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PODSTAWOWE INFORMACJE  

 Pierwszy gminny dokument o charakterze 
strategicznym  

 Przyjęta została w maju 2007 r. 
 Opracowana została metodą partycypacyjną 
 Udział w pracach nad Strategią wzięły 84 osoby 



PROCES TWORZENIA STRATEGII  

 Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej 
 Dokonanie społecznej oceny zasobów gminy –

debata 27 luty 2007  
 Zaprojektowanie planu rozwoju Gminy 

(pracownicy, radni ,osoby odpowiedzialne za 
realizacje zadań gminy) 

 Organizacja społecznej debaty dotyczącej oceny 
ww. planu rozwoju – 16 maj 2007  



DIAGNOZA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA  

 Środowisko przyrodnicze 
 Dziedzictwo kulturowe 
 Przestrzeń i sieć osadnicza 
 Kapitał ludzki 
 Działalność gospodarcza  
 Infrastruktura techniczna 
 Oświata 
 Kultura  
 Sport 
 Aktywność społeczna 
 Finanse gminy  
 



PODSUMOWANIE DIAGNOZY –WNIOSKI 
EKSPERTA  

 Mimo niewątpliwej tzw. słuszności ogólnej 
wniosków wiele z nich nie wynika z diagnozy 

 Np. ”promocja odnawialnych źródeł energii, w 
tym aeroenergetyki jako alternatywnego źródła 
ciepła do ogrzewania mieszkań a także jako 
nowego kierunku produkcji” 
 



ZAKRES ANALIZY SWOT  

Środowisko naturalne  Gospodarka 

Sytuacja społeczna Infrastruktura 
techniczna 

Analiza SWOT 



Środowisko 
naturalne  

Gospodarka  Sytuacja 
społeczna  

Infrastruktura 
techniczna  

Mocne strony 10 13 15 15 

Słabe strony  9 13 13 16 

Szanse  13 15 15 10 

Zagrożenia  11 12 11 6 



MATRYCA - WYBÓR STRATEGII  

Szanse Zagrożenia  

Siły Agresywna 
Maxi-maxi  

Konserwatywna 
Maxi mini  

Słabości  Konkurencyjna 
Mini maxi 

Defensywna  
Mini mini  



WYBÓR STRATEGII  

 Strategia agresywna (maxi-maxi) Dotyczy organizacji wewnątrz której 
przeważają mocne strony, natomiast szanse w otoczeniu. Polega na 
silnej ekspansji i rozwoju, przy maksymalnym wykorzystaniu mocnych 
stron i szans. 

 Strategia konserwatywna (maxi-mini) 
Występuje w organizacji w sytuacji gdy przy dużym potencjale 

wewnętrznym, jest ona poddana niekorzystnemu układowi warunków 
zewnętrznych. Należy przy użyciu mocnych stron przezwyciężać 
zagrożenia, np. wykupić konkurenta i przejąć jego udziały. 

Strategia konserwatywna obejmuje takie działania jak: selekcja 
produktów, segmentacja rynku, redukcja kosztów, ulepszanie 
produktów konkurencyjnych, rozwijanie nowych produktów, 
poszukiwanie nowych rynków. Jest to strategia, w której powodzenia 
organizacji upatruje się głównie w jej mocnych stronach i 
zmniejszaniu zagrożeń. 
 
 



WYBÓR STRATEGII  

 Strategia konkurencyjna (mini-maxi) 
 Występuje w organizacji, w której przeważają słabe strony nad 

mocnymi, natomiast w otoczeniu szanse. Polega na wykorzystaniu 
pojawiających się szans, przy jednoczesnej redukcji słabych stron. 

 Strategia konkurencyjna polega na eliminowaniu słabych stron 
funkcjonowania organizacji oraz budowaniu jej konkurencyjnej siły 
przez maksymalne wykorzystanie istniejących szans sprzyjających 
rozwojowi. 

 Strategia defensywna (mini-mini) 
 Strategia ta umożliwia przetrwanie w sytuacji gdy organizacja działa 

w nieprzychylnym otoczeniu, pozbawiona jest istotnych mocnych 
stron. Może prowadzić do wyciągnięcia maksymalnych korzyści z 
firmy przed jej likwidacją, albo do połączenia z inną firmą. 
 
 



PRIORYTETOWE PROBLEMY W GMINIE  

 Nieuregulowana sytuacja w gminie w zakresie 
odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. 

 Nieodpowiedni stan nawierzchni sieci drogowej na terenie 
gminy - zły stan dróg gminnych, brak chodników, parkingów, 
rynków i centralnych placów w poszczególnych 
miejscowościach, brak ścieżki rowerowej. 

 Zbyt mało rozwinięta działalność gospodarcza; za mało 
miejsc pracy, za mała liczba firm, niski poziom 
przedsiębiorczości mieszkańców, brak aktualnego planu 
zagospodarowania przestrzennego, brak nowych terenów 
pod działalność gospodarczą, niska promocja gminy. 
 



PRIORYTETOWE PROBLEMY - C.D. 

 Nieodpowiednia opieka medyczna, niska dostępność do 
służby zdrowia, brak bezpłatnej opieki specjalistycznej. 

 Brak atrakcyjnej bazy turystycznej: szlaków 
turystycznych, tarasów widokowych, przystani na Noteci, 
ścieżek rowerowych, gospodarstw agroturystycznych, 
niewykorzystane możliwości naturalnych walorów 
turystycznych gminy. 

 Wadliwa organizacja i nieodpowiednia baza dydaktyczna 
oświaty: brak samodzielnego budynku szkolnego dla 
gimnazjum, nie właściwie rozwiązany problem dojazdów 
dzieci do szkół, nieodpowiednie wyposażenie szkół w 
pomoce dydaktyczne niski poziom kształcenia, 
 



PRIORYTETOWE PROBLEMY - C.D. 

 Inne zgłoszone problemy: zanieczyszczanie 
środowiska przez przedsiębiorstwo Farmutil, 
brak sieci gazowej w niektórych 
miejscowościach, niska dbałość o dziedzictwo 
kulturowe. 
 



WIZJA GMINY W 2015 R.  

 Mamy do czynienia z konkurencyjnymi dwiema 
wersjami zajmującymi ponad 2 strony druku. Są one 
bardzo konkretne zawierają  nawet takie szczegóły 
dotyczące przyszłości gminy jak unoszący się w 
powietrzu zapach maciejki… Należy sobie zadać 
pytanie ,czy przy tak sformułowanej wizji możemy 
mówić o jej osiągnięciu dzięki realizacji strategii do 
2015 r. ? 

 Należy pamiętać ,że z wizji powinna wynikać 
misja gminy  



MISJA GMINY  

 Gmina Miasteczko Krajeńskie będzie wyróżniać 
się spośród gmin w województwie 
wielkopolskim bardzo atrakcyjną ofertą usług 
turystycznych, sprawną działalnością 
gospodarczą w sektorze średnich i małych 
przedsiębiorstw oraz wysokim poziomem 
produkcji ogrodniczej. Gmina stanie się 
atrakcyjnym i przyjaznym miejscem 
zamieszkania i odpoczynku. 
 



WIZJA I MISJA  

Wizja 
Cele 

strategiczne 

Cele 
operacyjne 

Misja 
Kierunki 
działań 

Działania  



CELE NA PRZYKŁADZIE STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO DO 2020 ROKU.  
 Cel strategiczny 1. poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej regionu  
 Cel operacyjny 1.1 
Zwiększenie spójności sieci drogowej  
 Modernizacja podstawowej sieci drogowej, budowa nowych odcinków tworzących i 

organizujących system oraz scalających i wiążących go z systemami zewnętrznymi. 
 Wzmocnienie lokalnej sieci dróg, szczególnie na obszarach o najniższej dostępności 

transportowej do ośrodka wojewódzkiego. 
 Modernizacja i rozwój systemów drogowych wraz z budową obwodnic, w tym 

obwodnic śródmiejskich. 
 Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych 

oraz wsparcie podmiotów działających w strefie ratownictwa drogowego. 
 Budowa spójnego systemu dróg rowerowych i infrastruktury im towarzyszącej. 
 Upowszechnianie zasady inwestowania w drogi przed zabudową terenu. 
 Podejmowanie inicjatyw, działań lobbingowych na rzecz dostosowania krajowej 

polityki transportowej, w zakresie transportu drogowego, i wynikających z niej 
inwestycji do potrzeb Wielkopolski. 
 
 



WIZJA I MISJA 

 Wizja – najbardziej ogólne kluczowe parametry 
„obrazu” w zakładanej strategią perspektywie. 
Dotyczy rozwoju – to procesy realne  

 Misja –kluczowe kierunki działań pozwalające 
osiągnąć to co zakłada wizja; dotyczy  polityki 
rozwoju - to procesy regulacji 

 Misja, to, ujmując rzecz w uproszczeniu, opis 
dążeń  podmiotu strategii, czyli Samorządu 
Gminy  
 



CEL GENERALNY  

 „Stały, satysfakcjonujący społeczeństwo i 
bezpieczny dla środowiska rozwój społeczno – 
gospodarczy gminy przy pełnym wykorzystaniu 
jej walorów przyrodniczych, historycznych  
i lokalizacyjnych oraz zasobów pracy i 
potencjału ekonomicznego”.  
 



CELE STRATEGICZNE  

1.Aktywna ochrona środowiska naturalnego w 
gminie 

2.Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 
technicznej w gminie 

3.Wzrost gospodarczy w gminie 
4.Rozwój usług społecznych dla ogółu 

mieszkańców gminy 
 



REALIZACJA STRATEGII POD WZGLĘDEM 
FINANSOWYM  

14 532 000 

9636000 

259000 

3032000 

27 459 000 

21360667 

2148000 
1452700 1178000 

26 139 367 

0 

5 000 000 

10 000 000 

15 000 000 

20 000 000 

25 000 000 

30 000 000 

cel 1 Aktywna ochrona 
srodowiska naturalnego 

w gminie  

cel 2 Modernizacja i 
rozbudowa infrastruktury 

technicznej w gminie 

cel 3 Wzrost gospodarczy 
w gminie 

cel 4 Rozwój usług 
społecznych dla ogółu 

mieszkańców  

razem Strategia 

plan 

wykonanie 



CEL STRATEGICZNY 1. „AKTYWNA OCHRONA 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE” 

 1.Uporządkowanie gospodarki wodno - 
ściekowej w całej aglomeracji Miasteczko 
Krajeńskie 

 1a. Utworzenie Centrum Ekologii Doliny 
Środkowej Noteci 

 2.Pielęgnowanie środowiska przyrodniczego w 
gminie  

 3.Usprawnianie gospodarki odpadami 
komunalnymi w gminie 
 



Nazwa zadania: Planowany okres 
realizacji  

Orientacyjny koszt 
całkowity zadania 
zł 

Źródła finansowania 

Stopień 
realizacji  

Rzeczywisty  
koszt  

Kanalizacja sanitarna  
w miejscowości 
Brzostowo 

2008-2015 

2010-2013 
1 700 000  

Budżet gminy,  
dotacje z PO IiŚ lub 
PROW/WRPO/ 
WFOŚiGW 

100 % 3 276 000 

Kanalizacja sanitarna 
 w miejscowości 
Miasteczko Krajeńskie 

2007 -2013 

2011 
1 800 000 

Budżet gminy,  
dotacje z PROW/WRPO/ 
WFOŚiGW 

100 % 4 288 000 

Kanalizacja sanitarna  
w miejscowości 
Miasteczko - Huby  

2007 2013 

2012 
450 000 

Budżet gminy,  
dotacje z PROW/WRPO 
WFOŚiGW 

100 % 800 867 

Kanalizacja sanitarna  
w miejscowości Wolsko 

2007-2013 

2011- 2012 
1 900 000 

Budżet gminy,  
dotacje z PROW/WRPO/ 
WFOŚiGW 

100 % 2 691 000 

Oczyszczalnia ścieków 
 w miejscowości 
Brzostowo realizacja w 
trzech etapach 

2007-2009 
2009-2013 
2013-2015 

2010-2012 

1 200 000 
1 000 000 
1 200 000 

Budżet gminy,  
dotacje z PROW/WRPO/ 
WFOŚiGW 

100 % 7 546 000 

Kanalizacja sanitarna 
 w miejscowości 
Grabówno 

2009-2015 

2011-2012 
1 600 000 

Budżet gminy,  
dotacje z PROW/WRPO/ 
WFOŚiGW 

90 % 2 694 000 

Cel operacyjny 1.3 Usprawnianie gospodarki odpadami 
komunalnymi   



Kanalizacja sanitarna 
miejscowości Grabionna  

2009-2015 1 200 000 
Budżet gminy,  
dotacje z PROW/WRPO/ 
WFOŚiGW 

0 0,00 

Kanalizacja sanitarna  
 w miejscowości 
Okaliniec 

2009-2015 800 000 
Budżet gminy,  
dotacje z PROW/WRPO/ 
WFOŚiGW 

0 0,00 

Kanalizacja sanitarna w 
miejscowości Arentowo 

2009-2015 460 000 
Budżet gminy, dotacje z 
PO IiŚ, WFOŚiGW 

0 0,00 

Cel operacyjny 1.3 Usprawnianie gospodarki odpadami komunalnymi   



Nazwa zadania: Planowany 
okres realizacji  

Orientacyjny 
koszt całkowity 
zadania zł 

Źródła finansowania 
Stopień 
realizacji  

Rzeczywist
y  koszt  

Opracowanie 
dokumentacji technicznej 
dla budynku młyna 
parowego obejmującej 
remont i zmianę sposobu 
użytkowania 

2008-2009 70 000 
Budżet gminy, środki 
własne, WRPO 

100 % 57 800 

Remont i adaptacja 
budynku młyna parowego 
w Miasteczku Krajeńskim 
etap I, wdrażanie 
programu edukacji 
ekologicznej 

2010 530 000 
Budżet gminy,  
środki własne, WRPO 

0 0,00 

Remont i adaptacja 
budynku młyna parowego 
w Miasteczku Krajeńskim 
etap II, wdrażanie 
programu edukacji 
ekologicznej 

 2011 600 000 
Budżet gminy,  
środki własne, WRPO 

0 0,00 

Cel operacyjny 1.1a. Utworzenie Centrum Ekologii Doliny Środkowej Noteci 



Nazwa zadania: Planowany 
okres realizacji  

Orientacyjny 
koszt całkowity 
zadania zł 

Źródła finansowania 

Stopień 
realizacji  

Rzeczywis
ty  koszt  

Opracowanie informatora o 
cennych zasobach 
przyrodniczych w gminie 

2008 10 000 
Budżet gminy,  
WFOŚiGW 

0 0,00 

Edukacja ekologiczna 
społeczeństwa 

(festyny,seminaria,szkolenia) 
2007-2013 

2007-2015 
6 000 

Budżet gminy, środki 
własne szkół, WODR 

0 5 500 

Sadzenie zieleni na terenach 
publicznych 

2007-2013 

2015 
6 000 

Budżet gminy, środki 
prywatne 

0 1 500 

Cel operacyjny 1.2  Pielęgnowanie środowiska przyrodniczego  



Nazwa zadania: 
Planowany 
okres 
realizacji  

Orientacyjny 
koszt 
całkowity 
zadania zł 

Źródła 
finansowania 

Stopień 
realizacji  

Rzeczyw
isty  
koszt  

Zorganizowanie 
segregacji odpadów 
komunalnych 

2008 

0d 2013 
do 

oszacowania 

Budżet gminy,  
środki 
prywatne(PRGOK – 
Altwater), PROW 

w trakcie 
realizacji 

0,00 

Cel operacyjny 1.3 Usprawnianie gospodarki odpadami 
komunalnymi   



REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII CEL 1 
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CEL STRATEGICZNY 2. „MODERNIZACJA I 
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
W GMINIE 
 
 1.Modernizacja i budowa dróg gminnych 
 2.Modernizacja placów i innych miejsc 

publicznych  
 3.Rozbudowa infrastruktury energetycznej 

przyjaznej środowisku 
 



Nazwa zadania: Planowany 
okres realizacji  

Orientacyjny 
koszt całkowity 
zadania zł 

Źródła finansowania 

Stopień 
realizacji  

Rzeczywis
ty  koszt  

Modernizacja drogi 
gminnej Grabionna - 
Okaliniec 

2009-2010 1.500 000 
Budżet gminy, środki 
krajowe 
WRPO 

Dokumenta
cja 
projektowa 

75 000 

Modernizacja drogi 
gminnej  Arentowo-Wolsko  

2012-2014 

2011-2013 
2.500 000 

Budżet gminy, środki 
krajowe 
WRPO 

Wykonanie 
podbudowy 

249 000 

Budowa drogi gminnej  
Wolsko- Dworzakowo 

2012-2014 

2007 
850 000 

Budżet gminy, środki 
WRPO 

Wykonanie 
podbudowy 

150 000 

Budowa drogi dojazdowej 
 i przystani nad Notecią 

2015 2.200 000 

Inwestor prywatny, 
środki 
WRPO, Beneficjenci 
Programu ”LEADER”  

- - 

Modernizacja drogi 
gminnej Brzostowo- 
Marianowo 

2015 1.350 000 
Budżet gminy, środki 
krajowe WRPO 

Wykonanie 
podbudowy 

130 000 

Budowa ścieżki 
rowerowej(ciąg pieszo-
jezdny) z Miasteczka Kraj. 
do Brzostowa 

2008-2009 150 000 

Budżet Gminy – 500 tys 
i zarządcy drogi 
powiatowej nr 29376- 
500 tys. 

WRPO 

100 % 1000 000 

Cel operacyjny 2. 1 Modernizacja i budowa dróg gminnych  



Nazwa zadania: Planowany 
okres realizacji  

Orientacyjny 
koszt całkowity 
zadania zł 

Źródła finansowania 

Stopień 
realizacji  

Rzeczywi
sty  koszt  

Zagospodarowanie rynku 
w Miasteczku Krajeńskim 

2007-2015 15 000 
Budżet gminy, środki 
WRPO/PROW 

100 % 270 000 

Budowa chodników w 
miejscowości Miasteczko – 
Huby przy drodze nr 29404 

2015 200 000 
Budżet gminy i zarządcy 
drogi powiatowej, 
WRPO 

0 0,00 

Budowa chodników w 
Miasteczku Krajeńskim 

2009-2015 270 000 

Budżet gminy i 
częściowo zarządcy 
drogi powiatowej, 
WRPO 

0 104 000 

Budowa chodników w 
miejscowości Grabówno  

2007-2008 45 000 
Budżet gminy i zarządcy 
drogi powiatowej 
nr29349,WRPO 

0 88 000 

Budowa chodników w 
miejscowości Brzostowo od 
drogi nr 29376 do 29377 

2015 330 000 
Budżet gminy, środki 
WRPO/PROW 

0 0,00 

Budowa chodników w 
miejscowości Grabionna przy 
drodze nr 29377 

2015 81 000 
Budżet gminy i zarządcy 
drogi powiatowej  

0 47 000 

Cel operacyjny 2.2 Modernizacja placów i innych miejsc publicznych  



Nazwa zadania: Planowany 
okres realizacji  

Orientacyjny koszt 
całkowity zadania zł Źródła finansowania 

Stopień 
realizacj
i  

Rzeczywis
ty  koszt  

Opracowanie projektu 
założeń do planu 
zaopatrzenia w energię 

2007-2008 
W kosztach opracowania 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 

Budżet gminy 

0 0,0 

Wspieranie inicjatyw w 
zakresie wykorzystania 
odnawialnych źródeł 
energii 

2007-2013 

2015 
10 000 

Budżet gminy, środki 
prywatne/WRPO/ 
WFOŚiGW PROW 

0 10 000 

Modernizacja urządzeń 
grzewczych w 
budynkach 
użyteczności publicznej 

(ośrodek zdrowia) 

2008-2013 135 000 

Budżet gminy, 
środki WFOŚiGW, 
Norweski Mechanizm 
Finansowy 

0 25 000 

Cel operacyjny 2.3 Rozwój infrastruktury energetycznej przyjaznej 
środowisku  



REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII CEL 2 
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CEL STRATEGICZNY 3. „WZROST GOSPODARCZY 
W GMINIE” 
 
 1.Wsparcie rozwoju gospodarczego przez 

samorząd gminy 
 2.Rozwój usług turystycznych w gminie 
 3.Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych 
 4.Rozwój sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw. 



Nazwa zadania: Planowany okres 
realizacji  

Orientacyjny koszt 
całkowity zadania 
zł 

Źródła finansowania 

Stopień 
realizacji  

Rzeczywi
sty  
koszt  

Opracowanie planu 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

2007-2008 70 000 Budżet gminy 

0 0,00 

Wydzielenie terenów pod 
działalność gospodarczą, w 
tym dla potrzeb turystyki 

2007-2008 
Brak danych 

szacunkowych 
Budżet gminy/ środki 
prywatne 

0 0,00 

Organizacja imprez 
promujących walory gminy 
Miasteczko Krajeńskie 

2007-2015 135 000 
Budżet gminy, 
powiatu,/środki prywatne, 
WFOŚiGW 

Biesiada 
krajeńska 

105 000 

Kampanie promujące gminę 
Miasteczko Krajeńskie 

2007-2015  9 000 
Budżet gminy/budżet 
powiatu/ środki 
prywatne/PROW 

Cel operacyjny 3. 1 Wsparcie rozwoju gospodarczego przez samorząd gminy  



Opracowanie szczegółowej 
strategii rozwoju turystyki w 
gminie 

2007-2008 2 000 
Podmioty gospodarcze, 
PROW (LEADER)  

0 0,00 

Wyznaczenie szlaku 
turystycznego po gminie 

2007-2009 3 000 
Podmioty gospodarcze, 
PROW 

0 0,00 

Budowa tarasu widokowego w 
Miasteczku Krajeńskim 

2010-2015 5 000 PROW 
0 0,00 

Budowa tarasu widokowego w 
Miasteczku - Huby 

2010-2015 5000 PROW 
0 0,00 

 
Budowa terenu rekreacyjnego w 
Wolsku , „Świetlica pod 
chmurką” w ramach programu 
„Wielkopolska odnowa wsi” 

2010-2015 

2009 
15 000 PROW i środki własne 

100 % 37 000 

Budowa toru saneczkowego 2010-2015 15 000 PROW 0 0,00 
Budowa zespołu boisk w 
Miasteczku Krajeńskim, program 
„Moje boisko-Orlik 2012”  

2013 Środki krajowe i własne 
100 % 902 500 

Budowa placu zabaw w 
Miasteczku Krajeńskim, program 
„Radosna szkoła” 

2012 Środki krajowe i własne 
100 % 110 700 

Budowa placu zabaw w 
Grabionnej, program  „Radosna 
szkoła” 

2014 Środki krajowe i własne 
100 % 117 500 

Budowa placu zabaw w 
Miasteczko –Huby, program 
„Pięknieje wielkopolska wieś”  

2012 PROW/ środki własne 
100 % 14 500 

Budowa placu zabaw w 
Okalińcu ”Okaliniec od- nowa” 
program „Pięknieje wielkopolska 
wieś 

2011-2012 PROW/ środki własne 

100 % 45 000 

Cel operacyjny 3. 2 Rozwój usług turystycznych w gminie  



Budowa terenu rekreacyjno- 
sportowego w Grabionnej, 
„Grabionna na europejskim 
szlaku rowerowym” w ramach 
programu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” 

2010 PROW/ środki własne 

38 000 

Budowa terenu rekreacyjno- 
sportowego w Grabównie 
„Spotkania pod bukiem” w 
ramach programu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” 

2011 PROW/ środki własne 

45 000 

Urządzenie terenu sport. 
Rekreacyjnego „Grabionna na 
europejskim szlaku” w ramach 
programu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” 

2011 PROW/ środki własne 

35 000 

Ścieżka edukacyjna „Nad 
Miasteczkiem” 

2008 - 2009 2 000  
Fundacja Centrum Edukacji 
Obywatelskiej Warszawa 

2000 

Ścieżka edukacyjna „Po drugiej 
stronie Miasteczka” 

2011 - 2012 500 Własne 
500 

Cel operacyjny 3. 2 Rozwój usług turystycznych w gminie  



Nazwa zadania 
Planowany okres 
realizacji  

Orientacyjny 
koszt całkowity 
zadania zł 

Źródła finansowania 

Stopień 
realizacji  

Rzeczywisty  
koszt  

Rozwój produkcji 
ogrodniczej 

2007 -2015 Nie dotyczy 
Producenci rolni; 
PROW 

Wprowadzanie rolnictwa 
ekologicznego 

2007 -2015 Nie dotyczy Producenci rolni; PROW.  

Rozwój agroturystyki 2007 -2015 Nie dotyczy 
Producenci rolni; 
PROW 
 

Cel operacyjny 3. 3 Wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych  



Nazwa zadania: Planowany 
okres realizacji  

Orientacyjny 
koszt całkowity 
zadania zł 

Źródła finansowania 

Stopień 
realizacji  

Rzeczywis
ty  koszt  

Rozwój sektora usług 
produkcyjnych 

2007 -2015 Nie dotyczy 
Podmioty gospodarcze; 
PROW; WRPO 

Budowa zakładu 
przetwórstwa owoców 

2007 -2015 Nie dotyczy 
Podmioty gospodarcze; 
PROW; WRPO 

Rozwój lokalnej 
gastronomii 

2007 -2015 Nie dotyczy 
Podmioty gospodarcze; 
PROW; WRPO 

2 obiekty 

Cel operacyjny 3. 4 Rozwój sektora MSP  



REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII CEL 3 
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CEL STRATEGICZNY 4. ROZWÓJ USŁUG 
SPOŁECZNYCH DLA OGÓŁU MIESZKAŃCÓW 
GMINY 
 
 1.Modernizacja i budowa bazy dydaktycznej dla 

oświaty szkolnej 
 2.Wspieranie opieki zdrowotnej 
 3.Rozwój aktywności kulturalnej i sportowej 

mieszkańców 
 



Nazwa zadania: Planowany 
okres realizacji  

Orientacyjny 
koszt całkowity 
zadania zł 

Źródła finansowania 
Stopień 
realizacji  

Rzeczywist
y  koszt  

Budowa budynku 
szkolnego dla gimnazjum 

2015 2 700 000 
Budżet gminy,  
PO Kapitał Ludzki, 
WRPO 

0 0,00 

Wyposażenie szkół w 
nowoczesne pomoce 
dydaktyczne 

2007-2015 126 000 
Budżet gminy, dotacje 
budżetowe, PO Kapitał 
Ludzki, WRPO 

Projekty : Z matematyką 
fizyka i przedsiębiorczością 
zodbywamy świat, 
Zagrajmy o sukces, 
Zrozumieć świat, Zajęcia 
pozalekcyjne kluczem do 
sukcesu wielkopolskiego 
gimnazjalisty, Akademia 
Uczniowska, e-Szkoła Moja 
Wielkopolska, e-szkoła 
Wielkopolska Cyfrowa 
Dziecięca Encyklopedia 
Wielkopolan, Mały Mistrz, 
W tęczowej szkole 
wszystko widzisz i wiesz, 
Miejsce zabaw Grabionna 

2007-2015 300 000 Środki unijne 

Cel operacyjny 4. 1. Poprawa poziomu oświaty 



Nazwa zadania: Planowany okres 
realizacji  

Orientacyjny 
koszt całkowity 
zadania zł 

Źródła finansowania Stopień 
realizacji  

Rzeczywist
y  koszt  

Gminna przychodnia 
lekarska 

2007 -2015 150 000 Budżet Gminy, WRPO 

0 0,00 

Zapewnienie opieki 
zdrowotnej w szkołach 

2007 -2015 Do określenia 
Budżet Gminy, WRPO; 
PO Kapitał Ludzki 

Monitorowanie stanu 
zdrowotności i jakości 
świadczonych usług 
medycznych 

2007 -2015 
W ramach 
bieżących zadań 
Gminy 

Budżet Gminy 

Projekty : Owoce w szkole, 
Mleko w szkole, Śniadanie 
daje moc 

2010 - 2015 trudno określić Środki unijne i własne 

Cel operacyjny 4. 2 Wspieranie opieki zdrowotnej  



Nazwa zadania: Planowany okres 
realizacji  

Orientacyjny 
koszt całkowity 
zadania zł 

Źródła finansowania 

Stopień 
realizacji  

Rzeczywist
y  koszt  

Opracowanie planu 
odnowy miejscowości dla 
wszystkich miejscowości 
opracowano dla : 
Miasteczka Kraj., 
Brzostowa, Grabówna, 
Grabionnej, Wolska 

2007 - 2010 16 000  Budżet gminy 

80 % 2 000 

Modernizacja świetlicy 
wiejskiej w miejscowości 
Brzostowo 

2008-2010 20 000 
Budżet gminy/ WRPO  
PROW  

100 % 650 000 

Modernizacja świetlicy 
wiejskiej w miejscowości 
Grabówno 

2008-2010 20 000 
Budżet gminy / WRPO  
PROW 

100 % 226 000,00 

Cel operacyjny 4. 3 Rozwój aktywności kulturalnej i sportowej mieszkańców gminy  



REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII CEL 4 
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PROGNOZA FINANSOWA STRATEGII  

Szacuje się, że Gmina może rocznie wydawać na cele 
inwestycyjne około 500 000 zł. Łączna suma wydatków 
ze środków własnych gminy w realizacje strategii w 
latach 2007 – 2015 może wynieść około 4 500 000 zł. 
Natomiast koszty całkowite planowanych zadań wyniosą 
około 27 200 000. Różnica w planowanych zadaniach 
będzie pochodzić z zewnętrznych źródeł finansowych: 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ( 
maksymalnie do 85 % kosztów kwalifikowanych 
inwestycji) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
maksymalnie do 75 % kosztów kwalifikowanych 
inwestycji oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(priorytety realizowane na szczeblu lokalnym. 
 



PROGNOZA FINANSOWA OBLICZENIA  

 27 200  000 * 85 % = 23 120 000 
 Środki własne 4 500 000  
 Razem 23 120 000 + 4 500 000 = 27 620 

000  



PROPONOWANY PLAN PRAC NAD NOWĄ 
STRATEGIĄ  

 Diagnoza  – maj 2015 
 Analiza SWOT  wizja i cele – maj/czerwiec 2015 
 Projekty strategiczne – lipiec/sierpień2015 
 Konsultacje strategii – wrzesień2015   
 Przyjęcie strategii – październik 2015  



METODY PRACY  

 Ekspercka –diagnoza ,zadania  
 Warsztaty –analiza SWOT ,wizja i cele ,projekty 

strategiczne  
 Ankiety  - diagnoza  
 Konsultacje społeczne – dokument strategii  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  
Krzysztof Bogdanowicz  
Adres w sprawach strategii : inplus@op.pl  

mailto:inplus@op.pl
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