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1. Wprowadzenie
Strategia

Rozwoju

Miasta

i

Gminy

Książ

Wielkopolski

na

lata

2014-2020

jest podstawowym i jednym z najważniejszych dokumentów samorządu gminnego. Określa ona
obszary,

cele

i

kierunki

działania

władz

samorządowych

w

najbliższej

przyszłości,

przez co stanowi główne narzędzie kształtowania polityki lokalnej.
Potrzeba

planowania

strategicznego

jednostki

samorządu

terytorialnego

wynika

z założenia, że postępowanie według określonego planu przynosi dużo lepsze efekty,
niż realizowanie pojedynczych zadań inwestycyjnych, niespójnych lub nie następujących
po sobie w optymalnej kolejności. Poza tym, działania wielotorowe podejmowane przez różne
podmioty publiczne i prywatne, w ramach przyjętej i powszechnie akceptowanej Strategii Rozwoju,
przynieść mogą w dalszej perspektywie wiele wymiernych korzyści. Szczególnie ważne i pożądane są
przede wszystkim efekty w postaci zdynamizowania rozwoju Gminy oraz poprawy jakości życia jej
Mieszkańców.
Również sam proces opracowania Strategii spełnia wielorakie funkcje. Wpływa
on przede wszystkim na wzrost partycypacji społecznej, wymusza utworzenie kanałów przepływu
informacji pomiędzy partnerami, a także wpływa na zharmonizowanie działań. Według standardów
Unii Europejskiej bardzo ważnym elementem przygotowywania programów rozwoju jest uzyskanie
zgody społecznej, co do rezultatów procesu planowania, dlatego też zorganizowano konsultacje
społeczne, dające możliwość wypowiedzenia się w przedmiocie Strategii i wniesienia do niej swoich
uwag.
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Książ Wielkopolski stanowi nie tylko instrument
prowadzenia polityki lokalnej, ale również syntezę świadomych wyborów i rekomendacji
reprezentantów różnych społeczności tworzących wspólnotę samorządową. Takie podejście,
zakładające tworzenie partnerstw na etapie realizacji poszczególnych kierunków interwencji
niniejszej Strategii, będzie miało kluczowe znaczenie dla rozwoju Gminy, w tym zwłaszcza przy
pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych. Przewidywane instrumenty realizacji polityki
rozwoju
i

na

skoordynowania

lata

2014-2020,

działań

wymagają

podejmowanych

przez

bowiem
samorządy

zacieśnienia
oraz

podmioty

współpracy
prywatne

i organizacje pozarządowe w zakresie realizacji usług publicznych na rzecz Mieszkańców, turystów,
przedsiębiorców i innych klientów. Założenie takie jest też zgodne z nowym paradygmatem polityki
regionalnej państwa – wieloszczeblowym zarządzaniem Strategią.
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Inną, bardzo istotną funkcją Strategii Rozwoju jest promocja Gminy kierowana
w szczególności do samorządów wyższego szczebla oraz do podmiotów sektora prywatnego, w tym
zwłaszcza

do

inwestorów.

Strategia

jest

bowiem

ważnym

narzędziem

motywacyjnym

i kreującym nowe impulsy rozwojowe. W szczególności odnosi się to do organizacji pozarządowych i
podmiotów gospodarczych, które mogą liczyć na wsparcie podejmowanych przez siebie
przedsięwzięć, zgodnych z celami i priorytetami Strategii Rozwoju Miasta i Gminy.

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

1

Bryson J., 2004, Strategic planning for public and nonprofit organizations. A Guide to Strengthening Sustaining
Organizational Achievement, 3rd Edition, John Wiley and Son, San Francisco
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Rysunek 1. Cykl Deminga i cykl strategiczny
Źródło: Opracowanie własne

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Książ Wielkopolski na lata 2014-2020 została przygotowana
z uwzględnieniem najważniejszego zasobu endogenicznego Gminy, jakim jest kapitał ludzki.
Partycypacja społeczna ma znaczenie ze względu na nowe podejście w funkcjonowaniu regionów,
które wskazuje na to, że terytorium jest systemem złożonym o wysokim stopniu skomplikowania
i wymaga odpowiedniego zaangażowania aktorów lokalnych w proces tworzenia, wdrażania
i monitorowania Strategii, co pozwala multiplikować efekty zmian i może prowadzić do zmiany ścieżki
rozwoju danego terytorium w długim okresie.
Korzystając z danych dostępnych w statystyce publicznej oraz przy zaangażowaniu
pracowników Urzędu Miejskiego przygotowano diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy.
Na

podstawie

zgromadzonych

danych

zebranych

podczas

spotkań

z

władzami

oraz indywidualnych rozmów przeprowadzonych z Mieszkańcami sformułowano wizję, a także
schemat celów uporządkowanych hierarchicznie. Do celów określono strategię monitorowania
i ewaluacji działań strategicznych, proponując wskaźniki kontekstowe i strategiczne mierzące stopień
realizacji zamierzeń. Wyznaczone cele poddano analizie uwzględniając komplementarność ich treści
w ramach schematu oraz spójność z zapisami europejskich i krajowych dokumentów strategicznych
a także dokumentów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego: Strategii Europa 2020,
Strategii Rozwoju Kraju 2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Strategii Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. Opracowano także plan wdrażania i plan komunikacji społecznej
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dokumentu.

3. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej
3.1. Informacje ogólne
3.1.1. Położenie i uwarunkowania administracyjne
Gmina Książ Wielkopolski to gmina miejsko-wiejska położona w środkowej części
województwa wielkopolskiego, we wschodniej części powiatu śremskiego. Gmina graniczy
z sześcioma innymi gminami, tj. Gminą Dolsk i Śrem leżącymi na terenie powiatu śremskiego, Gminą
Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą i Zaniemyśl z powiatu średzkiego oraz Gminą Jaraczewo z powiatu
jarocińskiego. Gmina Książ Wielkopolski zajmuje powierzchnię 147,9 km², co stanowi jedną czwartą
powierzchni powiatu śremskiego i 0,49% powierzchni województwa. Według danych z 31 grudnia
2013 r. Gminę zamieszkiwało 8 580 osób. Siedziba Gminy znajduje się w mieście Książ Wielkopolski
(rysunek 2).
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Rysunek 2. Gmina Książ Wielkopolski w Wielkopolsce i w powiecie śremskim
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%9Bremski_i
https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=16&id_p=332&id_g

Gminę tworzy miasto Książ Wielkopolski i 21 sołectw: Chwałkowo Kościelne, Chrząstowo,
Brzóstownia, Gogolewo, Jarosławki, Kiełczynek, Kołacin, Konarskie, Konarzyce, Łężek, Ługi, Mchy,
Radoszkowo, Radoszkowo Drugie, Sebastianowo, Sroczewo, Świączyń, Włościejewki, Włościejewice,
Zaborowo i Zakrzewice.
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3.1.2. Historia
Początki Książa sięgają XII w. co udowodnione jest w dokumencie Księcia Mieszka Starego
z 1193 r. przy okazji przekazania wsi Książ na rzecz opactwa benedyktynów z Wrocławia. Od 1273 r.
w Książu znajdowała się siedziba kasztelani. Pierwotna nazwa miasta, Książe, oznaczała własność
książęcą grodu. Od XIV w. Książ był osadą szlachecką i należał kolejno do: Księskich, Pogorzelskich,
Trąbczyńskich, Zakrzewskich i Budziszewskich. Prawa miejskie uzyskał na początku XV wieku przed
1416 r., choć niektóre źródła wskazują nawet na datę przed 1407 r. W 2010 r. obchodzono 600-lecie
powstania miasta.
Pierwotnie, głównym źródłem utrzymania ludności było rolnictwo i rzemiosło. W XVII wieku
w mieście odbywały się 4 jarmarki na podstawie przywileju króla Stanisława Augusta z 15 lipca
1774 r. Po drugim rozbiorze Polski Książ znalazł się w obszarze nowo utworzonej prowincji "Prusy
południowe".
W czasie Wiosny Ludów w Książu znajdował się obóz powstańczy liczący około 1200
powstańców pod dowództwem mjr. Floriana Dąbrowskiego. W dniu 29 kwietnia 1848 r. na terenie
Książa rozegrała się bitwa z wojskami pruskimi, w której zginęło około 140 Polaków, 583 wzięto
do niewoli, a miasto spalono. Pamiątką po tym wydarzeniu są zachowane dwa kopce z prochami
pobitych.
W czasie Powstania Wielkopolskiego Książ przyczynił się do budowania niepodległej
Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiając liczący około 120 ludzi oddział powstańczy. Oddział ten został
wysłany na front leszczyński oraz pod Rawicz. Powstańcy z tego oddziału wraz z innymi stali się
zalążkiem 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich, przekształconego później w 60 Pułk Wielkopolski.
W okresie II wojny światowej, już 8 września 1939r. władze w Książu objęli miejscowi Niemcy,
wprowadzając szereg ograniczeń dla ludności polskiej. W dniu 20 października 1939 r. dokonano
na rynku masowej egzekucji na Polakach.
Książ został wyzwolony 23 stycznia 1945 r. Nowy etap działalności miasta zapoczątkowały
wybory do miejskiej rady narodowej, które odbyły się 6 marca 1945 r.
Herb Książa Wielkopolskiego przedstawia w polu czerwonym dwie białe, nakryte stożkowymi
błękitnymi daszkami, wieże obronne połączone murem, z czarnymi otwartymi bramami. Godło
to symbolizujące gród obronny, znane jest z pieczęci z XVII wieku.
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3.1.3. Kultura i dziedzictwo kulturowe
Zasoby dziedzictwa kulturowego są nieodzownym

elementem

krajobrazowym,

kompozycyjnym, architektonicznym i osadniczym Gminy. Jej obszar, a zwłaszcza teren miasta Książ
Wielkopolski, odznacza się wysokimi walorami historyczno-kulturowymi, które podnoszą jego rangę,
nadając indywidualności całej Gminie.
Na obszarze Gminy Książ Wlielkopolski znajduje się niewiele rozproszonych w poszczególnych
miejscowościach obiektów budownictwa gospodarskiego i sakralnego z różnych okresów, o różnych
wartościach historycznych i archeologicznych. Do najważniejszych obiektów zabytkowych
w poszczególnych miejscowościach należą:
w Książu Wielkopolskim:
- kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia N.M.P. i św. Mikołaja, 1755, 1948, nr rej.: 1159/A
z 22.06.1970 r.,
- kościół ewangelicki, obecnie rzym.-kat. p.w. św. Antoniego Padewskiego, 1914,
nr rej.: 2592/A z 30.05.1996 r.,
w Chrząstowie:
- zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: 1/A z 12.03.1999 r., dwór i park,
w Chwałkowie Kościelnym:
- kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła, 1819, nr rej.: 2241/A z 01.09.1992 r.,
- spichrz folwarczny, 1 poł. XIX, nr rej.: 835/A z 13.02.1970 r.,
w Gogolewie:
- zespół kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Św.,
- kościół, szach., 1779, nr rej.: 2419/A z 22.12.1932 i 258/Wlkp./A z 28.12.2005 r.,
- dzwonnica, drewniana, k. XVIII, nr rej.: 258/Wlkp./A z 28.12.2005 r.,
- cmentarz , nr rej.: j.w.,
- dwór, XVIII/XIX w, nr rej.: 1019/A z 11.03.1970 r.,
w Mchach:
- kościół parafialny p.w. św. Marcina bpa, XVI w, nr rej.: 2423/A z 31.01.1933 r.,
- ogrodzenie, nr rej.: 172/A z 18.07.1968 r.,
- plebania, 1 poł. XIX, nr rej.: 850/A z 16.02.1970 r.,
- zespół pałacowy, k. XVIII – XIX w.:
- pałac, nr rej.: 2490/A z 10.03.1952 r.
- park, nr rej.: 171/A z 18.07.1968 r.,
- spichrz, nr rej.: j/ w,
w Świączyniu:
- zespół folwarczny, k.XVIII/XIX, l.40. XIX w, nr rej.: 68/Wlkp/A z 28.12.2001 r.: gorzelnia, stodoła,
budynek inwentarsko-gospodarczy, podwórze gospodarcze, spichlerz, obora, obory z bramą
przejazdową, stodoła, szopa, wozownia, kuźnia, budynek administracyjny, stajnia,
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we Włościejewkach:
- kościół p.w. N.M.P. Niepokalanie Poczętej, pocz. XVI, nr rej.: 2429 z 22.12.1932 r.,
- zespół dworski, XIX w : (dwór, nr rej.: 881/A z 18.02.1970 r., park, nr rej.: 2174/A z 15.03.1989 r.)
w Zaborowie:
- zespół dworski, XIX/XX w : (dwór, nr rej.: 2313/A z 10.08.1994 r., park, nr rej.: 2120/A
z 13.04.1987 r.)
Konserwatorski spis obiektów architektury i budownictwa obejmuje na terenie Miasta
i Gminy Książ Wielkopolski ok. 220 obiektów. Część najliczniejszą (ok. 160 obiektów) stanowią domy
mieszkalne, mniejszą - zabudowania gospodarcze, budynki użyteczności publicznej i sakralne oraz
zabudowania dworskie.
Na terenie Gminy funkcjonuje Centrum Kultury Książ Wielkopolski. Jego głównym celem jest
szeroko pojmowany rozwój kulturalny Gminy, rozumiany jako umożliwienie dostępu do życia
kulturalnego Mieszkańcom poprzez organizowanie zajęć z zakresu kultury, sztuki, edukacji
i sportu. W Centrum prowadzone są stałe zajęcia z tańca, muzyki, plastyki i języków obcych, a także
zajęcia sportowe. Mieszkańcy mają możliwość wynajęcia sali z zapleczem kuchennym oraz sceny.
CK jest również organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez, w tym m.in. Przeglądu Orkiestr
Dętych, Zawodów Wędkarskich, Dni Miasta czy Przeglądu Piosenki dla Dzieci.
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Wchodząca w skład Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna w Książu Wlkp. zgromadziła ok. 29
tys.

książek

z

wielu

dziedzin

wiedzy.

Funkcjonalna

Biblioteka

została

przystosowana

do zróżnicowanych potrzeb czytelników. Wyodrębniona jest tradycyjna czytelnia, wypożyczalnia
i kącik dla dzieci oraz dwanaście stanowisk komputerowych, przy których czytelnicy mogą korzystać
ze zbiorów multimedialnych, informacyjnych baz danych, jak również z największego źródła
informacji jakim jest Internet.
Jako partnerzy CK wymieniane są: Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Chór Mieszany „Consensus”,
Orkiestra Dęta oraz zespoły Mażoretek.
W Gminie działa reaktywowane w 2010 r. Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów
Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim. Za cel swej działalności Bractwo obrało propagowanie
postaw patriotycznych i obronnych, krzewienie wiedzy o lokalnej historii i tradycji, a także
organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego dla Mieszkańców. Organizacja bierze czynny udział
we wszystkich uroczystościach patriotycznych w Książu. Poczet Sztandarowy Bractwa obecny jest
w ważnych wydarzeniach w Gminie.
W 2008 r. powstał Chór Mieszany „Consensus”. Pomysł utworzenia zrodził się w grupie,
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której przewodniczył proboszcz tutejszej parafii pw. św. Mikołaja w Książu Wlkp., ksiądz Andrzej
Dolski. Obecnie chór liczy 19 osób. Repertuar wykonywany przez Chór obejmuje zarówno pieśni
sakralne, jak i patriotyczne.
W Gminie od 2001 r. działa także Izba Regionalna. Jednak ze względu na brak wolnych sal
w siedzibie Centrum Kultury i w Bibliotece Publicznej, eksponaty Izby Regionalnej można oglądać
tylko kilka razy w roku - z okazji patriotycznych i historycznych wydarzeń, a także na potrzeby lekcji
bibliotecznych. Eksponaty Izby Regionalnej dotyczą historii miasta Książa Wielkopolskiego i okolic.

3.2. Społeczeństwo
3.2.1. Demografia
W 2013 r. Gminę Książ Wielkopolski zamieszkiwało 8580 osób, co stanowi 14,13% populacji
powiatu śremskiego. W latach 2007-2013 liczba Mieszkańców systematycznie wzrastała,
a w badanym okresie wzrosła o prawie 100 osób (tabela 1).
Tabela 1. Wybrane wskaźniki demograficzne Gminy Książ Wielkopolski
Liczba ludności
Liczba ludności w wieku produkcyjnym
Przyrost naturalny
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100
osób w wieku produkcyjnym
Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100
osób w wieku przedprodukcyjnym

2007
8448
5336
5,5

2008
8462
5380
3,6

2009
8479
5435
3,7

2010
8500
5483
4,5

2011
8543
5508
8,4

2012
8553
5502
3,0

2013
8580
5514
2,8

58,3

57,3

56,0

55,0

55,1

55,5

55,6

18,9

19,1

19,0

19,2

19,8

20,2

20,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wraz z ogólną liczbą ludności Gminy, rosła również liczba osób w wieku produkcyjnym
i to w tej grupie wiekowej można zaobserwować najbardziej dynamiczny wzrost. Liczba osób w wieku
produkcyjnym w poszczególnych latach stanowiła około 64% wszystkich Mieszkańców Gminy.
Wartość przyrostu naturalnego kształtowała się korzystnie i co roku przyjmowała wartości dodatnie.
Informacja ta, w zestawieniu z kolejnymi analizowanymi wskaźnikami obciążenia demograficznego
pozwala oszacować przyszły kształt struktury wiekowej Mieszkańców Gminy.
Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym
systematycznie malała (z wyjątkiem niewielkich wahań w ciągu trzech ostatnich latach). Jednocześnie
znacznie zwiększała się liczba ludności w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku
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przedprodukcyjnym. Sytuacja taka wskazuje na modyfikacje struktury wiekowej Mieszkańców Gminy.
Przy założeniu niezmiennej liczby ludności w wieku produkcyjnym, przybywa osób w wieku
poprodukcyjnym, a jednocześnie zmniejsza się liczba osób, które pracy jeszcze nie podjęły. Wskaźniki
obciążenia demograficznego w Gminie Książ Wielkopolski można określić jako niekorzystne. Ukazują
one tendencję występującą również na terenie całej Polski, jaką jest starzenie się społeczeństwa.

3.2.2. Bezpieczeństwo publiczne
W Gminie Książ Wielkopolski główną jednostką straży pożarnej jest Ochotnicza Straż Pożarna
w Książu Wielkopolskim, która powstała w 1928 r. Należy ona do Krajowego Systemu Ratownictwa
Gaśniczego (KSRG), podobnie jak OSP Chrząstowo. Przynależność do KSRG pozwala na ujednolicenie
i koordynację działań ratowniczych podejmowanych wspólnie z Państwową Strażą Pożarną. Pozostałe
jednostki OSP to:






OSP Chwałkowo Kościelne,
OSP Chrząstowo,
OSP Mchy,
OSP Włościejowice-Ługi,
OSP Kołacin.
12

Na terenie miasta Książ Wielkopolski funkcjonuje Zespół Dzielnicowych dla Gmin Książ Wlkp.
i Dolsk. Najbliższy Komisariat Policji znajduje się w Śremie.

3.2.3. Edukacja, oświata i sport
Na terenie Gminy Książ Wielkopolski znajdują się następujące szkoły i przedszkola:












Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wielkopolskim,
Niepubliczne Gimnazjum w Chrząstowie,
Zespół Szkół im. Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach z oddziałami
przedszkolnymi,
Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim,
Szkoła Podstawowa im. Emilii Szczanieckiej w Konarzycach z oddziałami przedszkolnymi,
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
z oddziałami przedszkolnymi,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowie,
Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Włościejewicach,
Przedszkole w Książu Wielkopolskim,
Niepubliczne Przedszkole we Włościejewicach,
Niepubliczne Przedszkole w Chrząstowie.
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Według danych GUS w 2012 r. do szkół podstawowych uczęszczało 620 uczniów. Liczba
komputerów z dostępem do Internetu, przeznaczona dla uczniów w szkołach podstawowych
wynosiła 58, gdzie na jeden komputer przypadało jedenastu uczniów. W tym samym roku do szkół
gimnazjalnych uczęszczało 311 uczniów, a na jeden komputer przypadało trzynastu uczniów.
Na terenie Gminy nie ma żłobka.
Na obszarze Gminy działają następujące stowarzyszenia i kluby sportowe:


Gminny Szkolny Związek Sportowy,



Klub Sportowy "Pogoń Książ Wlkp.”,



Stowarzyszenie Amatorskich Zespołów Ludowych Gminy Książ Wielkopolski „Klasa W”.

Jeśli chodzi o bazę sportową, to Gmina posiada salę sportową przy Szkole Podstawowej
w Książu Wlkp. i w Mchach, boisko do piłki nożnej w Książu Wlkp. wraz z położonym w sąsiedztwie
ogólnodostępnym kompleksem boisk sportowych Orlik 2012, a także boisko do piłki nożnej
w Mchach wraz z szatnią. Boiska znajdują się także w miejscowościach Kołacin i Włościejewki. Przy
przedszkolach i szkołach zlokalizowane są place zabaw2.

3.2.4. Opieka zdrowotna
Na terenie Gminy Książ Wielkopolski funkcjonują trzy ośrodki zdrowia: Przychodnia Lekarza
Rodzinnego - Gabinety Specjalistyczne BELLUS oraz Bellus. Przychodnia lekarza rodzinnego – oba
w Książu Wielkopolskim oraz NZOZ SANIATAS Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Mchach.
Zapewniają one dostęp do podstawowej opieki medycznej. Wyżej wymienione ośrodki nie posiadają
w swej ofercie specjalistycznych usług lekarskich. W przypadku potrzeby udania się do innej poradni
specjalistycznej, Mieszkańcy Gminy mają do dyspozycji większe miasto, jakim jest Śrem oddalone
o około 17 km. Pacjenci mają również dostęp do stomatologa.
Liczba udzielonych porad lekarskich utrzymuje się na podobnym poziomie ok. 33 tys. porad.,
co daje średniorocznie ok. 4 porady przypadające na 1 mieszkańca. Wyjątkiem był rok 2009 kiedy
liczba porad znacznie zmalała. Na terenie Gminy od 2009 r. działają dwie apteki oraz jeden punkt
apteczny (tabela 2).
Tabela 2. Opieka zdrowotna w Gminie Książ Wielkopolski
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Liczba udzielonych porad
34707 33880 13574 30542 32212 31110 32870
Liczba udzielonych porad na 1 mieszkańca
4,1
4,0
1,6
3,6
3,8
3,6
3,8
0
0
4240 4250 4272 4277 4290
Liczba ludności przypadająca na 1 aptekę ogólnodostępną
2

Na podstawie: http://www.ksiaz-wlkp.pl/?mid=2&smid=16
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

3.2.5. Problemy społeczne
Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wielkopolskim realizuje zadania z zakresu pomocy
społecznej. Jego funkcjonowanie ma na celu pomoc osobom lub całym rodzinom w ciężkich
warunkach życiowych, w jakich się znaleźli. Główne przyczyny udzielania pomocy przez OPS,
to ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, problemy w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Grupy, które
najczęściej otrzymują wsparcie to osoby bezrobotne, matki samotnie wychowujące dzieci, rodziny
wielodzietne, osoby uzależnione oraz rodziny niepełne.
Do najważniejszych zadań Ośrodka należą: przyznawanie i wypłacanie świadczeń
przewidzianych przepisami prawa, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
oraz pomoc niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia. Ośrodek zajmuje się także pomocą
dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz wsparciem w przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i narkomanii.
Analizując lata 2008-2012, liczba gospodarstw i osób, korzystających z pomocy OPS nie
zmieniała się znacząco z roku na rok (tabela 3). W 2009 r. zanotowano największą liczbę gospodarstw
domowych i osób w tych gospodarstwach, które skorzystały ze świadczeń ośrodka pomocy
społecznej.
Tabela 3. Liczba gospodarstw i osób korzystających z pomocy ośrodka pomocy społecznej
2008
Gospodarstwa domowe korzystające
ze środowiskowej pomocy społecznej
osoby w gospodarstwach domowych korzystających
ze środowiskowej pomocy społecznej

2009

2010

2011

2012

272

318

303

279

270

1108

1394

1178

1032

1003

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. w latach 2008-2013 realizował dla swoich
podopiecznych projekt dofinansowany z EFS pn. "Barwny horyzont". Był on prowadzony w ramach
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej. Działania podejmowane w projekcie skierowane były do osób bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, ale zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3.2.6. Instytucje pozarządowe
Aktywność społeczną Mieszkańców Gminy należy ocenić jako przeciętną. Od 2009 r. liczba
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fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych przypadająca na 10 tys. mieszkańców utrzymywała
się na względnie stałym poziomie i była niższa niż analogiczne wartości dla powiatu śremskiego
i województwa wielkopolskiego (tabela 4).

Tabela 4. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców
Jednostka terytorialna
Wielkopolskie
Powiat śremski
Gmina Książ Wielkopolski

2007
25
19
14

2008
26
20
17

2009
27
21
21

2010
28
22
22

2011
30
23
22

2012
31
24
23

2013
33
24
23

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na terenie Gminy Książ Wielkopolski funkcjonują następujące instytucje pozarządowe
(organizacje pozarządowe i stowarzyszenia) :











Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Chrząstowie i Dóbr Wsi Chrząstowo, Łężek i Okolic,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej we Włościejewicach,
Koło PZW nr 18,
Klub Spinningowy „NURT”,
Klub Sportowy „Pogoń Książ Wlkp.”,
Gminny Szkolny Związek Sportowy,
Stowarzyszenie Amatorskie Zespoły Ludowe Gminy Książ Wlkp. „Klasa W”,
Kurkowe Strzeleckie Bractwo im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp.,
Koło Łowieckie „Knieja”,
Stowarzyszenie Pracodawców Książ Wlkp.

Na terenie Gminy funkcjonują także Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniorów, a także Gromada
Zuchów przy Hufcu w Śremie.

3.3. Gospodarka
3.3.1. Działalność gospodarcza
Przedsiębiorstwa na terenie Gminy

to

przede

wszystkim

mikroprzedsiębiorstwa

(zatrudniające do 9 osób). Stanowią one 94,73% wszystkich podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w REGON. Odsetek o wartości 4,25% stanowią małe przedsiębiorstwa. Na terenie
Gminy działają również przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 50 osób. Najważniejsze firmy
w Gminie prezentuje tabela 5.
Tabela 5. Znaczące przedsiębiorstwa w Gminie Książ Wielkopolski w 2013 r.
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Konbet Sp. z o.o.
Polin Sp. z o.o.
Książ – Rol Sp. z o.o.
Walczak Sp. z o.o.
Piekarnia Ciastkarnia Książ Zenon i Wojciech Stiller Sp.j.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Książ Wlkp.

W roku 2013 w rejestrze REGON na terenie Gminy zarejestrowane były 683 podmioty
gospodarki narodowej, co stanowiło ponad 10,9 % podmiotów powiatu śremskiego (tabela 6).
W Gminie dominującym sektorem gospodarki był handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa
pojazdów samochodowych. W 2013 r. 171 podmiotów gospodarczych i 156 osób fizycznych
wpisywało się w ten rodzaj działalności. Prawie 25% podmiotów gospodarczych i 28% osób fizycznych
zarejestrowanych w REGON prowadziły właśnie tę formę działalności gospodaczej. Do dominujących
branż można zaliczyć również budownictwo, przetwórstwo przemysłowe i rolnictwo.
Tabela 6. Struktura działalności według branż w 2013 r.
Branża

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

Liczba podmiotów
gospodarczych
wpisanych do
rejestru REGON

Liczba osób
fizycznych
prowadzących
działalność
gospodarczą

liczba

%

liczba

%

69

10

59

11

83
145

12
21

62
137

11
25

171

25

156

28

42

6

40

7

10

1

9

2

6
9
18
13

1
1
3
2

5
7
2
13

1
1
0
2

20

3

8

1

18
26
10

3
4
1

4
24
2

1
4
0

43

6

28

5

683

100

556

100
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Ponad średnią powiatową w strukturze branż wyróżniał się udział rolnictwa, budownictwa
i edukacji (rysunek 3). Wyraźnie mniejszy udział w strukturze branż w Gminie w porównaniu
z powiatem zanotowano w takich sekcjach jak: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
handel hurtowy i detaliczny, działalność związana z obsługa rynku nieruchomości oraz opieka
zdrowotna i pomoc społeczna.
Sekcja S+T+U
Sekcja R
Sekcja Q
Sekcja P
Sekcja N+O
Sekcja M
Sekcja L
Sekcja K
Sekcja J
Sekcja I
Sekcja H
Sekcja G
Sekcja F
Sekcja C+D+E
Sekcja A+B
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Rysunek 3. Procentowy udział podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność
gospodarczą wg rejestru REGON w powiecie śremskim oraz w Gminie Książ Wielkopolski
w roku 2013
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wskaźnikiem świadczącym o poziomie przedsiębiorczości Mieszkańców jest liczba
podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców. Wyniósł on w Gminie w 2013 r. 796, co w porównaniu z wartością 1027 w powiecie
pozwala stwierdzić o wiele niższy poziom tej cechy u Mieszkańców Gminy. Analizując wskaźnik liczby
nowo zarejestrowanych jednostek prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych
w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców, Gmina osiągnęła w roku 2013 wynik 81, co stanowi
wartość mniejszą od średniej powiatowej, która wynosi 91. Pomimo iż wartości wskaźników
dla Gminy są niższe od powiatowych, to wyniki z zakresu działalności gospodarczej stwarzają
możliwości rozwoju nowych i istniejących firm.
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3.3.2. Rynek pracy
W Gminie Książ Wielkopolski liczba osób bezrobotnych zwiększyła się i zmniejszała z roku
na rok. Bardzo duży wzrost liczby osób pozostających bez pracy zanotowano w roku 2009 i 2012
(tabela 7). W 2013 r. w Gminie zarejestrowanych było 380 osób bezrobotnych. Porównując pierwszy
rok z rokiem ostatnim w analizowanym okresie 2007-2013, liczba osób bezrobotnych zwiększyła się
o 83%. Wzrastał również odsetek osób bezrobotnych przypadający na ludność w wieku
produkcyjnym. Odsetek ten zwiększył się o 3 punkty procentowe, tj. z 3,9% do 6,9%. W ostatnim roku
analizy, w porównaniu do roku początkowego, odsetek bezrobotnych mężczyzn był wyższy o 4,3
punktu procentowego, natomiast odsetek bezrobotnych kobiet zwiększył się o 1,7 punktu
procentowego w stosunku do roku początkowego. Odsetek bezrobotnych kobiet był wyższy
niż odsetek bezrobotnych mężczyzn, różnica wynosiła 2,4 punktu procentowego.
Tabela 7. Liczba osób bezrobotnych i osób w wieku produkcyjnym
Liczba osób w wieku produkcyjnym
Liczba bezrobotnych ogółem w tym:
Mężczyźni
Kobiety
Liczba osób bezrobotnych przypadająca na
ludność w wieku produkcyjnym (w %) w tym:
Mężczyźni
Kobiety

2007
5336
207
41
166

2008
5380
181
49
132

2009
5435
332
141
191

2010
5483
314
133
181

2011
5508
289
109
180

2012
5502
393
164
229

2013
5514
380
171
209

3,9

3,4

6,1

5,7

5,2

7,1

6,9

1,5
6,5

1,7
5,2

4,9
7,5

4,5
7,1

3,7
7,1

5,6
9,0

5,8
8,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

3.3.3. Rolnictwo
Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2010 r., na terenie Gminy 91% z użytków rolnych
należących do gospodarstw rolnych stanowią grunty orne (tabela 8). Ponadto przeważają łąki (9,8%)
i pastwiska (2,23%). Lasy w gospodarstwach rolnych stanowią niewielki odsetek nieprzekraczający
wartości 3%, natomiast nieużytki rolne stanowią odsetek prawie 6%.

Tabela 8. Powierzchnia i struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych
Powierzchnia i struktura użytkowania gruntów
powierzchnia w
%
ha
grunty ogółem
11 263,57
100
użytki rolne
10 289,44
91,35
grunty orne
8908,62
79,09
łąki
1106,25
9,82
pastwiska
251,61
2,23
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sady
lasy
nieużytki

22,96
311,92
662,21

0,20
2,77
5,88

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego na 2010 r.

Działalność rolniczą prowadzą indywidualne gospodarstwa rolne w liczbie 682 (tabela 9).
W Gminie przeważają gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha. Gospodarstwa małej i średniej
wielkości z przedziału od 1-5 ha i od 5-10 ha razem stanowią prawie połowę liczby wszystkich
gospodarstw. Szesnaście procent stanowią gospodarstwa wielkości od 10-15 ha, a ich obszar stanowi
13,4% ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych w Gminie. Gospodarstwa duże - powyżej 15 ha,
stanowią ok. 20% liczebności, przy czym zajmują one 73% powierzchni wszystkich gospodarstw.
Tabela 9. Liczba i powierzchnia gospodarstw rolnych w Gminie Książ Wielkopolski
Wielkość
ogółem
do 1 ha włącznie
powyżej 1 ha
1 – 5 ha
5 – 10 ha
10 – 15 ha
> 15 ha

Liczba gospodarstw rolnych
szt.
682
123
559
197
114
109
139

%
100
18,04
81,96
28,89
16,72
15,98
20,38

Powierzchnia gospodarstw
rolnych
w ha
11263,57
70,01
11193,56

w%
100
0,62
99,38

551,46

4,90
8,63
13,14
72,71

972,36
1479,72
8190,02

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego na 2010 r.

Klasy bonitacyjne gleb oraz struktura gospodarstw mają kluczowy wpływ na uprawy roślinne
na terenie Gminy. Jakość bonitacyjna gleb w Gminie nie jest wysoka. Według Instytutu Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach Gmina Książ Wielkopolski ma średni wskaźnik
jakości bonitacyjnej gleb na poziomie 57,9 pkt (gminy w Wielkopolsce osiągają wskaźniki od 41,6 pkt.
do 94,9 pkt.). Prawie połowę użytków rolnych gminy stanowią gleby dobre klas III i IV, które
podlegają ochronie. Pozostałą część gruntów gminy tworzą gleby niskich klas bonitacyjnych (V i VI Rz,
tzw. gleby marginalne).
Obecnie w strukturze upraw przeważają zboża (tabela 10), które stanowią ponad 81% upraw.
Znaczną część upraw – 8,6% stanowią uprawy przemysłowe oraz uprawy rzepaku i rzepiku – ok. 7%.,
W Gminie niewiele jest upraw buraków cukrowych i ziemniaków oraz innych warzyw gruntowych.
W ostatnich kilku latach na znaczeniu zyskały także uprawy kukurydzy.
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Tabela 10. Powierzchnia zasiewów upraw
Powierzchnia zasiewów wybranych upraw
ha

%

ogółem

8385,43

100

zboża razem

6811,19

81,23

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi

6387,74

76,18

ziemniaki

93,08

1,11

uprawy przemysłowe

721,93

8,61

buraki cukrowe

134,05

1,60

rzepak i rzepik razem

587,88

7,01

0

0,00

13,09

0,16

strączkowe jadalne na ziarno razem
warzywa gruntowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego na 2010 r.

Hodowla zwierząt w Gminie odgrywa znaczącą rolę w rolnictwie. Głównym kierunkiem
w hodowli zwierząt jest chów bydła mlecznego oraz trzody chlewnej. Według danych GUS w roku
2010 liczba gospodarstw zajmujących się chowem drobiu wynosiła 359, co stanowiło ponad połowę
istniejących gospodarstw, chowem bydła zajmowały się 243 gospodarstwa a chowem trzody
chlewnej 393 gospodarstwa (tabela 11).
Tabela 11. Liczba gospodarstw rolnych z wyszczególnieniem prowadzonej hodowli zwierząt
Liczba gospodarstw rolnych z wyszczególnieniem prowadzonej hodowli zwierząt
bydło razem
243
bydło krowy
198
trzoda chlewna razem
393
trzoda chlewna lochy
284
konie
18
drób ogółem razem
359
drób ogółem drób kurzy
351
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego na 2010 r.

3.4. Środowisko
3.4.1. Ochrona środowiska
Walorem Gminy jest zróżnicowana struktura przyrodniczo-krajobrazowa o układzie
równoleżnikowych pasm, którą tworzą: Pradolina Warszawsko-Berlińska, Wysoczyzna Leszczyńska
i Pradolina Obry. Pierwszy obszar obejmuje północny teren Gminy. Stanowi ją terasa zalewowa
z łęgami nadwarciańskimi i licznymi starorzeczami oraz terasa środkowa z krajobrazami polno –
łąkowymi i leśno – łąkowymi, urozmaicona starorzeczami i pagórkami wydmowymi. Ta część Gminy
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charakteryzuje się korzystnymi warunkami dla rozwoju funkcji rekreacyjnej. Wysoczyzna Leszczyńska
obejmująca środkową część obszaru Gminy o zróżnicowanej wartości krajobrazowej, posiada tereny
o dużej przydatności dla produkcji rolnej. Fragment zachodniej części tego obszaru leży
w granicach Pojezierza Krzywińskiego. Jest ono bardzo atrakcyjne dla wypoczynku i turystyki
ze względu na umiejscowienie w zachodniej części obszaru rynny polodowcowej z Jeziorem
Jarosławskim oraz w środkowej części „bramy lodowcowej” Włościejewki – Kiełczynek. Pradolina
Obry obejmuje południową część Gminy, która reprezentuje krajobraz łęgów olszowo-jeziorowych.
Wysoka wartość przyrodnicza i krajobrazowa fragmentu Pradoliny Warszawsko –Berlińskiej
w północno-zachodniej części Gminy, gdzie występuje krajobraz polodowcowy, predysponuje obszar
do włączenia go do Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Łęgi Mechlińskie”, położonego w Gminie
Śrem.
Na terenie Gminy wyodrębniony jest również obszar Natura 2000 Rogalińska Dolina Warty
PLH300012. Cały chroniony teren ma powierzchnię 14 753,6 ha i położony jest w powiecie
poznańskim w gminach Kórnik, Mosina i Puszczykowo oraz w powiecie śremskim w gminach
Brodnica, Książ Wielkopolski, Śrem i Zaniemyśl. Chroni 10 typów siedlisk przyrodniczych, w tym dwa
o znaczeniu priorytetowym, osiem gatunków zwierząt oraz jeden gatunek rośliny.
Szata roślinna Gminy jest urozmaicona. Jej walorem jest stosunkowo duża lesistość, która
wynosi 23,2% ogólnej powierzchni, przy średniej lesistości woj. wielkopolskiego, wynoszącej 25,2%.
Dominują siedliska borów mieszanych świeżych i lasów mieszanych ze składem gatunkowym: dąb,
buk, jodła, świerk z dodatkiem sosny. Lasy, jako najbardziej aktywne ekosystemy środowiska,
stwarzają bardzo dobre warunki dla wypoczynku pobytowego i wędrówek turystycznych.
Wydmy w pradolinie porośnięte są głównie sosną i świerkiem. Ze względu na małą odporność
siedliska borów świeżych na zdeptywanie i łatwość uruchomienia piasków luźnych, penetracja
turystyczna na wydmach – w rejonie wsi: Zawory, Zakrzewice, Gogolewo - winna być ograniczona
do wyznaczonych szlaków.
Siedliska lasów wilgotnych i borów mieszanych wilgotnych z drzewostanem: brzoza, dąb,
jesion, świerk, olcha występują głównie w dolinach: Obry, Kanału z Książa, rynnie Jarosławskiej
i wokół terenów źródłowych cieków koło Włościejewek. Są to lasy niekorzystne dla wypoczynku
z uwagi na warunki klimatyczne, wynikające z wysokiego położenia poziomu wód gruntowych.
Położenie północnej części Gminy w ważnym korytarzu ekologicznym – Pradolinie
Warszawsko-Berlińskiej powoduje konieczność szczególnej ochrony istniejących tam lasów
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oraz wprowadzenia nowych zalesień. Na terenie Gminy zlokalizowanych jest 11 pomników przyrody.

3.4.2. Turystyka
Gmina posiada przeciętne walory przyrodniczo - krajobrazowe, które stanowią podstawę
jej zagospodarowania rekreacyjnego. Wartościami Gminy są przede wszystkim zasoby leśne
oraz mozaikowa struktura krajobrazu przeplatana wodami powierzchniowymi.
Walory terenów wiejskich są podstawą dla rozwoju różnych form turystyki, wypoczynku
i rekreacji związanych z: wodą (plaże, kąpieliska, kajakarstwo, wędkarstwo), lasem (turystyka piesza
i rowerowa, zbieranie płodów rolnych i runa leśnego) i otwartą przestrzenią (wycieczki przyrodnicze,
kolarstwo, jeździectwo).
Obecnie rejonami zainwestowania rekreacyjnego są:




rejon Jeziora Jarosławskiego,
rejon środkowo-zachodni i centralny Gminy: wieś Chrząstowo i miasto Książ Wielkopolski,
fragment północnej części Gminy, okolice Sroczewa i Gogolewa.

Bazą dla uprawiania różnych form turystyki i wypoczynku jest istniejące wyposażenie
w infrastrukturę turystyczno-wypoczynkową nad Jeziorem Jarosławskim, gdzie urządzonym
22

kąpieliskiem i plażą administruje Centrum Kultury Książ Wlkp.
Przez teren Gminy przebiegają trzy szlaki rowerowe: „Kosynierów” (szlak zielony o długości
24,3 km), ”Łącznik Jarosławski” (szlak żółty o długości 5,8 km) i „Łącznik do Starych Kościółków (szlak
żółty o długości 7,8 km) oraz dwa piesze szlaki turystyczne: szlak niebieski ze Śremu do Gogolewa
o długości 21,2 km i szlak zielony z Ziemina przez Włościejewki, Książ Wlkp. i Gogolewo do Jarocina.

Lokalni przedsiębiorcy oferują na terenie Gminy niewielką liczbę całorocznych miejsc
noclegowych, a ruch turystyczny uwidacznia się przede wszystkim w sezonie letnim (tabela 12).
Liczba przybywających do Gminy turystów malała z roku na rok.
Tabela 12. Liczba miejsc noclegowych i udzielonych noclegów w Gminie Książ Wielkopolski
2007
miejsca noclegowe całoroczne VII
udzielone noclegi ogółem I-XII

0
6968

2008
0
6565

2009
0
5116

2010
0
4188

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

2011
0
3852

2012
10
3634

2013
10
2880
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3.5. Infrastruktura techniczna
3.5.1. Drogi i mała infrastruktura
Na terenie Gminy w 2013 r. było ok. 184 km dróg gminnych, z czego ponad jedną trzecią
stanowiły drogi publiczne (tabela 13). Nawierzchnię bitumiczną posiada natomiast 28% dróg
publicznych. Stan dróg ogólnie określić można jako dobry. Część dróg gminnych wymaga
modernizacji. Na terenie Gminy zlokalizowane są także drogi powiatowe. Przez miasto Książ
Wielkopolski przebiega droga wojewódzka nr 436, która łączy się z drogą krajową nr 11 w Klęce.
Tabela 13. Długość dróg gminnych
Całkowita długość dróg gminnych w km
w tym drogi publiczne
o nawierzchni: bitumicznej
z kostki brukowej
z tłucznia kamiennego
gruntowej polepszonej żwirem, tłuczniem, żużlem

184
64,190
18,390
1,490
3,750
4,350

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM w Książu Wlkp.

Przy wjeździe do Książa od strony Śremu znajduje się przystanek PKS (ul. Dworcowa), kolejny
znajduje się na skrzyżowaniu ulic Dębniackiej i Nowomiejskiej. Autobusami można pojechać
m.in. do

Błażejewa, Chwałkowa

Kościelnego, Jarocina, Poznania i

Śremu.

Lokalizacja

Gminy

w sąsiedztwie większych miast z dostępnością czasową do centrum tych miast wynoszącą ok. 2030min. (Śrem 22 min., Jarocin 23 min., Środa Wlkp. 27 min.), pozwala na sprawne przemieszczanie
się w sposób pośredni na duże odległości (w skali województwa i kraju, a także w ruchu
międzynarodowym). Połączenie pomiędzy sąsiednimi gminami jest realizowane kilka razy dziennie.
Komunikacja jest możliwa dzięki PKS Poznań S. A., firmie Marco Polo oraz firmie Jarocińskie Linie
Autobusowe.

3.5.2. Wodociągi i kanalizacja
Na koniec 2013 r. wg danych GUS długość sieci wodociągowej w Gminie Książ Wielkopolski
wynosiła 135,3 km (tabela 14), a stopień zwodociągowania - ponad 99%. Gmina Książ Wlkp.
zaopatrywana jest w wodę z trzech ujęć wody wraz ze Stacjami Uzdatniania Wody
w miejscowościach: Książ Wlkp., Konarzyce i Mchy za pomocą studni głębinowych z pokładów
czwartorzędowych.
W/w ujęcia wody posiadają Pozwolenia Wodno-Prawne na pobór wody i odprowadzanie wód
popłucznych.
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Tabela 14. Długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Długość sieci w km
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
wodociągi 134,3 134,3 134,3 134,8 135,3 135,3 135,3
kanalizacja 10,9 10,9 10,9 10,9 17,7 17,7 17,7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Długość sieci kanalizacyjnej w Gminie na koniec 2013 r. wynosiła 17,7 km (tabela 16). Miasto
Książ Wielkopolski jest prawie w 100% skanalizowane, natomiast z terenów wiejskich tylko
miejscowość Radoszkowo Drugie ma kanalizację sanitarną – długość sieci 1,3 km. Ścieki z kanalizacji
sanitarnej są odprowadzane do Oczyszczalni Ścieków w Kiełczynku o przepustowości Q = 570
m3/dobę. Na dzień dzisiejszy w Oczyszczalni wykonywane są niezbędne konserwacje i remonty
oraz trwają prace przygotowawcze związane z jej modernizacją i rozbudową. Ścieki z miejscowości
znajdujących się w obszarze wiejskim Gminy Książ Wlkp. i nieposiadające sieci kanalizacji sanitarnej
gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, dostarczane są wozami asenizacyjnymi do Oczyszczalni
Ścieków w Kiełczynku.
W miejscowościach o zwartej zabudowie planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej,
a w pozostałych, ścieki będą nadal gromadzone w zbiornikach bezodpływowych lub utylizowane
w szambach ekologicznych.
Zakład Usług Komunalnych w Książu Wielkopolskim został powołany w 1997 r.
do wykonywania zadań własnych Gminy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie
potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:






zaopatrzenie w wodę pitną ludności, przemysłu i rolnictwa na terenie Gminy Książ Wlkp.,
w zakresie istniejącej sieci,
odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych w zakresie istniejących urządzeń oczyszczających,
eksploatacja, konserwacje i modernizacje urządzeń oraz sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych oraz studni publicznych,
współdziałanie w monitorowaniu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych,
gospodarowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz zarząd nieruchomościami
wspólnymi.

3.5.3. Gospodarka odpadami
Gmina realizuje postanowienia, które znajdują się w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach. Posiada Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Książ Wielkopolski uchwalony 18 lutego 2013 r. uchwałą nr XXVIII/187/2013 Rady Miejskiej w Książu
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Wielkopolskim. W Gminie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany w mieście
Książ Wielkopolski, gdzie Mieszkańcy mogą dostarczać zużyte opony, wszelkie odpady niebezpieczne
(farby, rozpuszczalniki, kleje, itp.), baterie i akumulatory, urządzenia elektryczne i elektroniczne,
odpady budowlane oraz odpady wielkogabarytowe.

3.5.4. Energetyka i gazownictwo
Przez północną część Gminy przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego
napięcia 110 KV relacji GPZ Środa Wlkp. - GPZ Śrem oraz linia elektroenergetyczna wysokiego
napięcia 400 KV relacji Ostrów Wlkp. - Poznań Plewiska. Na terenie Gminy nie ma stacji
energetycznych rozdzielczych 110/15 KV, a jedynie stacje transformatorowe15/0,4 KV. Ze stacji
rozdzielczych 110/15 KV znajdujących się poza obszarem Gminy (np. w Śremie, Środzie Wlkp.,
Jarocinie) wyprowadzone są linie średniego napięcia 15 KV, które poprzez stacje transformatorowe
15/0,4 KV i linie niskiego napięcia zaopatrują odbiorców w energię elektryczną.
Ogólna ocena stanu technicznego sieci 15 kV jest dobra, jednak co do możliwości wzrostu
zaopatrzenia na energię elektryczną występują istotne bariery techniczne i zaczyna występować
deficyt mocy.
Gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 200 mm relacji Śrem – Nowe Miasto nad Wartą
przebiega przez południową część Gminy. W rejonie wsi Mchy od tego gazociągu odgałęzia się
w kierunku południowym gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 80 mm do miasta Borek Wlkp.
Od strony miejscowości Jaraczewo doprowadzona jest sieć gazowa średniego ciśnienia PE de
125mm do miasta Książ Wlkp. Sieć gazowa zasila również miejscowości Mchy, Brzóstownię
oraz Chwałkowo Kościelne. Miasto i Gmina Książ Wielkopolski wyposażona jest w sieć gazową
o długości 36 km obejmującą miasto i część wiosek.

3.5.5. Informatyzacja
Teren Gminy pokryty jest w całości zasięgiem sieci GSM głównych operatorów sieci
komórkowych w Polsce. Na terenie samorządu znajdują się wieże przekaźnikowe, które poprawiają
jakość zasięgu tych sieci. W Gminie Książ Wielkopolski pokrycie Internetem szerokopasmowym
zarówno w technologii kablowej (linia telefoniczna), jak i w technologii radiowej obejmuje obecnie
blisko 65% jej powierzchni. W obrębie Gminy działają trzy zewnętrzne firmy prywatne, z których dwie
oferują usługi w technologii radiowej, a jedna - usługi w technologii światłowodowej.
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Obecnie Samorząd Województwa Wielkopolskiego planuje inwestycje w zakresie rozbudowy
sieci światłowodowej, co stwarza szansę dostępu do Internetu pozostałej części Gminy Książ
Wielkopolski.

4. Analiza SWOT
Do identyfikacji atutów i słabości Miasta i Gminy Książ Wielkopolski wykorzystano analizę
SWOT. Narzędzie to umożliwiło wskazanie mocnych i słabych stron Gminy oraz szans i zagrożeń
wynikających z czynników zewnętrznych mających swoje źródło poza Gminą. Czynniki, które
kształtują sytuację Gminy można podzielić na dwie grupy kryteriów. Pierwsza z nich identyfikuje
czynniki na podstawie miejsca powstawania lub miejsca występowania. Można wyróżnić czynniki,
które zlokalizowane są na terenie Gminy i wynikają z jej potencjału endogenicznego oraz takie,
na które Gmina nie ma wpływu. Na oddziaływania tego pierwszego typu Gmina ma wpływ, choć
wyjątkami

o

bardzo

niewielkiej

możliwości

modyfikacji

są

np.

środowisko

naturalne

czy ukształtowanie terenu ściśle związane z lokalizacją. Czynniki egzogeniczne pozostają poza
bezpośrednim wpływem Gminy i swoje źródło mają w bliższym i dalszym otoczeniu. Drugą grupą
kryteriów jest charakter oddziaływania czynnika, który może być pozytywny lub negatywny.
Analiza SWOT jest popularnym narzędziem analitycznym, który za zadanie ma przede
wszystkim uporządkować informacje. Jest używana powszechnie we wszystkich obszarach
planowania strategicznego, jako pierwszy etap planowania gromadzący dane. W procesie
przygotowania Strategii, analizę SWOT zastosowano w czterech obszarach: społeczeństwo,
gospodarka, infrastruktura i środowisko. Dane zostały opracowane na podstawie materiałów
zebranych podczas spotkań strategicznych, które odbyły się w Urzędzie Miejskim w Książu
Wielkopolskim w dniach 10 i 28 lipca 2014 r. Zgromadzone informacje przedstawiono poniżej.

Tabela 15. Analiza SWOT dla obszaru społeczeństwo
SPOŁECZEŃSTWO
Mocne strony
Słabe strony
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Wzrost liczby Mieszkańców (osiedlanie się
na terenie Miasta i Gminy nowych osób)
Bogata oferta edukacyjna i kulturalna
Dobra jakość infrastruktury społecznej
(wyremontowane świetlice wiejskie)
Dobra jakość infrastruktury sportowej
Współpraca CK z innymi organizacjami/
instytucjami przy organizacji imprez
Skupione usługi użyteczności publicznej
(UM, USC, Biblioteka, OPS, ZUK, Policja,
Bank)
Sukcesywnie zwiększana liczba miejsc
parkingowych
Sprawność działania Urzędu Miejskiego
i jego jednostek organizacyjnych
Wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród
Mieszkańców
Dobra współpraca z partnerem
zagranicznym
Dostępność opieki przedszkolnej
Przyjazne miejsce do wypoczynku (rzeka,
jeziora, lasy)
Dbałość o estetykę przestrzeni
(wyremontowane budynki, kościoły, zabytki)
Szanse
Możliwość pozyskania zewnętrznych
środków finansowych (Unia Europejska,
Mechanizm Norweski, itp.)
Wzrost poziomu wykształcenia
Upowszechnianie współpracy
międzygminnej lokalnych grup (powiatowa,
krajowa)
Promowanie postaw przedsiębiorczych
Deklarowana polityka prorodzinna państwa
Upowszechnienia wychowania
przedszkolnego
Europejska mobilność
Możliwość współpracy instytucjonalnej
w ramach projektów międzynarodowych










Mała liczba miejsc pracy na terenie Gminy
Słaba dostępność do rynku pracy poza
Gminą
Ukryte bezrobocie
Brak mobilności osób bezrobotnych i ich
niska aktywność w przekwalifikowaniu się
Starzejące się społeczeństwo
Nieefektywna sieć szkół
Brak domów pobytu dziennego dla osób
starszych i wymagających opieki
Utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów
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Zagrożenia
Sytuacja demograficzna w kraju
Starzejące się społeczeństwo
Nasilający się proces emigracji
Ubożenie społeczeństwa
Odchodzenie od tradycyjnych norm
społecznych
Pogarszający się stan zdrowia społeczeństwa
(choroby cywilizacyjne)

Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 16. Analiza SWOT dla obszaru gospodarka
GOSPODARKA
Mocne strony
Słabe strony
Działalność Stowarzyszenia Pracodawców
 Lokalizacja poza głównymi szlakami
Książ Wielkopolski
komunikacyjnymi w powiecie
Starania o utworzenie Specjalnej Strefy
 Brak dużych zakładów pracy
Ekonomicznej
 Mała liczba gospodarstw agroturystycznych
Rozwinięta sieć małych i średnich
 Rozdrobnienie gospodarstw rolnych
przedsiębiorstw
 Traktowanie rolnictwa jako „zabezpieczenia
Szkolenia dla przedsiębiorców/rolników
pracy” – kreowanie ukrytego bezrobocia
Działalność Unii Gospodarczej Regionu
 Niska skłonność do zmian
Śremskiego (w obszarach: turystyka,
i przekwalifikowania gospodarstw rolnych
promocja, przedsiębiorczość)
 Występowanie obszarów NATURA 2000
Bliskość terenów leśnych
 Brak strategicznych inwestorów tworzących
Czyste środowisko sprzyjające tworzeniu
wiele miejsc pracy (w szczególności
inicjatyw działalności rolniczej i około
zagranicznych)
rolniczej
 Utrudniony odstęp do Internetu
w niektórych miejscach
Szanse
Zagrożenia
Możliwość pozyskania zewnętrznych
 Problemy małych gospodarstw rolnych
środków finansowych (Unia Europejska,
 Odpływ kapitału zagranicznego do innych
Mechanizm Norweski, itp.)
krajów Unii Europejskiej lub poza Europę
Szkolenia dla przedsiębiorców
 Niestabilna sytuacja polityczna Europy
Tworzenie stref ekonomicznych i programów
Wschodniej
aktywizacyjnych
 Brak aktywności młodego pokolenia
Wzrost poziomu edukacji oraz jej
 Migracja ludzi młodych
dostosowanie do potrzeb rynku pracy
 Niska opłacalność produkcji rolnej
Rozwój „małej przedsiębiorczości”
 Problem marginalizacji terenów
Rozwój działów specjalnych w rolnictwie
peryferyjnych
Rozwój agroturystyki
 Postępujące zjawisko ubożenia wsi
Działania integrujące przestrzeń obszarów
 Rosnące bezrobocie w skali kraju
funkcjonalnych aglomeracji w kraju
Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 17. Analiza SWOT dla obszaru infrastruktura
INFRASTRUKTURA
Mocne strony
Słabe strony
Dobra sieć dróg
 Lokalizacja w oddaleniu od większych miast
i ciągów komunikacyjnych
Dobrze rozwinięty system oświetleniowy
 Lokalizacja na pograniczu powiatów
Częściowa gazyfikacja Gminy
 Problemy z łącznością z Internetem
Dobrze rozbudowana sieć wodociągowa
w niektórych miejscach
Zorganizowany Punkt Selektywnej Zbiórki
 Brak całkowitej gazyfikacji Gminy
Odpadów Komunalnych
 Brak obwodnicy
Dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna
 Brak komunikacji kolejowej
Dobry stan techniczny budynków
użyteczności publicznej (świetlice, placówki
 Słabo rozwinięta sieć kanalizacji
oświatowe)
 Brak znaczących instalacji odnawialnych
Dobry stan techniczny budynków zasobów
źródeł energii
komunalnych
 Zanikanie połączeń autobusowych
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
z większymi miastami
w niektórych budynkach użyteczności
 Wymagająca modernizacji sieć wodociągowa
publicznej
 Zagrożenie trwałości wałów
Przygotowanie planistyczne Urzędu
przeciwpowodziowych na rzece Warcie
Miejskiego
 Niedostateczna długość ścieżek rowerowych
Szanse
Zagrożenia
Możliwość pozyskania zewnętrznych
 Wzrost tranzytu
środków finansowych (Unia Europejska,
 Wzrost kosztów budowy i utrzymania
Mechanizm Norweski, itp.)
infrastruktury oraz jej szybkie zużywanie się
Rozwój przedsiębiorczości związany z
 Brak ekonomicznego uzasadnienia inwestycji
nowoczesnymi technologiami
infrastrukturalnych
Regulacje prawne gospodarki odpadami
 Protesty społeczności związane z budową
komunalnymi
farm wiatrowych
Projekt „Wielkopolska Sieć
 Spadek znaczenia transportu kolejowego
Szerokopasmowa”
Źródło: Opracowanie własne
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Tabela 18. Analiza SWOT dla obszaru środowisko
ŚRODOWISKO
Mocne strony
Słabe strony
Oddalenie od głównych szlaków
 Brak kompleksowej infrastruktury
komunikacyjnych
kanalizacyjnej
Walory przyrodnicze sprzyjające
 Pokrywa azbestowa niektórych zabudowań
wypoczynkowi (rzeka, jeziora, lasy)
 Wysokoemisyjne indywidualne systemy
Czyste środowisko
grzewcze
Obszar chroniony NATURA 2000
 Uciążliwości związane z żerowaniem bobrów
Brak instalacji obciążających środowisko
Uregulowane rowy melioracyjne
Wydajne stacje uzdatniania wody
Możliwość eksploatacji istniejących złóż
surowcowych
Dobrze rozwinięta sieć wodna
Szanse
Zagrożenia
Możliwość pozyskania zewnętrznych
 Niefrasobliwe gospodarowanie odpadami
środków finansowych (Unia Europejska,
(dzikie wysypiska)
Mechanizm Norweski, itp.)
 Wielkie fermy hodowlane
Rozwój idei wytwarzania energii odnawialnej  Kłusownictwo
Zmiana przepisów
 Palenie odpadów
Programy Oczyszczania Kraju z Azbestu
 Degradacja środowiska wraz z działalnością
Możliwość pozyskania dofinansowania do
gospodarczą
modernizacji indywidualnych systemów
grzewczych
Przepisy unijne w zakresie energetyki ze
źródeł odnawialnych
Źródło: Opracowanie własne
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5. Wizja
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Miasto i Gmina Książ Wielkopolski charakteryzujące się nieskażonym
środowiskiem naturalnym, oferują Mieszkańcom korzystne warunki do życia
w ekologicznej i czystej przestrzeni. Bogactwo przyrody i walory krajobrazu
tworzą uzasadnione przesłanki do rozwoju wypoczynku i rekreacji,
a zewnętrzni inwestorzy oraz lokalni przedsiębiorcy wzmacniają stabilność
gospodarczą Gminy.
Wciąż żywa pamięć o wydarzeniach historycznych oraz zintegrowana
społeczność lokalna wykazująca się inicjatywą oddolną, ma realny wpływ
na planowanie przyszłości.
Gmina Książ Wielkopolski to przyjazne i atrakcyjne miejsce
zamieszkania, pracy i odpoczynku.
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6. Cele
6.1. Schemat celów
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1.

Aktywny kapitał ludzki

1.1. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku
pracy oraz wzrost zaangażowania społecznego
1.1.1. Wzmacnianie kompetencji społecznych młodych
Mieszkańców Gminy w zakresie przedsiębiorczości
i ekologii
1.1.2. Poprawa jakości kształcenia
1.1.3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych na bazie
placówek oświatowych i kulturalnych
1.1.4. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu
1.1.5. Reorganizacja obwodów szkolnych
1.2. Budowa kapitału społecznego na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego
1.2.1. Wsparcie organizacyjne badań profilaktycznych
dla mieszkańców
1.2.2. Aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych
i wykluczonych społecznie
1.2.3. Wzmocnienie współpracy z organizacjami
integrującymi działania kulturalne (KGW, OSP, NGO, CK,
Biblioteka, placówki oświatowe)

2. Rozwinięta infrastruktura

3. Stabilna gospodarka

2.1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej

3.1. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy

2.1.1. Przebudowa i modernizacja sieci dróg (także we
współpracy z powiatem i województwem)

3.1.1. Uruchomienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

2.1.2.
Budowa
i
przebudowa
infrastruktury
okołodrogowej (chodniki, ścieżki rowerowe, ścieżki
nordicwalking, oświetlenie)
2.2. Poprawa jakości infrastruktury sieciowej
2.2.1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
2.2.2. Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa
oczyszczalni przydomowych
2.2.3. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej
2.3. Wsparcie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego oraz budowa instalacji odnawialnych
źródeł energii
2.3.1. Budowa infrastruktury zwiększającej dostęp
do Internetu w ramach projektu „Wielkopolska Sieć
Szerokopasmowa”
2.3.2. Stworzenie punktów dostępu do Internetu w
miejscach publicznych

3.1.2. Tworzenie korzystnych warunków do rozwoju
przedsiębiorczości – współpraca z instytucjami wsparcia
małej średniej przedsiębiorczości
3.1.3. Promowanie współpracy z NGO, innymi gminami
oraz partnerami zagranicznymi w celu rozwijania
i promowania działalności gospodarczej
3.1.4. Opracowanie strategii promocji Gminy
3.1.5 Wsparcie informacyjne dla osób chcących założyć
działalność
gospodarczą
–
aktywizacja
osób
bezrobotnych
3.2. Wzrost konkurencyjności produktów i usług
na rynku lokalnym
3.2.1. Wsparcie i promocja nowych produktów i usług
związanych z terenem Gminy
3.2.2. Wsparcie instytucjonalne inwestycji związanych
z nieuciążliwą działalnością produkcyjną
3.3. Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej Gminy
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1.2.4. Edukacja ekologiczna Mieszkańców

2.3.3. Wsparcie instytucjonalne realizacji projektów
związanych z odnawialnymi źródłami energii (szkolenia,
organizacja spotkań)

3.3.1. Stworzenie oferty rekreacyjnej i sportowej

1.2.5. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia

2.4. Modernizacja infrastruktury społecznej

3.3.2. Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
na terenie Gminy

1.3. Wzmocnienie potencjału administracji publicznej

2.4.1. Poprawa stanu
użyteczności publicznej

1.3.1. Cyfryzacja Urzędu Miejskiego i wzrost dostępności
usług publicznych drogą internetową
1.3.2. Szkolenia kompetencyjne dla pracowników
administracji publicznej
1.3.3. Nawiązanie współpracy w ramach partnerstwa
instytucjonalnego oraz uczestnictwo w projektach
wspierających rozwój lokalny i regionalny

technicznego

budynków

2.4.2. Poprawa jakości infrastruktury sportu i rekreacji
2.5. Poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost poczucia
bezpieczeństwa Mieszkańców
2.5.1. Ochrona ładu przestrzennego dotycząca
zachowania tożsamości kulturowej regionu w aspekcie
urbanistycznym i architektonicznym
2.5.2. Aktywizowanie mieszkańców w zakresie dbałości
o estetykę domów i ich otoczenia
2.5.3.
Dostosowanie
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych obiektów użyteczności publicznej
2.5.4. Wsparcie planistyczne planowanych inwestycji
na terenach inwestycyjnych Gminy
2.5.5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego
2.6. Poprawa jakości środowiska naturalnego
2.6.1. Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów
2.6.2. Usunięcie azbestu z pokryć dachowych
2.6.3. Likwidacja i ograniczenie niskiej emisji m.in. przez
promocję nowych technologii grzewczych wśród
Mieszkańców
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6.2. Komplementarność celów
Wśród celów, jakie zostały wyodrębnione do realizacji w Gminie Książ Wielkopolski znajdują
się cele w stosunku do siebie komplementarne (tabela 19). Komplementarność celów jest cechą
pozwalającą na to, by podejmowane działania niosły za sobą racjonalne wydatkowanie środków,
a także możliwość uzyskania dodatkowych korzyści przez beneficjentów na różnych etapach realizacji
Strategii. Komplementarność celów przyczynia się do oszczędności środków i czasu, ułatwia realizację
zadań, zwiększa użyteczność usług, a także wpływa na generowanie dodatkowych i trwalszych
produktów i rezultatów.
Tabela 19. Komplementarność celów w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Książ Wielkopolski
na lata 2014-2020
1.2.4.

1.1.1.

Wzmacnianie kompetencji społecznych młodych
Mieszkańców Gminy w zakresie przedsiębiorczości
i ekologii

2.5.7

2.3.3.

1.2.3.

1.1.3.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych na bazie placówek
oświatowych i kulturalnych

2.4.1.
2.4.2.
2.3.3.
1.3.1.

1.1.4.

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu

2.3.1.
2.3.2.

1.2.2.

Aktywizacja osób starszych,
i wykluczonych społecznie

niepełnosprawnych

2.5.3.
3.3.2.
1.3.3.

1.2.4.

Wzmocnienie
współpracy
z
organizacjami
integrującymi działania kulturalne (KGW, OSP, NGO,
CK, Biblioteka, placówki oświatowe)

3.1.2.
1.1.3.
2.4.1.

1.2.5.

Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia

3.3.2.

Edukacja ekologiczna Mieszkańców
Likwidacja i ograniczenie niskiej emisji m.in. przez
promocję nowych technologii grzewczych wśród
Mieszkańców
Wsparcie
instytucjonalne
realizacji
projektów
związanych z odnawialnymi źródłami energii (szkolenia,
organizacja spotkań)
Wzmocnienie
współpracy
z
organizacjami
integrującymi działania kulturalne (KGW, OSP, NGO,
CK, Biblioteka, placówki oświatowe)
Poprawa stanu technicznego budynków użyteczności
publicznej
Poprawa jakości infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
Wsparcie
instytucjonalne
realizacji
projektów
związanych z odnawialnymi źródłami energii (szkolenia,
organizacja spotkań)
Cyfryzacja Urzędu Miejskiego i wzrost dostępności
usług publicznych drogą internetową
Budowa
infrastruktury
zwiększającej
dostęp
do Internetu w ramach projektu „Wielkopolska Sieć
Szerokopasmowa”
Stworzenie punktów dostępu do Internetu w miejscach
publicznych
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
obiektów użyteczności publicznej
Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
na terenie Gminy
Nawiązanie współpracy w ramach partnerstwa
instytucjonalnego oraz uczestnictwo w projektach
wspierających rozwój lokalny i regionalny
Promowanie współpracy z NGO, innymi gminami
oraz partnerami zagranicznymi w celu rozwijania
i promowania działalności gospodarczej
Organizacja zajęć pozalekcyjnych na bazie placówek
oświatowych i kulturalnych
Poprawa stanu technicznego budynków użyteczności
publicznej
Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
na terenie Gminy
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2.4.1.
2.4.2.
1.1.4.
1.3.1.

Cyfryzacja Urzędu Miejskiego i wzrost dostępności
usług publicznych drogą internetową

2.3.1.
2.3.2.

1.3.3.

Nawiązanie współpracy w ramach partnerstwa
instytucjonalnego oraz uczestnictwo w projektach
wspierających rozwój lokalny i regionalny

3.1.3.

2.1.2.

Budowa i rozbudowa infrastruktury okołodrogowej
(chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie)

3.3.2.

2.3.1.

Budowa
infrastruktury
zwiększającej
dostęp
do Internetu w ramach projektu „Wielkopolska Sieć
Szerokopasmowa”

1.1.4.
1.3.1.
2.3.2.
1.2.4.
2.3.3.

Wsparcie
instytucjonalne
realizacji
projektów
związanych z odnawialnymi źródłami energii
(szkolenia, organizacja spotkań)

2.6.3.
3.2.2.
1.1.3.

2.4.1.

Poprawa stanu technicznego budynków użyteczności
publicznej

2.5.4.

Wsparcie planistyczne planowanych
na terenach inwestycyjnych Gminy

3.1.4.

Opracowanie strategii promocji Gminy

inwestycji

1.2.3.
3.2.2.
3.2.1
3.3.1.

Poprawa stanu technicznego budynków użyteczności
publicznej
Poprawa jakości infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu
Budowa
infrastruktury
zwiększającej
dostęp
do Internetu w ramach projektu „Wielkopolska Sieć
Szerokopasmowa”
Stworzenie punktów dostępu do Internetu w miejscach
publicznych
Promowanie współpracy z NGO, innymi gminami
oraz partnerami zagranicznymi w celu rozwijania
i promowania działalności gospodarczej
Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
na terenie Gminy
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu
Cyfryzacja Urzędu Miejskiego i wzrost dostępności
usług publicznych drogą internetową
Stworzenie punktów dostępu do Internetu w miejscach
publicznych
Edukacja ekologiczna Mieszkańców
Likwidacja i ograniczenie niskiej emisji m.in. przez
promocję nowych technologii grzewczych wśród
Mieszkańców
Wsparcie instytucjonalne inwestycji związanych
z nieuciążliwą działalnością produkcyjną
Organizacja zajęć pozalekcyjnych na bazie placówek
oświatowych i kulturalnych
Wzmocnienie
współpracy
z
organizacjami
integrującymi działania kulturalne (KGW, OSP, NGO,
CK, Biblioteka, placówki oświatowe)
Wsparcie instytucjonalne inwestycji związanych
z nieuciążliwą działalnością produkcyjną
Wsparcie i promocja nowych produktów i usług
związanych z terenem Gminy
Stworzenie oferty sportowej i rekreacyjnej

Źródło: Opracowanie własne

6.3. Spójność celów
Cele wyznaczone do zrealizowania w ramach Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Książ
Wielkopolski na lata 2014-2020 zostały sformułowane jako wyraz potrzeb i postulatów zgłoszonych
przez Mieszkańców Gminy i swoją formą realizują zamierzania nowej polityki regionalnej. Niemniej
jednak nie pozostają one bez związku z ustaleniami dokonanymi w dokumentach strategicznych
Polski i Unii Europejskiej. Analiza spójności celów Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Książ Wielkopolski
na lata 2014-2020 z celami zawartymi w Strategii Rozwoju Kraju 2020, Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2010-2020 oraz Strategii Europy 2020 wykazała, że znaczna większość celów jest
zbieżna (tabela 20). Spójność celów wykazało również porównanie z dokumentami strategicznymi
samorządu wojewódzkiego tj. Strategią Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz projektem
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Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ver. 9.0 (tabela 21).
Tabela 20. Spójność celów Gminy Książ Wielkopolski z zewnętrznymi dokumentami strategicznymi
1. AKTYWNY KAPITAŁ LUDZKI
Strategia Rozwoju
Krajowa Strategia Rozwoju
Kraju 2020
Regionalnego 2010 - 2020
1.1

1.2

Dostosowanie oferty edukacyjnej
do potrzeb rynku pracy
oraz wzrost zaangażowania
społecznego

Budowa kapitału społecznego na
rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego

I.3.2. Rozwój
kapitału
społecznego
III.2.1.
Podnoszenie
jakości
i dostępności
usług publicznych
II.5.1.
Zapewnienie
powszechnego
dostępu
do Internetu
II.4.2. Poprawa
jakości kapitału
ludzkiego
III.1.1.
Zwiększenie
aktywności osób
wykluczonych
i zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
III.2.1.
Podnoszenie
jakości
i dostępności
usług publicznych
III.1.1.
Zwiększenie
aktywności osób
wykluczonych
i zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
II.4.1. Zwiększanie
aktywności
zawodowej
I.3.2. Rozwój
kapitału
społecznego

1.3.1. Rozwój kapitału
intelektualnego, w tym
kapitału ludzkiego
i społecznego
2.2. Wspieranie obszarów
wiejskich o najniższym
poziomie dostępu
Mieszkańców do dóbr
i usług warunkujących
możliwości rozwojowe
2.2.1. Usługi edukacyjne
i szkoleniowe

Strategia
Europa 2020
1. Inteligentny
rozwój –
gospodarka
oparta
na wiedzy
i innowacji
3. Rozwój
sprzyjający
włączeniu
społecznemu
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2.2. Wspieranie obszarów
wiejskich o najniższym
poziomie dostępu
mieszkańców do dóbr
i usług warunkujących
możliwości rozwojowe
2.2.2. Usługi medyczne
2.2.5. Usługi kulturalne

3. Rozwój
sprzyjający
włączeniu
społecznemu
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1.3

Wzmocnienie potencjału
administracji publicznej

III.2.1.
Podnoszenie
jakości
i dostępności
usług publicznych
II.5.2.
Upowszechnienie
wykorzystania
technologii
cyfrowych
I.1.1.
Uporządkowanie
kompetencji
umożliwiające
realizację działań
rozwojowych
III.3.3. Tworzenie
warunków
dla rozwoju
ośrodków
regionalnych,
subregionalnych
i lokalnych
oraz wzmacniania
potencjału
obszarów
wiejskich
III.3.1. Tworzenie
warunków
instytucjonalnych,
prawnych
i finansowych
dla realizacji
działań
rozwojowych
w regionach

1.3.1. Rozwój kapitału
intelektualnego, w tym
kapitału ludzkiego
i społecznego
2.2. Wspieranie obszarów
wiejskich o najniższym
poziomie dostępu
Mieszkańców do dóbr
i usług warunkujących
możliwości rozwojowe
2.2.3. Usługi komunikacyjne
1.3.3. Zwiększanie
możliwości wprowadzania
rozwiązań innowacyjnych
przez przedsiębiorstwa
i instytucje regionalne
3.3 Przebudowa
i wzmocnienie koordynacji
w systemie
wieloszczeblowego
zarządzania
3.4 Wspomaganie budowy
kapitału społecznego
dla rozwoju regionalnego
w oparciu o sieci
współpracy między różnymi
aktorami polityki regionalnej

1. Inteligentny
rozwój –
gospodarka
oparta
na wiedzy
i innowacji
3. Rozwój
sprzyjający
włączeniu
społecznemu
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2. ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA

2.1

Poprawa jakości infrastruktury
drogowej

Strategia Rozwoju
Kraju 2020

Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego 2010 - 2020

II.7.2.
Modernizacja
i rozbudowa
połączeń
transportowych
III.2.1.
Podnoszenie
jakości
i dostępności
usług publicznych

1.2.3. Pełniejsze
wykorzystanie potencjału
rozwojowego obszarów
wiejskich
2.5. Zwiększanie dostępności
transportowej do ośrodków
wojewódzkich na obszarach
o najniższej dostępności
1.2.1. Zwiększanie
dostępności komunikacyjnej
wewnątrz regionów

Strategia
Europa 2020
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2.2

Poprawa jakości infrastruktury
sieciowej

III.2.1.
Podnoszenie
jakości
i dostępności
usług publicznych

2.3

Wsparcie rozbudowy
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego oraz budowa
instalacji odnawialnych źródeł
energii

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

2.4

Modernizacja infrastruktury
społecznej

III.2.1.
Podnoszenie
jakości
i dostępności
usług publicznych

1.2.3. Pełniejsze
wykorzystanie potencjału
rozwojowego obszarów
wiejskich
2.2. Wspieranie obszarów
wiejskich o najniższym
poziomie dostępu
mieszkańców do dóbr
i usług warunkujących
możliwości rozwojowe
2.2.4. Usługi komunalne
i związane z ochroną
środowiska
2.2. Wspieranie obszarów
wiejskich o najniższym
poziomie dostępu
mieszkańców do dóbr
i usług warunkujących
możliwości rozwojowe
2.2.3. Usługi komunikacyjne
1.2.1. Zwiększanie
dostępności komunikacyjnej
wewnątrz regionów
1.3.5. Dywersyfikacja źródeł
i efektywne wykorzystanie
energii oraz reagowanie
na zagrożenia naturalne

2.2. Wspieranie obszarów
wiejskich o najniższym
poziomie dostępu
mieszkańców do dóbr
i usług warunkujących
możliwości rozwojowe
2.2.1. Usługi edukacyjne
i szkoleniowe
2.2.4. Usługi komunalne
i związane z ochroną
środowiska

1. Inteligentny
rozwój –
gospodarka
oparta
na wiedzy
i innowacji
2.
Zrównoważony
rozwój –
wspieranie
gospodarki
efektywniej
korzystającej
z zasobów,
bardziej
przyjaznej
środowisku
i bardziej
konkurencyjnej
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2.5

Poprawa ładu przestrzennego
oraz wzrost poczucia
bezpieczeństwa Mieszkańców

2.6

Poprawa jakości środowiska
naturalnego

3.1

Zwiększenie atrakcyjności
inwestycyjnej Gminy

III.1.1.
Zwiększenie
aktywności osób
wykluczonych
i zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
III.2.1.
Podnoszenie
jakości
i dostępności
usług publicznych
I.1.5.
Zapewnienie ładu
przestrzennego
I.3.3. Zwiększenie
bezpieczeństwa
obywatela
II.6.4. Poprawa
stanu środowiska

1.3.5. Dywersyfikacja źródeł
i efektywne wykorzystanie
energii oraz reagowanie
na zagrożenia naturalne

1.3.5. Dywersyfikacja źródeł
i efektywne wykorzystanie
energii oraz reagowanie
na zagrożenia naturalne
2.2. Wspieranie obszarów
wiejskich o najniższym
poziomie dostępu
Mieszkańców do dóbr i usług
warunkujących możliwości
rozwojowe
2.2.4. Usługi komunalne
i związane z ochroną
środowiska
3. STABILNA GOSPODARKA
Strategia Rozwoju
Krajowa Strategia Rozwoju
Kraju 2020
Regionalnego 2010 - 2020
II.2.4. Poprawa
1.3.7. Współpraca
warunków
międzynarodowa
ramowych
3.4 Wspomaganie budowy
dla prowadzenia
kapitału społecznego
działalności
dla rozwoju regionalnego
gospodarczej
w oparciu o sieci
III.3.1. Tworzenie
współpracy między różnymi
warunków
aktorami polityki regionalnej
instytucjonalnych, 1.3.3. Zwiększanie
prawnych
możliwości wprowadzania
i finansowych
rozwiązań innowacyjnych
dla realizacji
przez przedsiębiorstwa
działań
i instytucje regionalne
rozwojowych
1.3.4. Wspieranie rozwoju
w regionach
instytucji otoczenia biznesu
(IOB)
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1. Inteligentny
rozwój –
gospodarka
oparta
na wiedzy
i innowacji
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2.4

Modernizacja infrastruktury
społecznej

III.2.1.
Podnoszenie
jakości
i dostępności
usług publicznych

3.3

Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej
Gminy

II.2.4. Poprawa
warunków
ramowych
dla prowadzenia
działalności
gospodarczej

2.2. Wspieranie obszarów
wiejskich o najniższym
poziomie dostępu
mieszkańców do dóbr
i usług warunkujących
możliwości rozwojowe:
2.2.1. Usługi edukacyjne
i szkoleniowe
2.2.4. Usługi komunalne
i związane z ochroną
środowiska
1.2.4. Efektywne
wykorzystanie w procesach
rozwojowych potencjału
specjalizacji terytorialnej
1.3.6. Wykorzystanie
walorów środowiska
przyrodniczego
oraz potencjału dziedzictwa
kulturowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Kraju 2020,
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz Strategii Europy 2020

2.
Zrównoważony
rozwój –
wspieranie
gospodarki
efektywniej
korzystającej
z zasobów,
bardziej
przyjaznej
środowisku
i bardziej
konkurencyjnej
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Tabela 21. Spójność celów Gminy Książ Wielkopolski z zewnętrznymi dokumentami strategicznymi

1.1

1.2

Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku
pracy oraz wzrost zaangażowania społecznego

Budowa kapitału społecznego na rzecz rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego

Strategia
Województwa
Wielkopolskiego
do 2020 roku
1.3. Rozbudowa
infrastruktury na rzecz
społeczeństwa
informacyjnego
5.5. Zwiększenie
dostępności
do podstawowych
usług publicznych
8.5. Wzmacnianie
włączenia społecznego
7.1. Poprawa
warunków, jakości
i dostępności edukacji
5.5. Zwiększenie
dostępności
do podstawowych
usług publicznych
8.5. Wzmacnianie
włączenia społecznego
8.3. Poprawa stanu
zdrowia mieszkańców
i opieki zdrowotnej
8.4. Promocja
zdrowego stylu życia

Wielkopolski
Regionalny Program
Operacyjny
na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 2:
Priorytet
Inwestycyjny 2.3
Oś Priorytetowa 9:
Priorytet
Inwestycyjny 10.4
Oś Priorytetowa 8:
Priorytet
Inwestycyjny 10.1

Oś Priorytetowa 6:
Priorytet
Inwestycyjny 8.10
Priorytet
Inwestycyjny 8.5
Oś Priorytetowa 9:
Priorytet
Inwestycyjny 9.1
Oś Priorytetowa 7:
Priorytet
Inwestycyjny 9.4
Priorytet
Inwestycyjny 9.7
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1.3

Wzmocnienie potencjału administracji publicznej

2.1

Poprawa jakości infrastruktury drogowej

2.2

Poprawa jakości infrastruktury sieciowej

1.3. Rozbudowa
infrastruktury na rzecz
społeczeństwa
informacyjnego
5.5. Zwiększenie
dostępności
do podstawowych
usług publicznych
9.3. Sprawna,
innowacyjna
administracja
samorządowa
6.3. Rozwój sieci
i kooperacji
w gospodarce regionu
9.6. Rozwój
współpracy
terytorialnej
9.1. Tworzenie
warunków
dla zarządzania
rozwojem regionu
Strategia
Województwa
Wielkopolskiego do
2020 roku
1.1. Zwiększenie
spójności sieci
drogowej
5.5. Zwiększenie
dostępności
do podstawowych
usług publicznych
6.8. Przygotowanie
i racjonalne
wykorzystanie
terenów
inwestycyjnych
6.8. Przygotowanie
i racjonalne
wykorzystanie
terenów
Inwestycyjnych
2.7. Poprawa
gospodarki wodno –
ściekowej

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

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

Oś Priorytetowa 4:
Priorytet
Inwestycyjny 6.2
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2.3

Wsparcie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego oraz budowa instalacji odnawialnych
źródeł energii

2.4

Modernizacja infrastruktury społecznej

2.5

Poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców

2.6

Poprawa jakości środowiska naturalnego

1.3. Rozbudowa
infrastruktury na rzecz
społeczeństwa
Informacyjnego
3.2. Rozwój produkcji
i wykorzystanie
alternatywnych źródeł
energii
8.7. Kształtowanie
skłonności
Mieszkańców
do zaspokajania
potrzeb wyższego
rzędu
8.11. Poprawa
warunków
mieszkaniowych
8.10. Ochrona i
utrwalanie dziedzictwa
kulturowego
8.11. Poprawa
warunków
mieszkaniowych
2.8. Ochrona zasobów
wodnych i wzrost
bezpieczeństwa
powodziowego
2.1. Wsparcie ochrony
przyrody
2.2. Ochrona
krajobrazu
2.6. Uporządkowanie
gospodarki odpadami
2.7. Poprawa
gospodarki wodno –
ściekowej
2.10. Promocja postaw
ekologicznych

Oś Priorytetowa 2:
Priorytet
Inwestycyjny 2.3
Oś Priorytetowa 3:
Priorytet
Inwestycyjny 4.1
Oś Priorytetowa 8:
Priorytet
Inwestycyjny 10.1

Oś Priorytetowa 4
Priorytet
Inwestycyjny 6.3

Oś Priorytetowa 4:
Priorytet
Inwestycyjny 6.1
Priorytet
Inwestycyjny 6.2
Priorytet
Inwestycyjny 6.4
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3.1

3.2

3.3

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy

Wzrost konkurencyjności produktów i usług na rynku
lokalnym

Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej Gminy

6.3. Rozwój sieci
i kooperacji
w gospodarce regionu
8.1. Wzmacnianie
aktywności
zawodowej
9.1. Tworzenie
warunków
dla zarządzania
rozwojem regionu
9.6. Rozwój
współpracy
terytorialnej
6.8. Przygotowanie
i racjonalne
wykorzystanie
terenów
inwestycyjnych
6.11. Rozwój
gospodarki społecznej
2.1. Wsparcie ochrony
przyrody
2.9. Poprawa
przyrodniczych
warunków
dla rolnictwa
7.3. Promocja
przedsiębiorczości
i zatrudnialności
6.10. Poprawa
warunków dla rozwoju
rolnictwa
i przetwórstwa
rolnego

6.8. Przygotowanie
i racjonalne
wykorzystanie
terenów
inwestycyjnych
6.13. Rozwój biznesu
i usług zdrowotnych
8.4. Promocja
zdrowego stylu życia

Oś Priorytetowa 6:
Priorytet
Inwestycyjny 8.7
Oś Priorytetowa 1:
Priorytet
Inwestycyjny 3.1
Priorytet
Inwestycyjny 3.3
Priorytet
Inwestycyjny 3.4

Oś Priorytetowa 1:
Priorytet
Inwestycyjny 3.1
Priorytet
Inwestycyjny 3.3
Priorytet
Inwestycyjny 3.4
Oś Priorytetowa 6:
Priorytet
Inwestycyjny 8.7
Priorytet
Inwestycyjny 8.9
Oś Priorytetowa 3:
Priorytet
Inwestycyjny 4.5
Oś Priorytetowa 7:
Priorytet
Inwestycyjny 9.7
Oś Priorytetowa 1:
Priorytet
Inwestycyjny 3.1
Priorytet
Inwestycyjny 3.3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,
projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ver. 9.0
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7. Wdrażanie
Do podstawowych wymogów sprawnego wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Książ
Wielkopolski na lata 2014-2020 należą skuteczne działania związane z czuwaniem nad realizacją
celów, a zwłaszcza monitorowanie postępów i identyfikowanie trudności. Za zadanie wdrażania
zapisów Strategii odpowiedzialny jest Burmistrz. Cele pośrednie i cele bezpośrednie zawarte
w Strategii realizować będą poszczególne Referaty Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., a także
jednostki podległe Urzędowi, w których kompetencjach zawierają się konkretne działania.
System wdrażania Strategii powinien być oparty o praktyki przyjęte w systemach zarządzania
projektami, gdzie kluczową osobą jest postać kierownika projektu zajmującego się koordynacją
zadań, motywacją do ich realizacji oraz komunikacją pomiędzy poszczególnymi pracownikami/
jednostkami, które wykonują działania. Realizacja poszczególnych celów bezpośrednich i pośrednich
powinna odbywać się wraz z przyjętym planem działań, który powinien być na bieżąco aktualizowany
co najmniej raz w roku (np. w momencie uchwalania budżetu Gminy lub Wieloletniej Prognozy
Finansowej).
Ważnym punktem wdrażania Strategii jest także monitorowanie celów pośrednich. Pozwala
ono na bieżące kontrolowanie procesów wdrożeniowych i osiąganie zamierzonych efektów,
eliminowanie trudności i wprowadzanie ewentualnych zmian w treści i zakresie zadeklarowanych
działań i zadań. Weryfikacja zapisów i stopnia realizacji zamierzeń powinna skłaniać
do podejmowania działań przyspieszających wdrożenie, szukania możliwości wsparcia realizacji zadań
w zewnętrznych jednostkach i z pomocą zewnętrznych źródeł finansowania. W momencie pojawienia
się nowych możliwości czy też wystąpienia uciążliwych trudności należy działania Strategii
odpowiednio przemodelować nadając celom, działaniom i zadaniom nowy kształt, tak aby
nowopowstała sytuacja nie zagroziła powodzeniu wdrożenia, ale wpłynęła na przyspieszenie
pojawienia się wyników. Działania zmierzające do aktualizacji Strategii powinny być poprzedzone
ewaluacją i procesem monitorowania oraz wnikliwą analizą otoczenia i czynników egzogenicznych
mogących mieć wpływ na powodzenie Strategii.
W przypadku rozłożenia odpowiedzialności za wdrożenie Strategii aktualne wydaje się
poszukiwanie partnerów publicznych i prywatnych, którym można wydelegować zadania i powierzyć
realizację wybranych działań. Możliwość taką niesie ze sobą Ustawa o partnerstwie publicznoprywatnym.
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8. Monitoring i ewaluacja
Założeniem systemu monitoringu jest odpowiedź na pytanie, jak realizacja Strategii wpływa
na realizację założonej wizji i głównych celów strategicznych. W celu odpowiedzi na te pytanie
zbudowano system wskaźników powiązanych z różnymi poziomami celów, jakie zostały przyjęte
w Strategii. Wskaźniki kontekstowe odpowiadają poziomowi wizji oraz celów strategicznych ogólnych
i mają za zadanie zobrazować sytuację w poszczególnych obszarach. Jest ich niewiele, charakteryzują
się wysokim poziomem ogólności i nie ma trudności w dotarciu do nich. Wskaźniki kontekstowe
wybrane do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Książ Wielkopolski na lata 2014-2020 (tabela 22)
powinny być relatywizowane za pomocą porównania do podobnych jednostek (w tym przypadku
do gmin o podobnej wielkości, liczbie mieszkańców, potencjale gospodarczym, itp., do gmin
uważanych za wzorce, do średniej powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej). Analiza wskaźników
kontekstowych powinna obejmować analizę statyczną i dynamiczną opartą na benchmarkingu.
Oprócz oceny zjawiska, którego wskaźnik dotyczy należy uwzględnić także kierunek i tempo
zachodzenia zmian.

Tabela 22. Wskaźniki kontekstowe dla monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Książ Wielkopolski na lata 2014-2020
1. AKTYWNY KAPITAŁ LUDZKI
a. Liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców (szt.)
b. Komputery w szkołach z dostępem do Internetu (szt.)
c. Wskaźnik obciążenia demograficznego
2. ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA
a. Liczba kursów autobusowych w ciągu doby (szt.)
b. Liczba osób korzystająca z wodociągów (os)
2
c. Gęstość sieci rozdzielczej na 100 km2 (km/km )
3. STABILNA GOSPODARKA
a. Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (szt.)
b. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym (os)
c. Udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (%)
Źródło: Opracowanie własne

W celu oceny wskaźników kontekstowych zastosowano intuicyjną logikę świateł drogowych
pogłębioną o wskazanie na kierunek zmian (tabela 23). Przy ocenie kierunku zmian należy uwzględnić
także charakter wskaźnika (stymulanta, destymulanta, nominanta).
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Tabela 23. Wskaźniki kontekstowe i ich interpretacja graficzna
Wskaźnik
Wskaźnik o charakterze stymulanty

Grafika

Wskaźnik o charakterze stymulanty
Wskaźnik o charakterze destymulanty
Wskaźnik o charakterze destymulanty

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

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

Poza wskaźnikami kontekstowymi do każdego z celów strategicznych dopasować można
mierniki i wskaźniki wynikające z corocznie obowiązkowo składnych sprawozdań z działań, jakie
zostały podjęte w danym obszarze. Na podobnej zasadzie co ocena wskaźników kontekstowych
należy stworzyć zestawienie i ocenić wskaźniki strategiczne dla każdego z celów zawartych
w Strategii.
Ocena stopnia realizacji zamierzeń zawartych w zapisach Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Książ Wielkopolski na lata 2014-2020 pozwala na odniesienie się do tego co już zostało zrobione
i określenie skuteczności, efektywności i wydajności dotychczasowych działań. Monitoring pozwala
także na określenie ogólnego poziomu rozwoju jednostki samorządowej. Brak skuteczności
we wdrażaniu zapisów Strategii lub przedwczesna realizacja celów jest impulsem do zmiany
priorytetów w układzie celów oraz redefiniowania założeń.

9. Komunikowanie
Informacje na temat dokumentu Strategii będą przekazywane w sposób ciągły od początku
jej projektowania i obejmą wszystkie jej etapy. Komunikacja społeczna ma na celu zwiększenie
udziału społeczności Gminy w działaniach służących rozwojowi Miasta i Gminy, podwyższenie
poziomu zaufania wobec władz Gminy oraz zebranie opinii pomocnych przy podejmowaniu decyzji
przez Radę Miejską. Otrzymanie informacji zwrotnej pozwoli na prawidłowe modyfikowanie
dokumentu. Partnerami społecznymi w procesie wymiany informacji będą: Mieszkańcy, partnerzy
prywatni i organizacje pozarządowe.
Opracowywane, udostępniane i aktualizowane będą takie elementy dokumentu jak:
diagnoza, analiza SWOT, schemat celów z zadaniami oraz procesy monitoringu i ewaluacji w formie

48

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

danych i raportów zamieszczonych na stronie internetowej. Informacje na temat samego
dokumentu, jak i procesu wdrażania, będą dostępne również na tablicy informacyjnej Urzędu
Miejskiego, na stronie internetowej www.ksiaz-wlkp.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu.
Komunikowanie Strategii realizowane przez władze Gminy obejmować będzie przede
wszystkim:






konsultacje z Mieszkańcami,
organizowanie zebrań wiejskich,
biuletyny i tablice informacyjne,
możliwość zabrania głosu w sprawie aktualizacji działań Strategii (dostęp na stronie
internetowej do formularza uwag dotyczących Strategii),
działania promocyjne.

Komunikacja społeczna będzie miała również wpływ na kształtowanie wizerunku Gminy
i może posłużyć jako narzędzie do promocji Gminy Książ Wielkopolski. Informacje o zasobach,
walorach i ofercie inwestycyjnej będą mogły być udostępniane na stronach internetowych, w prasie
oraz w zewnętrznych bazach danych gromadzących informacje o ofertach inwestycyjnych w Polsce.
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