gastronomia, usługi uzupełniające)

z

2.3. Wsparcie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego oraz budowa instalacji odnawialnych źródeł
energii
2.3.1. Budowa infrastruktury zwiększającej dostęp do internetu w
ramach projektu „Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa”

3.2.2. Wsparcie działalności rolniczej z naciskiem na specjalizacje rolnicze
(szkolenia, punkty doradcze)

1.2.2. Wzrost jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w gminie

2.3.2. Budowa i modernizacja stacji nadawczych telefonii
komórkowych

3.2.3. Stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia nieuciążliwej
działalności produkcyjnej

1.2.3. Aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych
społecznie

2.3.3. Wsparcie i realizacja projektów związanych z odnawialnymi
źródłami energii

1.3. Promowanie zdrowego stylu życia i zwiększenie stanu świadomości i
kultury zdrowotnej

2.4. Poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców
2.4.1. Ochrona ładu przestrzennego dotycząca zachowania
tożsamości kulturowej regionu w aspekcie urbanistycznym i
architektonicznym

1.2. Budowa kapitału społecznego na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego
1.2.1. Utworzenie stacji pogotowia ratunkowego na terenie Gminy Przemęt

1.3.1. Wspieranie działań prowadzących do aktywnego spędzania wolnego
czasu
1.3.2. Promowanie regionalnych produktów spożywczych i zdrowego
odżywiania

2.4.2. Uporządkowanie terenów przy zbiornikach wodnych

1.3.3. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców

2.4.3. Dostosowanie do potrzeb
budynków użyteczności publicznej

1.3.4. Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i osób starszych

2.4.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego

1.4. Wzmocnienie potencjału administracji publicznej

2.4.5. Usunięcie azbestu z pokryć dachowych

1.4.1. Cyfryzacja Urzędu Gminy i wzrost dostępności usług publicznych drogą
internetową

2.4.6. Przebudowa i modernizacja infrastruktury melioracyjnej na
terenie gminy

1.4.2. Szkolenia kompetencyjne dla pracowników administracji publicznej
1.4.3. Nawiązanie współpracy w ramach partnerstw instytucjonalnych oraz
uczestnictwo w projektach wspierających rozwój lokalny i regionalny

osób

niepełnosprawnych

3.2.1. Promowanie postaw przedsiębiorczych już od najmłodszych lat
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5.2. Komplementarność celów
Wśród celów, jakie zostały wyodrębnione do realizacji w Gminie Przemęt znajdują się cele
w stosunku do siebie komplementarne (tabela 20). Komplementarność celów jest cechą
pozwalającą na to, by podejmowane działania niosły za sobą racjonalne wydatkowanie środków, a
także możliwość uzyskania dodatkowych korzyści przez beneficjentów na różnych etapach realizacji
Strategii. Komplementarność
entarność celów przyczynia się do oszczędności środków i czasu, ułatwia
realizację zadań, zwiększa użyteczność usług, a także wpływa na generowanie dodatkowych i
trwalszych produktów i rezultatów.

Tabela 20.. Komplementarność celów
w w Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2014-2020
Budowa infrastruktury zwiększającej
2.3.1. dostęp do internetu w ramach projektu
Wzmacnianie kompetencji społecznych
„Wielkopolska
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa”
Szerokopasmowa
1.1.1.
młodych mieszkańców gminy
Promowanie postaw przedsiębiorczych
3.2.1.
już od najmłodszych lat
Budowa infrastruktury zwiększającej
1.1.2. Poprawa jakości kształcenia
2.3.1. dostęp do internetu w ramach projektu
„Wielkopolska
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa”
Szerokopasmowa
Zakup
niezbędnego
sprzętu,
Budowa infrastruktury zwiększającej
1.1.3. oprogramowania
oraz
pomocy 2.3.1. dostęp do internetu w ramach projektu
naukowych dla szkół i przedszkoli
„Wielkopolska
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa”
Szerokopasmowa
Utworzenie
stacji
pogotowia
1.2.1.
2.4.4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego
ratunkowego na terenie Gminy Przemęt
Dostosowanie
do
potrzeb
osób
2.4.3. niepełnosprawnych
budynków
użyteczności publicznej
Aktywizacja
osób
starszych,
1.2.3. niepełnosprawnych
i
wykluczonych
Rozbudowa szlaków i infrastruktury
społecznie
turystycznej wraz z dostosowaniem już
3.1.5.
istniejących
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych
Modernizacja i budowa chodników oraz
2.1.2.
ścieżek rowerowych
Uporządkowanie
terenów
przy
2.4.2.
zbiornikach wodnych
Poprawa
jakości
infrastruktury
3.1.1. okołoturystycznej
(doposażenie
w
Wspieranie działań prowadzących do
1.3.1.
elementy małej infrastruktury)
aktywnego spędzania wolnego czasu
Stworzenie nowych produktów i usług
3.1.3.
turystycznych
Promowanie współpracy z NGO, innymi
gminami oraz partnerami zagranicznymi
3.1.4.
w celu rozwijania i promowania
działalności turystycznej
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1.3.2.
1.3.3.

1.4.3.

2.1.2.

2.3.3.

2.4.2.

2.4.3.

Rozbudowa szlaków i infrastruktury
turystycznej wraz z dostosowaniem już
3.1.5.
istniejących
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych
Promowanie regionalnych produktów
Stworzenie nowych produktów i usług
3.1.3.
spożywczych i zdrowego odżywiania
turystycznych
Zwiększenie świadomości ekologicznej
2.4.5. Usunięcie azbestu z pokryć dachowych
mieszkańców
Nawiązanie współpracy w ramach
Promowanie współpracy z NGO, innymi
partnerstw
instytucjonalnych
oraz
gminami oraz partnerami zagranicznymi
3.1.4.
uczestnictwo w projektach wspierających
w celu rozwijania i promowania
rozwój lokalny i regionalny
działalności turystycznej
turystycz
Poprawa
jakości
infrastruktury
3.1.1. okołoturystycznej
(doposażenie
w
elementy małej infrastruktury)
Modernizacja i budowa chodników oraz
Promowanie współpracy z NGO, innymi
ścieżek rowerowych
gminami oraz partnerami zagranicznymi
3.1.4.
w celu rozwijania i promowania
działalności turystycznej
Wsparcie
i
realizacja
projektów
Stworzenie dogodnych warunków do
związanych z odnawialnymi źródłami 3.2.3. prowadzenia nieuciążliwej działalności
energii
produkcyjnej
Modernizacja i budowa chodników oraz
2.1.2.
ścieżek rowerowych
Poprawa
jakości
infrastruktury
3.1.1. okołoturystycznej
(doposażenie
w
elementy małej infrastruktury)
Uporządkowanie
terenów
przy
Stworzenie nowych produktów i usług
zbiornikach wodnych
3.1.3.
turystycznych
Rozbudowa szlaków i infrastruktury
turystycznej wraz z dostosowaniem już
3.1.5.
istniejących
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych
Rozbudowa szlaków i infrastruktury
Dostosowanie
do
potrzeb
osób
turystycznej wraz z dostosowaniem już
niepełnosprawnych
budynków 3.1.5.
istniejących
do
potrzeb
osób
użyteczności publicznej
niepełnosprawnych
Źródło: opracowanie własne

5.3. Spójność celów
Cele wyznaczone do zrealizowania w ramach Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 20142020 zostały sformułowane jako wyraz potrzeb i postulatów zgłoszonych przez Mieszkańców Gminy i
swoją
woją formą realizują zamierzania nowej polityki regionalnej. Niemniej jednak nie pozostają one bez
związku z ustaleniami dokonanymi w dokumentach strategicznych Polski i Uniiii Europejskiej. Analiza
spójności celów Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2014-2020
2020 z celami zawartymi w Strategii
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Rozwoju Kraju 2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010
2010-2020 oraz Strategii Europy 2020
wykazała, że znaczna
na większość celów jest zbieżna (tabela 21).. Spójność celów wykazało również
porównanie z dokumentami strategicznymi samorządu wojewódzkiego tj. Strategią Województwa
Wielkopolskiego do 2020 roku oraz projektem Wielkopolskiego Regionalnego
Regionaln
Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020
2020 ver. 9.0 (tabela 22).

Tabela 21. Spójność celów z zewnętrznymi dokumentami strategicznymi Gminy Przemęt

1.1

1.2

1. AKTYWNY KAPITAŁ LUDZKI
Krajowa Strategia
Strategia Rozwoju
Rozwoju
Kraju 2020
Regionalnego 2010
- 2020
Dostosowanie oferty edukacyjnej II.4.2.
Poprawa 2.2.
Wspieranie
do potrzeb rynku pracy oraz jakości
kapitału obszarów wiejskich
wzrost
zaangażowania ludzkiego
o
najniższym
społecznego
I.3.2.
Rozwój poziomie dostępu
kapitału
mieszkańców
do
społecznego
dóbr
i
usług
III.2.1. Podnoszenie warunkujących
jakości
i możliwości
dostępności usług rozwojowe:
publicznych
2.2.1.
Usługi
edukacyjne
i
szkoleniowe
1.3.1.
Rozwój
kapitału
intelektualnego, w
tym
kapitału
ludzkiego
i
społecznego
1.2.3.
Pełniejsze
wykorzystanie
potencjału
rozwojowego
obszarów wiejskich
Budowa kapitału społecznego na III.2.1. Podnoszenie 1.3.1.
Rozwój
rzecz rozwoju społeczeństwa jakości
i kapitału
obywatelskiego
dostępności usług intelektualnego, w
publicznych
tym
kapitału
III.1.1. Zwiększenie ludzkiego
i
aktywności
osób społecznego
wykluczonych
i 2.2.
Wspieranie
zagrożonych
obszarów wiejskich
wykluczeniem
o
najniższym
społecznym
poziomie dostępu
III.2.2. Zwiększenie mieszkańców
do
efektywności
dóbr i
systemu
usług
świadczenia usług warunkujących

Strategia Europa
2020
1.
Inteligentny
rozwój
–
gospodarka oparta
na
wiedzy
i
innowacji
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3.
Rozwój
sprzyjający
włączeniu
społecznemu
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publicznych

1.3

1.4

Promowanie zdrowego stylu życia
i zwiększenie stanu świadomości i
kultury zdrowotnej

Wzmocnienie
potencjału
administracji publicznej

III.2.1. Podnoszenie
jakości
i
dostępności usług
publicznych
II.6.4.
Poprawa
stanu środowiska

III.2.1. Podnoszenie
jakości
i
dostępności usług
publicznych
II.5.2.
Upowszechnienie
wykorzystania
technologii
cyfrowych
I.1.1.
Uporządkowanie
kompetencji

możliwości
rozwojowe:
2.2.2.
Usługi
medyczne
1.2.3.
Pełniejsze
wykorzystanie
potencjału
rozwojowego
obszarów wiejskich
1.3.1.
Rozwój
kapitału
intelektualnego, w
tym
kapitału
ludzkiego
i
społecznego
1.2.3.
Pełniejsze
wykorzystanie
potencjału
rozwojowego
obszarów wiejskich
2.2.
Wspieranie
obszarów wiejskich
o
najniższym
poziomie dostępu
mieszkańców
do
dóbr i
usług
warunkujących
możliwości
rozwojowe:
2.2.5.
2.5.
Usługi
kulturalne
1.3.6.
Wykorzystanie
walorów
środowiska
przyrodniczego oraz
potencjału
dziedzictwa
kulturowego
1.3.1.
Rozwój
kapitału
intelektualnego, w
tym
kapitału
ludzkiego
i
społecznego
2.2.
Wspieranie
obszarów wiejskich
o
najniższym
poziomie dostępu
mieszkańców
do
dóbr i
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umożliwiające
realizację
działań
rozwojowych
III.3.3. Tworzenie
warunków
dla
rozwoju ośrodków
regionalnych,
subregionalnych i
Lokalnych
oraz
wzmacniania
potencjału
obszarów wiejskich
III.3.1. Tworzenie
warunków
instytucjonalnych,
prawnych
i
finansowych
dla realizacji działań
rozwojowych
w
regionach

2.1

Poprawa jakości
drogowej

usług
warunkujących
możliwości
rozwojowe:
2.2.3.
Usługi
komunikacyjne
1.3.3. Zwiększanie
możliwości
wprowadzania
rozwiązań
innowacyjnych
przez
przedsiębiorstwa
i
instytucje
regionalne
3.3 Przebudowa i
wzmocnienie
koordynacji
w
systemie
wieloszczeblowego
zarządzania
3.4 Wspomaganie
budowy
kapitału
społecznego
dla
rozwoju
regionalnego
w
oparciu o sieci
współpracy między
różnymi aktorami
polityki regionalnej
1.2.3.
Pełniejsze
wykorzystanie
potencjału
rozwojowego
obszarów wiejskich
2. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA
Krajowa Strategia
Strategia Rozwoju
Rozwoju
Kraju 2020
Regionalnego 2010
- 2020
infrastruktury II.7.2. Modernizacja 1.2.3.
Pełniejsze
i
rozbudowa wykorzystanie
połączeń
potencjału
transportowych
rozwojowego
III.2.1. Podnoszenie obszarów wiejskich
jakości
i 2.5.
Zwiększanie
większanie
dostępności usług dostępności
publicznych
transportowej do
ośrodków
wojewódzkich na
obszarach o
najniższej
dostępności
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2.2

Poprawa jakości
sieciowej

infrastruktury

III.2.1. Podnoszenie
jakości
i
dostępności usług
publicznych
II.6.4.
Poprawa
stanu środowiska

2.3

Wsparcie
rozbudowy
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego oraz budowa
instalacji odnawialnych źródeł
energii

II.5.1. Zapewnienie
powszechnego
dostępu
do
Internetu
II.6.2.
Poprawa
efektywności
energetycznej
III.2.1. Podnoszenie
jakości
i
dostępności usług
publicznych

Poprawa ładu przestrzennego oraz
wzrost poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców

III.1.1. Zwiększenie
aktywności
osób
wykluczonych
i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
III.2.2. Zwiększenie
efektywności
systemu

2.4

1.2.1. Zwiększanie
dostępności
komunikacyjnej
wewnątrz regionów
1.2.3.
Pełniejsze
wykorzystanie
potencjału
rozwojowego
obszarów wiejskich
2.2.
Wspieranie
obszarów wiejskich
o
najniższym
poziomie dostępu
mieszkańców
do
dóbr i
usług
warunkujących
możliwości
rozwojowe:
2.2.4.
Usługi
komunalne
i
związane z ochroną
środowiska
1.2.3.
Pełniejsze
wykorzystanie
potencjału
rozwojowego
obszarów wiejskich
2.2.
Wspieranie
obszarów wiejskich
o
najniższym
poziomie dostępu
mieszkańców
do
dóbr i
usług
warunkujących
możliwości
rozwojowe:
2.2.3.
Usługi
komunikacyjne
1.2.1. Zwiększanie
dostępności
komunikacyjnej
wewnątrz regionów
1.2.3.
Pełniejsze
wykorzystanie
potencjału
rozwojowego
obszarów wiejskich

1.
Inteligentny
rozwój
–
gospodarka oparta
na
wiedzy
i
innowacji
2. Zrównoważony
rozwój – wspieranie
gospodarki
efektywniej
korzystającej
z
zasobów, bardziej
przyjaznej
środowisku
i
bardziej
konkurencyjnej
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3.1

Zwiększenie
turystycznej

świadczenia usług
publicznych
III.2.1. Podnoszenie
jakości
i
dostępności usług
publicznych
I.1.5. Zapewnienie
ładu
przestrzennego
I.3.3. Zwiększenie
bezpieczeństwa
obywatela
II.6.4.
Poprawa
stanu środowiska
3. ROZWINIĘTA GOSPODARKA
Krajowa Strategia
Strategia Rozwoju
Rozwoju
Kraju 2020
Regionalnego 2010
- 2020
1.2.3.
Pełniejsze
wykorzystanie
potencjału
rozwojowego
obszarów wiejskich
1.3.6.
Wykorzystanie
walorów
środowiska
III.2.1. Podnoszenie przyrodniczego oraz
jakości
i potencjału
dostępności usług dziedzictwa
publicznych
kulturowego
III.1.1. Zwiększenie 1.3.7. Współpraca
aktywności
osób międzynarodowa
wykluczonych
i 1.2.4.
Efektywne
atrakcyjności zagrożonych
wykorzystanie
w
wykluczeniem
procesach
społecznym
rozwojowych
II.2.4.
Poprawa potencjału
warunków
specjalizacji
ramowych
dla terytorialnej
prowadzenia
3.4 Wspomaganie
działalności
budowy
kapitału
gospodarczej
społecznego
dla
rozwoju
regionalnego
w
oparciu o sieci
współpracy między
różnymi aktorami
polityki regionalnej
1.3.4. Wspieranie
rozwoju instytucji
otoczenia biznesu

Strategia Europa
2020
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3.2

Wzrost
konkurencyjności
produktów i usług na rynku
lokalnym

II.2.4.
Poprawa
warunków
ramowych
dla
prowadzenia
działalności
gospodarczej
III.3.3. Tworzenie
warunków
dla
rozwoju ośrodków
regionalnych,
subregionalnych i
lokalnych
oraz
wzmacniania
potencjału
obszarów wiejskich
II.2.1. Zwiększenie
produktywności
gospodarki
II.2.3. Zwiększenie
konkurencyjności i
modernizacja
sektora
rolno-spożywczego
II.6.4.
Poprawa
stanu środowiska

(IOB)
1.3.1.
Rozwój
kapitału
intelektualnego, w
tym
kapitału
ludzkiego
dzkiego
i
społecznego
1.2.3.
Pełniejsze
wykorzystanie
potencjału
rozwojowego
obszarów wiejskich
1.3.4. Wspieranie
rozwoju instytucji
otoczenia biznesu
(IOB)

1.
Inteligentny
rozwój
–
gospodarka oparta
na
wiedzy
i
innowacji
2. Zrównoważony
rozwój – wspieranie
gospodarki
efektywniej
korzystającej
z
zasobów, bardziej
przyjaznej
środowisku
i
bardziej
konkurencyjnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Kraju 2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 20102010
2020 oraz Strategii Europy 2020

Tabela 22. Spójność celów z zewnętrznymi dokumentami strategicznymi Gminy Przemęt

1.1

Strategia Rozwoju
Województwa
Wielkopolskiego do 2020
roku
1. AKTYWNY KAPITAŁ LUDZKI
Dostosowanie oferty edukacyjnej do 8.1.
Wzmacnianie
potrzeb rynku pracy oraz wzrost aktywności zawodowej
zaangażowania społecznego
8.2. Poprawa sytuacji i
przeciwdziałanie
zagrożeniom
demograficznym
5.5.
Zwiększenie
dostępności
do
podstawowych
usług
publicznych
7.1. Poprawa warunków,
jakości i dostępności
edukacji
5.2. Rozwój obszarów
wiejskich

Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na
lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8:
Priorytet
Inwestycyjny
10.1
Priorytet
Inwestycyjny
10.3
Ośś Priorytetowa 9:
Priorytet
Inwestycyjny
9.1
Priorytet
Inwestycyjny
10.4

56

DG PMC Sp. z o.o.
Ul. Wierzbięcice 44 A, 61-568 Poznań
tel. (61) 839 90 24, fax (61) 839 92 97
email: pmc@dgpmc.pl, www.dgpmc.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1.2

1.3

1.4

Budowa kapitału społecznego na rzecz
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

Promowanie zdrowego stylu życia i
zwiększenie stanu świadomości i kultury
zdrowotnej

Wzmocnienie
publicznej

potencjału

administracji

5.5.
Zwiększenie
dostępności
do
podstawowych
usług
publicznych
8.3.
Poprawa
stanu
zdrowia mieszkańców i
opieki zdrowotnej
8.5.
Wzmacnianie
włączenia społecznego
5.2. Rozwój obszarów
wiejskich

5.5.
Zwiększenie
dostępności
do
podstawowych
usług
publicznych
2.10. Promocja postaw
ekologicznych
8.4. Promocja zdrowego
stylu życia
8.7.
Kształtowanie
skłonności mieszkańców
do zaspokajania
potrzeb wyższego rzędu
9.2. Budowa wizerunku
województwa i jego
promocja
5.2. Rozwój obszarów
wiejskich
5.5.
Zwiększenie
dostępności
do
podstawowych
usług
publicznych
1.3.
Rozbudowa
infrastruktury na rzecz
społeczeństwa
Informacyjnego
6.3. Rozwój sieci i
kooperacji w gospodarce
regionu
7.5.
Wzmocnienie
szkolnictwa zawodowego
i technicznego
oraz poprawa organizacji
rynku pracy
9.1. Tworzenie warunków
dla zarządzania rozwojem
regionu

Ośś Priorytetowa 9:
Priorytet
Inwestycyjny
9.1
Ośś Priorytetowa 7:
Priorytet
Inwestycyjny
9.4
Priorytet
Inwestycyjny
9.7
Ośś Priorytetowa 6:
Priorytet
Inwestycyjny
8.10
Priorytet
Inwestycyjny
8.5
Priorytet
Inwestycyjny
Inwesty
8.8
Ośś Priorytetowa 9:
Priorytet
Inwestycyjny
9.1
Ośś Priorytetowa 7:
Priorytet
Inwestycyjny
9.7
Ośś
Priorytet
3.3

Priorytetowa:
Inwestycyjny

Ośś Priorytetowa 2:
Priorytet
Inwestycyjny
2.3
Ośś Priorytetowa 1:
Priorytet
Inwestycyjny
3.1
Priorytet
Inwestycyjny
3.3
Priorytet
Inwestycyjny
3.4
Ośś Priorytetowa 8:
Priorytet
Inwestycyjny
10.3
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2.1

2.2

2.3

2.4

9.3.
Sprawna,
innowacyjna
administracja
samorządowa
9.6. Rozwój współpracy
terytorialnej
5.2. Rozwój obszarów
wiejskich
2. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA
Strategia Województwa
Wielkopolskiego do 2020
roku
Poprawa jakości infrastruktury drogowej
5.5.
Zwiększenie
dostępności
do
podstawowych
usług
publicznych
1.1.
Zwiększenie
spójności sieci drogowej
6.8. Przygotowanie i
racjonalne wykorzystanie
terenów
Inwestycyjnych
5.2. Rozwój obszarów
wiejskich
Poprawa jakości infrastruktury sieciowej
5.5.
Zwiększenie
dostępności
do
podstawowych
usług
publicznych
6.8. Przygotowanie i
racjonalne wykorzystanie
terenów
inwestycyjnych
2.7. Poprawa gospodarki
wodno – ściekowej
5.2. Rozwój obszarów
wiejskich
Wsparcie
rozbudowy
infrastruktury 5.5.
Zwiększenie
społeczeństwa
informacyjnego
oraz dostępności
do
budowa instalacji odnawialnych źródeł podstawowych
usług
energii
publicznych
1.3.
Rozbudowa
infrastruktury na rzecz
społeczeństwa
Informacyjnego
3.2. Rozwój produkcji i
wykorzystanie
alternatywnych źródeł
Energii
5.2. Rozwój obszarów
wiejskich
Poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost 5.5.
Zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
dostępności
do
podstawowych
usług

Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na
lata 2014-2020
2014
Ośś Priorytetowa 5:
Priorytet
Inwestycyjny
7.2

Ośś Priorytetowa 4:
Priorytet
Inwestycyjny
6.2

Ośś Priorytetowa 2:
Priorytet
Inwestycyjny
2.3
Ośś Priorytetowa 3:
Priorytet
Inwestycyjny
4.1

Ośś Priorytetowa 9:
Priorytet
Inwestycyjny
9.1
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3.1

3.2

publicznych
9.1. Tworzenie warunków
dla zarządzania rozwojem
regionu
9.5. Budowa regionalnych
systemów zabezpieczania
i
reagowania
na
zagrożenia
5.2. Rozwój obszarów
wiejskich
3.ROZWINIĘTA GOSPODARKA
Strategia Województwa
Wielkopolskiego do 2020
roku
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
6.6.
Rozwój
instrumentów
finansowych
dla
gospodarki
6.3. Rozwój sieci i
kooperacji w gospodarce
regionu
8.4. Promocja zdrowego
stylu życia
8.11. Poprawa warunków
mieszkaniowych
9.1. Tworzenie warunków
dla zarządzania rozwojem
regionu
9.2. Budowa wizerunku
województwa i jego
promocja
9.6. Rozwój współpracy
terytorialnej
5.5.
Zwiększenie
dostępności
do
podstawowych
usług
publicznych
5.2. Rozwój obszarów
wiejskich
Wzrost konkurencyjności produktów i usług 6.6.
Rozwój
na rynku lokalnym
instrumentów
finansowych
dla
gospodarki
2.1. Wsparcie ochrony
przyrody
2.9.
Poprawa
przyrodniczych
warunków dla rolnictwa
6.10. Poprawa warunków
dla rozwoju rolnictwa i
przetwórstwa rolnego
7.3.
Promocja

Ośś Priorytetowa 3:
Priorytet
Inwestycyjny
4.3

Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na
lata 2014-2020
2014
Ośś Priorytetowa 9:
Priorytet
Inwestycyjny
9.1
Ośś Priorytetowa 6:
Priorytet
Inwestycyjny
8.7
Ośś Priorytetowa 1:
Priorytet
Inwestycyjny
3.1
Priorytet
Inwestycyjny
3.3
Priorytet
Inwestycyjny
3.4

Ośś Priorytetowa 1:
Priorytet
Inwestycyjny
Inwestycy
3.1
Priorytet
Inwestycyjny
3.3
Ośś Priorytetowa 6:
Priorytet
Inwestycyjny
8.7
Priorytet
Inwestycyjny
8.9
Ośś Priorytetowa 3:

59

DG PMC Sp. z o.o.
Ul. Wierzbięcice 44 A, 61-568 Poznań
tel. (61) 839 90 24, fax (61) 839 92 97
email: pmc@dgpmc.pl, www.dgpmc.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

przedsiębiorczości
i
zatrudnialności
5.2. Rozwój obszarów
wiejskich

Priorytet
4.5

Inwestycyjny

Źródło: Opracowanie
pracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz projektu
Wielkopolskiego Regionaln
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
0 ver. 9.0

6. Wdrażanie
Strategia Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2014
2014-2020
2020 opracowana została z naciskiem na
partycypację społeczną. Udział
ał Mieszkańców w tworzeniu dokumentu pozwala na założenie równie
dużego zaangażowania w trakcie realizacji celów i działań zapisanych w Strategii. Bez wsparcia
wszystkich twórców dokumentu na etapie wdrożenia istnieje ryzyko, że zaplanowane efekty nie
uwidocznią
ocznią się z zakładaną skutecznością i efektywnością. Do podstawowych wymogów sprawnego
wdrażania Strategii należą skuteczne działania związane z czuwaniem nad realizacją celów, a
zwłaszcza monitorowanie postępów i identyfikowanie trudności. Cele pośrednie i cele bezpośrednie
zawarte w Strategii realizować będą poszczególne Referaty Urzędu Gminy Przemęt, a także jednostki
podległe Urzędowi, w których kompetencjach zawierają się konkretne działania.
System wdrażania Strategii powinien być oparty o praktyki przyjęte w systemach zarządzania
projektami, gdzie kluczową osobą jest postać kierownika projektu zajmującego się koordynacją
zadań, motywacją do ich realizacji oraz komunikacją pomiędzy realizatorami i wykonawcami działań.
Realizacja poszczególnych celów bezpośrednich i pośrednich powinna odbywać się wraz z przyjętym
planem działań, który powinien być na bieżąco aktualizowany co najmniej raz w roku (np. w
momencie uchwalania Budżetu Gminy lub Wieloletniej Prognozy Finansowej). Koordynacją działań
zapisanych
ch w Strategii zajmować się będzie Referat Rozwoju Gminy.
Ważnym punktem wdrażania Strategii jest także system monitorowania wyposażony w
zestaw wskaźników dobranych do celów pośrednich. Pozwala on na bieżące kontrolowanie procesów
wdrożeniowych i osiąganiee zamierzonych efektów, eliminowanie trudności i wprowadzanie
ewentualnych zmian w treści i zakresie zadeklarowanych działań i zadań. Weryfikacja zapisów i
stopnia realizacji zamierzeń powinna skłaniać do podejmowania działań przyspieszających wdrożenie,
szukania
zukania możliwości wsparcia realizacji zadań w zewnętrznych jednostkach i z pomocą zewnętrznych
źródeł finansowania. W momencie pojawienia się nowych możliwości czy też wystąpienia uciążliwych
trudności należy działania Strategii odpowiednio przemodelować nadając celom, działaniom i
zadaniom nowy kształt, tak aby nowopowstała sytuacja nie zagroziła powodzeniu wdrożenia ale
wpłynęła na przyspieszenie pojawienia się wyników. Działania zmierzające do aktualizacji Strategii
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powinny być poprzedzone ewaluacją i p
procesem
rocesem monitorowania oraz wnikliwą analizą otoczenia i
czynników egzogenicznych mogących mieć wpływ na powodzenie Strategii.
W przypadku rozłożenia odpowiedzialności za wdrożenie Strategii aktualne wydaje się
poszukiwanie partnerów publicznych i prywatnyc
prywatnych,
h, którym można wydelegować zadania i powierzyć
realizację wybranych działań. Możliwość taką niesie ze sobą Ustawa o partnerstwie publicznopubliczno
prywatnym oraz w przypadku Gminy Przemęt bardzo aktywny kapitał ludzki – najważniejszy
endogeniczny czynnik rozwoju Gminy.

7. Monitoring i ewaluacja
Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2014
2014-2020
2020 oparte zostały na
najnowszych trendach w zakresie tworzenia systemów monitoringu i ewaluacji. Skorzystano z
metodologii J. Brysona7 opartej na podejściu procesowym, a zmierzającej do pobudzenia
zaangażowania wewnętrznych i zewnętrznych intereasriuszy, mających kluczowe znaczenia dla
realizacji Strategii. Istotnym z punktu widzenia tworzenia założeń monitoringu i ewaluacji jest
podejście
ie partycypacyjne, zastosowane podczas tworzenia całego dokumentu strategicznego. Ma
ono znaczenie ze względu na nowe podejście w funkcjonowaniu terytoriów, które wskazuje na to, że
terytorium jest systemem złożonym o wysokim stopniu skomplikowania. Odpowiednie
Odpowi
zaangażowanie aktorów lokalnych w proces tworzenia, wdrażania i monitorowania strategii pozwala
multiplikować efekty zmian i może prowadzić do zmiany ścieżki rozwoju danego terytorium w długim
okresie.
Założeniem systemu monitoringu jest odpowiedź na pytanie jak realizacja strategii wpływa na
realizację założonej wizji i głównych celów strategicznych. W celu odpowiedzi na te pytanie
zbudowano system wskaźników powiązanych z różnymi poziomami celów, jakie zostały przyjęte w
Strategii. Wskaźniki kontekstowe odpowiadają poziomowi wizji oraz celów strategicznych ogólnych i
mają za zadanie zobrazować sytuację w poszczególnych obszarach. Jest ich niewiele, charakteryzują
się wysokim poziomem ogólności i nie ma trudności w dotarciu do nich. Wskaźniki kontekstowe
wybrane do Strategii Rozwoju Gminy Przemęt (tabela 23) powinny być relatywizowane za pomocą
porównania do podobnych jednostek (w tym przypadku do gmin o podobnej wielkości, liczbie
mieszkańców, potencjale gospodarczym, itp.). Analiza wskaźników kontekstowych powinna

7

Bryson J., 2004, Strategic planning for public and nonprofit organizations. A Guide to Strengthening Sustaining
Organizational Achievement,, 3rd Edition, John Wiley and Son, San Francisco
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obejmować analizę statyczną i dynamiczną opartą na benchamarkingu. Oprócz oceny zjawiska,
którego wskaźnik dotyczy należy uwzględnić także kierunek i tempo zachodzenia zmian.

Tabela 23.. Wskaźniki kontekstowe dla monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Przemęt
na lata 2014-2020*
1. AKTYWNY KAPITAŁ LUDZKI
a. Liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców (szt.)
b. Komputery w szkołach z dostępem do Internetu (szt.)
8
c. Wskaźnik obciążenia demograficznego
2. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA
a. Liczba połączeń autobusowych i PKP do miast powyżej 25tys. mieszkańców w ciągu doby (szt.)
b. Liczba osób korzystająca z wodociągów (os)
2
c. Gęstość sieci rozdzielczej (wodociągowej/kanalizacyjnej, gazowej) na 100 km2 (km/km )
3. ROZWINIĘTA GOSPODARKA
a. Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (szt.)
b. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym (os)
c. Udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (%)
*wskaźniki kontekstowe (za wyjątkiem liczby połączeń autobusowych i PKP do miast powyżej 25tys. mieszkańców w
ciągu doby)) zaproponowane zostały na podstawie danych dostępnych w statystyce publicznej w zbiorach Głównego
Urzędu Statystycznego. Opis wskaźników dostępny na stronach GUS http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm
ov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm
Źródło: opracowania własne

W celu oceny wskaźników
kaźników kontekstowych zastosowano intuicyjną logikę świateł drogowych
pogłębioną o wskazanie na kierunek zmian (tabela 224). Przy ocenie kierunku zmian należy uwzględnić
także charakter
akter wskaźnika (stymulanta, de
destymulanta, nominanta).
Tabela 24.. Wskaźniki kontekstowe i ich interpretacja graficzna
Wskaźnik
Wskaźnik o charakterze stymulanty
Wskaźnik o charakterze stymulanty
Wskaźnik o charakterze destymulanty
Wskaźnik o charakterze destymulanty

Grafika

Interpretacja
Sytuacja pozytywna, trend pozytywny
Sytuacja negatywna, trend pozytywny
Sytuacja neutralna, trend negatywny
Sytuacja negatywna, trend pozytywny

Źródło: opracowanie własne na podstawie System Monitoringu, Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Poznania
Pozn
do roku
2030

Poza wskaźnikami kontekstowymi do każdego z celów strategicznych dobrano wskaźniki
strategiczne, które podporządkowano celom pośrednim (tabela 25). Na podobnej zasadzie co ocena
wskaźników kontekstowych należy stworzyć zestawienie i ocenić wskaźniki strategiczne dla każdego z

8

Wskaźnik obciążenia demograficznego - stosunek
ek liczby osób w wieku, gdy są one nieaktywne lub bierne zawodowo, czyli
w wieku nieprodukcyjnym (liczba dzieci w wieku 00-14
14 lat, liczba osób w wieku 60 lub 65 lat i więcej) do liczby osób będących
w wieku produkcyjnym (liczba osób w wieku 15 - 59 lub 64 lata), źródło:
http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ
http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-6132.htm (dostęp 10.06.2014r.)
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celów zawartych w strategii. Taki uproszczony sposób oceny postępów we wdrażaniu strategii może
okazać się niewystarczający i zaistnieje
stnieje konieczność dokonania pogłębionej analizy sytuacji.
Tabela 25.. Zestaw wskaźników systemu monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata
2014-2020
1.1

1.2

1. AKTYWNY KAPITAŁ LUDZKI
Dostosowanie oferty edukacyjnej do potr
potrzeb
zeb rynku pracy oraz wzrost zaangażowania społecznego
Liczba godzin zajęć z drugiego języka obcego w szkołach podstawowych
(godz.)
Wielkość środków przeznaczona na stypendia dla uzdolnionych uczniów
(tys. zł)
Wskaźniki produktu
Liczba dokumentów regulujący system motywacji nauczycieli (szt.)
Liczba boisk sportowych w miejscowościach Gminy (szt.)
Liczba lokali przeznaczonych dla grup przedszkolnych (szt.)
Liczba zakupionych pomocy naukowych i oprogramowania dla jednostek
edukacyjnych (szt.)
Liczba uczniów korzystających z zajęć dodatkowych (os.)
Liczba uczniów korzystających z zajęć z drugiego języka obcego w szkołach
podstawowych (os.)
Liczba nauczycieli objętych systemem motywacyjnym (os.)
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Gminie
ie w porównaniu ze średnią
województwa lub gminami sąsiednimi (%)
Liczba laureatów konkursów przedmiotowych (os.)
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z boisk sportowych (os.)
Liczba korzystających z placówek edukacyjnych (os.)
Liczba korzystających z placówek bibliotecznych (os.)
Liczba korzystających z oprogramowania i zakupionych pomocy naukowych
(os.)
Liczba dzieci korzystających z zajęć dodatkowych w szkołach i świetlicach
(os.)
Liczba osób legitymująca się znajomością co najmniej dwóch języków
obcych (os.)
Liczba nowo powstałych miejsc pracy w oświacie i kulturze (os.)
Wskaźniki
Liczba osób korzystających z nowych ofert programowych w zakresie
oddziaływania
kultury i edukacji (os.)
Nakłady na kulturę i oświatę (tys. zł)
Liczba obiektów sportowych (szt.)
Budowa kapitału społecznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Liczba punktów stacjonowania pogotowia ratunkowego (szt.)
Liczba organizacji zrzeszających ludzi starszych (szt.)
Liczba organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne (szt.)
Liczba proponowanych aktywności w ramach oferty kulturalnokulturalno
Wskaźniki produktu
rozrywkowej (szt.)
Liczba organizowanych imprez (szt.)
Liczba imprez zorganizowanych przy współpracy z NGO (szt.)
Liczba imprez zorganizowanych przy współpracy z partnerami
zagranicznymi (szt.)
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Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki
oddziaływania
1.3

1.4

2.1

Liczba osób, które skorzystały z usług punktu pogotowia ratunkowego w
Gminie (os.)
Liczba osób zadowolonych z świadczonych na terenie Gminy usług
medycznych (os.)
Liczba inicjatyw współtworzonych przez organizacje zrzeszające ludzi
starszych i osoby niepełnosprawne (szt.)
Liczba osób korzystających z oferty kulturalnej (os.)
Liczba udzielonych porad zawodowych (szt.)
Liczba ofert pracy i form aktywności społecznej dla osób starszych (szt.)
Liczba nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (szt.)
Liczba osób/organizacji „tworzących” kulturę (szt.), (os.)
Liczba obiektów sportowych (szt.)
Liczba inicjatyw z zakresie integracji międzypokoleniowej (szt.)

Promowanie zdrowego stylu życia i zwiększenie stanu świadomości i kultury zdrowotnej
Liczba inicjatyw/imprez promujących zdrowy styl życia (szt.)
Wskaźniki produktu
Liczba produktów regionalnych (szt.)
Liczba inicjatyw współtworzonych przez organizacje zrzeszające ludzi
Wskaźniki rezultatu
starszych i osoby niepełnosprawne (szt.)
Liczba ofert pracy i form aktywności społecznej dla osób starszych (szt.)
Liczba nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (szt.)
Wskaźniki
Liczba osób/organizacji „tworzących” kulturę (szt.), (os.)
oddziaływania
Liczba obiektów sportowych (szt.)
Liczba inicjatyw z zakresie integracji międzypokoleniowej (szt.)
Wzmocnienie potencjału administracji publicznej
Liczba systemów elektronicznego obiegu dokumentów (szt.)
Liczba usług publicznych posiadających certyfikat (szt.)
Wskaźniki produktu
Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania na zajęcia rehabilitacyjne
(os.)
Liczba przeszkolonych pracowników administracji samorządowej (os.)
Wskaźniki rezultatu
Średni czas załatwienia sprawy (dni)
Liczba udostępnionych e-usług (szt.)
Wskaźniki
Liczba osób zadowolonych z obsługi w Urzędzie Gminy (os.)
Liczba korzystających z e-usług (os.)
oddziaływania
2. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA
Poprawa jakości infrastruktury drogowej
Długość dróg gminnych (km)
Długość zmodernizowanych dróg gminnych (km)
Długość chodników w Gminie (km)
Długość ścieżek rowerowych (km)
Wskaźniki produktu
Liczba rond w Gminie (szt.)
Długość nowopowstałej kanalizacji deszczowej (km)
Liczba nowopowstałych sygnalizacji świetlnych (szt.)
Liczba nowych punktów świetlnych (szt.)
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku
realizacji projektów (ha)
Liczba nowych inwestycji na terenie Gminy (szt.)
Wskaźniki rezultatu
Średni czas przejazdu transportem indywidualnym między wybranymi
punktami w Gminie (min)
Wielkość nakładów inwestycyjnych wzniesionych przez inwestorów na
nowo uzbrojonych terenach inwestycyjnych (tys. zł)
Wskaźniki
Nakłady na bieżące utrzymanie dróg (tys. zł/km)
oddziaływania
Liczba nowych miejsc pracy (szt.)

64

DG PMC Sp. z o.o.
Ul. Wierzbięcice 44 A, 61-568 Poznań
tel. (61) 839 90 24, fax (61) 839 92 97
email: pmc@dgpmc.pl, www.dgpmc.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2.2

2.3

2.4

Liczba osób oceniających okolice miejsca zamieszkania jako bezpieczne (os.)
Poprawa jakości infrastruktury sieciowej
Liczba ujęć wody (szt.)
Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej (km)
Wskaźniki produktu
Długość sieci kanalizacyjnej (km)
Liczba zmodernizowanych/wybudowanych oczyszczalni ścieków (szt.)
Liczba wybudowanych przyłączy kanalizacyjnych (szt.)
Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci wodociągowej (szt.)
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku
realizacji projektów (ha)
Wskaźniki
Liczba utworzonych miejsc pracy (szt.)
3
oddziaływania
Ilość ścieków odprowadzonych/oczyszczonych (m /m-ąc)
/m
Wsparcie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz budowa instalacji
odnawialnych źródeł energii
Procent realizacji inwestycji w ramach projektu „Szerokopasmowa
Wielkopolska” (%)
Liczba zmodernizowanych stacji nadawczych telefonii komórkowych (szt.)
Wskaźniki produktu
Liczba
czba inwestycji w Gminie dotyczących instalacji związanych z
odnawialnymi źródłami energii (szt.)
Odsetek obszarów w Gminie , które zajęte są pod instalacje odnawialnych
źródeł energii (%)
Liczba osób mogących korzystać z sieci internet (os.)
Liczba osób, którym poprawie uległ zasięg używanych przez nich sieci
Wskaźniki rezultatu
komórkowych (os.)
Powierzchnia obszaru, dla którego poprawił się zasięg telefonii
2
komórkowych (km )
Liczba utworzonych miejsc pracy (szt.)
Wskaźniki
Liczba osób o zwiększonej świadomości ekologicznej (os.)
oddziaływania
Liczba korzystających z e-usług (os.)
Poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
Liczba nowych nasadzeń (szt.)
Liczba ustawionych koszy na odpady (szt.)
Liczba nowo powstałych parków (szt.)
Powierzchnia terenów rekreacyjnych i sportowych (ha)
Liczba placów zabaw dla dzieci (szt.)
Liczba punktów koncentrujących lokalną infrastrukturę sportową (szt.)
Wskaźniki produktu
Liczba przyjętych planów zagospodarowania przestrzennego
przestrz
(szt.)
Powierzchnia gruntów pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych i
Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych (ha)
Liczba przedsięwzięć niskoemisyjnych powstałych dzięki wsparciu Gminy
(szt.)
Liczba budynków użyteczności publicznej
blicznej dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych (szt.)
Powierzchnia nowopowstałych terenów zielonych (ha)
Powierzchnia obszarów rekreacyjnych i sportowych (ha)
Liczba mieszkańców mająca dostęp do placu zabaw w ciągu 10 min od
miejsca zamieszkania (os.)
Wskaźniki rezultatu
Średnia liczba osób korzystających z infrastruktury rekreacyjno-sportowej
rekreacyjno
w
ciągu miesiąca (os.)
Powierzchnia Gminy objęta zapisami planów zagospodarowania
przestrzennego (%)
Liczba miejsc parkingowych (szt.)
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3.1

3.2

Liczba likwidowanych nielegalnych wysypisk śmieci (szt.)
Udział terenów zielonych w powierzchni Gminy (%)
Wskaźniki
Liczba osób zadowolonych z poziomu jakości środowiska naturalnego (os.)
oddziaływania
Udział powierzchni obszarów szczególnie cennych przyrodniczo
w
powierzchni ogółem (ha)
3. ROZWINIĘTA GOSPODARKA
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
Liczba zmodernizowanych obiektów małej infrastruktury okołoturystycznej
(szt.)
Liczba nowych obiektów małej infrastruktury okołoturystycznej (szt.)
Liczba przepisów (ulg, preferencyjnych podatków) dla przedsiębiorców
podejmujących
działalność
gospodarczą
w
obszarze
usług
okołoturystycznych i turystycznych (szt.)
Wskaźniki produktu
Liczba organizowanych imprez (szt.)
Liczba imprez zorganizowanych przy współpracy z NGO (szt.)
Liczba imprez zorganizowanych przy współpracy z partnerami
zagranicznymi (szt.)
Liczba nowych produktów i usług regionalnych (szt.)
Liczba szlaków turystycznych dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych (szt.)
Liczba osób korzystających z nowych i zmodernizowanych obiektów małej
infrastruktury turystycznej (os.)
Liczba przedsiębiorców, którzy skorzystali z ulg i preferencyjnych podatków
dla podejmujących działalność gospodarczą w obszarze usług
Wskaźniki rezultatu
okołoturystycznych i turystycznych (os.)
Liczba osób uczestniczących w imprezach(os.)
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z przystosowanych szlaków
turystycznych (os.)
Liczba utworzonych miejsc pracy (szt.)
Wskaźniki
Liczba osób oceniających okolice miejsca zamieszkania jako bezpieczne (os.)
oddziaływania
Liczba nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (szt.)
Wzrost konkurencyjności produktów i usług na rynku lokalnym
Liczba inicjatyw wspomagających postawy przedsiębiorcze wśród
najmłodszych (szt.)
Liczba dokumentów programowych
wspomagających prowadzenie
nieuciążliwej działalności gospodarczej (szt.)
Wskaźniki produktu
Liczba inicjatyw skierowanych do rolników, a wspomagających specjalizacje
rolnicze (szt.)
Liczba udzielonych porad rolnikom realizującym program
prog
specjalizacji
rolniczych (szt.)
Liczba młodych osób, które skorzystały z inicjatyw wspomagających
postawy przedsiębiorcze (os.)
Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw (szt.)
Wskaźniki rezultatu
Liczba rolników, którzy skorzystali ze szkoleń (os.)
Liczba rolników, którzy skorzystali z porad dotyczących specjalizacji
rolniczych (os.)
Liczba nagradzanych i wyróżniających się przedsiębiorstw z terenu Gminy
Wskaźniki
(szt.)
oddziaływania
Liczba utworzonych miejsc pracy (szt.)
Liczba osób oceniających Gminę jako atrakcyjną gospodarczo (os.)
Źródło: opracowanie własne
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Ocena stopnia realizacji zamierzeń zawartych w zapisach Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na
lata 2014-2020
2020 pozwala na odniesienie się do tego co już zostało zrobione i określenie skuteczności,
efektywności i wydajności dotychczasowych działań. Monitoring pozwala także na określenie
ogólnego poziomu rozwoju jednostki samorządowej. Brak skuteczności we wdrażaniu zapisów
strategii lub przedwczesna realizacja celów jest impulsem do zmi
zmiany
any priorytetów w układzie celów
oraz redefiniowania założeń.

8. Komunikowanie
Informacje na temat dokumentu Strategii będą przekazywane w sposób ciągły od początku
jej projektowania i obejmą wszystkie jej etapy. Komunikacja społeczna ma na celu zwiększenie
udziału społeczności Gminy w działaniach służących rozwojowi Gminy, podwyższenie poziomu
zaufania wobec władz Gminy oraz zebranie opinii pomocnych przy podejmowaniu decyzji przez Radę
Gminy. Otrzymanie informacji zwrotnej pozwoli na prawidłowe modyfikowanie
modyfikowani dokumentu.
Partnerami społecznymi w procesie wymiany informacji będą: Mieszkańcy, partnerzy prywatni i
organizacje pozarządowe.
Komunikacja
omunikacja społeczna będzie miała również wpływ na kształtowanie wizerunku Gminy i
może posłużyć jako narzędzie do promocji Gminy Przemęt. Informacje o zasobach walorach i ofercie
inwestycyjnej będą udostępniane na portalach internetowych, w prasie i mediach oraz w
zewnętrznych bazach danych gromadzących informacje o ofertach inwestycyjnych w Polsce.
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Załącznik nr 1 - ankieta
ANKIETA
Dokumentacja strategiczna dla Gminy Przemęt na lata 2014-2020
2014
Konsultacje społeczne
Prosimy o wpisanie znaku X w odpowiednie pola w poniższej tabeli. W przyjętej skali 1 oznacza ocenę najniższą,
natomiast 5 ocenę najwyższą.
Społeczeństwo
Pytanie
1
2
3
4
5
Uwagi/uzasadnienie
Jak oceniasz poziom zaangażowania
mieszkańców w sprawy społeczności
lokalnej?
Jak oceniasz poziom
społecznej w Gminie?

usług

pomocy

Jak oceniasz dostępność do usług ochro
ochrony
zdrowia w Gminie (podstawowa opieka
medyczna, apteki, stomatolog)?
Jaka jest skala występowania
ępowania w Gminie
alkoholizmu?
(1-bardzo niska, 2-niska, 3-średnia,
średnia, 44wysoka, 5 -bardzo wysoka)?
Jaka jest skala występowania w Gminie
przemocy w rodzinie?
ednia,
4(1-bardzo niska, 2-niska, 3-średnia,
wysoka, 5 -bardzo wysoka)?

70
Gospodarka
1
2

Pytanie
3
Jak oceniasz atrakcyjność inwestycyj
inwestycyjną
obszaru Gminy (cechy, dzięki którym jest
atrakcyjna dla inwestorów z zewnątrz)?
Jak
oceniasz
możliwość
uzyskania
zatrudnienia na terenie Gminy?
Jak oceniasz warunki do prowadzenia
działalności
lności rolnej (czy organizowane są
szkolenia, czy rolnicy mają dostęp do
informacji na temat specjalizacji lub zmiany
profilu upraw)?
Jak
oceniasz
warunki
prowadzenia
działalności
ości produkcyjnej (udogodnienia i
ulgi dla przedsiębiorców, dostęp do
informacji
cji na temat zakładania własnej
działalności)?
Jak oceniasz dostępność usług na terenie
Gminy (handel, punkty usługowe)?
Środowisko i przestrzeń
Pytanie
1
2
3
Jak
oceniasz
estetykę
przestrzeni
publicznych w swojej miejscowości?
Jak oceniasz stan środowiska naturalnego na
terenie Gminy?
Jak oceniasz efektywność zagospodarowania

4

5

Uwagi/uzasadnienie

4

5

Uwagi/uzasadnienie
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przestrzeni w Gminie (czy
wykorzystywane optymalnie)?

tereny

są

Infrastruktura techniczna
Pytanie
1
2
3
Jak oceniasz stan dróg w Gminie?
Jak oceniasz
sz małą infrastrukturę drogową w
Gminie (ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie,
przystanki, itp.)?
Jak oceniasz komunikację zbiorową w
Gminie (linie autobusowe itp.) ?
Jak oceniasz system segregacji odpadów na
terenie Gminy?
Jak oceniasz poziom rozwoju sieci
wodociągowej?
Jak oceniasz poziom rozwoju sieci
kanalizacyjnej?
Jak oceniasz dostęp do Internetu w Twojej
miejscowości?
Turystyka i rekreacja
Pytanie
1
2
3
Jak oceniasz atrakcyjność turystyczną
Gminy?
miny? (ilość i jakość zabytków, miejsc
atrakcyjnych pod względem przyrodniczym,
stan środowiska naturalnego, obszary
chronione i rezerwaty, ścieżki przyrodnicze i
edukacyjne)
Jak oceniasz poziom bazy turystyczno
turystycznowypoczynkowej
(baza
noclegowa,
gastronomiczna)
Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu
na terenie Gminy dla dzieci?
Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego
nego czasu
na terenie Gminy dla młodzieży?
Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego
nego czasu
na terenie Gminy dla dorosłych?
Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu
na terenie Gminy dla seniorów?
Jak oceniasz poziom rozwoju infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej (boiska, place zabaw,
parki, ławeczki itp.)?
Jak oceniasz działania promocyjne Gminy,
mającą naa celu pozyskanie potencjalnych
turystów?
Kultura
Pytanie
1
2
3
Jak oceniasz jakość usług świadczonych prze
przez
obiekty kulturalne na terenie Gminy?
(świetlice, biblioteki)
Jak oceniaszz liczbę obiektów kulturalnych w
Gminie? (świetlice, biblioteki)?
Jak oceniasz jakość i różnorodność wydarzeń
kulturalno – rozrywkowych odbywających

4

5

Uwagi/uzasadnienie

4

5

Uwagi/uzasadnienie
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się na terenie Gminy?
Pytanie
Jak oceniasz poziom edukacji w Gminie
(jakość kształcenia, dostępność zajęć
dodatkowych
dla
uczniów,
zajęcia
wyrównawcze)?
Jak oceniasz liczbę obiektów oświatowych w
Gminie (przedszkola, szkoły)?

Edukacja
1
2

3

4

5

Uwagi/uzasadnienie

ANALIZA SWOT
1. Prosimy o podanie 3 aspektów,
ów, które są n
najpilniejsze do poprawy w Gminie Przemęt w najbliższym czasie:
czasie
• .............................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........
• .............................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........
• .......................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................
Przykładowe:
o poprawa infrastruktury drogowej (chodników, dróg)
o rozwój turystyki
o budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
o budowa i modernizacja świetlic wiejskich
o zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży
o promocja Gminy
o rozwój przedsiębiorczości
o ochrona środowiska
o poprawa jakości obsługi medycznej
o zmniejszenie bezrobocia
o edukacja
o poprawa bezpieczeństwa publicznego
2. Prosimy o podanie najpoważniejszych problemów związanych obecnie z jakością życia w Gminie Przemęt
(czegobrak/niedostatek/niewłaściwe funkcjonowanie jest odczuwalne najbardziej):
• .............................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........
• ........................................................................................................................................
................................................................................................................
• .............................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........
3. Prosimy o podanie 3 mocnych stron Gminy Przemęt:
• .............................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........
• ......................................................................
........................................................................................................................................
..................................................................
• .............................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........
Przykładowe:
o niskie bezrobocie
o korzystne położenie
o wysokie walory środowiska przyrodniczego (specyficzny mikroklimat)
o wysoki poziom edukacji
o jakość infrastruktury
o podmioty gospodarcze o silnej pozycji w regionie
o duży udział sektora prywatnego w gospodarce
o dobre połączenie komunikacyjne z większymi miastami (PKP, linie autobusowe)
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4. Prosimy o podanie
nie 3 słabych stron Gminy Przemęt:
• .............................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........
• ........................................................................................................................................
...............................................................................................
• .............................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........
Przykładowe:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

niska inicjatywa społeczna
zły stan dróg
niewystarczająca infrastruktura komunalna (wodociągi, kanalizacja)
bałagan urbanistyczny (chaos w zabudowie)
słaby dostęp do opieki medycznej
zbyt mała ilość miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych
zanieczyszczenie
ie środowiska
zbyt mała ilość bibliotek i świetlic wiejskich
niska konkurencyjność usług na rynku lokalnym
mała ilość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci

nie 3 największych zagrożeń dla rozwoju Gminy Przemęt:
6. Prosimy o podanie
• ........................................................................................................................................
.......................................................................................................
• .............................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........
• ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Przykładowe:
o bariery dla przedsiębiorczości
o trudności budżetowe
o niski przyrost naturalny
o ucieczka ludzi młodych z obszarów wiejskich do większych miast
o degradacja środowiska naturalnego
o brak obszarów przeznaczonych bezpośrednio pod działalność inwestycyjną
o brak inicjatywy społecznej
7. Prosimy o podanie 3 szans rozwojowych dla obszaru Gminy Przemęt:
• ........................................................................................................................................
.....................................................................................................
• .............................................................................................................................
........................................................................................................................................
...........
• ........................................................................................................................................
.......................................................................................................................
Przykładowe:
o środki z Unii Europejskiej
o wysokie walory środowiska naturalnego
o rozwój tzw. czystego przemysłu (przemysł wysokiej techno
technologii)
logii) nie wpływającego
negatywnie
o na stan środowiska naturalnego
o agroturystyka i ekoturystyka
o przeznaczenie obszarów pod inwestycje w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
o podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w celu ochrony i wykorzystania
wykor
walorów środowiska
o przyrodniczego na terenie Gminy
o rozwój małej przedsiębiorczości (handel, usługi)
Metryczka
Płeć:
kobieta
mężczyzna
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Wiek:
poniżej 25 lat

26-45 lat

46-60 lat

Zatrudnienie:
uczeń/student
rolnik
przedsiębiorca
inne (jakie?) .........................................

61 lat i więcej

osoba pracująca

osoba bezrobotna

Czy jesteś mieszkańcem Gminy Przemęt
Przemęt?
TAK
NIE

Serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie
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Załącznik nr 2 – przykładowe karty projektów
Przykładowe karty projektów wypełnione prze osoby uczestniczące w spotkaniu 28.02.2014 r. w
Urzędzie Gminy Przemęt.
KARTA PROJEKTU
Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy
1. Nazwa projektu

Budowa żłobka

2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,
ew. adres)
4. Opis istniejącej sytuacji

Gmina Przemęt

5. Opis zadań, które są do wykonania w
ramach projektu

Młode mamy – mieszkanki Gminy chcą wrócić do pracy jednak nie
mają komu powierzyć opieki nad małym dzieckiem
1

Budowa budynku, dobudowa

2

Wyposażenie

3
4
5
6
6. Cele realizacji projektu

Realizacja polityki prorodzinnej; sprawowanie opieki nad dziećmi
od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia

7. Beneficjenci ostateczni projektu
8. Wykonawca
9. Nadzorujący
10.. Partnerzy uczestniczący w realizacji
projektu (jeśli dotyczy)
11.. Przewidywany termin rozpoczęcia i
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt.
5)

Mieszkańcy Gminy
Firma z przetargu
Urząd Gminy, Referat/Wydział X
Brak

12.. Uzasadnienie realizacji inwestycji
13. Efekty realizacji projektu

Termin rozpoczęcia
1
2
3
4
5
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KARTA PROJEKTU
Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy
1. Nazwa projektu

2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,
ew. adres)
4. Opis istniejącej sytuacji

5. Opis zadań, które są do wykonania w
ramach projektu

Budowa ścieżek rowerowych,
Utwardzenie chodników,
Utwardzenie dróg gminnych w obszarach zabudowanych
Miejscowości Gminy Przemęt w zależności od potrzeb
poszczególnych miejscowości w zakresie ww. wymienionych
inwestycji.
Na terenie Gminy Przemęt zauważalny jest bak infrastruktury w
postaci ścieżek rowerowych łączących miejscowości przy głównych
szlakach komunikacyjnych charakteryzujących
eryzujących się dużymi
natężeniami ruchu.
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę chodników i
dróg na osiedlach mieszkaniowych – miejscowości gminy w
zależności od potrzeb.
1
2
3
4
5
6

6. Cele realizacji projektu
7. Beneficjenci ostateczni projektu
8. Wykonawca
9. Nadzorujący
10. Partnerzy uczestniczący w realizacji
projektu (jeśli dotyczy)
11. Przewidywany termin rozpoczęcia i
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt.
5)

12. Uzasadnienie realizacji inwestycji
13. Efekty realizacji projektu

Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa dostępności
komunikacyjnej
Mieszkańcy Gminy
Urząd Gminy

Termin rozpoczęcia
1
2
3
4
5

Termin zakończenia
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KARTA PROJEKTU
Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy
1. Nazwa projektu
2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,
ew. adres)

Placówka wsparcia dziennego
Przemęt

4. Opis istniejącej sytuacji

Na terenie gminy nie ma placówki wsparcia dziennego dla dzieci.
W sześciu szkołach działają świetlice socjoterapeutyczne, które nie
spełniają standardów ustawy o wspieraniu rodziny i systemu
pieczy zastępczej.
1 Uchwała RG o utworzeniu PWD

5. Opis zadań, które są do wykonania w
ramach projektu

2

Wniosek o nadanie nr REGON, NIP

3

Wystąpienie do straży pożarnej i powiatowego inspektora
sanitarnego o opinię.
Opracowanie statutu oraz regulaminu organizacyjnego
placówki.
Przeprowadzenie naboru na zatrudnienie kadry.

4
5
6
6. Cele realizacji projektu

Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej

7. Beneficjenci ostateczni projektu
8. Wykonawca
9. Nadzorujący
10. Partnerzy uczestniczący w realizacji
projektu (jeśli dotyczy)
11. Przewidywany termin rozpoczęcia i
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt.
5)

Dzieci, młodzież.
Gmina lub stowarzyszenie
Gmina
Brak

12. Uzasadnienie realizacji inwestycji
13. Efekty realizacji projektu

Termin rozpoczęcia
1
2
3
4
5
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KARTA PROJEKTU
Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy
1. Nazwa projektu
2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,
ew. adres)
4. Opis istniejącej sytuacji

5. Opis zadań, które są do wykonania w
ramach projektu

Adaptacja/ budowa ośrodka wsparcia dziennego pobytu dla osób
starszych
Kaszczor/ Przemęt
Brak na terenie Gminy Ośrodka dziennego pobytu w którym
mogłyby przebywać osoby starsze, niepełnosprawne gdzie miałyby
zapewnione wsparcie opiekę i rehabilitację.
1

Przygotowanie dokumentów projektowych

2

Złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków
wojewody
Itp.

3
4
5
6
6. Cele realizacji projektu
7. Beneficjenci ostateczni projektu
8. Wykonawca
9. Nadzorujący
10. Partnerzy uczestniczący w realizacji
projektu (jeśli dotyczy)
11. Przewidywany termin rozpoczęcia i
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt.
5)

12. Uzasadnienie realizacji inwestycji
13. Efekty realizacji projektu

Poprawa jakości życia starszych Mieszkańców oraz ich integracja
ze środowiskiem
Mieszkańcy Gminy
Firma z przetargu
Urząd Gminy, Referat Rozwoju Gminy

Termin rozpoczęcia
1
2
3
4
5

Termin zakończenia
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KARTA PROJEKTU
Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy
1. Nazwa projektu

Punkt konsultacyjny (psycholog, prawnik)

2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,
ew. adres)
4. Opis istniejącej sytuacji

Przemęt

5. Opis zadań, które są do wykonania w
ramach projektu

Na terenie Gminy istnieje punkt konsultacyjny w którym przyjmuje
terapeuta rodzinny oraz terapeuta ds. uzależnień.
Brak jest psychologa oraz prawnika.
1 Pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie
punktu.
2
3
4
5
6

6. Cele realizacji projektu
7. Beneficjenci ostateczni projektu
8. Wykonawca
9. Nadzorujący
10. Partnerzy uczestniczący w realizacji
projektu (jeśli dotyczy)
11. Przewidywany termin rozpoczęcia i
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt.
5)

12. Uzasadnienie realizacji inwestycji
13. Efekty realizacji projektu

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do specjalistycznych usług
Mieszkańcy
Gmina
Gmina
Brak
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

1
2
3
4
5
Brak dostępu do usług specjalistycznych.
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KARTA PROJEKTU
Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy
1. Nazwa projektu

Ścieżka rowerowa Przemęt - Bucz

2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,
ew. adres)
4. Opis istniejącej sytuacji

Przemęt, droga łącząca wsie Przemęt - Bucz

5. Opis zadań, które są do wykonania w
ramach projektu

Brak bezpiecznego dojazdu młodzieży do szkoły
ponadgimnazjalnej z Bucza, kręta, ruchliwa droga utrudnia ruch
rowerowy i stwarza zagrożenie dla wszystkich użytkowników
drogi.
1

Utwardzenie nawierzchni trasy

2

Wytyczenie trasy

3

Oznakowanie trasy

4
5
6
6. Cele realizacji projektu

7. Beneficjenci ostateczni projektu
8. Wykonawca
9. Nadzorujący
10. Partnerzy uczestniczący w realizacji
projektu (jeśli dotyczy)
11. Przewidywany termin rozpoczęcia i
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt.
5)

12. Uzasadnienie realizacji inwestycji
13. Efekty realizacji projektu

Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez zapewnienie
bezpieczeństwa młodzieży w drodze do szkół, zakładów pracy,
ośrodków kultury oraz większa mobilność młodzieży.
Mieszkańcy wsi Przemęt, Bucz, Sączkowo, Biskupice itd.
Firma z przetargu
Urząd Gminy, Referat/Wydział X
Brak
Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

1
2
3
4
5
Nowa trasa rowerowa, mniejsza liczb wypadków z udziałem
rowerzystów, lepszy dostęp do miejscowości gminnej.
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KARTA PROJEKTU
Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy
1. Nazwa projektu
2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,
ew. adres)
4. Opis istniejącej sytuacji

5. Opis zadań, które są do wykonania w
ramach projektu

Stworzenie centrum stacjonowania pogotowia ratunkowego
Gmina Przemęt
W chwili obecnej karetka pogotowia ratunkowego dojeżdża z m.
Wolsztyn, która oddalona jest od najdalszej m. Gminy o ok. 40 km.
Często taki dojazd zajmuje sporo czasu.
1 Wskazanie w centrum gminy miejsca możliwego do
stacjonowania karetki
2 Wskazanie i wyremontowanie – wybudowanie obiektu dla
personelu i obsługi
3 Stworzenie centrum łączności
4
5
6

6. Cele realizacji projektu
7. Beneficjenci ostateczni projektu
8. Wykonawca
9. Nadzorujący
10. Partnerzy uczestniczący w realizacji
projektu (jeśli dotyczy)
11. Przewidywany termin rozpoczęcia i
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt.
5)

12. Uzasadnienie realizacji inwestycji
13. Efekty realizacji projektu

Realizacja polityki społecznej, dbanie o dobro i zdrowie oraz
bezpieczeństwo obywateli
Mieszkańcy Gminy
Urząd Gminy, Referat Rozwoju Gminy, Organizacyjno-Prawny
Organizacyjno
Powiat Wolsztyński
Termin rozpoczęcia
Termin zakończenia
1
2
3
4
5
Szybsze udzielenie pomocy osobom potrzebującym – chorym,
poszkodowanym w wypadku i szybszy transport do szpitala
Powstanie centrala telefoniczna umożliwiająca kontakt z Centrum
znajdującym się w Wolsztynie – Szpital,
Stacjonować będzie jedna karetka pogotowia ratunkowego
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KARTA PROJEKTU
Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy
1. Nazwa projektu
2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,
ew. adres)
4. Opis istniejącej sytuacji

5. Opis zadań, które są do wykonania w
ramach projektu

Przebudowa drogi w m. Przemęt na ul. Brzozowej i ul. Głębokiej
Gmina Przemęt, wieś Przemęt
Ul. Brzozowa,
Ul. Głęboka.
Mieszkańcy wsi Przemęt mieszkający na ul. Głębokiej i ul.
Brzozowej. Istniejąca droga nie posiada utwardzonej nawierzchni,
przez co w okresie deszczowym jest nieprzejezdna. Powoduje to
wydłużenie dojazdu dzieci do szkół na terenie Gminy.
1 Utwardzenie nawierzchni drogi
2

Instalacja kanalizacji deszczowej

3
4
5
6
6. Cele realizacji projektu

7. Beneficjenci ostateczni projektu
8. Wykonawca
9. Nadzorujący
10. Partnerzy uczestniczący w realizacji
projektu (jeśli dotyczy)
11. Przewidywany termin rozpoczęcia i
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt.
5)

12. Uzasadnienie realizacji inwestycji
13. Efekty realizacji projektu

Poprawa jakości życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa oraz
skrócenie czasu dojazu do szkół, zakładów pracy, ośrodków kultury
jak i dojazdu pogotowia, straży pożarnej oraz policji.
Mieszkańcy Gminy
Urząd Gminy
Brak
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Termin rozpoczęcia
1
2
3
4
5

Termin zakończenia
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KARTA PROJEKTU
Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy
1. Nazwa projektu
2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,
ew. adres)

Przebudowa drogi łączącej wieś Barchlin z wsią Kluczewo
Gmina Przemęt, droga biegnąca od wsi Barchlin przez wieś Bucz
Nowy do wsi Kluczewo

4. Opis istniejącej sytuacji

Mieszkańcy wsi Barchlin mają możliwość dojazdu do wsi Kluczewo
droga powiatową przez Bucz Sączkowo długości 9 km. Droga
łącząca Barchlin z Kluczewem przez Bucz Nowy ma długość ok. 3,5
km, ponadto droga prowadzi do pól.
1 Utwardzenie nawierzchni drogi

5. Opis zadań, które są do wykonania w
ramach projektu

2
3
4
5
6

6. Cele realizacji projektu
7. Beneficjenci ostateczni projektu
8. Wykonawca
9. Nadzorujący
10. Partnerzy uczestniczący w realizacji
projektu (jeśli dotyczy)
11. Przewidywany termin rozpoczęcia i
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt.
5)

12. Uzasadnienie realizacji inwestycji
13. Efekty realizacji projektu

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez skrócenie czasu
dojazdu do wsi Bucz Nowy i wsi Kluczewo.
Mieszkańcy wsi Barchlin, Bucz Nowy, Kluczewo
Firm z przetargu
Urząd Gminy

Termin rozpoczęcia

Termin zakończenia

1
2
3
4
5
Droga Barchlin – Kluczewo w okresie jesienno-zimowym
jesienno
jest
praktycznie nieprzejezdna
Wybudowanie 3,5 km drogi
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KARTA PROJEKTU
Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy
1. Nazwa projektu
2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,
ew. adres)
4. Opis istniejącej sytuacji

5. Opis zadań, które są do wykonania w
ramach projektu

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz miejsca rozwoju ogólnoogólno
fizycznego a w szczególności lekkoatletycznego.
Gmina Przemęt, Bucz, obszar gruntów o nr 94/9, 94/10,
94/12,95/1
Mieszkańcy wsi, a przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna
chcqc skorzystać z możliwości ćwiczenia w warunkach
atmosferycznych zmuszeni sq do udania się na mocno zniszczone
boisko asfaltowe znajdujące się na terenie nie należącym do
gminy (park) lub udać się na oddalony od gimnazjum o ok 1,5 km.
stadion Heliosa, nie w pełni wyposażony w boiska do np. gry w
koszykówkę czy warunki do uprawiania lekkiej atletyki. Piesza
wyprawa na stadion w ramach godzin WF-u
WF zajmuje zbyt dużo
czasu i jest zbyt nieopłacalna w perspektywie realizacji podstawy
programowej, uatrakcyjnienia lekcji czy bogatego rozwoju
fizycznego dzieci i młodzieży. Infrastruktura stadionu nastawiona
jest w głównej mierze na rozwój piłki nożnej pozostawiając tym
samym w ograniczonym stopniu rozwój ogólnoogólno fizyczny czy
innych gier zespołowych.
1 Opis, wykonanie projektu oraz dokumentacji.
2

3

4

Wykup lub zamiana całości lub części gruntów
przeznaczonych pod Inwestycję (Bucz, grunty o numerach
94/9, 94/10,94/12,95/1
Wdrożenie realizacji projektu w życie (budowanie boiska
wielofunkcyjnego, kortów, parku fitness, skoczni w dal, bieżni
lekkoatletycznej, miejsca do pchnięcia kulą, miejsc do gry w
petanąue, badmintona itp.)
Wykonanie oświetlenia.

5

6. Cele realizacji projektu

7. Beneficjenci ostateczni projektu
8. Wykonawca
9. Nadzorujący
10. Partnerzy uczestniczący w realizacji
projektu (jeśli dotyczy)
11. Przewidywany termin rozpoczęcia i
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt.
5)

Stworzenie bezpiecznego miejsca przejścia uczniów ZS w
Buczu do obiektów sportowych (po drugiej
drug
stronie drogi
powiatowej)
6 Stworzenie logistyki komunikacyjnej - wjazd, utwardzone
dojazdy oraz miejsca parkingowe.
Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez umożliwienie
wszechstronnego rozwoju fizycznego oraz urozmaicenie rozwoju
fizycznego w bogatej ofercie gier zespołowych.
Ponadto umożliwienie uczniom ZS w Buczu (ze względu na bliskość
obiektów) korzystanie na lekcjach WF-u
u z boisk, kortów oraz miejsc
do rozwoju lekkiej atletyki.
Mieszkańcy wsi Bucz, Gminy Przemęt, Uczniowie ZS w Buczu
Firma z przetargu
Urząd Gminy, Referat/Wydział X
Brak
Termin rozpoczęcia
1
2
3
4
5

Termin zakończenia
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12. Uzasadnienie realizacji inwestycji

13. Efekty realizacji projektu

Wykonanie inwestycji:
• Zwiększy atrakcyjność miejscowości na terenie gminy, regionu
i wpłynie znacząco na rozwój aktywności ruchowej
mieszkańców wsi i gminy, (a nawet regionu)
• pozwoli młodzieży szkolnej rozwijać swoje
zainteresowania sportowe w warunkach
atmosferycznych częściej niż obecnie - dotlenienie
organizmów, bogatszy rozwój motoryki i atletyki.
• w dobie
bie pasywnego podejścia młodzieży do ćwiczeń
zwiększy atrakcyjność pozalekcyjnej aktywności ruchowej
poprzez stworzenie urozmaiconej oferty powstałych
nowoczesnych miejsc rozwoju fizycznego.
Efektami będą:
• Stworzenie ogólnodostępnych miejsc rozwoju fizycznego,
• skrócenie czasu przejścia młodzieży szkolnej do obiektów
sportowych z 20 a minut- w jedną stronę (obecny stadion), do
ok 2 minut
• Ze względu no atrakcyjność i nowoczesność powstałego
obiektu — zwiększenie aktywności (przede wszystkim)
mieszkańców wsi Bucz (i nie tylko).
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KARTA PROJEKTU
Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy
1. Nazwa projektu

2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,
ew. adres)
4. Opis istniejącej sytuacji

5. Opis zadań, które są do wykonania
ania w
ramach projektu

Budowa drogi -ul.
ul. Polnej łącząca miejscowości Bucz i Barchlin.
Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Barchiin - Bucz,
ul. Kasztanowa w Buczu do ul. Kwiatowej w Barchlinie.
Gmina Przemęt, droga łącząca miejscowości Bucz - Barchlin
Mieszkańcy wsi Barchiin przede wszystkim dzieci szkolne i
młodzież mają możliwość dojazdu do Buczą główna drogą, która
jest dłuższa i bardziej niebezpieczna - brak pobocza, wzmożony
ruch pojazdów. Natomiast droga na ul. Polnej jest krótsza i
bezpieczniejsza, ale nie posiada utwardzonej nawierzchni co
utrudnia uczniom szkolnym poruszania sie na rowerach zwłaszcza
w deszczowe dni.
1 Utwardzenie nawierzchni drogi.
2

Budowa ścieżki rowerowej.

3

Instalacja kanalizacji deszczowej.

4
5
6
6. Cele realizacji projektu

Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez skrócenie czasu
dojazdu dzieci do szkół, bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców.
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7. Beneficjenci ostateczni projektu
8. Wykonawca
9. Nadzorujący
10. Partnerzy uczestniczący w realizacji
projektu (jeśli dotyczy)
11. Przewidywany termin rozpoczęcia i
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt.
5)

12. Uzasadnienie realizacji inwestycji

13. Efekty realizacji projektu

Mieszkańcy wsi Barchiin
Firma z przetargu
Urząd Gminy Przemęt
Brak
Termin rozpoczęcia
Termin zakończenia
1 marzec 2015
maj 2015
2 czerwiec 2015
sierpień 2015
3 styczeń 2015
luty 2015
4
5
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców spowoduje to większe
zainteresowanie młodych ludzi zakupem działek budowlanych na
ul. Polnej, rozwojem budowlanym w tej okolicy i przyrostem
naturalnym dzieci w Buczu
Zwiększenie bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających z Barchlina do
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Buczu, utwardzenie 3 km
drogi, wybudowanie ścieżki rowerowej zwiększy liczbę osób
poruszających się rowerami jako środkiem lokomocji, a
dodatkowo poprawi ochronę środowiska
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KARTA PROJEKTU
Dotycząca opracowania dokumentacji strategicznej dla Gminy
1. Nazwa projektu
2. Obszar realizacji (gmina, wieś, ulica,
ew. adres)
4. Opis istniejącej sytuacji

5. Opis zadań, które są do wykonania w
ramach projektu

6. Cele realizacji projektu

7. Beneficjenci ostateczni projektu
8. Wykonawca
9. Nadzorujący
10. Partnerzy uczestniczący w realizacji
projektu (jeśli dotyczy)
11. Przewidywany termin rozpoczęcia i
zakończenia zadań (zadania tożsame z pkt.
5)

12. Uzasadnienie realizacji inwestycji

Niedostępna przyroda bliżej człowieka - człowiek bliżej
niedostępnej przyrody.
Szlak wodny z plaży gminnej w Osłoninie, wyspa konwaliowa,
kanał Przemęcki (teren przy kościele)
Turystyka wodna na terenie akwenów Gminy Przemęt oparta jest
w głównej mierze na rozwoju aktywności kajakowej, co w
znacznym stopniu ogranicza a czasami nawet uniemożliwia
ludziom starszym, dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym z
korzystania z walorów turystyki wodnej naszego regionu.
Pobudowane pomosty przy plaży gminnej w Osłoninie oraz przy
wyspie
konwaliowej
mogą
być
jeszcze
intensywniej
intensy
wykorzystywane
1 Utworzenie mini zatoczki z przystanią na kanale Przemęckim
w okolicach kościoła
2 Przeszkolenie i pomoc w nabyciu uprawnienie do
prowadzenia łodzi motorowych oraz przewożenia osób
(przynamniej 2-3 osobom)
3 Wykonanie przystani z miejscem cumowania oraz wodowania
łodzi przy plaży gminnej w Osłoninie.
4 Stworzenie miejsca przechowania łodzi w hangarze w
Osłoninie.
5 Zakup łodzi typu RIB (na 12 osób) z pełnym osprzętem do
bezpiecznego poruszania się akwenach.
6
Udostępnienie wodnych miejsc turystyki Gminy Przemęt dla osób
starszych, dzieci oraz które z różnych przyczyn nie chcą lub
skorzystać nie mogą z turystyki kajakowej
Mieszkańcy Gminy Przemęt oraz turyści
Firma z przetargu
Urząd Gminy, Referat/Wydział X
Brak
Termin rozpoczęcia
Termin zakończenia
1
2
3
4
5
• udostępnienie zwiedzania turystycznych szlaków wodnych
osobom starszym, dzieciom oraz niepełnosprawnym,
• upowszechnianie walorów 1 atrakcji turystycznych Gminy
Przemęt takich jak np. Wyspa konwaliowa,
• skrócenie czasu pokonania szlaku konwaliowego umożliwiając
tym samym większej liczbie ludzi zwiedzenie atrakcji wodnych
Gminy Przemęt.
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13. Efekty realizacji projektu

Efektami będą:
• stworzenie 2-3
3 miejsc procy (przynajmniej w sezonie
aktywności turystycznej),
• upowszechnienie i ułatwienie dostępności do miejsc
turystycznie niedostępnych dla ludzi o ograniczonej motoryce
ruchowej i nie tylko,
• jako jedna z pierwszych Gmina Przemęt zaistniej no mapie
śródlądowej turystyki wodnej udostępniając łódź typu RIB do
rejsów turystycznych, dzięki czemu wzrośnie popularność i
liczebność zwiedzania atrakcji turystyki wodnej Gminy
Przemęt.
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Załącznik nr 3 – przykładowa karta wskaźników
Cel strategiczny nr 1
Cel:
Jednostki zaangażowane:
Referat (nazwa), Referat (nazwa), Referat (nazwa)
Osoba odpowiedzialna:
Imię i nazwisko
Wskaźniki kontekstowe:
a.
b.
c.

Wskaźnik kontekstowy nr 1
Wskaźnik kontekstowy nr 2
Wskaźnik kontekstowy nr 3

Proponowane benchmarki:
Składowe celu

gmina nr 1, gmina nr 2, gmina nr 3, …
Jednostka
zaangażowana

Wartość
bazowa

2014
1.1

Wartości docelowe

2017

2020

Cel 1.1…..(nazwa)

1.1

P*

Wskaźnik strategiczny nr 1

1.1

P

Wskaźnik strategiczny nr 2

1.1

R*

Wskaźnik strategiczny nr3

1.1

R

Wskaźnik strategiczny nr 4

1.1

O*

(…)

1.1

O

(…)

1.1

(…)

(…)

1.2

Cel 1.2. …(nazwa)

1.2

P*

Wskaźnik strategiczny nr …

1.2

P

Wskaźnik strategiczny nr …

1.2

R*

Wskaźnik strategiczny nr …

1.2

O*

Wskaźnik strategiczny nr …

Rada
Gminy,
Referat
(nazwa),
Referat (nazwa)
Referat
(nazwa),
Referat (nazwa)
Referat
(nazwa),
Referat (nazwa)
Referat
(nazwa),
Referat (nazwa)
Referat
(nazwa),
Referat (nazwa)
Referat
(nazwa),
Referat (nazwa)
Referat
(nazwa),
Referat (nazwa)
Rada
Gminy,
Referat
(nazwa),
Referat (nazwa)
Referat
(nazwa),
Referat (nazwa)
Referat
(nazwa),
Referat (nazwa)
Referat
(nazwa),
Referat (nazwa)
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1.3
1.3
1.3
1.3

Cel 1.3. …(nazwa)
(…)

(…)

(…)
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