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W połowie 2012 roku samorząd gminy Komorniki podjął decyzję o przystąpieniu
do opracowania najważniejszego dokumentu planistycznego Gminy, czyli strategii jej
rozwoju. Do współpracy w realizacji tego projektu zaprosiliśmy ekspertów z Fundacji
„Partnerzy dla Samorządu” z Poznania.
Prace nad strategią zostały poprzedzone opracowaniem „Raportu o stanie Gminy”, którego
celem było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację społeczną i gospodarczą gminy
Komorniki. Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do
obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, w wyniku szerokich konsultacji społecznych
(wywiady z opiniotwórczymi mieszkańcami Gminy, sondaż ankietowy, spotkania,
dyskusje), została wytyczona strategia Gminy, wskazująca jej pożądany stan docelowy, cele
rozwojowe oraz sposoby osiągnięcia tych celów.
Prace, związane z formułowaniem wizji, misji, celów i projektów realizacyjnych, były
prowadzone przez szeroki zespół osób, zarówno pracowników Urzędu Gminy, radnych, jak
i reprezentantów różnych organizacji i instytucji, które na co dzień z nami współpracują.
Po wielu spotkaniach warsztatowych oraz dyskusjach w zespołach problemowych,
prowadzonych przez całą drugą połowę 2012 roku, powstały konkretne rekomendacje,
dotyczące rozwoju Gminy do 2020 roku, uwzględniające istniejące uwarunkowania
zewnętrzne i wewnętrzne.
Niniejszy program strategiczny bazuje na faktycznym stanie zasobów Gminy i stanowi
kontynuację wieloletniego procesu jej rozwoju. Wyznaczone w tym celu plany realizacyjne
będą zapewne modyfikowane przez zmieniające się warunki wewnętrzne i zewnętrzne, ale
zawsze powinny się trzymać głównych kierunków rozwoju Gminy, czyli dążenia do
zapewnienia mieszkańcom możliwości nauki, pracy i odpoczynku w bezpiecznej,
proekologicznej i zintegrowanej wspólnocie lokalnej.
Za powstanie tego dokumentu składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom
gminy Komorniki, którzy uczestniczyli w pracach nad Strategią.
mgr inż. Jan Broda
Wójt Gminy Komorniki
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1. PROCES I METODY OPRACOWANIA STRATEGII
1.1Proces tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Komorniki
Po kilku miesiącach intensywnych prac dobiegł końca proces opracowywania Strategii
Rozwoju Gminy Komorniki, który rozpoczął się w lipcu 2012 roku podpisaniem umowy
między gminą Komorniki a Fundacją „Partnerzy dla Samorządu” z Poznania.
Proces sporządzania Strategii był wspólną pracą licznego grona przedstawicieli
samorządu (pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
radnych oraz lokalnych przedsiębiorców i przedstawicieli różnych grup społecznych)
oraz konsultantów Fundacji. Charakterystyczną cechą tego procesu była aktywna pomoc
ze strony Gminy w zbieraniu danych, uczestnictwo w interpretacji tych danych
i sporządzeniu diagnozy stanu Gminy oraz szeroka partycypacja przedstawicieli różnych
instytucji z terenu Gminy w określaniu możliwości rozwojowych i budowaniu
programów strategicznego rozwoju.
Prace zostały podzielone na kilka etapów, których przebieg opisano poniżej. Proces ten
był zgodny z podstawowymi zasadami planowania strategicznego. Model zarządzania
strategicznego w literaturze przedstawiany jest przeważnie w postaci cyklu:
analiza (diagnoza) → planowanie → wdrażanie → ocena, która w kolejnej fazie
przyjmuje postać korekty i aktualizacji planów.
Zgodnie z powyższym modelem, formułowanie strategii w Gminie zostało poprzedzone
sporządzeniem kompleksowego „Raportu o Stanie Gminy Komorniki”. Celem jego
przygotowania było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną
Gminy.
Na początku zostało przeprowadzone spotkanie z przedstawicielami Gminy, w trakcie
którego szczegółowo omówiono proces sporządzania diagnozy stanu Gminy oraz
przedstawiono zakres niezbędnych informacji do opracowania Raportu. Zbieraniu
danych poświęcono kilka następnych tygodni. Praca ta była realizowana
przez pracowników Urzędu Gminy oraz wielu innych jednostek i instytucji.
Zgromadzone zostały szczegółowe dane o wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy
według stanu na dzień opracowywania Raportu, jak również za kilka lat wstecz. Dzięki
temu powstała możliwość dokonywania analizy historycznej, czyli wszechstronnego
porównywania poziomu rozwoju Gminy na przestrzeni ostatnich lat. Raport pokazał
także pewne trendy rozwojowe i stał się podstawą do obiektywnej, opartej na faktach,
oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy. Jest on opisem stanu, do którego będzie się
można odwoływać w trakcie realizacji Strategii, śledząc postępy wdrażania
zaplanowanych działań.
Sporządzony Raport stał się punktem wyjścia do przygotowania Strategii Rozwoju
Gminy.
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Przed przystąpieniem do prac planistycznych dokonano także szczegółowego
przeglądu realizacji projektów, zapisanych w dotychczasowej „Strategii Rozwoju
Gminy Komorniki na lata 2006-2015”. Jego wyniki wykazały, że zdecydowana
większość zadań została wykonana, bądź są one w trakcie realizacji (w sytuacji, gdy
mają one charakter ciągły lub gdy czas ich realizacji wykracza poza horyzont
poprzedniej Strategii).
Bardzo cennym, wykorzystanym w pracach nad Strategią, źródłem informacji był
sondaż ankietowy, przeprowadzony wśród mieszkańców Gminy poprzez
rozprowadzanie ankiet w placówkach oświatowych, Urzędzie Gminy oraz zamieszczenie
formularza na stronie internetowej Gminy. Łącznie wypełniono 265 ankiet. Nie jest to
liczba pozwalająca na traktowanie badania jako w pełni reprezentatywnego głosu
lokalnej społeczności – jej cel był inny – możliwość wypowiedzenia się na temat życia
w Gminie i kierunków jej rozwoju przez grupę aktywnych mieszkańców. Sondaż był
więc ważną, ale nie jedyną, formą partycypacji społecznej w procesie budowania
strategii.
W Rozdziale 3 zostały przedstawione wyniki badań, natomiast wzór ankiety został
zamieszczony w Załączniku 2 (na końcu niniejszego opracowania).
Inną, bardzo ważną formą udziału lokalnej społeczności w planowaniu rozwoju Gminy,
były wywiady z przedstawicielami środowisk i grup społecznych oraz organizacji
i instytucji z terenu Gminy. Łącznie przeprowadzono ponad 30 indywidualnych
spotkań z kluczowymi pracownikami Urzędu Gminy, szefami jednostek gminnych
i pozagminnych (np. Policji), radnymi i przedsiębiorcami. Ich celem było poznanie opinii
tych osób na temat warunków życia na terenie Gminy oraz propozycji ich poprawy.
Spotkanie, podsumowujące część diagnostyczną prac i wprowadzające do części
planistycznej, odbyło się 7 listopada 2012 roku z udziałem grona przedstawicieli
społeczności gminnej – Wójta, pracowników Urzędu Gminy, radnych oraz szefów
jednostek i instytucji, działających na terenie Gminy.
W pierwszej części były one poświęcone prezentacji podstawowych danych o Gminie
oraz podsumowaniu diagnozy stanu Gminy (w formie analizy SWOT), zaprezentowanej
przez konsultantów w podziale na poszczególne aspekty życia Gminy. Analiza
dotychczas zgromadzonych danych (informacje statystyczne, raporty, sprawozdania,
ankiety, wywiady) pozwoliła na zidentyfikowanie zarówno atutów (silnych stron)
Gminy, jak i pewnych braków i problemów, które zostały omówione i uzupełnione
w trakcie plenarnej dyskusji. Stały się one podstawą procesu planistycznego, bowiem
atuty są tymi elementami, na których należy bazować, planując dalszy rozwój Gminy.
Z kolei usunięcie bądź zniwelowanie braków i problemów to zadania, których realizacja
powinna przyczynić się do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy.
Jednym z punktów spotkania była dyskusja na temat wizji i misji rozwoju Gminy, czyli
jej pożądanego obrazu docelowego oraz kierunków rozwoju i głównych działań w celu
uzyskania tego stanu w przyszłości.
Następnie konsultanci zaprezentowali propozycję kilkudziesięciu konkretnych działań
(uporządkowanych tematycznie), których wdrożenie w okresie obowiązywania Strategii
powinno w dużym stopniu przyczynić się do zaspokojenia zgłoszonych potrzeb
mieszkańców i doprowadzić do zamierzonego stadium rozwoju. Zestawienie działań
zostało przygotowane na podstawie wyników wywiadów, ankiet, konsultacji oraz analiz
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i obserwacji konsultantów. W trakcie plenarnej dyskusji jej uczestnicy odnieśli się do
propozycji i zgłosili wiele uwag i propozycji uzupełnień.
W końcowej części spotkania konsultanci zapoznali uczestników z dalszym przebiegiem
prac nad dokumentem Strategii, to znaczy sposobem sporządzenia ostatecznych wersji
wizji i misji oraz doprecyzowania projektów strategicznych, aby mogły się one stać
praktycznymi narzędziami wdrażania strategii, wskazującymi, co, kto, kiedy i jak
powinien zrobić, aby zaplanowane przedsięwzięcia zostały faktycznie wprowadzone
w życie.
Po spotkaniu konsultanci przesłali uporządkowane wersje propozycji analizy SWOT,
wizji, misji, celów i projektów strategicznych do powołanych sześciu tematycznych
zespołów roboczych, których zadaniem stało się dopracowanie powyższych elementów
strategii, a następnie rozpisanie projektów strategicznych na szczegóły. Zespoły te to:
1) Zagospodarowanie przestrzenne, rozwój gospodarczy, promocja gminy
2) Drogi, infrastruktura około drogowa i komunikacja publiczna
3) Kultura, organizacje pozarządowe
4) Sport, rekreacja, turystyka
5) Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo
6) Oświata.
Każdy z zespołów roboczych spotkał się z konsultantami, wypracowując ostateczną
postać głównych zagadnień dokumentu Strategii. Przeprowadzono także konsultacje
z kierownictwem Urzędu Gminy.
W kolejnym etapie prac konsultanci, w kontakcie z przedstawicielami Gminy, uzasadnili
wybór i opisali wszystkie cele, programy i projekty strategiczne. Zaproponowali także
sposób monitorowania wykonania strategii za pomocą zestawu wskaźników po to, aby
w każdej chwili istniała możliwość sprawdzenia, czy przyjęte zadania są realizowane
terminowo i w sposób określony w dokumencie strategii.

1.2 Struktura strategii
Opracowana Strategia jest dokumentem o wyrazistej, logicznej strukturze.
Najważniejszym, wyjściowym elementem jest wizja Gminy, która określa pożądany
przez mieszkańców jej wizerunek w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, czyli jest
swoistym „zdjęciem” Gminy.
Kolejnym elementem jest misja rozwoju Gminy, która określa, jaki powinien być
kierunek rozwoju Gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety
samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców, czyli osiągnięcia
stanu, określonego w wizji. Misja jest sentencją, która najlepiej ujmuje główne kierunki
działania samorządu, jednocześnie wskazuje priorytety działalności w najbliższych
latach, ale przede wszystkim jest najlepszym podsumowaniem całego opracowywanego
planu strategicznego.
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Strategia jest zorganizowana na kilku poziomach; strukturą swoją przypomina piramidę,
której wierzchołek stanowią wizja i misja. Następnie wyróżniono niższe poziomy
planowania:
1.
Cele strategiczne
2.
Programy strategiczne
3.
Projekty realizacyjne
4.
Zadania do wykonania.
Rysunek 1. Układ strategii1

WIZJA
MISJA

CELE

PROGRAMY

PROJEKTY

Każdy cel, program i projekt zostały w dokumencie Strategii dokładnie uzasadnione
i scharakteryzowane.
Następnym, po misji poziomem, planowania są cele strategiczne. Wynikają one
bezpośrednio z misji – konkretnie definiują kierunki rozwoju Gminy tam określone,
jednocześnie pozwalają na zachowanie jasnego podziału Strategii, grupując
poszczególne programy i projekty. Ich realizacja w przyjętej perspektywie czasowej
powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju Gminy, określonego w
1

Źródło wszystkich rysunków, tabel i wykresów w dokumencie strategii to opracowania własne
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jej wizji. Z kolei programy strategiczne są „tematami” działań, których wykonanie
powoduje osiągnięcie określonych celów. Programy strategiczne grupują projekty,
związane tematycznie z poszczególnymi dziedzinami życia, czy działania samorządu.
Projekty realizacyjne to już konkretne przedsięwzięcia, najłatwiej mierzalne przy
wdrażaniu Strategii. Projekty te zostały w niniejszym dokumencie szczegółowo
rozpisane. Każdy projekt opatrzono opisem, w którym przedstawiono uzasadnienie jego
wyboru oraz inne, ważne dla jego realizacji, informacje. Dodatkowo dla projektów
opracowano zestaw niezbędnych danych, obejmujących przede wszystkim zadania,
czyli czynności do wykonania w ramach każdego projektu. Zostały tutaj również
określone inne informacje – opis beneficjentów i celu, dla jakiego projekt jest
realizowany, informacje o jednostce odpowiedzialnej za jego wykonanie oraz
jednostkach współpracujących, a także daty realizacji poszczególnych zadań.
W pracy nad wszystkimi powyższymi elementami Strategii uwzględniono wymagania
pryncypiów zarządzania strategicznego, które składa się z czterech zasadniczych faz
działania:
1) diagnozy
2) planowania
3) wdrożenia
4) oceny.
Kluczowym elementem w przygotowaniu Strategii rozwoju jest planowanie, ale
o sukcesie realizacji planu decyduje sposób jego wdrożenia. Ponieważ większość
problemów, związanych z realizacją Strategii, wynika najczęściej z niezbyt precyzyjnego
zdefiniowania celów i zadań, jakie mają zostać wykonane, dlatego w przedstawionym
dokumencie starano się stworzyć jak najbardziej przejrzysty schemat programów
i projektów realizacyjnych, ułatwiający zrozumienie ich zasadności. Duży nacisk
położono na opisanie celów, programów i poszczególnych projektów, które jako finalne
„produkty” przeprowadzonych analiz i konsultacji, wynikają bezpośrednio z opisanych
w pierwszej części Strategii (diagnozie Gminy) uwarunkowań rozwojowych oraz
przyjętych strategicznych kierunków rozwoju Gminy.
Należy podkreślić, że Strategia jest tzw. planem maksymalnym, to znaczy
obejmuje ona wszystkie przedsięwzięcia, jakie mieszkańcy chcieliby, aby były
zrealizowane do 2020 roku – aby tak się stało, muszą być w pełni spełnione
wszystkie warunki, związane z pozyskaniem środków własnych, środków
zewnętrznych oraz z wykorzystaniem zdolności technicznych i organizacyjnych.
W rzeczywistości cele, zapisane w Strategii, nigdy nie są osiągnięte dokładnie
w takim zakresie, w jakim są za pierwszym razem zaplanowane, bowiem w ciągu
wielu lat realizacji przedsięwzięć strategicznych zmienia się zarówno samorząd,
jak i jego otoczenie – pojawiają się nowe koncepcje, wyzwania, oczekiwania
i możliwości, których konsekwencją jest zmiana lub nawet zaniechanie części
pierwotnych planów, a w ich miejsce wprowadzane są inne.
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2. ANALIZA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEJ „STRATEGII ROZWOJU
GMINY KOMORNIKINA LATA 2006-2015”
Pierwszym etapem prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata
2013-2020” było spojrzenie wstecz – na to, co zostało zrealizowane w ciągu minionych
kilku lat w ramach „Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2006-2015”, uchwalonej
przez Radę Gminy 20 marca 2006 roku.
Dokonano analizy wykonania zapisów dotychczasowej Strategii w celu:
 sporządzenia zestawienia zadań, które zostały zrealizowane w całości,
 identyfikacji zadań zrealizowanych częściowo - w celu poznania przyczyn
niepełnego wykonania i określenia pozostałych prac, ponieważ mogą lub
powinny one zostać wprowadzone do nowej Strategii,
 identyfikacji zadań nie rozpoczętych i wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji,
 identyfikacji zadań o charakterze ciągłym.
Syntetyczne zestawienie zadań, przyjętych do wykonania w 2006 roku, z podziałem na
zadania zrealizowane w całości, częściowo, nie rozpoczęte oraz zadania o charakterze
ciągłym, zostało przedstawione poniżej.
Realizacja „Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2006-2015” odbywała się
zgodnie z jej celem generalnym:
GMINA KOMORNIKI – TU PRZYJEŻDŻAĆ, MIESZKAĆ, INWESTOWAĆ.
w oparciu o trzy strategiczne cele rozwoju Gminy:
1. PRZEJEŻDŻAJĄC PRZEZ GMINĘ KOMORNIKI
2. LEPIEJ MIESZKAĆ W GMINIE KOMORNIKI
3. INWESTOWAĆ W GMINIE KOMORNIKI
w ramach których sformułowano szereg celów operacyjnych.
Każdemu celowi strategicznemu przyporządkowano kilka zadań do wykonania. Poniżej
przedstawiono informację na temat stopnia ich realizacji:
Cel strategiczny 1: PRZEJEŻDŻAJĄC PRZEZ GMINĘ KOMORNIKI
W ramach tego celu wyznaczono do realizacji 5 projektów:
1.1.1. BUDOWA 2 MOSTÓW („MOST ŻYDOWSKI” I U. TOPOLOWA)
1.1.2. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
1.1.3. BUDOWA DRÓG LOKALNYCH, WYMIANA CHODNIKÓW I OŚWIETLENIA NA
ENERGOOSZCZĘDNE
1.2.1. ROZWÓJ KOMUNIKACJI TRAMWAJOWEJ TRAMPER
1.2.2. BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
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W ramach tych projektów zidentyfikowano 33 zadania do wykonania, przede wszystkim
w zakresie budowy kolejnych odcinków dróg gminnych. Zrealizowano prawie wszystkie
zadania, choć należy zauważyć, iż zadania w zakresie budowy dróg gminnych,
chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia, to zadania nigdy nie kończące się i w
kolejnym planie strategicznym, wiele kolejnych odcinków będzie wyznaczonych do
realizacji.
Zmianie natomiast uległy plany dotyczące rozwoju komunikacji tramwajowej Tramper.
Aktualnie w fazie planowania jest projekt Kolei Metropolitalnej, realizowany przez
Metropolię Poznań, do której struktur należy również gmina Komorniki.
Cel strategiczny 2: LEPIEJ MIESZKAĆ W GMINIE KOMORNIKI
W ramach tego celu wyznaczono do realizacji 17 projektów:
2.1.1. INWESTYCJE W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH
2.1.2. BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY SZKOŁACH
2.2.1. WYKORZYSTANIE ŚWIETLIC WIEJSKICH I STRAŻNIC OSP, ROZBUDOWA GOK W
KOMORNIKACH
2.2.2. ORGANIZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH I PLACÓW ZABAW DLA DZIECI
2.3.1. ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
2.3.2. ORGANIZACJA GABINETÓW LEKARSKICH W SZKOŁACH (MOŻLIWOŚĆ
PRZYJMOWANIA PRZEZ LEKARZY W SZKOŁACH)
2.3.3. POPRAWA OPIEKI ZDROWOWTNEJ, SZCZEGÓLNIE DZIECI I MŁODZIEŻY
2.3.4. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
2.3.5. PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY
2.3.6. BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PLEWISKACH
2.4.1. USZCZEGÓŁOWIENIE I WDRAŻANIE PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE,
KOORDYNACJA PRAC RÓŻNYCH SŁUŻB
2.4.2. WALKA Z UZALEŻNIENIAMI
2.4.3. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W OTOCZENIU SZKÓŁ
2.4.4. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY NA DROGAGH
2.4.5. BUDOWA MIESZKAŃ SOCJALNYCH
2.4.6. ZWIĘKSZENIE ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
2.4.7. WSPARCIE DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY
W ramach tych projektów zidentyfikowano aż 75 zadań, zarówno w sferze
inwestycyjnej, jak i w sferze organizacyjnej. Większość z tych zadań dotyczyło zagadnień
związanych ze szkolnictwem i zagospodarowaniem czasu wolnego mieszkańców. Wiele
z zadań ma też charakter ciągły, tzn. było realizowane, jest realizowane i będzie
realizowane w kolejnych latach. Remonty i modernizacje w obiektach szkolnych
i sportowo-rekreacyjnych to również zadanie nigdy nie kończące się.
Udało się zrealizować prawie wszystkie zadania, a z największych zadań, których nie
udało się zrealizować pozostała budowa basenu (przewidywana w poprzedniej Strategii
na lata 2013-15), budowa cmentarza komunalnego, nie w pełni udało się też
zorganizować gabinetów lekarskich i stomatologicznych w szkołach.
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Cel strategiczny 3: INWESTOWAĆ W GMINIE KOMORNIKI
W ramach tego celu wyznaczono do realizacji 4 projekty:
3.1.1.
PRZYGOTOWANIE
TERENÓW
POD
INWESTYCJE
MIESZKANIOWE
I PRZEMYSŁOWE
3.1.2. DALSZA KANALIZACJA GMINY
3.1.3. PORZĄDKOWANIE SPRAW WŁASNOŚCI GRUNTÓW I POWIĘKSZANIE ZASOBU
GRUNTÓW GMINNYCH
3.2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
W ramach tych projektów zidentyfikowano 21 zadań. Wszystkie z tych zadań udało się
zrealizować, bądź ich realizacja jest procesem ciągłym i obecnie trwa. Największym
sukcesem jest zakończenie przez Gminę kanalizacji wszystkich wsi, co jest rzadkością
w polskich samorządach. Obecnie trwa bieżąca budowa nowych odcinków kanalizacji na
terenach nowozasiedlanych.
Analiza realizacji zadań strategicznych założonych w „Strategii Rozwoju Gminy
Komorniki na lata 2006-2013” pokazuje, że zdecydowana większość zadań, które
postawiły przed sobą władze i Rada Gminy w 2006 roku, została wykonana. Nie
zrealizowano zaledwie kilku zadań i to częściowo z powodów niezależnych od Gminy
(np. komunikacja Tramper). Tak dobre wykonanie poprzedniej Strategii wskazuje, iż
plany były dobrze wyznaczone i realne do wypełnienia, a włodarze Gminy dbali
o rozwój samorządu. Niemal całkowita realizacja poprzedniej Strategii była jednym
z podstawowych motywów do podjęcia prac nad nowym dokumentem strategicznym,
aby na najbliższe lata wyznaczyć do realizacji kolejne ważne, spójne i ambitne projekty.
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3. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY
3.1 Wyniki sondażowych badań ankietowych
3.1.1. Organizacja badań
a) Teren badań
Badania były przeprowadzone na terenie gminy Komorniki we wrześniu 2012 r.
Większość ankiet została dystrybuowana do rodziców/dziadków/sąsiadów poprzez
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, a także poprzez stronę internetową Gminy.
b) Charakterystyka grupy badawczej
W badaniu warunków życia w Gminie udział wzięło jej 265 mieszkańców, w tym 155
kobiet i 95 mężczyzn (15 osób nie podało danych). Grupę respondentów w 52,4%
stanowiły osoby z wyższym wykształceniem, następnie w 28% osoby z wykształceniem
średnim, w 14% z wykształceniem zawodowym, a pozostałe 5,6% to łączny odsetek
osób z wykształceniem podstawowym i policealnym. Najliczniejszą grupą wiekową byli
mieszkańcy w wieku 30-39 lat, których w badaniu łącznie wzięło udział 134 osoby (co
stanowi blisko 54% wszystkich badanych).
192 osoby deklarowały status zawodowy „pracownik etatowy”, 1 osoba: „rolnik”, 18
osób „niepracujący”, 39 osób „przedsiębiorca”. Wśród respondentów było 4 studentów,
11 osób nie podało swojego statusu zawodowego.
W ramach badań respondenci wypełniali metryczkę w danymi osobistymi, dzięki czemu
można określić ich wiek (18-29, 30-39, 40-49, 50-59 i powyżej 60 lat), płeć,
wykształcenie, status zawodowy oraz sołectwo i miejscowość, w których mieszkają.
c) Charakterystyka narzędzia badawczego
Badania zostały przeprowadzone za pomocą specjalnie w tym celu skonstruowanej
ankiety. Kwestionariusz składał się z 9 pytań (zarówno otwartych, jak i zamkniętych).
Założono, iż odpowiadając na pytania zawarte w ankiecie mieszkańcy Gminy:
 Ocenią warunki życia w Gminie
 Wskażą najważniejsze ich zdaniem atuty i słabości gminy Komorniki
 Wskażą zadania, które według nich są najważniejsze i najpilniejsze do
zrealizowania w skali całej Gminy
 Wymienią najważniejsze działania do zrealizowania na terenie sołectwa
zamieszkania
 Wypełnią metryczkę.
3.1.2. Ocena warunków życia w gminie Komorniki
Ocenie poddano 17 dziedzin życia, w tym infrastrukturę techniczną, opiekę zdrowotną,
funkcjonowanie gminnej oświaty, obsługę w Urzędzie Gminy, czy wizerunek Gminy.
Ankietowani ocenili według 5-stopniowej skali jakości stan kolejnych dziedzin:
1. Stan infrastruktury drogowej
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Stan infrastruktury około drogowej (chodniki, oświetlenie, ścieżki rowerowe)
Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
Stan infrastruktury teleinformatycznej (Internet, telefony)
Stan środowiska naturalnego
Dostępność do kultury i rozrywki
Dostępność do sportu i rekreacji
Standard nauczania dzieci i młodzieży
Dostępność sklepów i usług dla ludności
Dostępność usług medycznych
Bezpieczeństwo publiczne
Możliwość podjęcia pracy w Gminie lub okolicy
Powiązania komunikacyjne wewnątrz Gminy (transport zbiorowy)
Powiązania komunikacyjne Gminy z Poznaniem (transport zbiorowy)
Estetyka Gminy, tereny zielone
Wizerunek Gminy w mediach (prasie, radiu, telewizji)
Obsługa administracyjna mieszkańców w Urzędzie Gminy

Wyniki części ankiety, dotyczącej warunków życia w gminie Komorniki, przedstawia
Wykres 1.
Wykres 1. Ocena warunków życia w gminie Komorniki przez jej mieszkańców
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Z przedstawionego zestawienia wynika, że respondenci najniżej ocenili stan
infrastruktury okołodrogowej, obejmującej chodniki, oświetlenie i ścieżki
rowerowe. Prawie 25% wszystkich badanych wystawiło ocenę „bardzo złą”, a 26%
określiło sytuację jako „złą”. Drugą dziedziną, którą mieszkańcy oceniają negatywnie jest
lokalny rynek pracy. Jako „bardzo złą” i „złą” sytuację oceniło aż 32% ankietowanych,
przy czym najsurowsze oceny wystawili mieszkańcy posiadający wykształcenie
podstawowe i zawodowe. Niskie noty zebrał też transport zbiorowy i powiązania
komunikacyjne pomiędzy Poznaniem a Gminą, które krytycznie oceniło 30%
respondentów. Na ten wynik złożyły się m.in. negatywne głosy 53% badanych
mieszkańców Plewisk, którzy w największym stopniu, spośród mieszkańców Gminy,
krytykowali ten czynnik. Ponadto badani wyrażali także niezadowolenie z dostępności
usług medycznych w Komornikach.
Z kolei najwyżej wśród mieszkańców oceniania jest infrastruktura wodnokanalizacyjna, która otrzymała pozytywne noty od 74% badanych (najwyżej oceniali ją
mieszkańcy Komornik). Niewątpliwym atutem Gminy Komorniki pozostaje też
dostępność sklepów i usług dla ludności (71% pozytywnych odpowiedzi) oraz stan
infrastruktury teleinformatycznej (65% pozytywnych odpowiedzi). Bardzo podobny
wynik otrzymał także wskaźnik „Standard nauczania dzieci i młodzieży”, który zebrał
niemal 63% ocen „bardzo dobrych” i „dobrych”.
Ocena warunków życia w Gminie w podziale na płeć przebiegła dość podobnie. Grupy
nie odznaczały się skłonnością do skrajnych ocen warunków życiowych. Kobiety wyżej
oceniły bezpieczeństwo publiczne i standard nauczania w szkołach oraz estetykę gminy
i tereny zielone, natomiast mężczyźni z reguły lepiej oceniali dostępność usług
medycznych czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Jednak zaistniałe różnice były
bardzo niewielkie. Ostrzej zarysowały się podziały w temacie ocen negatywnych. Tu
kobiety zdecydowanie bardziej krytycznie postrzegały kwestie związane ze stanem
infrastruktury okołodrogowej czy dostępem do sportu i rekreacji. Natomiast męska
część ankietowanych dużo surowiej oceniła czynniki związane z komunikacją –
mianowicie jakość połączeń komunikacyjnych wewnątrz Gminy oraz pomiędzy Gminą a
Poznaniem. Generalnie jednak, to mieszkanki Gminy odznaczyły się surowszym
poglądem na panujące w niej warunki i jakość życia.
Porównując wyniki badań pod względem wieku uczestników, wyraźnie widać różnice
wynikające z potrzeb kolejnych pokoleń. Najmłodsza ankietowana grupa najwyżej
oceniła dostępność sklepów i usług dla mieszkańców, następnie stan infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej oraz teleinformatycznej, krytykując jednocześnie stan
infrastruktury okołodrogowej, dostępność do kultury,
rozrywki i powiązanie
komunikacyjne Gminy z Poznaniem. Grupa mieszkańców w wieku 30-39 lat z kolei,
również pozytywnie oceniła stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz dostępność
sklepów i usług dla mieszkańców, a ponadto wyraziła zadowolenie ze standardu
nauczania dzieci młodzieży. Najgorsze noty w tej kategorii wiekowej ponownie otrzymał
stan infrastruktury okołodrogowej i powiązania komunikacyjne Gminy z Poznaniem, a
dodatkowo – „możliwość podjęcia pracy na terenie Gminy lub w okolicy”. Osoby w
wieku 40-49 lat najwyżej oceniły te same czynniki, co najmłodsza grupa, najniżej – te
same warianty co grupa 30-39. Dopiero najstarsi mieszkańcy w wieku 50-59 i
powyżej 60 lat okazali najwięcej zadowolenia z poziomu życia w Gminie, oceniając
większość badanych czynników bardzo wysoko. Najlepsze noty wśród seniorów
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otrzymała, jak zwykle, infrastruktura wodno-kanalizacyjna, infrastruktura
teleinformatyczna oraz obsługa administracyjna mieszkańców w Urzędzie Gminy (88%
głosów). Najgorsze – dostępność usług medycznych.
Dzieląc respondentów według uzyskanego wykształcenia, widać inną zależność –
mianowicie im wyższe wykształcenie, tym krytyczniejsze podejście. Mieszkańcy z
wykształceniem podstawowym i zawodowym zdradzali z kolei skłonność do wyboru
skrajnych ocen w skali. Najwyżej ocenili infrastrukturę teleinformatyczną, najniżej: stan
infrastruktury okołodrogowej i możliwość znalezienia pracy w Gminie lub okolicy. Co
ciekawe, ta grupa nie narzekała specjalnie na powiązania komunikacyjne w Gminie,
które były jednymi z najgorzej odbieranych czynników przez ankietowanych z wyższym
wykształceniem. Poza tym, ci ostatni, wytykali Gminie przede wszystkim stan
infrastruktury drogowej, niską estetykę i brak terenów zielonych oraz, z największym
naciskiem – jakość infrastruktury okołodrogowej. Najlepsze opinie wyrażano o
infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej, dostępności sklepów i usług i obsłudze
administracyjnej mieszkańców w Urzędzie Gminy. Najwięcej pozytywnych ocen
wystawiali mieszkańcy z wykształceniem średnim i policealnym, również oceniając
wysoko dostępność sklepów i usług oraz doceniając standard nauczania dzieci i
młodzieży. Grupa ta, podobnie jak pozostałe, najsurowiej oceniła infrastrukturę
okołodrogową, przyznając równocześnie najlepsze noty standardowi nauczania i
dostępności sklepów i usług.
W podziale na aktywności zawodowe, najsilniejszą grupę stworzyli pracownicy etatowi
(192 osoby), drugą miarodajną jednak grupą byli przedsiębiorcy, następnie osoby
niepracujące. Odpowiedzi nie różniły się zbytnio od wcześniejszych typów. We
wszystkich przypadkach najniżej oceniano infrastrukturę około drogową, doceniano zaś
infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, dostęp do sklepów i usług dla ludności i poziom
szkolnictwa. Najkrytyczniejszą grupą okazali się przedsiębiorcy.
3.1.3. Ranga działań zwiększających atrakcyjność i jakość życia w Gminie
Komorniki
W ramach tej samej ankiety oceniana była także ranga 8 działań, które należy w
pierwszej kolejności sfinansować, by zwiększyć atrakcyjność Gminy i polepszyć warunki
życia jej mieszkańców. Respondenci oceniali według 8-stopniowej skali ważność
poszczególnych działań:
1. Modernizacje istniejących i budowa nowych dróg
2. Budowa obiektów rekreacyjnych, np. aquapark
3. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej – ścieżki rowerowe, itp.
4. Budowa obiektów kultury
5. Budowa i rozbudowa obiektów szkolnych (przedszkola, szkoły)
6. Zakup nowych autobusów komunikacji gminnej
7. Uzbrajanie terenów pod aktywizację gospodarczą
8. Budowa mieszkań komunalnych
Na Wykresie 2 przedstawiono wyniki części ankiety, dotyczącej pożądanych działań w
gminie Komorniki.
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Wykres 2. Ranga poszczególnych działań Gminy Komorniki wpływających na
warunki życia wg jej mieszkańców

Przeprowadzone badanie jasno wskazało najbardziej pożądane przez mieszkańców
inwestycje. Były to w pierwszej kolejności: modernizacje istniejących i budowa
nowych dróg, dalej: budowa i rozbudowa obiektów szkolnych, następnie budowa i
rozbudowa infrastruktury turystycznej i budowa obiektów rekreacyjnych. Identyczną
kolejność działań zaznaczyły same kobiety, natomiast wśród mężczyzn infrastruktura
turystyczna znalazła się przed rozbudową obiektów szkolnych. Najmniej istotne dla
ankietowych były: kwestia budowy mieszkań komunalnych i uzbrajanie terenów pod
aktywizację gospodarczą, czyli jedyne 2 sprawy nie łączące się bezpośrednio z jakością
życia większości respondentów. Tu obie płcie były „zgodne”, jednak mężczyźni okazali
się dużo bardziej zgodni - niemal 50% wszystkich ankietowanych uszeregowała kwestię
budowy mieszkań komunalnych na ostatnim miejscu.
Czynnik wiekowy respondentów nie miał większego wpływu na uszeregowanie wagi.
Wszystkie grupy typowały tak samo. Jedynie mieszkańcy z przedziału wiekowego 50-59
lat uznali za najmniej istotne budowę obiektów kultury, natomiast osoby w wieku 30-39,
czyli młodzi rodzice, kładli większy nacisk na budowę i rozbudowę obiektów szkolnych,
niż pozostałe grupy.
Podział ze względu na wykształcenie czy miejsce zameldowania także nie wniósł
większych zmian do struktury ocen.

Strona
18

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI

2013-2020

3.1.4. Ranga działań zapewniających mieszkańcom Gminy atrakcyjne i bezpieczne
spędzanie wolnego czasu oraz aktywne uczestnictwo w życiu lokalnym
Ankieta przedstawiona mieszkańcom Komornik do wypełnienia, zawierała także prośbę
o uszeregowanie wg rangi ważności następujących działań wpływających na atrakcyjne i
bezpieczne spędzanie wolnego czasu oraz aktywne uczestnictwo w życiu lokalnym:
1. Organizacja imprez o charakterze sportowym
2. Organizacja imprez o charakterze rozrywkowym (np. koncerty)
3. Wspieranie działalności świetlic wiejskich
4. Rozwój zajęć pozalekcyjnych w szkołach
5. Wsparcie tworzenia lokalnych organizacji pozarządowych poprzez doradztwo i
informację
Uzyskane oceny jednoznacznie wykazały, że najbardziej oczekiwanym działaniem ze
strony Gminy w temacie aranżacji wolnego czasu jest rozwój zajęć pozalekcyjnych w
szkołach. Za najważniejsze uznało je aż 46% wszystkich badanych, a za bardzo ważne –
19%. Pozostałe propozycje otrzymały bardzo podobne oceny. Wyjątkiem jest wsparcie
tworzenia lokalnych organizacji pozarządowych, które to działanie uzyskało
zdecydowaną liczbę negatywnych głosów (42%), plasujących je w rankingu na pozycji
„najmniej ważne”.
Graficzne ujęcie wyników powyższych badań ilustruje Wykres 3. zamieszczony poniżej
Wykres 3. Ranga działań Gminy Komorniki wpływających na możliwości spędzania
czasu wolnego i aktywne uczestnictwo w życiu lokalnym wg jej mieszkańców
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3.1.5. Najważniejsze działania budowlano-remontowe oraz organizacyjnospołeczne wskazane przez mieszkańców do sfinansowania w pierwszej kolejności
na terenach sołectw i Gminy
Mieszkańcy poszczególnych miejscowości Gminy, poprzez badanie, poproszeni zostali
również o przedstawienie najważniejszych działań z punktu widzenia całej Gminy oraz z
punktu widzenia sołectwa zamieszkania respondenta. Wyniki tych badań
zaprezentowano w podziale na miejscowości. Uwzględniono miejscowości, z których
udział w badaniu wzięło minimum 5 osób.
Głuchowo
Mieszkańcy Głuchowa w temacie działań inwestycyjnych w Gminie optowali głównie za
rozbudową SP w Komornikach, budową chodników oraz za dokończeniem drogi
z Komornik do Głuchowa. Wśród działań nieinwestycyjnych wskazywano na
zatrudnienie większej liczby lekarzy specjalistów, rozwój działalności Domów Kultury,
poprawę jakości i treści prasy lokalnej czy likwidację Straży Gminnej.
Dla zamieszkiwanego sołectwa ankietowani wnioskowali, przede wszystkim, o budowę
chodników na terenie wsi (50% badanych) oraz o barierki oddzielające chodniki od
jezdni. Wśród propozycji znalazły się także: rozbudowa placu zabaw, budowa ścieżek
rowerowych, wyprowadzenie tranzytu ze wsi, a także zwiększenie częstotliwości
kursowania komunikacji podmiejskiej. W kwestii działań organizacyjno-społecznych
mieszkańcy zgłosili: rozwój działalności Domów Kultury i Świetlic Wiejskich, edukację
ekologiczną mieszkańców oraz rozwój zajęć pozalekcyjnych dla dzieci.
Szreniawa
Ankietowani z terenu Szreniawy do działań budowlano-remontowych w Gminie
zgłaszali najczęściej: budowę ścieżek rowerowych, dróg, aquaparku, a także rozbudowę
SP w Komornikach oraz budowę przedszkola. Wśród propozycji działań
nieinwestycyjnych znalazły się: usprawnienie komunikacji wewnątrz Gminy oraz rozwój
ośrodka zdrowia.
Dla sołectwa Szreniawa mieszkańcy zgłaszali przede wszystkim konieczność oświetlenia
ulic, budowę chodników i ścieżek rowerowych, oraz uporządkowanie sytuacji
odpływającej z WPN wody, zalewającej ulicę Nową. Natomiast w temacie działań
nieinwestycyjnych, mieszkańcy sugerowali rozwój świetlicy wiejskiej, organizację
zawodów sportowych dla uczniów oraz wsparcie dla zespołu „Szreniawa”.
Rosnówko
Mieszkańcy Rosnówka za najważniejsze działanie inwestycyjne na terenie Gminy uznali
budowę aquaparku/basenu, następnie budowę i remont dróg, chodników i ścieżek
rowerowych. Podobnie zresztą w odniesieniu do swojego sołectwa – braki w
infrastrukturze drogowej były najczęściej wymienianą sugestią. Zaraz po nich – budowa
plaży nad Jeziorem Rosnowskim oraz remont budynku dworca.
W dziedzinie zadań organizacyjno-społecznych w obrębie Gminy nie było już takiej
zgodności i każdy ankietowany miał odrębny pomysł na potrzebne działania
nieinwestycyjne. Wśród nich znalazły się: pomoc niepełnosprawnym, stworzenie
centrum rozrywki, czy lepsza organizacja dojazdów do szkoły w Chomęcicach.
Propozycje mieszkańców dla własnego sołectwa objęły poprawę działalności Domu
Kultury czy zajęcia pozalekcyjne dla dzieci.
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Chomęcice
Mieszkańcy Chomęcic mieli dość sprecyzowane poglądy nt. koniecznych inwestycji
w Gminie. Najczęściej wskazywali budowę i remont dróg i chodników, a także na
rozbudowę SP w Komornikach. Wśród powtarzających się propozycji znalazły się także:
odwodnienie terenu, aquapark czy ścieżki rowerowe.
We własnym sołectwie ankietowani optowali głównie za budową dróg i chodników (w
tym, często wskazywany był odcinek na ulicy Poznańskiej), dalej: ścieżek rowerowych,
oświetlenia, kanalizacji deszczowej. Pojawiły się także pojedyncze sugestie np. o punkt
medyczny we wsi, progi zwalniające.
Działania nieinwestycyjne w Gminie powinny, wg mieszkańców Chomęcic, obejmować
przede wszystkim rozwój zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży i wsparcie
działalności GOK. Co do samej miejscowości – mieszkańcy bardzo często wspominali
o potrzebie rozwoju zajęć dla dzieci i dorosłych w DK Koźlak. Było to najczęściej
wskazywane zadanie do realizacji w ramach działań społeczno-organizacyjnych.
Wiry
Respondenci z terenu Wirów opowiadali się, w miażdżącej przewadze, za budową
i remontami infrastruktury drogowej (drogi, chodniki, oświetlenie, ścieżki rowerowe),
tak samo w odniesieniu do Gminy jak własnego sołectwa. Pojawiało się wiele sugestii
wskazujących dokładnie newralgiczny odcinek wymagający interwencji. W ujęciu
gminnym był to najczęściej przejazd kolejowy w Plewiskach, natomiast w odniesieniu
do sołectwa: ukończenie ulicy Łęczyckiej, utwardzenie ulicy Kasztanowej, Nowej czy
Poznańskiej. Poza tym mieszkańcy zgłaszali potrzebę rozbudowy szkół zarówno
w Komornikach, jak i w Wirach, domów kultury i, w znacznej sile – budowę mieszkań
komunalnych.
Zadania organizacyjno-społeczne wybrane przez ankietowanych do realizacji na terenie
całej Gminy to: rozwój ośrodka zdrowia, organizacja większej ilości zajęć
pozalekcyjnych, promocja gminy i opieka nad osobami starszymi. Na terenie sołectwa
wskazane zostały przede wszystkim: wsparcie i rozwój działalności świetlicy wiejskiej
oraz większa oferta zajęć pozalekcyjnych. Respondenci wnioskowali również o
podłączenie telewizji kablowej, bankomaty czy przekształcenie lasu w teren komunalny.
Komorniki
Mieszkańcy Komornik wydawali się być jeszcze bardziej zgodni w typowaniu potrzeb
inwestycyjnych dla Gminy. Bezapelacyjnie największą bolączką ankietowych jest stan
dróg i infrastruktury okołodrogowej, a zaraz za nim potrzeba budowy obwodnicy
łączącej Komorniki z Głuchowem. Innym istotnym zadaniem pozostaje rozwiązanie
kłopotliwego przejazdu kolejowego na ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach. Badani
sugerowali budowę wiaduktu w tym miejscu. Poza tym często wnioskowano o: budowę
aquaparku, remont ulicy i chodniki przy ulicy Fabianowskiej w Komornikach, budowę
hali sportowej przy szkole podstawowej czy żłobków.
W obrębie sołectwa Komorniki, ankietowani bardzo dokładnie lokalizowali potrzeby
budowlano-remontowe. Optowano przede wszystkim za rozbudową szkoły
podstawowej i rozbudową i doposażeniem gimnazjum. Obok tych propozycji, znalazły
się również remonty i budowa dróg przy ulicach: Młyńskiej, Sadowej, czy dodatkowy
zjazd z ulicy Poznańskiej. Bardzo często wskazywany był niedobór ścieżek rowerowych i
obiektów rekreacyjnych.
W temacie działań nieinwestycyjnych – duży odsetek respondentów opowiedział się za
potrzebą poprawienia bezpieczeństwa w Gminie, w tym również bezpieczeństwa na
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drogach. Standardowo już wskazywano na rozwój zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży, a także na zwiększenie działalności kulturalnej poprzez organizację
koncertów, festynów i zawodów sportowych.
W odniesieniu do sołectwa, najczęściej pojawiał się problem braku lekarzy specjalistów
i propozycja rozwoju ośrodka zdrowia. Zaraz po tym, mieszkańcy wnioskowali,
podobnie jak w wymiarze gminnym, o zwiększenie zajęć pozaszkolnych i organizację
imprez kulturalnych i sportowo-integracyjnych.
Plewiska
Ankietowani mieszkający na terenie Plewisk okazali się być najbardziej jednogłośną
społecznością. W tym wypadku potrzeby typu aquapark czy boisko sportowe,
okazywały się dużo mniej istotne w konfrontacji z przejazdem kolejowym na ulicy
Grunwaldzkiej. O wiadukt wnioskowało niemal 60% wszystkich badanych
mieszkańców. Następnie na terenie Gminy ankietowani wskazywali konieczność
budowy i remontów dróg i infrastruktury okołodrogowej (przede wszystkim
rozbudowę sieci ścieżek rowerowych) oraz budowy nowych szkół i przedszkoli.
W samych Plewiskach zaś, wskazywano na brak terenów zielonych i potrzebę budowy
infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Ponadto mieszkańcy oczekują budowy ścieżek
rowerowych i dróg, szczególnie wewnątrz osiedli oraz budowy lub rozbudowy szkoły
podstawowej i gimnazjum w Plewiskach. Szczególną uwagę skupiano na niedostatkach
i możliwościach os. Zielarskiego, które zgłaszano jako lokalizację dla placu zabaw czy
parku.
Wśród działań organizacyjno-społecznych, zarówno dla Gminy, jak i sołectwa
wymieniano: organizację imprez o charakterze kulturalnym i sportowym oraz rozwój
zajęć pozalekcyjnych. Po stronie Gminy pojawiły się też propozycje usprawnienia
i zwiększenia częstotliwości kursowania komunikacji publicznej oraz poprawa
bezpieczeństwa. Dla Plewisk natomiast: działania proekologiczne i poprawa
komunikacji z mieszkańcami za pośrednictwem forów internetowych i strony WWW
miejscowości.
3.1.6. Silne i słabe strony gminy Komorniki w ocenie mieszkańców
Podczas przeprowadzonego badania ankietowego, mieszkańcy Gminy zostali także
poproszeni o wskazanie 3 najważniejszych atutów i 3 najważniejszych problemów
Gminy. Z ich odpowiedzi wynikało, że najbardziej cenią sobie lokalizację samorządu –
głównie ze względu na niewielką odległość do Poznania. Nie bez znaczenia pozostawał
też fakt przebiegania przez Gminę ważnych ciągów komunikacyjnych oraz bliskość
terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego. Poza tym respondenci najczęściej chwalili
wysoki poziom gminnego szkolnictwa, „prorozwojowość” Gminy oraz infrastrukturę
wodno-kanalizacyjną.
Największą bolączką mieszkańców Gminy tradycyjnie okazał się stan infrastruktury
drogowej. Pozostałe najczęściej wymieniane słabe strony Gminy to: natężenie ruchu
drogowego, stan infrastruktury okołodrogowej, niezadowalająca komunikacja zbiorowa,
a także brak lekarzy specjalistów w ośrodku zdrowia. Ponadto badani zwracali uwagę na
przepełnione szkoły oraz niedobór żłobków i przedszkoli w Gminie. Krytykowano
również słabość planowania przestrzennego i występujący miejscami bałagan
przestrzenny.
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3.2Analiza SWOT2
Analiza SWOT jest swego rodzaju pomostem między raportem o stanie Gminy
a strategią jej rozwoju - zidentyfikowane silne i słabe strony oraz możliwości
i zagrożenia są podsumowaniem obecnej sytuacji Gminy, a jednocześnie wstępem do
określenia perspektyw jej rozwoju, który powinien bazować na posiadanych własnych
atutach oraz szansach, pojawiających się w otoczeniu.
Poniżej zaprezentowana analiza SWOT w przypadku gminy Komorniki miała pogłębiony
charakter – zarówno czynniki wewnętrzne (silne i słabe strony), jak i zewnętrzne
(szanse i zagrożenia) zostały nie tylko wymienione (jak to ma miejsce w olbrzymiej
większości strategii gminnych), ale dokonana została ich hierarchizacja w celu
wykazania, które z nich będą miały najistotniejszy wpływ na przyszły rozwój Gminy.
Została tu przeprowadzona krzyżowa analiza wzajemnego, potencjalnego
oddziaływania poszczególnych czynników, których dodatni bądź ujemny wpływ może
być potęgowany lub osłabiany poprzez wpływ innych czynników (np. wykorzystanie
silnej strony może być osłabione przez negatywny wpływ zewnętrzny, a szansa
zewnętrzna nie będzie mogła być wykorzystana z powodu wewnętrznych słabości).
Dzięki kwantyfikacji wpływu poszczególnych czynników wewnętrznych
i zewnętrznych na sytuację Gminy, możliwa była konfrontacja łącznych wartości
sił sprzyjających i utrudniających rozwój, i w rezultacie wskazanie zalecanego
charakteru Strategii Rozwoju Gminy Komorniki, adekwatnego dla jej pozycji
strategicznej.
Jako dane wejściowe w analizie zostały wykorzystane wyniki przeprowadzonych
wywiadów i badań ankietowych.
3.2.1. Analiza SWOT/TOWS – opis metody
Zestawienie mocnych i słabych stron analizowanego podmiotu (w tym przypadku gminy
Komorniki) oraz określenie jego szans i zagrożeń rozwojowych jest klasycznym
narzędziem, stosowanym od wielu lat w analizie strategicznej. Nazwa SWOT pochodzi z
języka angielskiego i oznacza:
 S – Strengths (atuty, silne strony)
 W – Weaknesses (problemy, słabości)
 O – Opportunities (szanse, możliwości)
 T – Threats (zagrożenia).
Przyjęta metoda pozwala na zebranie i uszeregowanie informacji o potencjale
rozwojowym gminy oraz o dostrzeganych barierach rozwojowych. Zwraca jednocześnie
uwagę na pojawiające się zewnętrzne szanse i zagrożenia.
2

W teoretycznej części opracowania wykorzystano m.in. następujące materiały: T. Domański: Strategiczne
planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 2000; K. Obłój:
Strategia organizacji – W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1998; E. BończykKucharczyk, K. Herbst, K. Chmura: Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Polska Fundacja
Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
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Wbrew powszechnym opiniom, analiza silnych stron, słabości oraz szans i zagrożeń nie
jest tylko narzędziem diagnostycznym, lecz na podstawie tej analizy rozwinęły się
metody pozwalające na wyznaczenie w usystematyzowany sposób opcji strategicznego
działania organizacji (firmy, gminy). Jedną z takich metod, oferujących coś więcej niż
tylko ogólny kierunek działania, wyrażający się w stwierdzeniu „wzmacniaj silne strony,
wykorzystując szanse i jednocześnie eliminuj słabe strony, omijając zagrożenia” jest
analiza SWOT/TOWS.
Analiza ta składa się następujących etapów:
1) Wskazanie czynników determinujących rozwój gminy:
 czynniki zewnętrzne względem wspólnoty: szanse i zagrożenia
 czynniki wewnętrzne: mocne i słabe strony gminy.
Aby na podstawie wyników interakcji występujących w modelu SWOT/TOWS
można było wyciągać wnioski, dotyczące najbardziej efektywnego typu strategii w
konkretnej konfiguracji gmina-otoczenie, przy wyznaczaniu silnych i słabych stron
gminy oraz szans i zagrożeń, niezbędne jest spełnienie jednego z dwóch warunków:
− istotność (waga) poszczególnych składników analizy SWOT dla rozwoju gminy
musi być zbliżona
− gdy spełnienie powyższego warunku jest niemożliwe, należy poszczególnym
czynnikom przypisać wagi, określające ich istotność z punktu widzenia ich
wpływu na możliwość rozwoju gminy.
2) Badanie relacji zachodzących między silnymi i słabymi stronami, a szansami i
zagrożeniami, w układach „od wewnątrz na zewnątrz” i „z zewnątrz do wewnątrz”:


Macierz SWOT służy do badania wpływu czynników wewnętrznych na czynniki
zewnętrzne, co można sprowadzić do próby odpowiedzenia na pytania:
A- Czy silne strony pozwolą wykorzystać szanse, które mogą wystąpić?
B- Czy słabości nie pozwolą na wykorzystanie mogących się pojawić szans?
C- Czy silne strony pozwolą na przezwyciężenie mogących wystąpić zagrożeń?
D- Czy słabości wzmocnią siłę oddziaływania mogących wystąpić zagrożeń?
Macierz SWOT
Czynniki
wewnętrzne



Silne strony
Słabe strony

Czynniki zewnętrzne
Szanse
Zagrożenia
A
C
B
D

Macierz TOWS odpowiada podejściu „z zewnątrz do wewnątrz”, gdzie wskazuje
się odpowiedzi na pytania:
A- Czy szanse spotęgują silne strony?
B- Czy szanse pozwalają przezwyciężyć słabości?
CCzy zagrożenia osłabią silne strony?
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D- Czy zagrożenia spotęgują występujące słabości?
Macierz TOWS
Czynniki
Zewnętrzne

Szanse
Zagrożenia

Czynniki wewnętrzne
Silne strony Słabe strony
A
B
C
D

W tabelach SWOT oraz TOWS na przecięciu odpowiedniego wiersza i kolumny
wstawiamy cyfrę w zależności od powiązań pomiędzy rozpatrywaną parą
czynników. Do określania siły zależności pomiędzy czynnikami można wykorzystać
trzystopniową skalę liczbową: 0 - brak związku, 1 - przeciętna zależność, 2 - silna
zależność.
3) Po zdefiniowaniu relacji zachodzących między poszczególnymi elementami,
sumujemy cyfry w kolumnach i wierszach. Dzięki temu otrzymujemy hierarchię
zidentyfikowanych czynników w ramach każdej z grup – „silne strony”, „słabe
strony”, „szanse”, „zagrożenia”, a więc odpowiedź na pytanie, które czynniki są
najbardziej znaczące i wobec tego powinniśmy je w pierwszej kolejności brać pod
uwagę przy planowaniu przyszłości gminy.
4) Wyznaczenie (na podstawie wyników uzyskanych w poprzednim etapie) jednej
z czterech strategii działania.
Zsumowanie wszystkich stwierdzonych interakcji (ćwiartka „A” z macierzy SWOT +
ćwiartka „A” z macierzy TOWS, itd.) i porównanie uzyskanych sum otrzymanej macierzy
wyborów strategicznych, pozwala znaleźć odniesienie sytuacji gminy (przez wskazanie
ćwiartek dominujących i odpowiadających im postulowanych charakterów strategii
rozwoju). Uzyskane wyniki są wpisywane do zestawienia zbiorczego, którego przykład
przedstawiono poniżej.
Macierz
wyborów
strategicznych

Szanse

Zagrożenia

Silne strony

Słabe strony

Strategia dynamiczna
(inaczej: agresywna)
(maxi - maxi)

Strategia konkurencji
(mini - maxi)

Wykorzystanie okazji przy
pomocy silnych stron

Przezwyciężanie słabości w celu
wykorzystania okazji

Strategia konserwatywna
(maxi - mini)

Strategia defensywna
(mini - mini)

Wykorzystanie mocnych stron,
aby poradzić sobie z
zagrożeniami lub żeby ich unikać

Rezygnacja z pewnych działań,
przetrwanie
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3.2.2. Czynniki analizy SWOT/TOWS dla gminy Komorniki
W przypadku gminy Komorniki przygotowano dwa
o charakterze wewnętrznym, czyli silnych i słabych stron:

zestawienia

czynników

Pierwsza, bardzo obszerna lista zawiera kilkadziesiąt czynników, pogrupowanych w 15
obszarów funkcjonalnych Gminy. Wstępna propozycja zestawienia została sporządzona
przez konsultantów na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych i wywiadów.
Następnie została ona zweryfikowana podczas spotkania z pracownikami Urzędu Gminy
i jednostek gminnych oraz podczas spotkań w grupach roboczych.
Lista ta przedstawia się następująco:
SILNE STRONY (ATUTY)3
Położenie, ogólne warunki życia:
 Korzystne położenie, węzeł autostradowy, bliskość Poznania (z jego ofertą
kultury, oświaty, handlu, etc.)
 Liczne atrakcje przyrodnicze – WPN, jeziora, lasy
 Widoczny znaczny rozwój Gminy w ostatnich latach: infrastruktura komunalna,
budownictwo mieszkaniowe, rozwój gospodarczy
 Dobre warunki do życia, dobre oddzielenie funkcji mieszkaniowych
i gospodarczych
 Prestiżowa instytucja na terenie Gminy - Muzeum Narodowe Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Zagospodarowanie przestrzenne:
 Dużo dostępnych terenów pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą
 Ciągły rozwój Gminy, duży obrót gruntami
 Systematyczne obejmowanie kolejnych terenów Miejscowymi
Zagospodarowania Przestrzennego

Planami

Drogi i komunikacja:
 Systematyczna realizacja „Programu Budowy Dróg Gminnych na lata 2009-2018”
 W porównaniu z innymi gminami stan dróg i infrastruktury okołodrogowej jest
dobry
 Autostrada, ważne drogi krajowe, węzły drogowe
 Dobre połączenie autobusowe z Poznaniem
 Własny gminny transport publiczny

3

W kilku przypadkach czynniki o podobnym charakterze występują zarówno po stronie atutów, jak i
słabych stron. Jest to dopuszczalne, ponieważ po pierwsze przy analizie wewnętrznej brano pod uwagę
nie tylko ściśle zdefiniowane słabości, ale także problemy i potrzeby, a po drugie w ramach tego samego
zagadnienia mogą występować zarówno atuty, jak i słabości lub elementy do zrealizowania. Wobec tego
na przykład w dziale „Drogi i komunikacja” w atutach jest mowa o ogólnie dobrym stanie dróg
gminnych, natomiast w słabościach/problemach/potrzebach – o potrzebie budowy dróg na terenach
wiejskich.
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Pozostała infrastruktura techniczna:
 Pełne zwodociągowanie i skanalizowanie, sieć gazowa
 Rezerwy mocy sieci energetycznej
 Własna stacja uzdatniania wody
Gospodarka odpadami:
 Dobrze rozwiązany odbiór odpadów komunalnych
 Brak uciążliwych dla środowiska zakładów pracy
 Prowadzona segregacja odpadów
Czystość, środowisko:
 Atrakcyjne obszary WPN
 Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Rzeki Wirynki”
Oświata:
 Rozwój sieci przedszkoli i żłobków o różnych formach prawnych
 Stan lokalowy szkół dobry, dobre wyposażenie
 Bogata oferta zajęć, pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 Dobre zabezpieczenie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej w
szkołach
 Duża samodzielność placówek oświatowych, systemy motywacyjne dla
nauczycieli
 Wysokie kwalifikacje kadry dydaktycznej
Kultura:
 Bogata (i na bieżąco urozmaicana) oferta kulturalna
 Oferta dostępna w każdym sołectwie (biblioteki, świetlice)
 Muzeum w Szreniawie
Sport, rekreacja:
 Doskonale rozwinięta infrastruktura sportowa (sale sportowe, boiska w każdym
sołectwie, liczne place zabaw, siłownie zewnętrzne, korty tenisowe)
 Dobra oferta zajęć (też dla osób starszych)
 Coraz większe zainteresowanie sportem i rekreacją ze strony mieszkańców
 Stosunkowo dobrze rozwinięty sport amatorski, wiele zespołów
 Działa Rada Sportu
 Klasa sportowa w Gimnazjum
 Imprezy o ogólnopolskim zasięgu odbywające się na hali GOSiR i na innych
obiektach
Handel, gastronomia, baza noclegowa:
 Duża dostępność placówek handlowych (Komorniki, Plewiska, Poznań)
 Oferta gastronomiczna zadowalająca
Zdrowie, pomoc społeczna:
 Plewiska – dobra oferta (opieka całodobowa, rehabilitacja, itp.)
 Wsparcie dla niepełnosprawnych (WTZ, „Promyk”)
 Mały odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej
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Bezpieczeństwo:
 Zadowalający poziom bezpieczeństwa w opinii większości mieszkańców
 Straż Gminna aktywna (w opinii części mieszkańców)
 OSP Plewiska aktywne
Gospodarka:
 Dogodne położenie dla prowadzenia działalności gospodarczej (bliskość
Poznania, węzły drogowe)
 Bardzo dobre warunki prowadzenia działalności gospodarczej każdej wielkości
 Wzrastająca liczba podmiotów gospodarczych, bliskość firm kooperujących
 Ciągły napływ nowych inwestorów – atrakcyjne tereny inwestycyjne
 Dostępność gruntów pod AG
 Dobrze rozwinięte choć zanikające rolnictwo, duże tradycje
Aktywność społeczna:
 Zintegrowana lokalna społeczność w gronie sąsiadów i dłużej zamieszkujących
mieszkańców oraz wokół szkół
 Działające organizacje pozarządowe chętne do współpracy z samorządem
 Wysoka aktywność seniorów
Zarządzanie, organizacja Urzędu Gminy:
 Nowy budynek UG – dobre warunki pracy, lepsza obsługa klientów
 Dobra współpraca UG z przedsiębiorcami (wg przedsiębiorców)
 Dobra współpraca z Urzędem (z punktu widzenia mieszkańców i sołtysów)
 Duża samodzielność jednostek gminnych
 Bardzo duży odsetek wydatków budżetu gminy przeznaczany na inwestycje

SŁABE STRONY (PROBLEMY, POTRZEBY)
Położenie, ogólne warunki życia:
 Zbyt szybki rozwój niektórych obszarów Gminy – np. Plewiska (zbyt mało
przestrzeni do spędzania wolnego czasu)
 Niepełne wykorzystanie zasobów przyrodniczych – np. niezagospodarowane
rekreacyjnie jeziora
Zagospodarowanie przestrzenne:
 Coraz mniejsze działki, często zbyt ciasna zabudowa mieszkaniowa, mało
przestrzeni publicznej
 Zbyt dużo terenów w studium zagospodarowania przeznaczonych na zabudowę
mieszkaniową (powoduje to rozproszenie zabudowy)
 Miejscami bezład przestrzenny
 Zbyt mało zieleni, parków, brakuje terenów zielonych w Plewiskach i na nowych
osiedlach w Komornikach
 Zbyt mało terenów zieleni w planach (ponieważ są obawy, że trzeba będzie te
tereny wykupić)
 Bałagan estetyczny - za dużo plansz reklamowych, szczególnie przy drodze nr 5
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Drogi i komunikacja:
 Niedrożna trasa nr 5
 Wiele dróg gminnych do utwardzenia, potrzebne duże nakłady finansowe
 Zbyt mało ścieżek pieszo-rowerowych między miejscowościami (np. z Komornik
do Plewisk), brak ścieżki do Poznania (są to drogi powiatowe i wojewódzkie;
powiat nie jest zainteresowany budową ścieżek i chodników)
 Plewiska – brak wiaduktu nad torami kolejowymi
 Głuchowo – duży ruch do firm kurierskich (niebezpieczeństwo dla pieszych)
 Brak szlabanów na jednym z przejazdów kolejowych w Szreniawie (są tylko
światła)
 Niedostateczne wykorzystanie komunikacji kolejowej, przede wszystkim w
transporcie do Poznania
Czystość, środowisko:
 Firmy budowlane nielegalnie wyrzucają odpady
 Zbyt mało pojemników na psie odchody
 Las – bałagan, dzikie wysypiska (też w rowach)
Pozostała infrastruktura techniczna:
 Niewystarczająca oferta szybkiego Internetu
Oświata:
 Zbyt wysokie koszty oświaty w stosunku do otrzymywanej subwencji oświatowej
 Niewystarczająca baza lokalowa wobec szybkiego rozwoju demograficznego,
potrzeba rozbudowy bazy oświatowej w niedługiej perspektywie (rozbudowa SP
w Komornikach, budowa GIM w Plewiskach – niezbędne dokładniejsze analizy w
tym zakresie i szybkie podjęcie decyzji)
 Brak żłobka gminnego
 Bus szkolny – spóźnienia z powodu korków na trasie nr 5
 Brak dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych w Gimnazjum w
Komornikach (biologiczne, chemiczne, fizyczne)
 Gimnazjum – zajęcie pozalekcyjne często nie pasują czasowo (nie ma jak wrócić
do domu poza Komornikami)
 Brak boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum, brak parkingu
 Brak boiska wielofunkcyjnego przy SP w Plewiskach
 Brak szkolnictwa oraz wychowania przedszkolnego integracyjnego na terenie
Gminy (klasy integracyjne)
Kultura:
 Niewystarczająca baza lokalowa placówek kultury:
− Brak obiektu (domu) kultury w Komornikach
− Brak sali widowiskowej - brak miejsca odbywania imprez, integracji
mieszkańców
− Brak amfiteatru, miejsca na imprezy masowe
 Zbyt mała oferta dla młodzieży ze strony instytucji kultury (dla dzieci
wystarczająca, dla młodzieży nie bardzo - z powodu zbyt małej bazy)
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Sport, rekreacja:
 Brak pływalni (ale jest świadomość wysokich kosztów budowy i utrzymania)
 Brak skate-parków
 Brak boiska z bieżnią do lekkiej atletyki na terenie Gminy
 Brak sal sportowych przy SP w Komornikach i SP w Chomęcicach
 Słabe wykorzystanie Gminy jako „bramy wjazdowej” do WPN
 Brak plaży, brak rekreacyjnego zagospodarowania brzegów jezior – są
obudowane lub należą do WPN (który na to nie zezwala – gł. J. Chomęcickie)
 Potrzeba budowy kolejnych placów zabaw (ale mieszkańcy protestują, gdy mają
być budowane obok ich domów)
Handel, gastronomia, usługi:
 Brak pubu
 Brak kawiarni w Plewiskach
 Zbyt mało placówek pocztowych
 Ograniczona baza hotelowa, brak oferty noclegowej o średnim standardzie dla
większych grup (powyżej 45 osób)
Zdrowie, pomoc społeczna:
 Problem z opieką specjalistyczną w Komornikach
 Pielęgniarka szkolna – nie ma jej przez cały czas w szkole (np. Gimnazjum)
 Kiepska baza lokalowa OPS – w przypadku dalszego rozwoju demograficznego
Gminy – będzie niewystarczająca
 Coraz więcej osób z „wyuczoną bezradnością” –stale i nadmiernie korzystający z
pomocy społecznej
Bezpieczeństwo:
 Plewiska, Komorniki – rosnąca przestępczość (włamania, wandalizm, kradzieże
aut)
 Służby (Straż Gminna, Policja) zbyt słabo widoczne, mało patroli
 Bezpieczeństwo drogowe – gorsza sytuacja przede wszystkim na drogach
powiatowych
 Nieletni mogą bez większego problemu kupić alkohol i papierosy w sklepach na
terenie gminy
Aktywność społeczna:
 Słaba integracja nowych mieszkańców z lokalną społecznością
 Często roszczeniowa postawa nowych mieszkańców (nawet mimo braku
zameldowania)
Gospodarka:
 Kiepska sytuacja w zakresie drobnego rzemiosła i drobnego handlu
Zarządzanie, organizacja Urzędu Gminy:
 Zbyt mała kadra, zajmująca się promocją Gminy, pozyskiwaniem środków
zewnętrznych i obsługą inwestorów
 Poprzez szybki rozwój demograficzny Gminy istnieją duże potrzeby rozwoju
infrastruktury komunalnej (m.in. oświatowej i drogowej), a są problemy z
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meldunkiem nowych mieszkańców (brak meldunku sprawia brak uzyskiwania
przed Gminę udziału w podatku PIT i CIT od tych mieszkańców, a co za tym idzie
– mniejsze możliwości inwestycyjne Gminy)
Brak w UG komórki, zajmującej się utrzymaniem zieleni
Problem z egzekucją podatków lokalnych oraz mandatów nakładanych przez
Straż Gminną
Brak e-usług (problem z obsługa zwiększającej się liczby mieszkańców)
Niedostateczny system komunikowania się z mieszkańcami
Brak środków finansowych na realizacje wszystkich potrzeb inwestycyjnych

SZANSE (MOŻLIWOŚCI)







Możliwość pozyskania środków pomocowych, przede wszystkim z funduszy UE
Napływ zewnętrznego kapitału – nowe inwestycje gospodarcze
Napływ ludności – rozwój systemu społeczno-ekonomicznego Gminy
Współpraca w ramach aglomeracji poznańskiej
Rosnące zainteresowanie społeczeństwa różnymi formami spędzania wolnego
czasu, turystyką
Rozwój oddolnych inicjatyw społecznych

ZAGROŻENIA




Ograniczone środki finansowe na realizację zwiększonych zadań samorządów
Niestabilny system prawny w odniesieniu do funkcjonowania samorządów
Spowolnienie gospodarcze - mniejsza aktywność gosp., mniejsze dochody
podatkowe
 Konkurencja okolicznych gmin w pozyskiwaniu mieszkańców i inwestycji
gospodarczych
 Odpływ mieszkańców do większych ośrodków i za granicę
 Degradacja środowiska przez człowieka
3.2.3. Macierz SWOT/TOWS dla gminy Komorniki
Jak wcześniej wspomniano, w tabelach SWOT oraz TOWS na przecięciu odpowiedniego
wiersza i kolumny wstawiono cyfrę w zależności od powiązań pomiędzy rozpatrywaną
parą elementów. Do określania siły zależności pomiędzy czynnikami wykorzystano
trzystopniową skalę liczbową: 0 - brak związku, 1 - przeciętna zależność, 2 - silna
zależność. Po zdefiniowaniu relacji zachodzących między poszczególnymi elementami
zsumowano cyfry w kolumnach i wierszach.

Strona 31

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI

2013-2020

1) Macierz SWOT - badanie wpływu czynników wewnętrznych na czynniki
zewnętrzne
Tabela 1. Wyniki macierzy SWOT
Czynniki zewnętrzne
Zagrożenia
Rosnące zainteresowanie
społeczeństwa różnymi formami
spędzania wolnego czasu

Ograniczone środki finansowe na
realizację zwiększonych zadań
samorządów

Niestabilny system prawny w
odniesieniu do funkcjonowania
samorządów

Spowolnienie gospodarcze mniejsza aktywność gosp.,
mniejsze dochody podatkowe

Degradacja środowiska przez
człowieka

Odpływ mieszkańców do
większych ośrodków i za granicę

2

8

2

0

2

0

2

6

14

1

2

7

1

0

0

1

2

4

11

2

2

1

7

2

0

2

0

2

6

13

2

2

1

1

7

1

0

2

0

2

5

12

0

2

2

0

1

5

1

0

2

2

2

7

12

0

1

2

1

2

6

0

0

0

0

2

2

8

1

1

1

1

2

6

0

0

0

1

1

2

8

3

11

13

8

11

46

7

0

8

4

13

32

78

Niezadowalający stan
infrastruktury drogowej i
okołodrogowej

0

1

2

0

1

4

2

0

1

1

2

6

10

Niedrożna trasa nr 5

0

1

1

0

0

2

0

0

1

1

1

3

5

Brak wiaduktu w Plewiskach

0

2

2

0

1

5

0

0

1

1

2

4

9

Przepełnienie placówek
oświatowych

0

1

1

0

0

2

1

0

0

0

2

3

5

Niewystarczająca baza lokalowa
placówek kultury

0

0

1

1

2

4

0

0

0

0

1

1

5

Nierównomierny rozwój Gminy

0

1

1

0

0

2

0

0

1

1

1

3

5

Bałagan przestrzenny

0

1

1

0

0

2

1

0

1

1

1

4

6

Σ
ΣΣ

0

7

9

1

4

21

4

0

5

5

10

24

45

3

18

22

9

15

67

11

0

13

9

23

56

123

Napływ ludności

2

Napływ zewnętrznego kapitału

Σ

Możliwość pozyskania środków
pomocowych

Współpraca w ramach Metropolii
Poznań

Szanse

Korzystne położenie
komunikacyjne

0

2

2

Liczne atrakcje przyrodnicze

1

1

2

Prężny rozwój społecznogospodarczy gminy w ostatnich
latach

0

2

Dostępne tereny pod zabudowę
mieszkaniową i gospodarczą

1

Dobre wyposażenie w
infrastrukturę komunalną
Bogata oferta spędzania
wolnego czasu
Wysoka aktywność społeczna
mieszkańców

Σ

Słabe strony

Czynniki wewnętrzne

Silne strony

MACIERZ SWOT
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2) Macierz TOWS - badanie wpływu czynników zewnętrznych na czynniki
wewnętrzne
Tabela 2. Wyniki macierzy TOWS

Czynniki wewnętrzne

Wysoka aktywność społeczna
mieszkańców

Niezadowalający stan
infrastruktury drogowej i
okołodrogowej

Niedrożna trasa nr 5

Brak wiaduktu w Plewiskach

Przepełnienie placówek
oświatowych

Niewystarczająca baza lokalowa
placówek kultury

2

2

2

2

2

0

1

1

1

1

0

1

3

1

0

1

0

0

2

2

1

12

2

1

2

1

0

0

2

2

6

0

0

0

6

4

4

6

6

39

7

3

1

2

1

2

2

1

11

2

1

0

1

1

0

0

0

3

2

1

2

1

1

2

1

Degradacja środowiska przez człowieka

1

2

1

1

0

2

Odpływ mieszkańców do większych
ośrodków i za granicę

0

0

1

0

0

Σ

6

4

7

4

ΣΣ

12 11

13

8

2

1

1

2

2

1

2

1

0

0

Napływ ludności

0

0

2

0

0

Współpraca w ramach Metropolii Poznań

2

2

1

2

Rosnące zainteresowanie społeczeństwa
różnymi formami spędzania wolnego czasu

0

2

0

Σ

6

7

Ograniczone środki finansowe na realizację
zwiększonych zadań samorządów

2

Niestabilny system prawny w odniesieniu
do funkcjonowania samorządów
Spowolnienie gospodarcze - mniejsza
aktywność gosp., mniejsze dochody
podatkowe

Szanse
Zagrożenia

Bałagan przestrzenny

2

Napływ zewnętrznego kapitału

Nierównomierny rozwój Gminy

Dobre wyposażenie w
infrastrukturę komunalną

2

6

Dostępne tereny pod zabudowę
mieszkaniową i gospodarczą

12

0

Prężny rozwój społecznogospodarczy gminy w ostatnich
latach

2

Liczne atrakcje przyrodnicze

2

Korzystne położenie
komunikacyjne

Σ

Możliwość pozyskania środków
pomocowych

MACIERZ TOWS

Czynniki zewnętrzne

Słabe strony
Bogata oferta spędzania wolnego
czasu

Silne strony

Σ

ΣΣ

0

0

10

22

0

6

12

1

0

3

6

1

0

0

7

19

0

0

1

1

2

8

6

4

4

3

1

28

67

0

2

2

2

2

2

12

23

1

0

1

2

1

1

2

8

11

10

2

0

2

2

2

2

2

12

22

1

8

1

0

0

0

0

1

1

3

11

1

2

4

1

0

1

0

0

1

1

4

8

3

7

5

36

7

0

6

6

5

7

8

39

75

7

13

11

75

14

3

12

10

9

10

9

67

142

3) Hierarchizacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych
Zsumowanie wartości, nadanych poszczególnym silnym i słabym stronom oraz szansom
i zagrożeniom pozwoliło na określenie hierarchii czynników z punktu widzenia ich
wpływu na przyszły rozwój Gminy. Hierarchia ta jest następująca:
SILNE STRONY (ATUTY)
L.p.

Czynnik

Ocena

1.

Korzystne położenie komunikacyjne

26

2.

Prężny rozwój społeczno-gospodarczy Gminy w ostatnich latach

26

3.

Liczne atrakcje przyrodnicze

22

4.

Bogata oferta spędzania wolnego czasu

21

5.

Dostępne tereny pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą

20

6.

Dobre wyposażenie w infrastrukturę komunalną

19

7.

Wysoka aktywność społeczna mieszkańców

19
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SŁABE STRONY (PROBLEMY)
L.p.

Czynnik

Ocena

1.

Niezadowalający stan infrastruktury drogowej i okołodrogowej

24

2.

Brak wiaduktu w Plewiskach

21

3.

Przepełnienie placówek oświatowych

15

4.

Nierównomierny rozwój Gminy

15

5.

Bałagan przestrzenny

15

6.

Niewystarczająca baza lokalowa placówek kultury

14

7.

Niedrożna trasa nr 5

8
SZANSE (MOŻLIWOŚCI)

L.p.

Czynnik

Ocena

1.

Napływ zewnętrznego kapitału

30

2.

Napływ ludności

28

3.

Współpraca w ramach Metropolii Poznań

28

4.

Możliwość pozyskania środków pomocowych

25

5.

Rosnące zainteresowanie społeczeństwa różnymi formami spędzania
wolnego czasu

23

ZAGROŻENIA
L.p.
1.
2.

Czynnik
Spowolnienie gospodarcze - mniejsza aktywność gosp., mniejsze
dochody podatkowe
Ograniczone środki finansowe na realizację zwiększonych zadań
samorządów

Ocena
35
34

3.

Odpływ mieszkańców do większych ośrodków i za granicę

31

4.

Degradacja środowiska przez człowieka

20

5.

Niestabilny system prawny w odniesieniu do funkcjonowania
samorządów

11
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Z przedstawionych wyżej danych wynika, że:


Największe atuty Gminy to:
− korzystne położenie komunikacyjne,
− prężny rozwój społeczno-gospodarczy Gminy w ostatnich latach, spowodowany
wieloma czynnikami, w tym przede wszystkim korzystnym położeniem,
przedsiębiorczością
mieszkańców,
aktywną
działalnością
samorządu
i dostępnością terenów inwestycyjnych,
Nie bez znaczenia dla atrakcyjności zamieszkania na terenie Gminy jest
występowanie licznych atrakcji przyrodniczych. Na uwagę zasługuje duża
aktywność
społeczna
mieszkańców,
skutkująca
zarówno
wieloma
przedsięwzięciami, jak i wysokimi oczekiwaniami w stosunku do władz Gminy, co
z kolei przekłada się na coraz szerszą ofertę spędzania wolnego czasu. Kolejny
istotny atut Gminy to dobre wyposażenie w infrastrukturę komunalną, będącą
warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej, jak i podstawowym wymogiem
cywilizacyjnym.



Jeżeli chodzi o słabe strony (problemy), to dwa z nich mają największe znaczenie.
Chodzi tutaj o stan infrastruktury drogowej i okołodrogowej oraz brak wiaduktu
w Plewiskach. Inne podstawowe istotne problemy to przepełnienie placówek
oświatowych, nierównomierny rozwój Gminy i miejscami bałagan przestrzenny
oraz niewystarczająca baza lokalowa placówek kultury.



Interesujące wyniki przyniosła analiza zewnętrznych szans rozwojowych Gminy.
Największą z nich jest napływ kapitału (rozwój gospodarczy). Szansą jest także
napływ nowych mieszkańców na teren Gminy, co powinno zaowocować wieloma
pozytywnymi efektami, np. większą dostępnością kadr dla rozwijającej się
przedsiębiorczości, większą aktywnością społeczną, przyrostem dochodów Gminy
w tytułu podatków (głównie od nieruchomości i udziały w PIT). Napływ ludności
często jest skutkiem napływu zewnętrznego kapitału, kreującego nowe miejsca
pracy i zwiększającego bazę podatkową samorządu. Istotna jest także możliwość
pozyskiwania środków dotacyjnych z nowej perspektywy funduszy unijnych na lata
2014-2020. Gmina może to czynić zarówno samodzielnie, jak i w ramach Metropolii
Poznań, w przynależności do której mieszkańcy widzą zarówno możliwość rozwoju
Gminy, jak i bardziej dogodnego korzystania z infrastruktury stolicy regionu Poznania. Należy jednak pamiętać, że nowi mieszkańcy oznaczają nowe wydatki na
infrastrukturę techniczną i społeczną. Rosnące zainteresowanie społeczeństwa
różnymi formami spędzania wolnego czasu jest bardzo pozytywnym zjawiskiem,
kreującym popyt na wiele różnych usług, co z kolei przyczynia się do powstawania
nowych miejsc pracy.



W przypadku zewnętrznych zagrożeń dwa czynniki zdecydowanie zdominowały
cały ranking; obydwa związane są z kwestiami finansowymi. Pierwszym
zagrożeniem jest kryzys gospodarczy, który zaczyna dotykać także nasz kraj. Jego
konsekwencje mogą być dotkliwe - mniejsze dochody podatkowe, bezrobocie,
zwiększona liczba osób korzystających z pomocy społecznej, wzrost przestępczości.
Kolejnym dużym zagrożeniem są ograniczone środki finansowe na realizację
zwiększonych zadań samorządu – ustawodawca nakłada na Gminę coraz więcej
zadań, nie gwarantując (zapisanych nawet w Konstytucji) proporcjonalnie wysokich
środków na ich realizację. W tej grupie mieszczą się w pierwszej kolejności zadania
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oświatowe – Gmina dopłaca do ustawowych zadań oświatowych około 30-40%
środków własnych. Coraz większym problemem może być także odpływ
mieszkańców do większych ośrodków i za granicę; w zdecydowanej większości
dotyczy to młodych, przedsiębiorczych osób. Na czwartym miejscu wśród zagrożeń
pojawiła się degradacja środowiska przez człowieka (antropopresja). Jest to
zagrożenie wielowymiarowe, mogące mieć wiele bezpośrednich i pośrednich
przyczyn (np. aktywność przemysłowa, rolnicza, nadmierne osadnictwo, rozwinięty
transport), jak i skutków (np. zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód, zniszczenie
pokrywy roślinnej, zagrożenie powodziami, itp.). Aby temu zapobiegać, można w
pierwszej kolejności chronić środowisko poprzez zakładanie obszarów chronionych
oraz umiejętne gospodarowanie (np. zalesianie, rekultywacja, racjonalne
użytkowanie gleb). Niewątpliwie negatywnym czynnikiem dla polskich samorządów
jest ciągle niestabilny i często skomplikowany system prawny, utrudniający nie
tylko racjonalne planowanie rozwoju, ale nawet codzienne funkcjonowanie.
4) Wyniki analiz SWOT i TOWS
Dla gminy Komorniki macierze SWOT, TOWS oraz macierz wyborów strategicznych
przyjmują następującą postać (w tabelach wpisano uzyskane sumy interakcji pomiędzy
poszczególnymi czynnikami):
Macierz SWOT
Czynniki
wewnętrzne

Silne strony
Słabe strony

Macierz TOWS
Czynniki
zewnętrzne

Czynniki zewnętrzne
Szanse
Zagrożenia
46
32
21
24
Czynniki wewnętrzne
Silne strony Słabe strony
39
28
36
39

Szanse
Zagrożenia

Macierz wyborów
strategicznych

Silne strony

Słabe strony

Szanse

85

49

Zagrożenia

68

63

Powyższe wyniki wskazują na to, że:
 Posiadane przez Gminę silne strony są w stanie w większym stopniu wykorzystać
pojawiające się w otoczeniu szanse niż przeciwdziałać zagrożeniom.
 Z kolei słabości bardziej wpływają na osłabienie szans niż pogłębienie zagrożeń.
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 Bardzo pozytywne jest to, że zewnętrzne możliwości w zdecydowany sposób
powinny spotęgować atuty, w mniejszym stopniu pozwolą wyeliminować bądź
zminimalizować słabości.
 Wreszcie zagrożenia minimalnie bardziej wpływają na słabości (potęgując je) niż
na silne strony (osłabiając je).
Generalnie najwięcej punktów zdobyła najbardziej korzystna relacja: „silne
strony – szanse / szanse – silne strony”, co tworzy doskonałe podwaliny pod
zdecydowany, dynamiczny rozwój Gminy, bowiem:
 Silne strony górują nad słabościami
 Szanse górują nad zagrożeniami.
Poniższy wykres obrazuje porównanie wartości poszczególnych ćwiartek macierzy
wyborów strategicznych dla gminy Komorniki w odniesieniu do rodzajów
postulowanych strategii:
Wykres 4. Wartości punktowe dla poszczególnych rodzajów strategii

63

defensywna

68

strategia

konserwatywna

49

konkurencji

85

dynamiczna
0

20

40

60

80

100

łączna liczba punktów

3.2.4. Wybór kierunków Strategii Rozwoju Gminy Komorniki
Na podstawie analizy SWOT/TOWS można jednoznacznie wskazać dominujący
charakter strategii rozwoju, adekwatny dla pozycji strategicznej gminy Komorniki.
Najwięcej punktów przyznano strategii dynamicznej (inaczej: ofensywnej,
agresywnej), która winna za cel wskazywać maksymalizację aktywności Gminy.
Fakt przyznania najwyższej wagi temu typowi strategii winien zatem wymuszać na
władzach lokalnych troskę o maksymalne wykorzystanie efektu synergii, występującego
między silnymi stronami Gminy i szansami generowanymi przez otoczenie.
W szczególności dotyczy to korelacji kumulowania się takich silnych stron i szans, jak:
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Tabela 3. Silne strony i szanse w strategii dynamicznej









STRATEGIA DYNAMICZNA
Silne strony
Szanse
Korzystne położenie komunikacyjne
 Napływ zewnętrznego kapitału
Prężny rozwój społeczno-gospodarczy  Napływ ludności
Gminy w ostatnich latach
 Współpraca w ramach Metropolii Poznań
Liczne atrakcje przyrodnicze
 Możliwość pozyskania środków
Bogata oferta spędzania wolnego czasu
pomocowych
Dostępne tereny pod zabudowę
 Rosnące zainteresowanie społeczeństwa
mieszkaniową i gospodarczą
różnymi formami spędzania wolnego
czasu
Dobre wyposażenie w infrastrukturę
komunalną
Wysoka aktywność społeczna
mieszkańców

Zaprezentowane wyżej wyniki analizy sytuacji Gminy, przeprowadzonej z udziałem
jej mieszkańców, stały się podstawą procesu planistycznego, bowiem wewnętrzne atuty
i pojawiające się w otoczeniu szanse są tymi elementami, na których należy bazować
planując dalszy rozwój Gminy. Jednocześnie należy pamiętać, że usunięcie bądź
zniwelowanie wewnętrznych braków i problemów oraz zewnętrznych zagrożeń to
zadania, których realizacja powinna przyczynić się do lepszego zaspokajania potrzeb
mieszkańców Gminy i przybywających gości.
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4. WIZJA I MISJA GMINY
4.1Wizja Gminy
Wizja gminy określa pożądany przez mieszkańców obraz (wizerunek gminy)
w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, czyli jest swoistym „zdjęciem” gminy,
pokazującym, jak powinna ona docelowo wyglądać, jakie funkcje spełniać.
Wypracowana podczas spotkań z przedstawicielami różnych środowisk, wizja gminy
Komorniki brzmi następująco:
Gmina Komorniki to miejsce, w którym:
 żyje się bezpiecznie i proekologicznie, w aktywnej, zintegrowanej
społeczności,
 przyjemnie spędza się wolny czas, korzystając z bogatej oferty kultury,
sportu i rekreacji,
 zdobywa się wiedzę w nowoczesnych placówkach oświatowych,
 znajduje się atrakcyjną pracę,
 posiada się dobre połączenia komunikacyjne wewnątrz Gminy oraz
w ramach całej Aglomeracji Poznańskiej.

Powyższa wizja wskazuje na to, że gmina Komorniki ma być przede wszystkim
dogodnym miejscem do życia, pracy i wypoczynku dla obecnych i przyszłych
mieszkańców, mającą wiele do zaoferowania lokalnej społeczności i przyjezdnym.
Jednocześnie Komorniki pragną być gminą silną gospodarczo i otwartą komunikacyjnie.

4.2 Misja rozwoju Gminy
Misja określa, jakie są priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia
potrzeb mieszkańców. Jest ona sentencją, która najlepiej ujmuje główne, planowane
kierunki działania samorządu, jest także najlepszym podsumowaniem całego
opracowywanego planu strategicznego.
Na podstawie analizy atutów oraz braków i problemów, biorąc pod uwagę
zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju Gminy, sformułowano następującą
deklarację:
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Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się gminą, atrakcyjnie położoną w obrębie
Aglomeracji Poznańskiej.
Określony w wizji stan docelowy naszej Gminy – przyjazne miejsce do życia, pracy
i wypoczynku – pragniemy osiągnąć w szczególności poprzez:
 rozbudowę infrastruktury komunalnej, w szczególności drogowej, z
poszanowaniem środowiska naturalnego,
 dbałość o wykształcenie naszych mieszkańców,
 rozwój oferty spędzania wolnego czasu - kultury, sportu i rekreacji,
 stwarzanie dobrych warunków dla rozwoju gospodarczego,
 zapewnianie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych
oraz usług społecznych,
 kreowanie atrakcyjnego wizerunku Gminy na zewnątrz.

W tak sformułowanej misji można wyróżnić kilka ważnych zagadnień. Pierwsze zdanie
wskazuje lokalizację Gminy na mapie kraju. Ważne jest zaznaczenie położenia w obrębie
najważniejszej aglomeracji w zachodniej części Polski.
Drugie zdanie precyzuje zapisy wizji Gminy – wskazuje na główne sposoby osiągnięcia
pożądanego, docelowego stanu, poprzez dbałość o rozwój osobisty mieszkańców
(oświata, pomoc społeczna, aktywność społeczna), rozwój wielu form wypoczynku,
otwartość na inwestorów. Bardzo ważny jest ostatni element misji –tworzenie
atrakcyjnego wizerunku Komornik – gminy nowoczesnej, dobrze zarządzanej, mającej
wiele do zaoferowania zarówno inwestorom, jak i lokalnej społeczności i przyjezdnym.
Należy zwrócić uwagę na to, że przedstawione wyżej, główne kierunki działania,
doskonale wpisują się w zaproponowaną w poprzednim rozdziale strategię dynamiczną,
bazującą na wewnętrznych atutach i wykorzystującą pojawiające się w otoczeniu szanse.
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5. CELESTRATEGICZNE
W rezultacie przeprowadzonych badań ankietowych, wywiadów z opiniotwórczymi
mieszkańcami Gminy oraz konsultacji z szerokim gronem pracowników Urzędu Gminy
i podległych jednostek, radnych oraz przedstawicieli innych instytucji, sformułowano
trzy strategiczne cele rozwoju gminy Komorniki. Bazują one na zidentyfikowanych
wcześniej uwarunkowaniach rozwojowych Gminy (a więc przede wszystkim
posiadanych wewnętrznych atutach i pojawiających się w otoczeniu szansach, ale także
uwzględniając najistotniejsze wewnętrzne problemy i zewnętrzne zagrożenia)
i wytyczają główne kierunki jej dalszego rozwoju. Realizacja celów, w perspektywie
objętej niniejszym planem, powinna w znacznym stopniu przybliżyć osiągnięcie
pożądanego stanu rozwoju Gminy, określonego w jej wizji.
Strategiczne cele rozwoju Gminy są następujące:
1. Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy
2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych
3. Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy
Cele te bezpośrednio nawiązują do wizji i misji rozwoju Gminy. Do ich osiągnięcia będzie
prowadziła realizacja konkretnych projektów strategicznych, szczególnie tych
związanych z poprawą technicznych i społecznych warunków życia. Tym samym będzie
następowało stopniowe, konsekwentne przybliżanie się do osiągnięcia pożądanego
statusu rozwoju Gminy, określonego w jej wizji. Plan strategiczny w rozumieniu jego
twórców - przedstawicieli społeczności lokalnej - nie jest bowiem tylko ogólnym
zestawieniem mało realnych do zrealizowania życzeń, lecz dokumentem zawierającym
listę zadań do wykonania i określającym czas ich realizacji, która, od momentu
zatwierdzenia przez Radę Gminy, stanie się podstawą pracy wszystkich pracowników
samorządu.
Uzasadnienie wyboru powyższych celów jest następujące:

Cel strategiczny nr 1
Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy
Podstawowym oczekiwaniem mieszkańców w stosunku do każdego samorządu są jego
aktywne działania, mające na celu poprawę obecnego standardu życia w gminie. Zmiany
polityczno-społeczne, zainicjowane w naszym kraju w 1989 roku, stworzyły możliwość
swobodnego podróżowania, a co za tym idzie, zaobserwowania poziomu życia w krajach
rozwiniętych. Konfrontacja ta nie wypadła korzystnie – złej jakości drogi, braki
w zwodociągowaniu i skanalizowaniu (zwłaszcza obszarów wiejskich), niewielka liczba
telefonów, niedostatek mieszkań, czy zdegradowane środowisko naturalne, świadczyły
o różnicach poziomu rozwoju cywilizacyjnego.
Okres ostatnich ponad dwudziestu już lat to czas niezaprzeczalnych, pozytywnych
przemian. Na wielu terenach (zwłaszcza miejskich i podmiejskich) problem
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wyposażenia gospodarstw domowych w podstawowe elementy infrastruktury
technicznej przestał już właściwie istnieć. Mimo tych postępów, do zrobienia pozostało
jeszcze wiele. Pełna infrastruktura oznacza bowiem nie tylko uzbrojenie w niezbędne
media (woda, kanalizacja, prąd), ale obecnie – zdaniem mieszkańców – przede
wszystkim gęstą i o dobrej jakości sieć dróg, umożliwiającą nie tylko sprawne
poruszanie się prywatnymi pojazdami, ale także funkcjonowanie komunikacji
publicznej.
Pełne wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną to obecnie nie tylko jeden
z podstawowych wymogów cywilizacyjnych, ale także kluczowy warunek rozwoju
gospodarczego. Należy także podkreślić, że inwestycje w dziedzinie infrastruktury
technicznej oznaczają poprawę stanu środowiska naturalnego, a więc życie w bardziej
przyjaznym i zdrowym otoczeniu, co w oczywisty sposób wpływa na zwiększenie
atrakcyjności danego terenu dla potencjalnych nowych mieszkańców.
Mimo, że w ostatnich latach Gmina zainwestowała bardzo dużo środków
w infrastrukturę techniczną (w ostatnich 5 latach 84 mln zł ze 131 mln zł łącznej
wartości inwestycji), to nadal istnieją duże potrzeby w tym zakresie – w zdecydowanej
większości w sferze infrastruktury drogowej i okołodrogowej (chodniki, ścieżki
rowerowe, oświetlenie).

Cel strategiczny nr 2
Rozwój infrastruktury i usług społecznych
Zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu infrastruktury technicznej z pewnością
jest nadal najważniejszym oczekiwaniem mieszkańców pod adresem władz Gminy. Na
obecnym poziomie rozwoju społeczeństwa posiadanie pełnej infrastruktury nie jest
jednak wystarczające dla zapewnienia życia i rozwoju na oczekiwanym poziomie.
Równie istotna jest dostępność do tzw. usług społecznych, takich jak usługi zdrowotne,
opieka społeczna, oświata, czy też kultura, sport i rekreacja. Dla społeczności lokalnej
bardzo ważny jest również dialog z miejscowymi władzami samorządowymi, które
zostały powołane po to, by zaspokajać jej potrzeby.
Mimo wielu pozytywnych zmian w ostatnich kilku latach i przeznaczania znacznych
kwot z budżetu Gminy na rozwój usług społecznych (same wydatki inwestycyjne na
oświatę, kulturę i sport wyniosły w ostatnich 5 latach ponad 23 mln zł), wyniki
przeprowadzonych badań ankietowych, analiz i dyskusji wskazują na to, że społeczność
lokalna oczekuje dalszego poszerzenia zakresu i poprawy poziomu świadczenia tej
grupy usług. Dotyczą one w pierwszej kolejności budowy i rozbudowy obiektów
szkolnych, następnie budowy i rozbudowy infrastruktury turystycznej oraz budowy
obiektów rekreacyjnych.
Wyeliminowanie zidentyfikowanych braków i problemów przewidziano w projektach
strategicznych, zaproponowanych w niniejszym dokumencie.
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Cel strategiczny nr 3
Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy
W ostatnich latach na terenie Gminy notowany jest rzadko spotykany rozwój
gospodarczy, wynikający przede wszystkim z bardzo korzystnej lokalizacji przy dużym
mieście, przebiegu ważnych szlaków komunikacyjnych, pełnego uzbrojenia
w infrastrukturę oraz dostępności terenów inwestycyjnych. Od 2005 roku liczba
podmiotów gospodarczych (wpisanych do rejestru REGON) wzrosła dwukrotnie!
Z drugiej strony, z ankiet wynika, że drugą – po drogownictwie – dziedziną, którą mieszkańcy
oceniają negatywnie jest lokalny rynek pracy. Jako „bardzo złą” i „złą” sytuację odnośnie
możliwości znalezienia pracy w Gminie oceniło aż 32% ankietowanych, przy czym najsurowsze
oceny wystawili mieszkańcy, posiadający wykształcenie podstawowe i zawodowe.

Bezrobocie odnotowywane na terenie gminy Komorniki, choć wykazuje tendencję
wzrostową, jeśli chodzi o liczbę osób pozostających bez pracy, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu (w 2011 roku było to 277 osób, podczas gdy
w roku 2008 tylko 98 osób), to i tak pozostaje wciąż jednym z najniższych w skali kraju.
Struktura wieku osób bezrobotnych wskazuje, że są to głównie ludzie młodzi,
posiadający często niskie wykształcenie. Nie wykazują się inicjatywą, z trudnością
przychodzi im dostosowywanie się do nowych wymogów rynku. To samo dotyczy osób
z wykształceniem zawodowym (średnim i zasadniczym), którzy stanowią około 35%
wszystkich bezrobotnych. Niepokoi fakt wzrostu udziału osób z wyższym
wykształceniem w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. Stanowią one już 23% ogółu
bezrobotnych, podczas gdy 5 lat temu zaledwie 8%. Ponadto niepokojące jest zjawisko
pozostawania na bezrobociu osób, charakteryzujących się długim stażem pracy, a więc
i bogatym doświadczeniem zawodowym.
Rozwój gospodarczy Gminy jest podstawowym warunkiem zmniejszania się rozmiarów
bezrobocia na jej terenie, jak również źródłem wzrostu zamożności i podniesienia
poziomu życia mieszkańców. Dzięki wpływom z podatków rosną dochody budżetu
samorządowego oraz maleją wydatki przeznaczane na pomoc społeczną. Należy przy
tym podkreślić, iż samorząd lokalny nie dysponuje – zarówno z punktu widzenia
uregulowań prawnych, jak i możliwości finansowych – narzędziami bezpośredniego
wpływu na gospodarkę na terenie Gminy. Nie oznacza to jednak, że nie może on pełnić
roli strony wspierającej i do pewnego stopnia stymulującej przemiany w gospodarce i na
rynku pracy.
-------------------------------------

Jak zaznaczono we wstępnej części niniejszego dokumentu, przedstawiając strukturę
strategii, cele strategiczne grupują poszczególne programy i projekty. Ich realizacja
w przyjętej perspektywie czasowej powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego
stanu rozwoju Gminy, określonego w jej wizji. Z kolei programy strategiczne są
„tematami” działań, których wykonanie powoduje osiągnięcie określonych celów.
Programy strategiczne grupują projekty, związane tematycznie z poszczególnymi
dziedzinami życia, czy działaniami samorządu. Projekty realizacyjne to już konkretne
przedsięwzięcia, najłatwiej mierzalne przy wdrażaniu Strategii.
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6. PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE
6.1 Założenia i kryteria wyboru programów i projektów strategicznych
Podczas sporządzania listy programów i projektów strategicznych kierowano się
poniższymi założeniami:
1) Wybrane, proponowane projekty spełniają najpilniejsze potrzeby społeczności
lokalnej, wyrażone w treści celów strategicznych, takie jak:
 zapewnienie dogodnych i bezpiecznych warunków życia na terenie Gminy
 zapewnienie bytowania w uporządkowanym i dobrze zarządzanym otoczeniu
 wspieranie rozwoju gospodarczego
 wspieranie rozwoju osobistego mieszkańców i zapewnienie dobrych warunków
do odpoczynku.
2) Wybrane projekty mogą być związane z obligatoryjnymi, bieżącymi zadaniami
samorządu, ale nie ograniczają się tylko do takich zadań.
Zaproponowane zostały również kryteria, które automatycznie predysponowały projekt
do włączenia do Strategii:
a) projekt wpisuje się w strategię Metropolii Poznań
b) projekt jest już rozpoczęty lub przygotowana jest dokumentacja techniczna.
W procesie doboru projektów strategicznych jego uczestnicy zastanawiali się, jakie są
realne szanse na wdrożenie zgłaszanych pomysłów - jakie działania mogą decydować o
tym, że przedsięwzięcie uda się wykonać, a czego już na etapie planowania należy się
wystrzegać, by nie dopuścić do niepowodzenia.

6.2 Zestawienie programów i projektów strategicznych
Poniżej przedstawiono zestawienie programów i projektów strategicznych:

Cel strategiczny 1. Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy
Program 1.1. Modernizacja układu drogowego
1.1.1. Realizacja Programu Budowy Dróg Gminnych
1.1.2. Budowa wiaduktów w Plewiskach
1.1.3. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych
1.1.4. Poprawa organizacji ruchu drogowego i pieszego przy szkołach
i przedszkolach
Program 1.2. Inne projekty komunikacyjne
1.2.1. Zwiększenie wykorzystania komunikacji kolejowej
1.2.2. Systematyczna wymiana taboru gminnej komunikacji autobusowej
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Program 1.3. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego
1.3.1. Poprawa stanu sieci wodociągowej
1.3.2. Dalsza rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Cel strategiczny 2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych
Program 2.1. Poprawa bazy lokalowej szkolnictwa
2.1.1. Budowa i remonty bazy lokalowej oświaty
2.1.2. Poprawa bazy sportowej przy szkołach
Program 2.2. Bogata oferta kulturalna
2.2.1. Rozbudowa gminnej bazy lokalowej kultury
2.2.2. Rozszerzenie skali działalności Muzeum w Szreniawie
2.2.3. Wzrost atrakcyjności oferty kulturalnej
Program 2.3. Sport i rekreacja
2.3.1. Rozbudowa i remonty bazy sportowej i rekreacyjnej (oprócz bazy
przyszkolnej)
Program 2.4. Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo
2.4.1. Zapewnienie większej dostępności usług medycznych
2.4.2. Poprawa bazy lokalowej OPS
2.4.3. Poprawa bezpieczeństwa publicznego
Program 2.5. Zarządzanie Gminą
2.5.1. Poprawa jakości obsługi mieszkańców i efektywność działań Urzędu Gminy
Program 2.6. Estetyzacja Gminy
2.6.1. Zwiększenie powierzchni terenów zielonych

Cel strategiczny 3. Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy.
Program 3.1. Zagospodarowanie przestrzenne
3.1.1. Zrównoważone planowanie przestrzenne
Program 3.2. Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy
3.2.1. Promocja gospodarcza i turystyczna gminy
3.2.2. Wyznaczanie i uzbrajanie terenów pod aktywizację gospodarczą
3.2.3. Rozwój kształcenia w zakresie języków obcych
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6.3 Zakres czasowy planowanych przedsięwzięć
Planowane projekty mają różny zakres czasowy – autorzy, planując realizację
przedsięwzięć, starali się brać pod uwagę skalę potrzeb i możliwości budżetowe Gminy.
Jednak każdy projekt składa się z kilku zadań, często o charakterze „ciągłym”, więc
zakres czasowy większości projektów obejmuje cały okres realizacji Strategii 20132020. Poniżej został przedstawiony zbiorczy plan realizacji poszczególnych projektów
w okresie obowiązywania Strategii.
Tabela 4. Zakres czasowy projektów strategicznych
Numer projektu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.1.
1.3.2.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.1.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.5.1.
2.6.1.
3.1.1.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
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6.4 Prezentacja i uzasadnienie programów i projektów strategicznych
Poniżej krótko scharakteryzowano poszczególne programy i projekty strategiczne oraz
uzasadniono potrzebę ich realizacji. Szczegóły, dotyczące projektów strategicznych,
przedstawiono na tzw. kartach projektów w Załączniku nr 1.

Cel strategiczny nr 1
Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy
Program 1.1. Modernizacja układu drogowego
Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że respondenci – wyrażając swoją
opinię na temat różnych aspektów życia na terenie Gminy – najniżej ocenili stan
infrastruktury okołodrogowej, obejmującej chodniki, oświetlenie i ścieżki rowerowe.
Prawie 25% wszystkich badanych wystawiło ocenę „bardzo złą”, a 26% określiło
sytuację jako „złą”. W przypadku samej infrastruktury drogowej liczba głosów
pozytywnych nieznacznie przekroczyła liczbą głosów negatywnych. Dość niskie noty
zebrał transport zbiorowy i powiązania komunikacyjne pomiędzy Poznaniem a Gminą,
które krytycznie oceniło 30% respondentów. Na ten wynik złożyły się m.in. negatywne
głosy 53% badanych mieszkańców Plewisk, którzy w największym stopniu, spośród
mieszkańców Gminy, krytykowali ten czynnik. Z drugiej strony, wielu mieszkańców
wyrażało zadowolenie z poprawy sytuacji drogowej w ostatnich latach i systematycznie
realizowanego przez władze gminy Komorniki „Programu Budowy Dróg Gminnych na
lata 2009-2018”.
Nic więc dziwnego, że zdaniem mieszkańców głównym zadaniem Gminy są inwestycje
w sferze drogownictwa i komunikacji. Za ważne uznało je aż 94% respondentów!
Odpowiedzią na powyższe problemy są cztery projekty strategiczne, zaproponowane do
realizacji w ramach niniejszego programu.

Charakterystyka projektów
1.1.1. Realizacja Programu Budowy Dróg Gminnych
Od 2009 roku inwestycje w drogi lokalne są realizowane zgodnie z „Programem Budowy
Dróg Gminnych na lata 2009-2018”. Pierwszy etap, obejmujący lata 2009-2011, został w
pełni wykonany. Dzięki Programowi mieszkańcy i przedsiębiorcy posiadają jasną, realną
perspektywę rozwoju sieci powiązań drogowych.
Program ten będzie nadal konsekwentnie wdrażany. W niedługiej perspektywie (lata
2013-2014) ma on zostać zaktualizowany, a jego horyzont czasowy wydłużony do 2020
roku. Ma zostać w nim ujęta budowa dróg przelotowych łączących miejscowości (w celu
zapobieżenia „korkowania” się dróg osiedlowych) oraz budowa pętli autobusowych na
nowych osiedlach, do których w najbliższych latach zacznie docierać publiczna
komunikacja autobusowa.
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Bardzo wyczekiwana budowa trasy krajowej S5 będzie rodziła konieczność ponoszenia
dodatkowych kosztów inwestycyjnych dla Gminy, związanych z rozładowywaniem
ruchu na drogach dojazdowych do tej trasy. W pierwszej kolejności będzie musiała
zostać zbudowana obwodnica miejscowości Chomęcice.

1.1.2. Budowa wiaduktów w Plewiskach
Obecnie połączenie drogowe w Plewiskach, łączące gminę Komorniki i miasto Poznań,
jest uważane za zdecydowanie największy problem komunikacyjny w gminie
Komorniki. Przez zlokalizowany tam przejazd kolejowy codziennie przejeżdża wiele
tysięcy pojazdów, co, w połączeniu z dużym ruchem pociągów, powoduje konieczność
stania w długich korkach.
O budowę wiaduktu w tym miejscu mieszkańcy walczą już od kilku lat. W badaniu
ankietowym o rozwiązanie tego problemu wnioskowało niemal 60% badanych
mieszkańców Plewisk. Przez długi czas okoliczne gminy nie mogły się porozumieć
w kwestii proporcji udziału w kosztach inwestycji. Ostatecznie we wrześniu 2012 roku
ustalono, że Poznań pokryje 50% kosztów, gmina Komorniki – 20%, Powiat Poznański –
18%, a gmina Dopiewo – 12%.
Uzgodniono, że zostaną wybudowane dwa wiadukty: na ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu
na granicy gminy Komorniki z Poznaniem oraz nad przejazdem kolejowym na
ul. Kolejowej w Plewiskach. Szacowany koszt wynosi około 80 mln zł.

1.1.3. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych
Z przeprowadzonych badań ankietowych, wywiadów i konsultacji wynika, że
mieszkańcom bardzo doskwiera mała liczba ścieżek pieszo-rowerowych między
miejscowościami na terenie Gminy, np. między Komornikami i Plewiskami. Brak jest
także ścieżki z Komornik do Poznania. Poruszanie się pieszo lub rowerem po drogach,
na których jest duży ruch pojazdów, stwarza oczywiste niebezpieczeństwo dla
wszystkich ich użytkowników. Brak ścieżek jest też czynnikiem hamującym ruch
turystyczny ze strony mieszkańców Poznania.
Niestety, większość ścieżek powinna zostać wybudowana przy drogach powiatowych
i wojewódzkich, a te inwestycje nie stanowią priorytetu dla ich właścicieli.
Mając na względzie wagę tych zadań, planuje się, że w przypadku projektowania
budowy lub remontów kolejnych dróg, zawsze będzie rozważana możliwość i celowość
równoczesnej budowy ścieżki rowerowej. Gdy tylko taka możliwość będzie istniała
i będą istniały przesłanki dla budowy ścieżki rowerowej, inwestycja taka będzie
realizowana.
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1.1.4. Poprawa organizacji ruchu drogowego i pieszego
przy szkołach i przedszkolach
Przeprowadzone analizy i konsultacje wykazały, że miejscami o zwiększonym
zagrożeniu drogowym są także okolice placówek oświatowych, szczególnie w godzinach
rannych, gdy wielu rodziców w tym samym czasie odwozi swoje dzieci do przedszkoli
i szkół.
Najpilniejsze potrzeby dotyczą:
 budowy chodnika na dojściu do Szkoły Podstawowej w Plewiskach (ul. Szkolna –
naprzeciwko szkoły) – to jest droga powiatowa!!
 utwardzenia wjazdu do Szkoły Podstawowej w Plewiskach od ul. Fabianowskiej
 utwardzenia dojazdu do Przedszkola w Szreniawie.

Program 1.2. Komunikacja publiczna
Znaczna część mieszkańców Gminy codziennie podróżuje do Poznania do pracy lub
szkoły. Podczas gdy mieszkańcy Komornik są zadowoleni z usług publicznego
transportu autobusowego, to ocena mieszkańców Plewisk jest zdecydowanie bardziej
krytyczna (tak wypowiedziało się 53% respondentów z tej drugiej miejscowości).
W skali całej Gminy liczba ocen pozytywnych i negatywnych odnośnie funkcjonowania
komunikacji z Poznaniem jest zbliżona, natomiast w przypadku oceny komunikacji
wewnątrzgminnej więcej było głosów krytycznych niż pozytywnych.
Z pewnością na opinie mieszkańców rzutuje nie tylko sama organizacja usług ze strony
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, ale także zatłoczenie głównej arterii drogowej
Gminy. Z tego powodu w ramach niniejszego programu przewidziano nie tylko
działania, zmierzające do poprawy oferty komunikacji autobusowej, ale przede
wszystkim do zwiększenia wykorzystania alternatywnego transportu kolejowego.

Charakterystyka projektów
1.2.1. Zwiększenie wykorzystania komunikacji kolejowej
Rozwój demograficzny Gminy powoduje dziś problemy ruchu samochodowego,
a rozbudowa sieci drogowej na jej terenie i w mieście Poznań nie jest w stanie w pełni
im zaradzić. Z tego powodu poszukiwane są alternatywne rozwiązania i to nie tylko w
gminie Komorniki, ale w skali całej aglomeracji poznańskiej. Rozwiązaniem ma być
transport kolejowy.
W dokumencie „Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej” wśród planowanych
wspólnych zamierzeń znalazł się program pod nazwą „Kolej metropolitalna”.
Podstawowe proponowane w tym programie zamierzenie to zwiększenie częstotliwości
połączeń kolejowych w metropolii. W celu osiągnięcia dużej (dochodzącej do 20 minut)
częstotliwości na określonych relacjach konieczne będą: zakup taboru oraz remonty linii
i modernizacja sterowania ruchem w celu zwiększenia ich przepustowości i prędkości
ruchu pociągów. Rozkład jazdy pociągów metropolitalnych i regionalnych będzie
konstruowany w sposób zapewniający stale taktowane terminy odjazdów ze wszystkich
stacji i przystanków oraz umożliwi skomunikowanie pociągów na stacji Poznań Główny
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i dogodne przesiadki na innych wybranych stacjach/przystankach. Zahamowany
zostanie wzrost ruchu samochodowego w relacjach obsługiwanych przewozami
metropolitalnymi.
Dla mieszkańców Gminy wprowadzenie takich rozwiązań oznaczać będzie skrócenie
czasu podróży z przystanków w Szreniawie i Wirach do centrum Poznania. Konieczna
będzie budowa przy nich parkingów buforowych, podobnie jak w przypadku stacji
kolejowej Poznań-Junikowo.

1.2.2. Systematyczna wymiana taboru gminnej komunikacji autobusowej
Gminną komunikację publiczną na terenie gminy Komorniki prowadzi Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych. Średni wiek taboru autobusowego wynosi 15 lat, co powoduje
konieczność stopniowej wymiany taboru na spełniający normy ochrony środowiska
oraz oczekiwania osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie autobusów
ekologicznych, niskopodłogowych.
Wobec ograniczonych możliwości finansowania zakupów gotówkowych bezpośrednio z
wypracowanych zysków z przewozów, konieczne jest opracowanie przez Spółkę PUK
planu, dotyczącego możliwości nabywania taboru przez PUK z wykorzystaniem innych
form płatności (np. kredyt, leasing). Kolejnym etapem będzie realizacja tego planu przez
Spółkę PUK.

Program 1.3.1. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego
Na terenie gminy Komorniki nie ma problemu z dostępem do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej – wszyscy chętni mogą się do niej podłączyć. Tym niemniej w kolejnych
latach niezbędne będzie ponoszenie wydatków inwestycyjnych w tej dziedzinie,
związanych z modernizacją obecnej sieci i koniecznością jej rozbudowy wraz
z osiedlaniem się na terenie Gminy nowych mieszkańców i lokowaniu się nowych
inwestorów. Są to zadania Spółki PUK, realizowane przy współpracy z Gminą.

Charakterystyka projektów
1.3.1. Poprawa stanu sieci wodociągowej
W ramach niniejszego projektu planowana jest modernizacja stacji uzdatniania wody w
Wirach.
Drugim zadaniem jest wprowadzenie monitoringu w stacjach uzdatniania wody.

1.3.2. Dalsza rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
Osiedlanie się na terenie Gminy nowych mieszkańców i lokowanie się nowych
inwestorów będzie wymagało realizacji kolejnych, kosztownych inwestycji rozbudowy
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
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Cel strategiczny nr 2
Rozwój infrastruktury i usług społecznych
Program 2.1.Poprawa bazy lokalowej szkolnictwa
System oświaty w gminie Komorniki jest dobrze rozwinięty, wydatki budżetowe na
oświatę i wychowanie stanowiły dotychczas około 30% corocznych wydatków budżetu
Gminy i są największą pozycją budżetową. Udział ten ulega systematycznemu
zwiększeniu i zbliża się do 40% sumy wydatków budżetowych. Placówki szkolne i
przedszkolne są nowoczesne, kształcą na wysokim poziomie, a przeprowadzone badania
wykazały wysokie zadowolenie lokalnej społeczności z funkcjonowania tej jakże ważnej
dziedziny życia.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie potrzeby zostały zaspokojone – placówki te
wymagają systematycznego doinwestowania, a szybki wzrost demograficzny Gminy
sprawił, że szkoły i przedszkola stają się zbyt małe, aby pomieścić wszystkich chętnych,
przede wszystkim w Komornikach i Plewiskach.

Charakterystyka projektów
2.1.1. Budowa i remonty bazy lokalowej oświaty
W trakcie prac nad Strategią Rozwoju Gminy zebrano informacje w zakresie związanym
z omawianym projektem oraz określono potrzeby placówek szkolnych i przedszkolnych,
dotyczące prac budowlano-remontowych, przewidywanych w najbliższych latach.
Przeprowadzona analiza wskazała na potrzebę licznych remontów i modernizacji,
praktycznie we wszystkich placówkach oświatowych. W zakres tych działań ma
wchodzić między innymi termomodernizacja, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
wymiany pokrycia dachów, adaptacje pomieszczeń. Inwestycje te pochłoną znaczące
środki, są jednak w dużej części niezbędne dla dalszego sprawnego funkcjonowania
gminnych placówek oświatowych. Duża cześć z nich ma charakter ciągły wydatkowanie kwot na remonty szkół i przedszkoli jest w skali Gminy zadaniem nigdy
nie kończącym się. Z drugiej strony stan placówek oświatowych ma duży wpływ na
poziom kształcenia, a więc i szanse rozwoju dzieci i młodzieży w Gminie.
Dwie największe inwestycje w tej dziedzinie to rozbudowa SP w Komornikach oraz
budowa nowej placówki oświatowej w Plewiskach. Jeśli natomiast rozwój
demograficzny Rosnowa, Walerianowa i Chomęcic będzie utrzymywał wysokie tempo,
rozważona będzie budowa nowego obiektu oświatowego w tej części Gminy.
Rozbudowa obiektów oświatowych jest również szansą na wdrożenie w gminie
Komorniki szkolnictwa integracyjnego. Istnieje bowiem potrzeba, aby na każdym
poziomie nauczania szkolnego i wychowania przedszkolnego funkcjonował 1 oddział
integracyjny w każdym roczniku. Na dzień dzisiejszy aż 90 dzieci w wieku do 16 lat
z terenu gminy Komorniki posiada orzeczenie o niepełnosprawności i wymaga
specjalistycznego kształcenia. Dodatkowo, duża liczba dzieci niepełnosprawnych nie
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została zameldowana na terenie Gminy. Dzieci niepełnosprawne na koszt Gminy są
wożone do odpowiednich placówek, głównie na terenie Poznania, choć i tak
pierwszeństwo w przyjęciach do odpowiednich klas mają dzieci zameldowane w tym
mieście.
Jednym z zadań w ramach omawianego projektu będzie również doposażenie szkół
w sprzęt komputerowy. Od września 2013 roku wchodzi bowiem w życie przepis, który
nakłada na szkołę obowiązek takiego prowadzenia zajęć z informatyki, aby przy jednym
komputerze pracował tylko jeden uczeń. Będzie to wymagało podjęcia działań w celu
utrzymania stanu obecnego, tj. zapewnienia wymaganej ilości zestawów
komputerowych oraz w niektórych przypadkach, przeorganizowania sal lekcyjnych do
prowadzenia zajęć informatycznych.

2.1.2. Poprawa bazy sportowej przy szkołach
Baza sportowa placówek oświatowych jest na dość dobrym poziomie, choć wymaga
jeszcze znaczącego doinwestowania, aby potrzeby w tej dziedzinie zostały w pełni
zaspokojone. Wzrost liczby obowiązkowych zajęć WF w ostatnich latach oraz
funkcjonowanie klas sportowych sprawia, że coraz większym problemem są braki
odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia tych zajęć.
Największym wyzwaniem dla samorządu będzie budowa sali sportowej przy SP
w Komornikach. Jako pilne przedsięwzięcia zidentyfikowano również budowę sali
gimnastycznej przy SP w Chomęcicach, budowę salki do sportów walki w Plewiskach,
przeprowadzenie modernizacji kilku boisk (Wiry, Chomęcice), a także budowę nowych
boisk wielofunkcyjnych – przy Gimnazjum w Komornikach oraz przy SP w Plewiskach
(wraz z bieżnią tartanową).

Program 2.2. Bogata oferta kulturalna
Wyniki badania ankietowego wskazują, że około 30% mieszkańców Gminy jest
zadowolonych z oferty kulturalno-rozrywkowej; dokładnie taki sam odsetek jest
przeciwnego zdania.
Niewątpliwie, na miarę posiadanej (ocenianej jako niewystarczająca) bazy, oferta jest
dosyć bogata i systematycznie się poprawia. Ważne jest to, że jest ona dostępna
w każdym sołectwie (biblioteki, świetlice). Ogromnym atutem dla Gminy jest lokalizacja
na jej terenie Narodowego Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie, które przyciąga zwiedzających z terenu całej Polski i zza granicy.
Wśród problemów w sferze kultury zidentyfikowano niewystarczającą bazę lokalową jej
placówek, w tym przede wszystkim brak obiektu (domu) kultury w Komornikach oraz
brak sali widowiskowej (miejsca odbywania imprez, integracji mieszkańców). Zwrócono
również uwagę na zbyt małą ofertę dla młodzieży ze strony instytucji kultury.
W ramach niniejszego programu przewidywana jest realizacja trzech projektów,
mających na celu rozszerzenie skali oferty kulturalnej na terenie Gminy, głównie dzięki
rozbudowie bazy lokalowej.

Strona
52

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI

2013-2020

Charakterystyka projektów
2.2.1. Rozbudowa gminnej bazy lokalowej kultury
Z punktu widzenia perspektywy czasowej, pierwszym przedsięwzięciem, poszerzającym
gminną bazę lokalową kultury będzie adaptacja – już w 2013 roku – nowo nabytego
obiektu w Łęczycy na potrzeby kulturalne.
W kolejnych latach planowana jest budowa nowego obiektu kultury przy ul. Młyńskiej w
Komornikach (po zburzeniu obecnego budynku komunalnego) i ulokowanie w nim
Biblioteki, salki oraz dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury.
Przewiduje się również przejęcie (lub współpracę w tym zakresie) przez GOK obiektu w
Szreniawie, obecnie dzierżawionego przez Muzeum Rolnictwa od Agencji
Nieruchomości Rolnych, z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy.
Najważniejszym przedsięwzięciem będzie jednak rozbudowa – na cele centrum kultury obiektu przy ul. Jeziornej w Komornikach. Będzie to możliwe po wybudowaniu sali
sportowej przy SP w Komornikach, która przejmie prowadzenie zajęć sportowych z ul.
Jeziornej. W zmodernizowanym obiekcie w pierwszej kolejności zostanie
zorganizowana aula na około 300 miejsc. Będzie ona miejscem odbywania wielu imprez
o charakterze kulturalnym, pełniąc także funkcję nowoczesnej sali kinowej.
W dalszej perspektywie obok obiektu przy ul. Jeziornej zostanie wybudowany amfiteatr
na kilkaset osób, stwarzając możliwość organizacji masowych imprez plenerowych.
Planowana jest także poprawa
kultury mieści się w remizie
wzrostu liczby mieszkańców
niewystarczające. Dlatego też
ośrodek kultury w Plewiskach.

bazy lokalowej kultury w Plewiskach. Obecnie ośrodek
w centrum miejscowości, co – wobec dynamicznego
– w perspektywie kilku lat z pewnością będzie
przewiduje się adaptację obiektu po Herbapolu na

2.2.2. Rozszerzenie skali działalności Muzeum w Szreniawie
Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,
podlegające Wielkopolskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu w Poznaniu, jest główną
atrakcją turystyczną na terenie Gminy. Muzeum gromadzi eksponaty z terenu całego
kraju. Posiada ich imponującą liczbą – ponad 15.000. Można je oglądać w kompleksie 13
pawilonów, w zabytkowym pałacu z XIX wieku i parku muzealnym.
Muzeum pragnie nadal się rozwijać i rozszerzać swoją ofertę, do czego niezbędne jest
zwiększenie jego powierzchni. W tym celu planowane jest przejęcie przez nie gruntów
od Agencji Nieruchomości Rolnych (około 4 ha) i ich adaptacja na ekspozycje plenerowe,
pokazy, a także parking. Ponadto Muzeum przy współpracy z GOK planuje przejąć 10 ha
działkę i adaptować ją na organizację festynów, wioski edukacyjnej, zaplecze noclegowe
oraz parking.
Z perspektywy możliwości rozwoju istotne będzie także przejęcie przez Muzeum (przy
współpracy z GOK Komorniki) działki od PKP z obiektem wyładowni i organizacja w jej
budynku dworca muzealnego. Powstać ma także parking buforowy (we współpracy z
gminą Komorniki).
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2.2.3. Zwiększenie atrakcyjności oferty instytucji kultury

Większa baza lokalowa kultury na terenie Gminy powinna umożliwić rozszerzenie
oferty Gminnego Ośrodka Kultury na określone grupy docelowe (głównie młodzież),
szczególnie po otwarciu nowego obiektu w Komornikach przy ul. Jeziornej. Planowana
jest organizacja galerii artystycznej, pracowni twórczych i muzycznych, imprez,
dyskotek. Działalność kinowa nie będzie się ograniczać tylko do tradycyjnego
wyświetlania filmów, zorganizowane zostaną między innymi poranki dla dzieci oraz
dyskusyjny klub filmowy dla dorosłych.
Z kolei uruchomienie amfiteatru umożliwi organizację festynów i innych imprez.

Program 2.3. Sport i rekreacja
Zmiany polityczno-społeczne, zainicjowane w naszym kraju kilkanaście lat temu
stworzyły możliwość swobodnego podróżowania, a co za tym idzie, zaobserwowania
standardów życia w bardziej rozwiniętych krajach. Uwidoczniło to społeczeństwu
polskiemu również niedobory w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i tym
samym wygenerowało potrzeby, aby taką nowoczesną infrastrukturę posiadać. Jednym
z oczekiwań społeczności lokalnej pod adresem władz samorządowych jest więc dobra
dostępność infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. Oprócz sal
gimnastycznych i boisk szkolnych chodzi tutaj również o obiekty ogólnodostępne.
Gmina Komorniki posiada bazę sportowo-rekreacyjną na miarę nowoczesnej gminy
europejskiej i została wyróżniona na szczeblu krajowym za duże dokonania
inwestycyjne w tej sferze. Wyniki badania opinii mieszkańców gminy Komorniki
(ankiety i wywiady), wykazały, że niewątpliwym atutem Gminy są duże możliwości
aktywnego wypoczynku. Z drugiej strony stwierdzono, że mimo niewątpliwego
potencjału, baza rekreacyjna wymaga ciągłego rozwoju.

Charakterystyka projektów
2.3.1. Rozbudowa i remonty bazy sportowej i rekreacyjnej
(oprócz bazy przyszkolnej)
Rozwój aktywności sportowej społeczeństwa wymaga zapewnienia dostępności do bazy
o dobrym standardzie. Konieczność budowy obiektów sportowych nie podlega dyskusji
mimo wysokich kosztów tego typu przedsięwzięć. Na najbliższe lata zaplanowano kilka
inwestycji w tym obszarze, choć ze względu na bardzo wysokie koszty (i inne zadania
Gminy, m.in. w zakresie budowy dróg i obiektów oświatowych), budowa basenu krytego
musi jeszcze poczekać.
W ramach niniejszego projektu zaplanowano więc przede wszystkim rozwój ośrodka
piłkarskiego w Plewiskach, budowę 3 skate-parków (w Komornikach, Plewiskach i
Wirach), budowę kolejnych obiektów wielofunkcyjnych – z placem zabaw i siłownią
zewnętrzną, budowę placu zabaw w Komornikach (na os. Kompozytorów), budowę
lodowiska na okres zimowy oraz stworzenie traktu pieszego wzdłuż greizerówki.
Zagospodarowanie rekreacyjne Gminy ma polegać również na budowie ścieżek
rowerowych, lecz tego typu zadania znalazły się w projekcie 1.1.3. „Budowa ścieżek
pieszo-rowerowych”.
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Program 2.4. Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo
W wywiadach oraz ankietach wielu mieszkańców wyrażało niezadowolenie z zakresu
usług zdrowotnych dostępnych na terenie gminy Komorniki. Negatywne uwagi
dotyczyły przede wszystkim zakresu usług w Komornikach, Plewiska zostały ocenione
w tym względzie zdecydowanie lepiej. Pomimo iż samorząd gminny nie odpowiada
bezpośrednio za sferę ochrony zdrowia, to jednak w celu zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, powinien angażować się również w tę dziedzinę, m.in. poprzez inwestycje
w bazę lokalową.
Drugą sferą w niniejszym programie jest pomoc społeczna, za którą odpowiada Ośrodek
Pomocy Społecznej. Ze względu m.in. na niskie bezrobocie na terenie gminy Komorniki
oraz niewielki odsetek starszych mieszkańców, problemy w tej dziedzinie nie były
dotychczas zbyt silnie akcentowane.
Nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy czuwają policjanci z Komisariatu Policji w
Komornikach, strażnicy Straży Gminnej oraz strażacy z jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Plewiskach. Mieszkańcy Gminy czują się stosunkowo bezpiecznie, ale widzą
potrzebę bardziej stanowczych działań służb mundurowych oraz budowy systemu
monitoringu.

Charakterystyka projektów
2.4.1. Zapewnienie większej dostępności usług medycznych
Ponieważ baza lokalowa, w której funkcjonuje ośrodek zdrowia w Komornikach, służy
również kilku innym instytucjom (Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna,
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych), nie ma możliwości lokalowych dla poszerzenia zakresu usług
zdrowotnych dla mieszkańców. Planowane przeniesienie GOK’u i biblioteki do nowej
siedziby spowoduje, że w budynku ośrodka zdrowia „uwolnieniu” ulegnie kilka
pomieszczeń, które zostaną zagospodarowane na gabinety lekarskie. Dzięki temu
zaistnieje możliwość zwiększenia zakresu i jakości świadczonych usług zdrowotnych w
Komornikach.

2.4.2. Poprawa bazy lokalowej OPS
Ośrodek Pomocy Społecznej w Komornikach pełni wiele zadać w zakresie pomocy
mieszkańcom Gminy w trudnych sytuacjach. W Gminie Komorniki odsetek rodzin
korzystających z wsparcia OPS jest zdecydowanie niższy niż średnia krajowa w tym
zakresie, ponieważ społeczność lokalna jest dość zamożna, a bezrobocie na terenie
gminy bardzo niskie. Jednak szybki rozwój demograficzny Gminy (prawie 5 tys.
mieszkańców w 4 lata) sprawił, że również potrzebujących pomocy przybywa. Przy
dalszym tak dynamicznym wzroście liczby mieszkańców, obecna baza OPS nie będzie w
stanie obsłużyć wszystkich potrzebujących i konieczne stanie się wygospodarowanie
nowych pomieszczeń dla pracowników Ośrodka.
Gmina Komorniki jest miejscem migracji przede wszystkim mieszkańców w średnim
wieku. Jednak jako atrakcyjne miejsce zamieszkania, przeprowadza się tu z miasta
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również wiele osób bliskich wiekowi emerytalnemu. Liczba osób starszych na terenie
Gminy sukcesywnie rośnie i należy pamiętać o zadbanie o usługi również dla tej grupy
wiekowej. Jedną z najbardziej oczekiwanych form wsparcia w tym zakresie jest
organizacja Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych w Plewiskach w adaptowanym
obiekcie po Herbapolu.
Ostatnim zadaniem wchodzącym w skład tego projektu jest budowa mieszkań
socjalnych na terenie Gminy. Są to lokale dla osób będących w szczególnie trudnej
sytuacji.

2.4.3. Poprawa bezpieczeństwa publicznego
Celem projektu jest zmniejszenie skali przestępczości oraz zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców Gminy poprzez podjęcie szeregu działań inwestycyjnych i
organizacyjnych:
 poprawę bazy lokalowej Straży Gminnej
 budowę systemu monitoringu wizyjnego w Komornikach i Plewiskach, w
miejscach publicznych, obiektach komunalnych, placówkach oświatowych
 organizację Gminnego Centrum Współdziałania i Interweniowania, które będzie
koordynowało działania Pogotowia, Policji, PSP, OSP i Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
 zachęcanie mieszkańców do integracji i pomocy sąsiedzkiej.

Program 2.5. Zarządzanie Gminą
Naturalnym jest, że wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym Gminy i kształtowaniem
się społeczeństwa obywatelskiego, z roku na rok rosną oczekiwania mieszkańców pod
adresem przedstawicieli samorządu gminnego. Dotyczą one przede wszystkim
sprawnego zarządzania podległym mieniem oraz szybkiej i sprawnej obsługi ze strony
pracowników Urzędu Gminy i podległych jednostek. Właśnie w celu poprawy
funkcjonowania administracji lokalnej, w ostatnich latach została zrealizowana bardzo
potrzebna inwestycja – rozbudowa i modernizacja Urzędu.
Niniejszy program obejmuje projekt, związany z poprawą obsługi interesantów oraz
zwiększeniem efektywności działania Urzędu Gminy.

Charakterystyka projektów
2.5.1. Poprawa jakości obsługi mieszkańców
i efektywności działań Urzędu Gminy
W ramach projektu przewidziano realizację szeregu ważnych działań, głównie
o charakterze organizacyjno-porządkowym. Wynikają one zarówno z opinii wyrażanych
podczas wywiadów z opiniotwórczymi mieszkańcami Gminy, jak i konsultacji
z pracownikami Urzędu i podległych jednostek.
Gwałtowny rozwój społeczny i gospodarczy Gminy niewątpliwie stawia przed
przedstawicielami gminnej administracji coraz większe wymagania, dotyczące
Strona
56

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI

2013-2020

zarządzania majątkiem gminnym i sprawności obsługi mieszkańców i przedsiębiorców.
Z tego powodu niezbędne będzie utworzenie w Urzędzie Gminy osobnego stanowiska
ds. obsługi inwestorów, przy którym obecni i potencjalni pracodawcy będą mogli
otrzymać wszelką niezbędną pomoc.
Nastąpi także zwiększenie liczby osób, zajmujących się w Urzędzie promocją Gminy,
pozyskiwaniem środków zewnętrznych i wdrażaniem projektów grantowych.
Kolejną zmianą organizacyjną będzie utworzenie osobnej komórki zamówień
publicznych dla całego Urzędu. Dotychczas tą bardzo istotną i niekiedy skomplikowaną
kwestią zajmowały się osobno różne osoby w różnych wydziałach.
Zasadne jest także przeniesienie zarządzania gospodarką mieszkaniową do spółki
gminnej (Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych).
W celu oceny możliwości wykonania zadań, wynikających ze studium kierunków
i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, zostanie przeprowadzona analiza skutków
finansowych potencjalnej realizacji tych wszystkich zadań. Będzie to wskazówka dla
władz lokalnych, dotycząca potrzeby opracowywania kolejnych planów
zagospodarowania na terenie Gminy.
Sprawne zarządzanie Gminą wymaga posiadania sprawnego systemu informatycznego,
łączącego ze sobą wszystkie jednostki gminne. Nowoczesna obsługa mieszkańców
w coraz większej mierze będzie bazowała na obsłudze w formie elektronicznej. Z tego
powodu konieczne jest opracowanie, a następnie konsekwentna realizacja „Strategii
informatyzacji gminy”, obejmującej także stały rozwój e-urzędu.
Jednym z największych wyzwań, stojących przed samorządem, jest zapewnienie
wygodnej i nowoczesnej bazy oświatowej coraz większej liczbie uczniów. Jest to
związane z koniecznością ponoszenia dalszych, wysokich wydatków na rozwój sieci
oświatowej. Z tego powodu należy stale monitorować sytuację demograficzną i
prowadzić analizy, które będą wsparciem przy podejmowaniu decyzji, dotyczących
kolejnych inwestycji w infrastrukturę oświatową.
Gwałtowny wzrost liczby ludności Gminy nie oznacza automatycznie wprost
proporcjonalnego wzrostu dochodów z udziałów w podatku PIT. Wynika to z tego, że
znaczna część nowych mieszkańców nie zmienia miejsca zameldowania i przez to płaci
podatek dochodowy w poprzednim miejscu zamieszkania. Dla Gminy powoduje to
ogromne problemy – z jednej strony wpływy podatkowe nie rosną, a z drugiej strony
jest ona zmuszona do ponoszenia wysokich kosztów budowy infrastruktury technicznej
i społecznej dla tych mieszkańców (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, drogi, szkoły, itd.).
Gmina podejmuje aktywne działania, mające na celu meldowanie się w Gminie nowych
mieszkańców, czy też tylko zgłaszanie zmiany miejsca zamieszkania w nowym Urzędzie
Skarbowym, na przykład poprzez zamieszczanie komunikatów na stronie internetowej,
stosowanie zniżek przy zakupie biletów na gminne imprezy, czy też fundowanie nagród.
W kolejnych latach planowane jest prowadzenie kolejnych akcji informacyjnopromocyjnych. Gmina wykorzystuje akcje roznoszenia deklaracji podatkowych czy
deklaracji na odbiór odpadów do dystrybucji materiałów informacyjnych do wszystkich
mieszkańców.
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Program 2.6. Estetyzacja Gminy

Poziom estetyki i zagospodarowanie Gminy terenami zielonymi zostały ocenione przez
mieszkańców średnio jako przeciętne, ale aż ¼ respondentów określiło tą dziedzinę źle.
Wskazywano na bezład przestrzenny, zbyt małe powierzchnie urządzonej zieleni,
szczególnie w Plewiskach i na nowych osiedlach w Komornikach. Reakcją na powyższe
uwagi jest podjęcie szeregu działań, mających na celu przede wszystkim zwiększenie
powierzchni terenów zielonych na terenie Gminy.

Charakterystyka projektów
2.6.1. Zwiększenie powierzchni terenów zielonych
W ramach projektu przewiduje się organizację małych terenów zielonych, szczególnie w
Plewiskach i na nowych osiedlach w Komornikach. Niekiedy będzie to wymagało
stanowczego egzekwowania od developerów ich zobowiązań co do sposobów
zagospodarowania terenu.
W celu poprawy ogólnej estetyki organizowane będą konkursy na najpiękniejsze
obejścia i ogrody.
Gmina prowadzi rozmowy z Instytutem Włókien Naturalnych i Przetworów Zielarskich
w Plewiskach na temat udostępnienia, dla mieszkańców i gości, parku przy Instytucie.
Może on stać się bardzo atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji, zwłaszcza, gdy
zagospodarowany zostanie również teren przy stawach i remizie OSP.
Ze strony Gminy konieczne będzie poniesienie szeregu wydatków na ogrodzenie terenu
parku i instalację monitoringu. Przewidywana jest także organizacja małej architektury
(ławki, oświetlenie, kosze na śmieci) oraz instalacja sceny na wodzie.

Cel strategiczny nr 3
Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy
Program 3.1. Zagospodarowanie przestrzenne
W opinii mieszkańców, głównym atutem zagospodarowania przestrzennego Gminy jest
duża dostępność terenów pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą. Jest ona jedną
z podstawowych przyczyn ulokowania się na jej terenie tak wielu przedsiębiorstw.
Z kolei główne zarzuty dotyczą wyznaczania w planach coraz mniejszych działek, czego
skutkiem jest często zbyt ciasna zabudowa mieszkaniowa. Ponadto zbyt dużo terenów
w studium zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczonych na zabudowę
mieszkaniową, co powoduje rozproszenie zabudowy, a w rezultacie wysokie koszty
budowy infrastruktury przez Gminę.
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Realizacja zaproponowanych poniżej działań ma na celu stopniowe porządkowanie
przestrzeni na terenie Gminy.

Charakterystyka projektów
3.1.1. Zrównoważone planowanie przestrzenne
W ramach tego projektu planowana jest szczegółowa analiza, a następnie zmiany
studium zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, mające prowadzić do:
 ograniczenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe
 przeznaczania(z wyprzedzeniem) terenów pod inwestycje publiczne, np. szkoły
 obniżenie zabudowy
 uzyskania większej liczby i powierzchni terenów zielonych
 przeznaczania większych terenów na parkingi (przy terenach mieszkaniowych i
usługowych).
W planach należy tworzyć wyraźne granice (np. w formie pasów zieleni) między
terenami mieszkaniowymi i przemysłowymi.
Należy także stosować mechanizmy, prowadzące do stopniowego wyprowadzania
funkcji gospodarczej z terenów mieszkaniowych, na przykład poprzez kontrolowanie
zachowywania norm emisji hałasu i zanieczyszczeń.

Program 3.2. Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy
Jak już wcześniej wspomniano, rozwój gospodarczy jest podstawowym sposobem
przeciwdziałania bezrobociu. Samorząd lokalny nie dysponuje – zarówno z punktu
widzenia uregulowań prawnych, jak i możliwości finansowych – narzędziami
bezpośredniego wpływu na gospodarkę na terenie Gminy. Mimo tego powinien jednak
podejmować działania wspierające działalność gospodarczą. W pierwszej kolejności
powinny one polegać na udostępnianiu i uzbrajaniu terenów, doradztwie, czy integracji
kręgów gospodarczych. Duże znaczenie ma także dobra promocja i sprawna obsługa
administracyjna inwestorów.
W ramach niniejszego programu przewidziano wdrożenie trzech projektów,
polegających przede wszystkim na uzbrajaniu terenów pod inwestycje oraz promocji
gospodarczej Gminy.
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Charakterystyka projektów
3.2.1. Promocja gospodarcza i turystyczna gminy

Gmina od dawna prowadzi wiele działań promocyjnych, których odbiorcami są zarówno
obecni, jak i potencjalni mieszkańcy, turyści i inwestorzy. Najczęściej stosowane formy
promocji to: Internet, reklama prasowa i telewizyjna, foldery, broszury, mapy,
pocztówki, kalendarze, albumy. Ponadto Gmina promuje się poprzez organizację imprez
kulturalnych i sportowych, organizowanie konkursów z nagrodami dla mieszkańców,
organizowanie spotkań biznesowych skierowanych do lokalnych przedsiębiorców.
Wsparciem tych działań są liczne gadżety, w tym: kompasy, parasole, pen drive’y, kubki,
długopisy, notesy, balony, zakładki do książki, ramki na tablice rejestracyjne i inne.
W roku 2012 Gmina wprowadziła logo oraz hasło promocyjne. Dewiza „Komorniki –
zawsze w dobrym kierunku”, nawiązuje do rozwoju Gminy oraz atrakcyjnego położenia,
sprzyjającego lokalizacji inwestycji oraz wyboru Gminy jako miejsce zamieszkania.
W ramach niniejszego projektu przewidziano uporządkowanie działań promocyjnych
samorządu poprzez realizację przedsięwzięć, obejmujących przede wszystkim:
 analizę i ocenę atrakcyjności inwestycyjnej Gminy
 możliwości rozwoju funkcji gospodarczej Gminy
 cele promocyjne Gminy
 profil docelowy inwestora
 zestawienie potrzebnej infrastruktury
 szczegółowe formy działań, zmierzających do osiągnięcia celów promocyjnych.
Planowane jest również opracowanie koncepcji markowego produktu turystycznego dla
Gminy (atrakcja przyrodnicza lub historyczna, wydarzenie kulturalne lub sportowe,
itp.), a następnie opracowanie i wdrożenie kampanii promocyjnej tego produktu.

3.2.2. Wyznaczanie i uzbrajanie terenów pod aktywizację gospodarczą
Najczęściej najważniejszym kryterium lokalizacji
atrakcyjnych (najlepiej w pełni uzbrojonych) terenów.

inwestycji

jest

dostępność

Pierwszym krokiem w działaniach na rzecz tworzenia nowych terenów powinno być
przeanalizowanie wielkości obszarów obecnie przeznaczonych w studium i planach
zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje gospodarcze i mieszkaniowe,
i porównanie z ich prognozowanymi potrzebami w Gminie - czy są wystarczające, czy
też w pespektywie kilku lat konieczne jest wydzielanie kolejnych gruntów.
Kolejnym krokiem jest kontynuacja sukcesywnego uzbrajania terenów i ich
promowanie.
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3.2.3. Rozwój kształcenia w zakresie języków obcych
Na terenach o wysokiej aktywności gospodarczej, gdzie zapotrzebowanie na
wykwalifikowaną kadrę techniczną i zarządczą jest duże, coraz większym problemem
dla pracodawców staje się deficyt pracowników ze znajomością języków obcych,
szczególnie angielskiego i niemieckiego.
Z tego powodu, aby ułatwić uczniom szkół gminnych zdobywanie pracy na miejscu
i poprawić konkurencyjność na rynku pracy, planowane jest wprowadzenie drugiego
języka obcego we wszystkich szkołach oraz zwiększenie liczby zajęć lekcyjnych z języka
angielskiego i niemieckiego w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy.
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7. OKREŚLENIE ZBIEŻNOŚCI STRATEGII ROZWOJU GMINY ZE
STRATEGIAMI NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM I KRAJOWYM
7.1 Określenie zbieżności Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2013-2020
z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020
„Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
wiejskie” (KSRR) jest dokumentem, określającym cele i sposób działania podmiotów
publicznych, a w szczególności rządu i samorządów województw, w odniesieniu do
polskiej przestrzeni dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju. Dokument
wyznacza cele polityki rozwoju regionalnego, w tym wobec obszarów wiejskich
i miejskich, oraz definiuje ich relacje w odniesieniu do innych polityk publicznych
o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu.
Celem strategicznym polityki regionalnej, określonym w KSRR, jest efektywne
wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów
rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności
w horyzoncie długookresowym.
KSRR ustala trzy cele szczegółowe do 2020 roku:
1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na
obszarach problemowych
3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań
rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie.
Układ celów KSRR odzwierciedla podstawowe obszary oddziaływania KSRR do 2020
roku i tworzy triadę: konkurencyjność – spójność – sprawność, opierającą się na
założeniach przekształcenia sposobu myślenia o roli polityki regionalnej i jej realizacji.
Dzięki realizacji tak określonych celów następować będzie koncentracja na szansach
(potencjałach), a nie na barierach rozwoju, przez wzmocnienie konkurencyjności
regionów i odblokowanie ich procesów wzrostowych. Cele zmierzają do osiągnięcia nie
tylko pozytywnych zmian, służących podniesieniu konkurencyjności regionów i całego
kraju, ale także zmniejszeniu dysproporcji w możliwościach rozwojowych międzyi wewnątrz- regionalnych.
Wszystkie przyjęte w dokumencie Strategii Rozwoju Gminy Komorniki projekty są
w pełni zgodne z działaniami i w konsekwencji celami strategicznymi przyjętymi
w KSRR. Dokładne przyporządkowanie przedstawia Tabela 5.
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Tabela 5. Zgodność projektów strategicznych z celami szczegółowymi Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020
Cele szczegółowe

WSPOMAGANIE
WZROSTU
KONKURENCYJNOŚCI
REGIONÓW

BUDOWANIE
SPÓJNOŚCI
TERYTORIALNEJ I
PRZECIWDZIAŁANIE
PROCESOM
MARGINALIZACJI NA
OBSZARACH
PROBLEMOWYCH

TWORZENIE
WARUNKÓW DLA
SKUTECZNEJ,
EFEKTYWNEJ I
PARTNERSKIEJ
REALIZACJI DZIAŁAŃ
ROZWOJOWYCH
UKIERUNKOWANYCH
TERYTORIALNIE

Wyróżnienie
 Wzmacnianie funkcji
metropolitalnych ośrodków
wojewódzkich i integracja ich
obszarów funkcjonalnych
 Tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania procesów
rozwojowych i zwiększania ich
absorpcji poza miastami
wojewódzkimi
 Budowa podstaw konkurencyjności
województw – działania tematyczne
 Wzmacnianie spójności w układzie
krajowym
 Wspieranie obszarów wiejskich o
najniższym poziomie dostępu
mieszkańców do dóbr i usług
warunkujących możliwości
rozwojowe
 Restrukturyzacja i rewitalizacja
miast i innych obszarów tracących
dotychczasowe funkcje społ.-gosp.
 Przezwyciężanie niedogodności
związanych z położeniem obszarów
przygranicznych, szczególnie wzdłuż
wewnętrznych granic UE
 Zwiększanie dostępności
transportowej do ośrodków
wojewódzkich na obszarach o
najniższej dostępności
 Wzmacnianie strategicznego
wymiaru polityki regionalnej
 Poprawa jakości zarządzania
politykami publicznymi, w tym ich
właściwe ukierunkowanie
terytorialne
 Przebudowa i wzmocnienie
koordynacji w systemie
wieloszczeblowego zarządzania
 Wspomaganie budowy kapitału
społecznego dla rozwoju
regionalnego w oparciu o sieci
współpracy między różnymi
aktorami polityki regionalnej
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Zgodność projektu
strategicznego Gminy

3.1.1.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.1.
1.2.2.

1.3.1.
1.3.2.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.1.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.5.1.
2.6.1.
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7.2 Określenie zbieżności Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2013-2020
ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku
Zgodnie z zasadami tworzenia dokumentów określających kierunki strategicznego
rozwoju poszczególnych województw, powiatów i gmin, poniżej uwzględniono
i wskazano w dokumencie Strategii Rozwoju Gminy Komorniki projekty zbieżne ze
strategicznymi planami rozwoju województwa.
Zbieżność Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2013-2020 z wojewódzkimi
programami zawartymi w dokumencie „Strategia Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego do 2020 roku” przedstawiono poniżej.
W ramach dokumentu Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, ogólna wizja
województwa wielkopolskiego przedstawiona jest jako dążenie do uczynienia
województwa regionem nowoczesnym i zintegrowanym. Samorząd województwa za cel
generalny postawił sobie:
Poprawę jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy,
gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia
mieszkańców.
Szeroka analiza uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, potrzeb
społecznych oraz wytyczona misja województwa pozwoliła na wyznaczenie celów
strategicznych:
1. Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku
2. Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych
województwa
3. Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia
4. Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego.
Wszystkie przyjęte w dokumencie Strategii Rozwoju Gminy Komorniki projekty są
w pełni zgodne z działaniami i w konsekwencji celami strategicznymi przyjętymi
w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Dokładne przyporządkowanie
przedstawia Tabela 6.
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Tabela 6. Zgodność projektów strategicznych z celami strategicznymi Województwa
Wielkopolskiego
Cele strategiczne

DOSTOSOWANIE
PRZESTRZENI DO
WYZWAŃ XXI WIEKU

ZWIĘKSZENIE
EFEKTYWNOŚCI
WYKORZYSTANIA
POTENCJAŁÓW
ROZWOJOWYCH
WOJEWÓDZTWA
WZROST
KOMPETENCJI
MIESZKAŃCÓW I
PROMOCJA
ZATRUDNIENIA

WZROST SPÓJNOŚCI I
BEZPIECZEŃSTWA
SPOŁECZNEGO

Cele szczegółowe
 Poprawa stanu środowiska i
racjonalne gospodarowanie
zasobami przyrodniczymi
 Wzrost spójności komunikacyjnej
oraz powiązań z otoczeniem
 Wzrost znaczenia i zachowanie
dziedzictwa kulturowego
 Poprawa jakości rolniczej
przestrzeni produkcyjnej
 Przygotowanie i racjonalne
wykorzystanie terenów
inwestycyjnych
 Wielofunkcyjny rozwój ośrodków
subregionalnych i lokalnych
 Restrukturyzacja obszarów o
niewłaściwym potencjale
rozwojowym
 Wzmocnienie gospodarstw
rolnych oraz gospodarki
żywnościowej
 Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw
 Zwiększenie udziału usług
turystyczno-rekreacyjnych w
gospodarce regionu
 Ograniczanie barier w dostępie do
edukacji
 Poprawa jakości oraz wzrost
różnorodności form kształcenia
 Rozwój przedsiębiorczości i
promocja samozatrudnienia
 Poprawa warunków
mieszkaniowych
 Rozwój usług socjalnych
 Wzrost bezpieczeństwa
 Ograniczenie skali patologii oraz
wykluczeń społecznych
 Budowa kapitału społecznego na
rzecz społeczeństwa
obywatelskiego
 Wzrost udziału sportu i rekreacji w
życiu mieszkańców regionu
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Zgodność projektu
strategicznego Gminy
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.1.
1.3.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
3.1.1.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

2.1.2., 2.2.3.
2.2.2., 2.2.1.
2.3.1., 3.2.3.
2.6.1., 3.1.1.
3.2.1., 3.2.2.
1.1.3.

2.1.1.
2.1.2.

1.1.3.
2.1.2.
2.3.1.
2.6.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.5.1.
2.4.1.
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8. WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY
Opracowanie, a następnie zatwierdzenie przez Radę Gminy w Komornikach dokumentu
Strategii, to dopiero pierwszy etap cyklu zarządzania strategicznego Gminą. Kolejne jego
elementy to:
 wdrażanie zapisów Strategii
 monitorowanie wdrażania Strategii
 ewaluacja (ocena) skutków realizacji działań
 ewentualne korekty planu i jego aktualizacja.

8.1 Wdrażanie zapisów Strategii
Wspólny wysiłek wielu osób, które przyczyniły się najpierw do opracowania
szczegółowej diagnozy stanu Gminy, a następnie Strategii jej rozwoju na następnych
8 lat, pójdzie na marne, jeżeli zaproponowane w niniejszym dokumencie projekty nie
będą realizowane. Niestety, często zdarza się, że strategia po uchwaleniu staje się
martwym dokumentem, do którego nigdy więcej już się nie sięga.
Strategia powinna być dokumentem żywym – powinna być po prostu
podstawowym planem działania, wyznaczającym kluczowe kierunki przedsięwzięć
samorządu lokalnego i wskazującym sposoby ich osiągania. Właśnie po to w pracach
nad opracowywaniem Strategii wiele czasu poświęcono na rozpisanie każdego projektu
strategicznego na zadania, czas wykonania, wykonawców i podmioty współpracujące.
Aby zaakceptowane przez Radę Gminy zapisy Strategii były realizowane, potrzebny jest
organ, który będzie odpowiedzialny za rozdzielanie zadań, śledzenie postępów w ich
wdrażaniu, okresową ocenę, nanoszenie korekt i uzupełnień oraz wprowadzanie do
dokumentu nowych propozycji. W przypadku gminy Komorniki organem tym będzie
Wójt Gminy Komorniki, który będzie realizował powyższe zadania w dużej mierze
poprzez Zespół Strategii.
Zespół będzie corocznie (do końca marca) przygotowywał sprawozdanie z realizacji
Strategii w poprzednim roku, zawierające informacje o zadaniach ukończonych,
zadaniach będących w trakcie wykonywania oraz zadaniach nie rozpoczętych wraz
z wyjaśnieniem przyczyn ewentualnych opóźnień. Konsekwencją wniosków, zawartych
w sprawozdaniu może być propozycja nanoszenia zmian w dokumencie, polegających
na przykład na zmianach terminów, usuwaniu, czy też dodawaniu określonych zapisów.
W następnej kolejności sprawozdanie będzie prezentowane przez Wójta na
absolutoryjnym posiedzeniu Rady Gminy.
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8.2 Monitoring realizacji Strategii
Monitoring to proces regularnego zbierania i analizowania informacji, dotyczących
wdrażania Strategii, prowadzony w trakcie realizacji Strategii. Ma on odpowiedzieć na
pytanie, czy coś, co zostało zaplanowane, faktycznie zostało zrobione. Monitoring
jest rodzajem alarmu, który informuje, gdy wdrażanie przebiega niezgodnie z planem.
Dzięki niemu można:
 podjąć działania zaradcze
 skorygować plany
 zminimalizować skutki nieprzewidzianych zdarzeń.
Proces monitorowania powinien objąć następujące etapy:
 zdobycie wiedzy na temat tego, co w danym momencie powinno zostać już
osiągnięte
 sprawdzenie, co faktycznie już zrobiono
 porównanie obydwu informacji i przygotowanie wniosków, czy możliwa jest
terminowa realizacja planów
 w zależności od osiągniętych wyników – przygotowanie propozycji korekt
 dokonanie zmian w planach.
Planując system monitoringu należy pamiętać, że plany to tylko prognozy i nie
gwarantują one pełnego wykonania. Trzeba zdawać sobie sprawę, że mogą się zdarzyć
odchylenia i określić, jaka skala tych odchyleń będzie dla nas akceptowalna.
Monitoringiem w przypadku gminy Komorniki zajmować się będzie Zespół Strategii.
W przypadku identyfikacji poważnych problemów w realizacji któregoś z projektów
(mogących skutkować całkowitym lub częściowym niezrealizowaniem, albo
opóźnieniem), Koordynator Zespołu będzie zgłaszał ten fakt Wójtowi w celu omówienia
zaistniałej sytuacji i podjęcia środków zaradczych.
Po to, aby dokument Strategii pełnił faktyczną rolę podstawowego narzędzia
zarządzania Gminą, powinien on być zaopatrzony w mierniki, za pomocą których będzie
można śledzić, czy realizowane zadania faktycznie przyczyniają się do osiągnięcia
pożądanego stanu rozwoju, zapisanego w wizji Gminy.
Dla gminy Komorniki sporządzono indywidualny zestaw mierników, będących
odzwierciedleniem zmian poziomu życia na jej terenie. Są to:
1) Liczba mieszkańców Gminy
2) Poziom dochodów Gminy na 1 mieszkańca
3) Udział wydatków majątkowych w łącznych wydatkach Gminy
4) Długość utwardzonych dróg gminnych
5) Odsetek środowisk, korzystających z pomocy społecznej
6) Liczba przestępstw
7) Liczba wykroczeń
8) Powierzchnia Gminy, objęta miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego
9) Liczba podmiotów gospodarczych (REGON)
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10) Liczba bezrobotnych mieszkańców
11) Wyniki sprawdzianu uczniów klas VI
12) Wyniki egzaminu gimnazjalnego.
Oceniając w kolejnych latach skutki realizacji Strategii należy wziąć pod uwagę to, że:
 Wartości mierników 1, 2, 4, 8, 9 powinny się sukcesywnie zwiększać.
 Wartości mierników 5, 6, 7 i 10 powinny się sukcesywnie zmniejszać.
 Jeżeli chodzi o mierniki 11 i 12, czyli wyniki testów uczniów klas VI szkól
podstawowych i III klas gimnazjów, to nie powinny one być gorsze niż średnia
dla województwa wielkopolskiego.

8.3 Ocena skutków realizacji Strategii (ewaluacja)
Ocena (ewaluacja) to spojrzenie na realizację Strategii z punktu widzenia osiągnięcia
rezultatów, wpływów i potrzeb, które miały być osiągnięte. Ma ona odpowiedzieć na
pytanie, czy coś zostało zrobione dobrze.
Ocena powinna być prowadzona przez cały okres wdrażania Strategii. Konsekwencjami
negatywnej oceny w trakcie realizacji Strategii może być:
 zakończenie danego zadania wcześniej
 zmiana celów
 zmiana sposobów realizacji.
Z kolei ocena końcowa nie wpływa na strategię w trakcie jej realizacji, ale może
skutkować nowymi projektami w nowej Strategii. Służy ona zbieraniu doświadczeń i
wyciąganiu wniosków na przyszłość.
W trakcie dokonywania oceny należy odpowiedzieć na poniższe pytania:
1.

Czy poszczególne zadania zostały wdrożone na czas, w ramach założonego budżetu
i czy zostały osiągnięte zaplanowane efekty? Jeżeli nie, to:
 Dlaczego tak się stało?
 Co możemy zrobić w przyszłości, aby uniknąć błędów?

2.

Czy osiągnęliśmy zaplanowane rezultaty (efekty)? Czy beneficjenci są zadowoleni?
Jeżeli nie, to:
 Dlaczego tak się stało?
 Co możemy zrobić, aby zapewnić lepszą realizację w przyszłości?
 Co możemy zrobić, aby zwiększyć skuteczność naszych działań?
Jeżeli tak, to czy mogliśmy to zrobić bardziej efektywnie (niższy koszt przy takim
samym efekcie)?

3.

Czy realizacja Strategii przyczyniła się do osiągnięcia naszych celów strategicznych?
Czy osiągnięte rezultaty i ich wpływ na cele strategiczne mają długoterminowy
charakter? Jeżeli nie, to:
 Dlaczego tak się stało?
 Co możemy zrobić, aby osiągnąć bardziej długoterminowy charakter wyników
i lepszą ocenę ich wpływu?
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 Co możemy zrobić, aby zwiększyć długoterminowy charakter osiągniętych
rezultatów?
Za ewaluację skutków wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Komorniki będzie
odpowiadać Zespół Strategii, przekazując raport do Wójta Gminy Komorniki,
a następnie Radzie Gminy.

8.4 Ewentualne korekty planu i jego aktualizacja
Zapisane w Strategii zadania nie powinny być zatwierdzone raz na zawsze – co jakiś czas
powinny być one przeglądane i ewentualnie korygowane bądź uzupełniane stosownie
do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Równocześnie do
dokumentu Strategii powinny być wprowadzane nowe projekty, wynikające
z pojawiających się możliwości (na przykład pozyskanie dodatkowych środków), bądź
zgłaszanych potrzeb.
Przesłankami aktualizacji dokumentu Strategii mogą być:
1. Czas – obowiązująca strategia została opracowana co najmniej kilka lat temu i od
tej pory nie była aktualizowana
2. Nastąpiły istotne zmiany wewnątrz Gminy, a szczególnie w jej otoczeniu, które
należy uwzględnić w dokumencie Strategii, np. nowa perspektywa budżetu
unijnego, kryzys gospodarczy, współpraca w ramach Metropolii Poznań
3. Początek kolejnej kadencji samorządu.
Niniejszy dokument planistyczny powinien mieć charakter kroczący. Najrzadziej na
początku każdej kolejnej kadencji Rady Gminy powinien być dokonany jego gruntowny
przegląd i aktualizacja wraz z przesunięciem okresu programowania. Ewentualne
korekty bądź uzupełnienia powinny być dokonywane stosownie do zmieniających się
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Do dokumentu Strategii powinny być
wprowadzane nowe projekty, wynikające z pojawiających się możliwości (na przykład
pozyskanie dodatkowych środków), bądź identyfikowanych potrzeb.
Rolę koordynatora procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Komorniki będzie
pełnić Zespół Strategii. Będzie on zbierać propozycje zmian od szefów poszczególnych
komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, przewodniczących komisji Rady Gminy oraz
szefów jednostek gminnych, a następnie przedstawiać je Wójtowi Gminy Komorniki.
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8.5 Informowanie społeczeństwa
Naczelnym celem przygotowania, a następnie wdrażania Strategii jest, zapisane w wizji
i misji, zapewnienie mieszkańcom gminy Komorniki jak najbardziej dogodnych
warunków do życia, pracy i wypoczynku. Realizacja Strategii ma służyć lokalnej
społeczności i wobec tego powinna ona zostać powiadomiona o jej kluczowych zapisach,
bowiem uchwalony przez Radę Gminy dokument jest nie tylko „przewodnikiem” dla
działań samorządu, ale pełni również funkcję informacyjną dla mieszkańców – powinni
oni dowiedzieć się z niej, jakie działania będą w perspektywie kolejnych kilku lat
podejmowane przez Urząd Gminy i podległe jednostki.
Oprócz publikacji pełnej wersji raportu i Strategii w Biuletynie Informacji Publicznej,
najważniejsze tezy Strategii zostaną zaprezentowane poprzez stronę internetową Gminy
i media lokalne.
Ważne jest także cyklicznej informowanie lokalnej społeczności o postępach we
wdrażaniu Strategii, przede wszystkim poprzez publikację corocznych, syntetycznych
sprawozdań.
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ZAŁĄCZNIK 1. KARTY PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 1.1.1.
Nazwa
programu

Modernizacja układu drogowego

Numer
programu

1.1.

Nazwa
projektu

Realizacja Programu Budowy Dróg Gminnych

Numer
projektu

1.1.1.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Poprawa warunków zamieszkania i przejazdu przez Gminę, poprawa
bezpieczeństwa drogowego
Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Powiat Poznański

Mieszkańcy i przejezdni
Zadania

Czas realizacji

1. Aktualizacja obecnego Programu Budowy Dróg Gminnych na lata 20092018 i wydłużenie jego horyzontu do 2020 roku. Ujęcie w
zaktualizowanym Programie budowy dróg przelotowych, łączących
miejscowości oraz budowy pętli autobusowych na nowych osiedlach

2013-2014

2. Dalsza, konsekwentna realizacja Programu

2013-2020

3. Budowa obwodnicy Chomęcic (po wybudowaniu trasy S5)

4.

5.

6.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 1.1.2.
Nazwa
programu

Modernizacja układu drogowego

Numer
programu

1.1.

Nazwa
projektu

Budowa wiaduktów w Plewiskach

Numer
projektu

1.1.2.

Cel realizacji
projektu

Poprawa warunków połączenia drogowego z Poznaniem, poprawa
bezpieczeństwa drogowego

Jednostka
koordynująca

Miasto Poznań

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Gmina Komorniki
Powiat Poznański
Gmina Dopiewo

Mieszkańcy i przejezdni
Zadania

Czas realizacji

1. Budowa wiaduktu na ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu na granicy gminy
Komorniki z Poznaniem (finansowanie: Poznań – 50%, gmina Komorniki
– 20%, Powiat Poznański – 18%, gmina Dopiewo – 12%)

2013-2017

2. Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym na ul. Kolejowej w
Plewiskach (finansowanie: Poznań – 50%, gmina Komorniki – 20%,
Powiat Poznański – 18%, gmina Dopiewo – 12%)

2013-2018

3.

4.

5.

6.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 1.1.3.
Nazwa
programu

Modernizacja układu drogowego

Numer
programu

1.1.

Nazwa
projektu

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych

Numer
projektu

1.1.3.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Zwiększenie bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy

Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Powiat Poznański
Województwo
Wielkopolskie

Mieszkańcy i turyści
Zadania

Czas realizacji

1. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych przy drogach gminnych

2013-2020

2. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych

2013-2020

3. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich

2013-2020

4.

5.

6.
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 1.1.4
Nazwa
programu
Nazwa
projektu
Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Modernizacja układu drogowego

Numer
programu

Poprawa organizacji ruchu drogowego i pieszego Numer
przy szkołach i przedszkolach
projektu

1.1.
1.1.4.

Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Gminy

Beneficjenci

Placówki oświatowe

Mieszkańcy Gminy
Zadania

Czas realizacji

1. Budowa chodnika na dojściu do SP w Plewiskach (ul. Szkolna –
naprzeciwko szkoły)

Do 2015

2. Utwardzenie wjazdu do SP w Plewiskach od ul. Fabianowskiej

Do 2015

3. Utwardzenie dojazdu do Przedszkola w Szreniawie

Do 2015

4.

5.

6.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 1.2.1.
Nazwa
programu

Inne projekty komunikacyjne

Numer
programu

1.2.

Nazwa
projektu

Zwiększenie wykorzystania komunikacji kolejowej

Numer
projektu

1.2.1.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Poprawa warunków połączenia z Poznaniem, odciążenie dróg
Urząd Marszałkowski
PKP

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Gmina Komorniki
Miasto Poznań
Metropolia Poznań

Mieszkańcy i goście
Zadania

Czas realizacji

1. Zwiększenie liczby połączeń kolejowych do Poznania (kolej
metropolitarna, przystanki w Szreniawie i Wirach)

Do 2020

2. Budowa parkingów buforowych przy dworcach w Szreniawie i Wirach

Do 2020

3. Budowa parkingu buforowego przy stacji kolejowej Poznań-Junikowo
(razem z Poznaniem)

Do 2020

4.

5.

6.
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 1.2.2.
Nazwa
programu

Inne projekty komunikacyjne

Numer
programu

1.2.

Nazwa
projektu

Systematyczna wymiana taboru gminnej
komunikacji autobusowej

Numer
projektu

1.2.2.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Poprawa standardów jakości i ekologii w autobusach komunikacji gminnej oraz
zapobieganie dekapitalizacji taboru.
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Gmina Komorniki

Pasażerowie PUK
Zadania

Czas realizacji

1. Opracowanie planu finansowego, dotyczącego możliwości finansowania
zakupu taboru przez PUK

2013

2. Wymiana autobusów zgodnie z opracowanym w/w planem

3.

4.

5.

6.
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2013-2020

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 1.3.1.
Nazwa
programu

Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego

Numer
programu

1.3.

Nazwa
projektu

Poprawa stanu sieci wodociągowej

Numer
projektu

1.3.1.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Zapewnienie odbiorcom z terenu Gminy płynnych dostaw wody o prawidłowych
parametrach
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Odbiorcy wody z terenu Gminy
Zadania

1.

Gmina Komorniki

Czas realizacji

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wirach

2. Zainstalowanie monitoringu w stacjach uzdatniania wody

3.

4.

5.

6.
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 1.3.2.
Nazwa
programu

Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego

Numer
programu

1.3.

Nazwa
projektu

Dalsza rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Numer
projektu

1.3.2.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Zapewnienie dostępu do sieci nowym mieszkańcom Gminy i inwestorom
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Gmina Komorniki

Nowi mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

Czas realizacji

1. Budowa w drogach gminnych nowych odcinków sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej z zależności od potrzeb, wynikających z osiedlania się na
terenie Gminy nowych mieszkańców i lokowania się nowych inwestorów

2014-2020

2.

3.

4.

5.

6.
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2013-2020

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.1.1.
Nazwa
programu

Lepsza baza lokalowa szkolnictwa

Numer
programu

2.1.

Nazwa
projektu

Rozbudowa i remonty bazy lokalowej oświaty

Numer
projektu

2.1.1.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Poprawa warunków nauki i pracy w szkołach i przedszkolach
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Gminy

Beneficjenci

Szkoły
Przedszkola

Mieszkańcy
Zadania

Czas realizacji

1. Budowa nowej szkoły na terenie Gminy – budowa nowej SP w Plewiskach

2015-2017

2. Rozbudowa SP w Komornikach

2013-2016

3. Remont SP Plewiska (remont strychu, termoizolacja pozioma, łącznik
między starym i nowym budynkiem)

Do 2016

4. Remont SP w Chomęcicach (dach na starym budynku)

Do 2014

5. Remont Gimnazjum w Komornikach (dach: docieplenie, przełożenie
pokrycia)

Do 2016

6. Remont Przedszkola w Komornikach (termomodernizacja, docieplenie
dachu, przebudowa tarasu na salkę do gimnastyki korekcyjnej, remont
piwnicy, wymiana ogrodzenia)

2014-2015

7. Stwarzanie warunków dla powstawania nowych miejsc w przedszkolach
w Plewiskach

Do 2015

8. Remont Przedszkola w Szreniawie (adaptacja strychu, izolacja pozioma)

Do 2016

9.

Wdrożenie szkolnictwa integracyjnego w Gminie (przedszkola, SP,
Gimnazjum)

10. Doprowadzenie sieci szerokopasmowych do szkół
11. Doposażenie szkół w sprzęt komputerowy
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.1.2.
Nazwa
programu

Lepsza baza lokalowa szkolnictwa

Numer
programu

2.1.

Nazwa
projektu

Poprawa bazy sportowej przy szkołach

Numer
projektu

2.1.2.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Zapewnienie uczniom i mieszkańcom Gminy dostępu do nowoczesnej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Gminy

Beneficjenci

Szkoły
Przedszkola

Mieszkańcy
Zadania

Czas realizacji

1. Budowa sali sportowej przy SP w Komornikach

2013-2015

2. Budowa sali sportowej przy SP w Chomęcicach

2016-2018

3. Budowa salki do sportów walki przy SP w Plewiskach (lub
wygospodarowanie salki w nowej szkole)

2015-2016

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego z tartanową bieżnią przy SP w
Plewiskach

Po 2015

5. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Komornikach

Po 2015

6. Budowa boiska sportowego w Chomęcicach (przebudowa betonowego)

2014-2015

7. Budowa boiska sportowego w Wirach (przebudowa betonowego)

2014-2015
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2013-2020

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.2.1.
Nazwa
programu

Bogata oferta kulturalna

Numer
programu

2.2.

Nazwa
projektu

Rozbudowa gminnej bazy lokalowej kultury

Numer
projektu

2.2.1.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Poprawa warunków korzystania z oferty kulturalnej przez mieszkańców Gminy,
stworzenie warunków do zwiększenia oferty kulturalnej
Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Gminny Ośrodek
Kultury

Mieszkańcy i goście
Zadania

Czas realizacji

1. Adaptacja nowo nabytego obiektu w Łęczycy na potrzeby kulturalne

2013

2. Budowa Biblioteki w Plewiskach

2013

3. Budowa nowego obiektu kultury przy ul. Młyńskiej w Komornikach (po
zburzeniu obecnego budynku komunalnego) i ulokowanie w nim
Biblioteki, salki oraz dyrekcji GOK

2015-2017

4. Współpraca GOK przy wykorzystaniu obiektu w Szreniawie, obecnie
dzierżawionego przez Muzeum od Agencji Nieruchomości Rolnych, z
przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy

2014-2015

5. Rozbudowa – na cele centrum kultury - obiektu przy ul. Jeziornej w
Komornikach, w pierwszej kolejności poprzez organizację auli/sali
kinowej na ok. 300 miejsc (po wybudowaniu sali sportowej przy SP w
Komornikach)

2017

6. Budowa amfiteatru obok obiektu przy ul. Jeziornej w Komornikach na
500-600 osób

Po 2020

7. Adaptacja obiektu po Herbapolu na ośrodek kultury w Plewiskach

Do 2020
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.2.2.
Nazwa
programu

Bogata oferta kulturalna

Numer
programu

2.2.

Nazwa
projektu

Rozszerzenie skali działalności
Muzeum w Szreniawie

Numer
projektu

2.2.2.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca
Beneficjenci

Zwiększenie atrakcyjności oferty Muzeum

Muzeum w Szreniawie

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Gminny Ośrodek
Kultury

Zwiedzający, w tym młodzież szkolna w terenu gminy Komorniki
Zadania

Czas realizacji

1. Przejęcie przez Muzeum gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych
(działka nr 16/4, ok. 4 ha) i ich adaptacja na ekspozycje plenerowe,
pokazy, parking

2017-2020

2. Przejęcie przez Muzeum przy współpracy GOK działki (ok. 10 ha) i jej
adaptacja na festyny, wioskę edukacyjną, zaplecze noclegowe, parking

Do 2020

3. Przejęcie przez Muzeum działki nr 18 od PKP (m.in. z obiektem
wyładowni) i organizacja dworca muzealnego i parkingu buforowego (we
współpracy z gminą Komorniki)

Do 2020

4.

5.

6.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.2.3.
Nazwa
programu

Bogata oferta kulturalna

Numer
programu

2.2.

Nazwa
projektu

Zwiększenie atrakcyjności oferty instytucji kultury

Numer
projektu

2.2.3.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Zwiększenie skali i atrakcyjności oferty kulturalnej

GOK w Komornikach

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Gminy

Mieszkańcy i goście
Zadania

Czas realizacji

1. Organizacja cyklów wykładów i odczytów popularnonaukowych dla
seniorów

2013-2020

2. Rozszerzenie oferty GOK w Komornikach na określone grupy docelowe
(głównie młodzież) po otwarciu nowego obiektu przy ul. Jeziornej:
 galeria artystyczna
 pracownie twórcze
 pracownie muzyczne
 kino (m. in. poranki)
 dyskoteki
 imprezy

2017-2020

3. Organizacja festynów i imprez (m. in. przegląd kapel rockowych) po
otwarciu amfiteatru

4.

5.

6.

Strona 85

Po 2020

2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.3.1.
Nazwa
programu
Nazwa
projektu
Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Sport i rekreacja

Rozbudowa i remonty bazy sportowej i rekreacyjnej Numer
(oprócz bazy przyszkolnej)
projektu

2.3.
2.3.1.

Zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do nowoczesnej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Gminy

Beneficjenci

GOSiR
WPN

Mieszkańcy
Zadania

1.

Numer
programu

Czas realizacji

Budowa pływalni (lokalizacja – Szreniawa lub Plewiska) lub mała
pływalnia do nauki pływania (przy jednej ze szkół lub w Szreniawie)

2. Budowa boiska treningowego (trawiastego) w Plewiskach
3. Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią, krytego
balonem- dla rozbudowy ośrodka piłkarskiego w Plewiskach ( budowa w
ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego)
4. Budowa skate-parków (Komorniki – przy kościele, Wiry – przy Orliku,
Plewiska – za boiskiem lub przy ul. Zielarskiej)

Do 2020

2015-2017

Do 2020

2013-2020

5. Budowa kolejnych obiektów wielofunkcyjnych – z placem zabaw i
siłownią zewnętrzną

Do 2020

6. Budowa placu zabaw w Komornikach (na os. Kompozytorów)

Do 2018

7. Budowa lodowiska na okres zimowy

Do 2018

8. Stworzenie traktu pieszego wzdłuż greizerówki

Do 2020
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2013-2020

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.4.1.
Nazwa
programu

Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo

Numer
programu

2.4.

Nazwa
projektu

Zwiększenie dostępności usług medycznych

Numer
projektu

2.4.1.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Zapewnienie szerszej oferty służby zdrowia o lepszej jakości

Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie
Mieszkańcy

Zadania
1.

2.

Ośrodek Zdrowia w
Komornikach

Czas realizacji

Poprawa bazy lokalowej ośrodka zdrowia w Komornikach (po
przeniesieniu GOK w inne miejsce, cały budynek w Komornikach będzie
mógł być przeznaczony dla służby zdrowia, wówczas będzie miejsce dla
rozwoju usług zdrowotnych)

2017-2018

Zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług zdrowotnych w
Komornikach

2017-2018

3.

4.

5.

6.
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2013-2020

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.4.2.
Nazwa
programu

Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo

Numer
programu

2.4.

Nazwa
projektu

Poprawa bazy lokalowej OPS

Numer
projektu

2.4.2.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Poprawa warunków funkcjonowania służb pomocy społecznej, szerszy zakres
usług pomocy społecznej
Urząd Gminy

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Beneficjenci

OPS

Mieszkańcy
Zadania

Czas realizacji

1. Poprawa bazy lokalowej OPS – niezbędna przy dalszym rozwoju
demograficznym gminy

Do 2020

2. Organizacja Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych w Plewiskach w
adaptowanym obiekcie po Herbapolu

Do 2020

3. Budowa mieszkań socjalnych

Do 2020

4.

5.

6.
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2013-2020

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.4.3.
Nazwa
programu

Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo

Numer
programu

2.4.

Nazwa
projektu

Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Numer
projektu

2.4.3.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy

Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Straż Gminna
Policja
OSP

Mieszkańcy
Zadania

Czas realizacji

1. Poprawa bazy lokalowej Straży Gminnej

Do 2020

2. Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Komornikach i Plewiskach
(miejsca publiczne, obiekty komunalne, obiekty oświatowe)

2014-2020

3. Organizacja Gminnego Centrum Współdziałania i Interweniowania
(koordynacja działań Pogotowia, Policji, PSP, OSP, Zespół Zarządzania
Kryzysowego)

2015-2016

4. Zachęta mieszkańców do integracji, pomocy sąsiedzkiej (np. „Imieniny
ulicy”, itp.)

2013-2020

5.

6.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.5.1.
Nazwa
programu
Nazwa
projektu
Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Zarządzanie Gminą

Numer
programu

2.5.

Poprawa jakości obsługi mieszkańców i efektywności Numer
działań Urzędu Gminy
projektu

2.5.1.

Poprawa zadowolenia mieszkańców i inwestorów z jakości obsługi przez Urząd
Gminy i podległe jednostki
Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Jednostki gminne

Mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

Czas realizacji

1. Utworzenie osobnej komórki zamówień publicznych (dla całego Urzędu)

Po 2014

2. Przeniesienie gospodarki mieszkaniowej do spółki gminnej

2014-2015

3. Przeprowadzenie analizy skutków finansowych realizacji wszystkich
zadań, wynikających ze studium kierunków i uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego – w celu oceny możliwości ich
wykonania

2014-2015

4. Zwiększenie kadry, zajmującej się promocją Gminy i pozyskiwaniem
środków zewnętrznych oraz utworzenie w Urzędzie Gminy stanowiska
ds. obsługi inwestorów

2014

5. Podejmowanie aktywnych działań, mających na celu meldowanie się w
Gminie nowych mieszkańców

2013-2020

6.
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2013-2020

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.6.1.
Nazwa
programu

Estetyzacja Gminy

Numer
programu

2.6.

Nazwa
projektu

Zwiększenie powierzchni terenów zielonych

Numer
projektu

2.6.1.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Poprawa estetyki Gminy, zwiększenie terenów rekreacyjnych

Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie
Mieszkańcy i goście

Zadania

Czas realizacji

1. Organizacja małych terenów zielonych, szczególnie w Plewiskach

2014-2020

2. Organizacja konkursów na najpiękniejsze obejścia, ogrody

2014-2020

3. Udostępnienie dla mieszkańców i gości parku Instytutu Włókien
Naturalnych i Przetworów Zielarskich w Plewiskach wraz z terenem przy
stawach i remizie OSP:
 ogrodzenie terenu parku
 instalacja monitoringu
 instalacja sceny na wodzie
 organizacja małej architektury

2013-2014

4.

5.

6.

Strona 91

2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 3.1.1.
Nazwa
programu

Zagospodarowanie przestrzenne

Numer
programu

3.1.

Nazwa
projektu

Zrównoważone planowanie przestrzenne

Numer
projektu

3.1.1.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy, zapewnienie terenów
pod przyszłe inwestycje publiczne
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Gminy

Beneficjenci

Mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

Czas realizacji

1. Zmiana studium i planów:
 ograniczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
 przeznaczanie terenów pod inwestycje publiczne, np. szkoły
 obniżenie zabudowy
 więcej terenów zielonych i parkingów

2013-2020

2. Stopniowe wyprowadzanie funkcji gospodarczej z terenów
mieszkaniowych

2013-2020

3. Tworzenie wyraźnych granic (np. pasy zieleni) między terenami
mieszkaniowymi i przemysłowymi

2013-2020

4. Zrównoważona ochrona gruntów rolnych
(zieleń, inwestycje gospodarczo – przemysłowe)

2014-2020

5.

6.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 3.2.1.
Nazwa
programu

Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy

Numer
programu

3.2.

Nazwa
projektu

Promocja gospodarcza i turystyczna Gminy

Numer
projektu

3.2.1.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Zwiększenie liczby inwestorów i turystów

Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie
Mieszkańcy, inwestorzy i goście

Zadania

Czas realizacji

1. Realizacja działań dot. promocji gospodarczej Gminy, obejmujących
przede wszystkim:
 analizę i ocenę atrakcyjności inwestycyjnej Gminy
 możliwości rozwoju funkcji gospodarczej Gminy
 cele promocyjne Gminy
 profil docelowy inwestora
 zestawienie potrzebnej infrastruktury
 szczegółowe formy działań, zmierzających do osiągnięcia celów
promocyjnych

2013-2020

2. Opracowanie koncepcji markowego produktu turystycznego dla Gminy
(atrakcja przyrodnicza lub historyczna, wydarzenie kulturalne lub
sportowe, itp.)

2013-2014

3. Opracowanie i wdrożenie kampanii promocyjnej produktu

2014-2020

4.

5.

6.

Strona 93

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI

2013-2020

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 3.2.2
Nazwa
programu
Nazwa
projektu
Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy
Wyznaczanie i uzbrajanie terenów pod
aktywizację gospodarczą

Numer
programu

3.2.

Numer
projektu

3.2.2.

Stwarzanie warunków do inwestowania na terenie Gminy

Urząd Gminy

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Beneficjenci

Inwestorzy
Zadania

Czas realizacji

1. Przeanalizowanie wielkości obszarów przeznaczonych w studium i
planach zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje gospodarcze i
mieszkaniowe i porównanie z ich prognozowanymi potrzebami w Gminie
- czy są wystarczające, czy też należy wyznaczać kolejne tereny

2013-2014

2. Sukcesywne uzbrajanie terenów

2014-2020

3.

4.

5.

6.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 3.2.3.
Nazwa
programu

Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy

Numer
programu

3.2.

Nazwa
projektu

Rozwój kształcenia w zakresie języków obcych

Numer
projektu

3.2.3.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Zwiększenie szans zatrudnienia na terenie Gminy

Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Szkoły

Uczniowie szkół gminnych
Zadania

Czas realizacji

1. Zwiększenie liczby zajęć lekcyjnych z języka angielskiego i niemieckiego
w szkołach podstawowych i gimnazjum (wyrównanie liczby godzin we
wszystkich szkołach)

2013-2020

2. Wprowadzenie drugiego języka obcego w szkołach podstawowych

2013-2020

3.

4.

5.

6.
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ZAŁĄCZNIK 2. FORMULARZ ANKIETY
Gmina Komorniki

ANKIETA - STRATEGIA ROZWOJU GMINY
I. Jaka jest Pana/Pani ocena warunków życia w Gminie? Proszę zaznaczyć odpowiednią
kratkę według skali:
5 - bardzo dobra, 4 - dobra, 3 - przeciętna, 2 - zła, 1 - bardzo zła.
Nie
5 4 3 2 1 mam
Pytanie/Ocena
zdania
Stan infrastruktury drogowej
Stan infrastruktury okołodrogowej (chodniki, oświetlenie, ścieżki rowerowe)
Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
Stan infrastruktury teleinformatycznej (Internet, telefony)
Stan środowiska naturalnego
Dostępność do kultury i rozrywki
Dostępność do sportu i rekreacji
Standard nauczania dzieci i młodzieży
Dostępność sklepów i usług dla ludności
Dostępność usług medycznych
Bezpieczeństwo publiczne
Możliwość podjęcia pracy w Gminie lub okolicy
Powiązania komunikacyjne wewnątrz Gminy (transport zbiorowy)
Powiązania komunikacyjne Gminy z Poznaniem (transport zbiorowy)
Estetyka Gminy, tereny zielone
Wizerunek Gminy w mediach (prasie, radiu, telewizji)
Obsługa administracyjna mieszkańców w Urzędzie Gminy
II. Proszę wymienić 3 najważniejsze atuty/silne strony Gminy Komorniki:
1.
2.
3.
III. Proszę wymienić 3 najważniejsze problemy/słabości Gminy Komorniki:
1.
2.
3.
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IV. Co Gmina powinna finansować, aby zwiększyć swoją atrakcyjność i polepszyć
warunki życia mieszkańców? Proszę nadać rangę niżej wymienionym
działaniom, wpisując w kolumnę z prawej strony odpowiednie cyfry: od 1 –
najważniejsze do 8 – najmniej ważne.
1. Modernizacje istniejących i budowa nowych dróg
2. Budowa obiektów rekreacyjnych, np. aquapark
3. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej – ścieżki rowerowe, itp.
4. Budowa obiektów kultury
5. Budowa i rozbudowa obiektów szkolnych (przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja)
6. Zakup nowych autobusów komunikacji gminnej
7. Uzbrajanie terenów pod aktywizację gospodarczą
8. Budowa mieszkań komunalnych

V. Na czym władze Gminy powinny skupić swoje działania, aby zapewnić
mieszkańcom atrakcyjne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu oraz aktywne
uczestnictwo w życiu lokalnym?
Proszę nadać rangę niżej wymienionym działaniom, wpisując w kolumnę z prawej
strony odpowiednie cyfry: od 1 – najważniejsze do 5 – najmniej ważne.
1. Organizacja imprez o charakterze sportowym
2. Organizacja imprez o charakterze rozrywkowym (np. koncerty)
3. Wspieranie działalności świetlic wiejskich
4. Rozwój zajęć pozalekcyjnych w szkołach
5. Wsparcie tworzenia lokalnych organizacji pozarządowych poprzez doradztwo i
informację

Ranga

Ranga

VI. Proszę wskazać 2 najważniejsze działania inwestycyjne(budowlano-remontowe) na terenie
Gminy, na które powinny w pierwszej kolejności zostać wydatkowane środki z budżetu
Gminy:
1.
2.
VII. Proszę wskazać 2 najważniejsze działania inwestycyjne(budowlano-remontowe) na terenie
Sołectwa, Pani/Pana zamieszkania, na które powinny w pierwszej kolejności zostać
wydatkowane środki z budżetu Gminy:
1.
2.
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VIII. Proszę wskazać 2 najważniejsze działania nieinwestycyjne (czyli zadania organizacyjnospołeczne) na terenie Gminy, na które powinny w pierwszej kolejności zostać wydatkowane
środki z budżetu Gminy:
1.
2.
IX. Proszę wskazać 2 najważniejsze działania nieinwestycyjne(czyli zadania organizacyjnospołeczne) na terenie Sołectwa, Pani/Pana zamieszkania, na które powinny w pierwszej
kolejności zostać wydatkowane środki z budżetu Gminy:
1.
2.

Proszę uzupełnić poniższą tabelkę
Wiek

18-29 lat

30-39 lat

Status zawodowy
Miejsce zamieszkania

50-59 lat

Mężczyzna

Płeć
Wykształcenie

40-49 lat

pow. 60 lat
Kobieta

Wyższe

Policealne

Średnie

Zawodowe

Podstawowe

Pracownik
etatowy

Rolnik

Przedsiębiorca

Student

Niepracujący

Sołectwo – jakie?
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