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WSTĘP
Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem o charakterze strategicznym, który wspomaga proces
zarządzania na poziomie lokalnym. Obok określenia diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej
opisywanego obszaru i podstawowych problemów rozwoju, artykułuje ogólne cele o charakterze
strategicznym oraz sposoby ich rozwiązania. Poprzez włączenie wieloletniej analizy finansowej
i inwestycyjnej pozwala określić, na ile zaplanowane zadania mogą być realizowane przy
posiadanych środkach własnych z odpowiednim montażem finansowym funduszy zewnętrznych.
Obowiązek posiadania Planu Rozwoju Lokalnego po raz pierwszy pojawił się w ramach
programowania funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2004-2006. Obowiązek
posiadania tego dokumentu nakładał Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
2004–2006. W dokumentach programowych nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej
na lata 2007-2013 ponownie jest mowa o konieczności posiadania takiego dokumentu.
W Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego
w niektórych działaniach posiadanie Planu Rozwoju Lokalnego jest obligatoryjne, w innych
stanowić on może istotny załącznik do wniosków aplikacyjnych.
W załączniku nr 8 Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego wskazano przykładową strukturę PRL. Struktura niniejszego dokumentu
odpowiada wskazaniom tego dokumentu, jak również wymogom stawianym przez
Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.
Niniejszy Plan został poszerzony o elementy Lokalnego Programu Rewitalizacji. Obejmuje
on następujące elementy:
1. Określenie obszaru i czasu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
2. Opracowanie „Raportu o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze
objętym wdrażaniem planu”
Celem przygotowania Raportu jest uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą
i społeczną samorządu w chwili opracowywania raportu. W niniejszym dokumencie
zgromadzone zostały szczegółowe dane o wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy i Miasta
według stanu na dzień opracowywania Raportu.
Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na
faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju. Jest on opisem stanu, do którego będzie się można
odwoływać w trakcie realizacji planu rozwoju, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych
działań. Raport w niniejszym dokumencie zawiera analizę następujących obszarów
funkcjonowania Gminy i Miasta:
położenie i powierzchnia,
demografia,
środowisko naturalne,
turystyka, sport, kultura,
zagospodarowanie przestrzenne,
sfera gospodarcza,
sfera społeczna.
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3. Założenia programu rewitalizacji
koncepcja rewitalizacji Miasta Stawiszyn,
zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru.
Podstawą prac nad rozdziałem były:
zebrane i przeanalizowane dane wtórne na temat sytuacji przestrzennej, społecznej
i gospodarczej Miasta,
przeprowadzone w 2006 roku badania ankietowe na terenie Miasta.
4. Opracowanie listy „Zadań polegających na poprawie sytuacji na danym obszarze” wraz
z określeniem hierarchii ich ważności
Dla osiągnięcia założonych celów strategicznych oraz przezwyciężenia zauważonych
problemów, zaproponowana została lista zadań o charakterze inwestycyjnym. Poszczególne
zadania zostały następnie poddane ocenie w ramach ważonej wielokryterialnej analizy
porównawczej, której wynikiem jest zhierarchizowana lista, określająca stopień ważności
poszczególnych przedsięwzięć z punktu widzenia społeczności lokalnej.
5. Rozpisanie projektów i zadań inwestycyjnych proponowanych do wykonania w latach
perspektywy finansowej 2007-2013
Projekty/zadania zostaną wymienione z nazwy, określony zostanie harmonogram rzeczowy
i finansowy ich realizacji (zakres, terminy, nakłady z podziałem na źródła finansowania),
kryteria ustalenia kolejności wykonania, a także oczekiwane rezultaty oraz instytucje i podmioty
uczestniczące we wdrażaniu.
W rozdziale znalazło się również omówienie projektów przewidzianych do realizacji na obszarze
rewitalizowanym. Uzupełnieniem rozdziału jest załącznik dokumentu, zawierający tabele
projektów na obszarze rewitalizowanym.
6. Zestawienie powiązań projektu/ów z innymi działaniami, realizowanymi na terenie
Gminy/województwa
7. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego
8. Plan finansowy na lata 2007–2013 dla zadań planowanych w PRL z rozbiciem na źródła
finansowania
Zgodnie z wymaganiami UZPORR, konieczne było opracowanie planu finansowego
uwzględniającego zadania inwestycyjne, ujęte w PRL. Nawiązując do wspomnianych
wymogów, w niniejszym dokumencie prace będą polegać na przygotowaniu Wieloletniego
Planu Finansowego, czyli prognozy dochodów i wydatków Gminy i Miasta w celu oszacowania
możliwości inwestycyjnych - prognozy wolnych środków na inwestycje i oceny zdolności
kredytowej Gminy i Miasta, przy wykorzystaniu komputerowego programu MAFI (Model
Analizy Finansowo-Inwestycyjnej). Posłuży on do analizy budżetu Gminy i Miasta, na
podstawie której, przy przyjęciu określonych założeń, dokonuje się prognozy budżetu Gminy
i Miasta na następnych 10 lat (2007-2016). Najważniejszym jej elementem, z punktu widzenia
kolejnych etapów prac, jest prognoza wolnych środków. Dzięki niej uzyskujemy odpowiedź na
pytanie, jakie są możliwości inwestycyjne i kredytowe Gminy i Miasta.
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Do programu wprowadzane są również dane o planowanych inwestycjach, co daje możliwość
przeprowadzenia symulacji ich wpływu na przepływy pieniężne. Innymi słowy program ten
pozwala na dostosowanie zakresu rzeczowego przewidywanych inwestycji do zdolności
finansowych Gminy i Miasta (z uwzględnieniem ewentualnych obciążeń kredytowych). Dzięki
temu będziemy wiedzieli, czy budżet stać na wszystkie przewidywane w poszczególnych latach
planu inwestycje, czy też zachodzi konieczność przesunięcia niektórych z nich na następne
okresy, czy wręcz całkowitej z nich rezygnacji.
9. Zaproponowanie i opisanie systemu wdrażania PRL wraz ze stosownymi uchwałami
Rady
10. Opisanie sposobów monitorowania, oceny i komunikacji społecznej, w tym:
a) System monitorowania planu rozwoju lokalnego,
b) Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego,
c) Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i
organizacjami pozarządowymi,
d) Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego.
11. Załącznik – Tabele projektów na obszarze rewitalizowanym.
Cezura czasowa Planu obejmuje lata 2007–2016, zawiera więc cała obecną perspektywę
finansową Unii Europejskiej.
Podstawą w pracach nad dokumentem było rozpoznanie sytuacji na terenie Gminy i Miasta oraz
spotkania z Burmistrzem Stawiszyna Robertem Jarzębskim, Skarbnikiem Gminy i Miasta,
Radnymi Rady Miejskiej, pracownikami Urzędu Gminy i Miasta oraz przedstawicielami
społeczności lokalnej, co świadczy o udziale społeczności lokalnej w programowanych
działaniach. Dokumentem pomocnym w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego były również:
Strategia rozwoju Gminy i Miasta na lata 2004-2013, Program Ochrony Środowiska dla Gminy
i Miasta Stawiszyn, Plan gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Stawiszyn, Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy i Miasta Stawiszyn,
Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno–ekonomiczną Gminy i Miasta,
formułuje cele i opisuje strategie, zmierzające do osiągnięcia rozwoju społecznego. Plan
szacuje również spodziewane efekty planowanych przedsięwzięć i wpływ na przebieg
procesów rozwojowych, a także wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy
strukturalnych i środków własnych Gminy i Miasta.
Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego poprzedzone było szerokimi konsultacjami z partnerami
społeczno–gospodarczymi z terenu Gminy i Miasta. Plan będzie służył jako punkt odniesienia do
działań rozwojowych, podejmowanych z zasobów środków własnych, jak również pozwoli
określić wysokość pomocy finansowej z funduszy unijnych.
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn wraz z lokalnym Programem Rewitalizacji
został opracowany przez zespół konsultantów Stowarzyszenia „Partnerzy dla Samorządu”
w składzie:
Maciej Pietrzykowski,
Radosław Szarleja.
Koordynatorem prac ze strony Gminy i Miasta był Wiesław Szymczak.
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1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO
Plan Rozwoju Lokalnego wraz z Lokalnym Programem Rewitalizacji opracowany został dla
Gminy i Miasta Stawiszyn z województwa wielkopolskiego.
Plan przygotowano w związku z ubieganiem się Gminy i Miasta o środki z funduszy
strukturalnych na lata 2007-2013.
Opracowany
dokument
jest
istotnym
załącznikiem
wniosków
o współfinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

aplikacyjnych
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2. RAPORT O AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNOGOSPODARCZEJ GMINY I MIASTA
2.1. Ogólne wiadomości
Gmina i Miasto Stawiszyn leży w północno-wschodniej części powiatu kaliskiego, od strony
północnej graniczy z gminami powiatu konińskiego - Grodziec i Rychwał, od wschodniej
z gminą Mycielin, od zachodniej z gminą Blizanów, a od południowej z gminą Żelazków.
Środek geometryczny Gminy znajduje się we wsi Petryki.
Powierzchnia Gminy i Miasta wynosi 7.815 ha w tym użytki rolne 4.967 ha. Ludność Gminy i
Miasta na dzień 31.12. 2006 r. wynosiła 7.341 osób. Siedzibą Gminy i Miasta jest miasto
Stawiszyn, leżące nad rzeką Bawół przy trasie Kalisz - Konin.
Pod względem geograficznym, Stawiszyn leży w makroregionie Niziny Południowowielkopolskiej i mezoregionie Wysoczyzny Kaliskiej. Wysoczyzna Kaliska ujęta jest od północy
przez Pradolinę Warszawsko – Berlińską, od południa zaś przez rozległe wgłębienie Pradoliny
Baryczy. Od Zachodu oddzielona jest granicą w postaci lekkiego załamania terenowego od
Wysoczyzny Leszczyńskiej, natomiast granicę w postaci załamania, na pewnym odcinku
wyznaczona doliną Warty oddziela ją na południowym wschodzie od Wysoczyzny Łaskiej.
Na terenie Gminy przeważają czarne ziemie właściwe i czarne ziemie zdegradowane. Znaczną
część zajmują gleby pseudobielicowe i murszaste. W mniejszym stopniu występują gleby
brunatne właściwe z glin lekkich płytko spiaszczonych pochodzenia zwałowego, zawierające w
poziomie próchniczym piaski gliniaste mocne. Kompleks tych gleb występuje w południowo –
zachodniej i wschodniej części interesującego nas obszaru.
Stawiszyn i jego okolice odwadniane są przez rzekę Bawół. Koryto rzeki przecina badany teren
z południowego wschodu na północny zachód w kierunku Warty. Można z dużym
prawdopodobieństwem przyjąć, że Stawiszyn pierwotnie znajdował się na wyspie, utworzonej
między częściowo sztucznymi ramionami tej rzeki. Przeciętne i mało urodzajne gleby wpływały
na to, że w okresie średniowiecznym omawiany obszar pokrywały lasy, które w dużym stopniu
zachowały się do czasów współczesnych. Stawiszyn był wyraźnie otoczony lasami od strony
północnej, północno-zachodniej i wschodniej, natomiast tereny na południe były od nich wolne.
Obserwujemy jednak znaczne odsunięcie tych kompleksów od samego miasta. Utrzymał się
natomiast pas lasów na północny wschód od Stawiszyna. Panującymi obecnie na terenie Gminy
zespołami leśnymi są lasy mieszane. W ich skład wchodzą: sosny, świerki, brzozy, dęby, graby,
rzadziej klony i buki.
Przez Stawiszyn przebiegał najstarszy ze znanych w Polsce szlaków – bursztynowy. Prowadził
on z Wrocławia przez Kalisz, Kruszwicę w kierunku ujścia Wisły do morza. Nazwę miasta
notują źródła historyczne od końca XIII w. (Stavissin - 1291, Stavischin - 1294).
Pierwotny akt lokacyjny Stawiszyna, pochodzący przypuszczalnie z drugiej połowy XIII w., ale
sprzed 1294 roku, najprawdopodobniej zaginął w następnym stuleciu w nieznanych nam
okolicznościach. Dlatego też w 1419 r. Król Władysław Jagiełło wydał dokument, mocą którego
przeniósł miasto Stawiszyn oraz wsie należące do niego, a mianowicie Kiączyn, Wyrów i Długą
Wieś, „de jure Polonico in jus Theutonico” na wzór miasta Kalisza. Niewątpliwie do
przestrzennego organizowania osady przystąpiono wkrótce po lokacji. Miasto otrzymało
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wówczas obwarowania drewniano–ziemne. Układ przestrzenny miasta wykształcał się
stopniowo. Ostatecznie zakończenie tego procesu nastąpiło dopiero w połowie XIV wieku,
z chwilą opasania miasta murami obronnymi, których budowę przypisuje się Kazimierzowi
Wielkiemu.
Miasto lokowane powstało na osi szlaku, przecinającego wyspę, utworzoną przez naturalne
i sztuczne ramiona rzeki Bawół. W przypadku Stawiszyna zastosowano tzw. Śląski schemat
rozplanowania, polegający na rozwidleniu szlaku na dwie równoległe do siebie ulice, zbiegające
się przy przeprawach. Nadało to miastu charakterystyczny plan z owalnicowym jądrem. To
owalne jądro stanowi najstarszy element przestrzenny Stawiszyna, wokół którego zostały
wytyczone ulice. W jego centrum ulokowano czteroboczny rynek. Z narożników tegoż rynku
przeprowadzono 8 ulic (z każdej pierzei po dwie), natomiast przy murach miejskich biegły ulice
obwodowe. Sieć uliczną miasta dopełniły ulice boczne (o zmieniających się w ciągu wieków
przebiegach), które podzieliły obszar miasta na bloki różnej wielkości i kształtów.
Jako miasto królewskie Stawiszyn wzmiankowany był w 1291 roku. Po roku 1331 był siedzibą
starostwa niegrodowego, a od XV wieku do połowy XVII wieku był jednym ze znaczniejszych
miast w Wielkopolsce. Stąd pochodzi Grzegorz ze Stawiszyna (1481-1549), filozof, teolog
i rektor Akademii Krakowskiej.
Z nadania Króla Zygmunta Starego dobra stawiszyńskie były w latach 1520-1550 uposażeniem
Akademii Lubrańskiego w Poznaniu. Zabytkowy układ urbanistyczny z wrzecionowatym
przebiegiem ulic świadczy o rozwinięciu się Stawiszyna ze starej osady handlowej. W centrum
znajduje się czworoboczny rynek (Plac Wolności) z Ratuszem w pierzei. W ściankę Ratusza
wmurowano tablicę upamiętniającą 660-lecie i 700-lecie nadania praw miejskich. Na
południowy wschód od owalnicy wznosi się gotycki kościół, a na zachód kościół ewangelicki
z roku 1874. Największa miejscowość na terenie gminy to Zbiersk, który należy do najstarszych
wsi na ziemi kaliskiej. Już w 1065 roku występuje jej nazwa jako Sezibersco lub Zbersko. Od
XVI do XVII wieku właścicielem wsi jest Jan Zbierski. W 1306 roku Zbiersk zniszczyli Litwini,
w 1331 r. Krzyżacy, a jeszcze później – w XVII wieku- Szwedzi.
W połowie XIX wieku Zbiersk zakupił Niemiec Repphan. W 1852 r. Wilhelm Repphan
wybudował cukrownię. W 1910 r. Wilhelm Repphan sprzedał cukrownię polskiej spółce
akcyjnej, której prezesował Wyganowski - właściciel pobliskich Złotnik.
Gmina Stawiszyn swoim obszarem obejmuje 14 wsi sołeckich, 4 wsie bez statusu sołectw oraz 1
przysiółek. Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn, znajdują się godne odnotowania, cztery
zabytkowe kościoły i dwór klasycystyczny.
W Gminie funkcjonują dwa Zespoły Szkół oraz dwa Przedszkola Samorządowe w tym jedno
z filią. Ponadto istnieje Biblioteka w Stawiszynie z filiami w Zbiersku i Petrykach, MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Zbiersku, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Stawiszynie, osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Stawiszyn jest jedyną gminą miejsko-wiejską powiatu kaliskiego i administracyjnie dzieli się na
14 sołectw. Powierzchnia Gminy obejmuje 78,15 km2, co plasuje ją na przedostatnim miejscu
w powiecie kaliskim. Średnia gęstość zaludnienia to 94,3 osoby/km2. Siedzibą władz jest miasto
Stawiszyn. Miasto rozlokowane na niespełna 1 km2 należy do najmniejszych w kraju
i zamieszkiwane jest przez niewiele ponad 1.600 mieszkańców. W skład Gminy wchodzą
następujące wsie sołeckie:
Długa Wieś Pierwsza,

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn wraz z Lokalnym Programem Rewitalizacji

12

Długa Wieś Druga,
Długa Wieś Trzecia,
Piątek Mały,
Piątek Mały-Kolonia,
Piątek Wielki,
Zbiersk-Kolonia,
Zbiersk,
Zbiersk-Cukrownia,
Nowy Kiączyn,
Wyrów,
Pólko
Werginki,
Petryki.
Oprócz wsi sołeckich w strukturze sieci osadniczej wyróżnić można także cztery wsie bez statutu
sołectw: Ostrówek, Łyczyn, Złotniki Małe-Kolonia, Stary Kiączyn i jeden przysiółek: Miedza.
Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu jest Burmistrz
Stawiszyna. Urząd podzielony jest na Samodzielne Stanowiska.
W skład Urzędu wchodzą następujące, samodzielne stanowiska pracy:
1/ Burmistrz Stawiszyna,
2/ Sekretarz Gminy i Miasta Stawiszyn,
3/ Skarbnik Gminy i Miasta Stawiszyn,
4/ Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
5/ Stanowisko ds. obywatelskich i wojskowych,
6/ Stanowisko ds. budownictwa i architektury,
7/ Stanowisko ds. drogownictwa, ochrony p. pożarowej, oświetlenia ulicznego i drogowego,
8/ Stanowisko ds. księgowości budżetowej,
9/ Stanowisko ds. sekretarsko kancelaryjnych,
10/ Stanowisko ds. wymiaru podatku,
11/ Stanowisko ds. księgowości podatkowej,,
12/ Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska,
13/ Stanowisko ds. gospodarki gruntami, gospodarki nieruchomościami,
14/ Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i obrony cywilnej,
15/ Stanowisko ds. funduszy strukturalnych, inicjatyw gospodarczych i ewidencji działalności
gospodarczej,
16/ Kasjer,
17/ Informatyk,
18/ Radca prawny.
Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Miejska, złożona z 15 radnych. Rada
działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje
on uchwały Rady. Burmistrz i Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają
sprawozdania ze swojej działalności.
Do wewnętrznych organów Rady należą:
Przewodniczący,
Wiceprzewodniczący,
Komisja Rewizyjna,
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Komisje stałe,
Doraźne komisje do określonych zadań.
Rada powołuje następujące stałe komisje:
Rewizyjną,
Budżetowo-Gospodarczą,
Społeczną.

Struktura użytkowania gruntów
Powierzchnia Gminy i Miasta wynosi 7.815 ha w tym użytki rolne zajmują 4.967 ha, a tereny
leśne i zadrzewione 2.493 ha. Szczegółowe dane na temat struktury gruntów przedstawiono na
Wykresie 2.1.
Wykres 2.1. Rodzaje gruntów w gminie Stawiszyn

Użytki leśne
oraz grunty
zadrzewione
31,9%

Grunty
zurbanizowa
ne i
zabudowane
3,4%

Nieużytki
0,3%
Wody
0,9%

Użytki rolne:
63,5%
Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Struktura gruntów wskazuje na rolniczy charakter Gminy i Miasta, blisko 64% jej powierzchni
stanowią użytki rolne. Stopień zalesienia Gminy stanowi około 32% gruntów i jest to powyżej
średniej dla Polski (29,2%). Ponadto Gmina i Miasto posiada niski udział wód - 1% powierzchni
Gminy i Miasta oraz mały odsetek nieużytków - 0,3%. Struktura wykorzystywania użytków
rolnych przedstawiona została na Wykresie 2.2.
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Wykres 2.2. Struktura użytków rolnych w 2006 roku

Łąki trwałe
6,2%
Sady
1,1%

Pastwiska
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Grunty
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88,5%
Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Zdecydowana większość użytków rolnych w Gminie i Mieście Stawiszyn wykorzystywana jest
jako grunty orne – prawie 90%. Pozostałe grunty mają marginalne znaczenie w strukturze
użytków rolnych i zajmują gleby gorszej jakości. Stosunkowo nieduży odsetek powierzchni
użytków zajmują sady, zaledwie 1% ogólnej powierzchni użytków rolnych.

2.2. Środowisko przyrodnicze
a) Klimat lokalny
Gmina i Miasto w Stawiszynie (wg regionalizacji klimatycznej E. Romera) zaliczona została do
regionu, należącego do typu klimatów Krainy Wielkich Dolin, a ściślej położona jest w obrębie
krainy gnieźnieńsko–kaliskiej. Pozostaje pod wpływem mas polarno–morskich. Charakteryzuje
się korzystnymi warunkami klimatycznymi. Zimy są łagodne, wiosny stosunkowo ciepłe.
Średnia roczna temperatura powietrza, będącą kompleksowym wskaźnikiem klimatu dla stacji
Kalisz, wykazuje tendencję wzrostową na przestrzeni ostatnich 20 lat.
Średnia roczna wilgotność powietrza przekracza na terenie Gminy 80%. W okresie zimowym
powietrze atmosferyczne nasycone jest parą wodną w 88–89%, latem wartości te są znacznie
niższe i wynoszą 73–77%. Analiza poszczególnych miesięcy pozwala stwierdzić, iż najwyższa
średnia miesięczna wilgotność powietrza przypada na listopad i wynosi 96%, najniższa zaczyna
się w kwietniu 65%.
Średnie roczne sumy opadów na terenie Gminy kształtują się nieco powyżej 500 mm.
W poszczególnych porach roku średnie wartości opadów różnicują się dochodząc zimą do 84
mm, latem przekraczając 200 mm. Zasoby wodne uzupełnia pokrywa śnieżna, zalegająca na
terenie Gminy średnio 50 dni w roku. Dane te w poszczególnych latach mogą ulegać
różnicowaniu.
Przeważające kierunki wiatrów nawiązują do kierunku napływu mas powietrza. Stąd najczęściej
obserwowane wiatry pochodzą z zachodu i południowego zachodu, stosunkowo rzadziej
pojawiają się wiatry północne i północno-wschodnie. Ich średnia roczna występowania nie
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przekracza 10%. Niewielkie różnice we frekwencji głównych kierunków wiatru zarysowują się
pomiędzy poszczególnymi porami roku. W zimie wiatry z zachodu i północnego zachodu
pojawiają się na całym obszarze z częstością ponad 20%, w porze letniej frekwencja wiatrów
zachodnich wynosi 25% (dane dla stacji Kalisz). Średnia roczna prędkość wiatru z wielolecia
wynosi około 2,9 m/s. Największe prędkości notowane są zimą i wiosną, najmniejsze latem.
Warunki topoklimatyczne są zróżnicowane. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne, głównie
solarne i wilgotnościowe, posiadają obszary wysoczyznowe. Obszary dolinne mają warunki
niekorzystne, podatne na tworzenie się mgieł, przeważnie radiacyjnych. Dno doliny Bawół nie
stanowi jednak typowego zbiornika chłonnego powietrza i mimo dużego udziału cisz jest na ogół
dobrze przewietrzane.
Doliny rzeczne są z reguły terenami niekorzystnymi dla stałego pobytu ludzi. Zjawiska
podwyższonej wilgotności powietrza oraz większej częstotliwości występowania mgieł
i zamgleń towarzyszą również płytko występującym wodom gruntowym i podmokłościom.
Swoisty mikroklimat tworzą kompleksy leśne, usytuowane w północnej części gminy. Cechuje
je większa wilgotność powietrza, zaciszność, zmniejszenie prędkości wiatru. Wpływają
łagodząco na dobowe i roczne wahania temperatur.

b) Wody powierzchniowe
Wody stojące to przede wszystkim niewielkie zbiorniki wód powierzchniowych (rejon Zbierska
i Petryk o ogólnej powierzchni 8,5 ha), przyzagrodowe, sadzawki i zbiorniki
przeciwpowodziowe.
Gmina i Miasto Stawiszyn położone są w dorzeczu Warty. Oś hydrograficzną obszaru stanowi
rzeka Bawół (Czarna Struga), będąca lewym dopływem Warty, wypływająca spod Podzborowa
k/Żelazkowa na wysokości ok. 120 m n.p.m. Średni spadek całej rzeki wynosi 0,3%. Głównym
dopływem jest Struga spod Zbierska, która uchodzi do Bawołu na wysokości Królikowa (teren
byłego woj. konińskiego). Koryto rzeki Bawół wcina się w dno doliny na około 1-2 m.
Szerokość koryta wynosi około 2 m. Bieg rzeki jest sztucznie uregulowany.

c) Wody podziemne
Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn występują 3 poziomy wodonośne:
czwartorzędowy - woda gruntowa o swobodnym zwierciadle znajduje się w piaskach
rzecznych obu teras oraz pod ciśnieniem w piaskach wodnolodowcowych, przykrytych
glinami zwałowymi; wody tego poziomu mają charakter swobodny lub prowadzone są pod
ciśnieniem od 200 do 540 Kpa; miąższość wodonośnych osadów czwartorzędu najczęściej
mieści się w przedziale 5-15 m; wydajność poszczególnych ujęć do 90 m3/h przeważnie
30-60 m3/h; lustro wody stabilizuje się na głębokości od 1,5 m do 17 m, najczęściej 5-12 m
p.p.t.; poziom ten eksploatowany jest przede wszystkim przez wodociągi wiejskie oraz
zakłady pracy
trzeciorzędowy - ze względu na wykształcenie litologiczne osadów (pyły i piaski z pyłem
węglowym) i małą miąższość (2-4 m); utwory trzeciorzędowe nie spełniają kryteriów
użytkowej warstwy wodonośnej
kredowy - związany ze spękanymi osadami górnej kredy (wapienie, margle, opoki);
zasilanie tego poziomu odbywa się przez infiltrację opadów przez utwory czwartorzędu
i trzeciorzędu, które ze względu na swoją litologię (słaba przepuszczalność) bardzo
utrudniają zasilanie tego poziomu; miąższość warstwy wodonośnej wynosi 100-200 m,
a wydajność poszczególnych ujęć 8-50 m3/h; wody tego poziomu prowadzone są pod
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ciśnieniem 700-750 kPa i stabilizują się na głębokości 5-7 m p.p.t.
Ujęcia wód głębinowych (studnie wiercone) znajdują się na terenie następujących wsi:
1. Ujęcie z pokładów kredowych w:
Długiej Wsi Pierwszej (studnia na terenie firmy „Vitpol”),
Długiej Wsi Drugiej,
2. Ujęcia z pokładów czwartorzędowych w:
Łyczynie (1 studnia na działce nr ewid. 46),
Ostrówku (2 studnie na terenie po SHRO Gospodarstwo Ostrówek),
Petrykach (2 studnie na terenach: byłego Gospodarstwa Rolnego Petryki, i po SHRO),
Petrykach Osadzie Leśnej,
Piątku Małym (studnia na działce nr ewid. 90, studnia na terenie firmy „Ziołopex”),
Piątku Małym Kolonii (studnia na działce nr ewid. 104/1/2),
Piątku Wielkim (2 studnie na terenie po SHRO oraz 1 studnia i hydrofornia na działce nr
ewid. 54),
Stawiszynie (studnia na działce nr ewid. 421, studnia i hydrofornia na działce nr ewid.
235/2),
2 studnie na terenie po ZPOW Stawiszyn obecnie DREWPAL, studnia na terenie po
Mleczarni Stawiszyn, studnia na terenie SKR Stawiszyn,
Werginkach (studnia na działce nr ewid. 51/1),
Zbiersku Cukrowni (5 studni na terenie byłego Zakładu „Cukrowni Zbiersk”, 2 studnie na
terenie PKP Zbiersk),
Zbiersku - Kolonii (1 studnia i hydrofornia na działce nr ewid. 170),
Zbiersku (1 studnia i hydrofornia na działce nr ewid. 664),
Zbiersku - Cukrowni (na terenie tartaku - 1 studnia).
Ujęcia czynne są użytkowane na podstawie pozwoleń wodno-prawnych. Dla tych ujęć ustalono
strefy ochrony bezpośredniej (od 8 do 10 m). Dotychczas dla żadnego z czynnych ujęć nie
sporządzono dokumentacji, niezbędnej dla stwierdzenia ewentualnej konieczności ustalenia
strefy ochrony pośredniej. Ustawowy obowiązek zlecenia wykonania stosownej dokumentacji
hydrologiczno-geologicznej spoczywa na użytkownikach ujęć. Mając na uwadze co najmniej
potencjalne zagrożenie skażenia ujęć wodnych, problem należy potraktować jako bardzo ważny,
wymagający niezwłocznego rozwiązania.

d) Gleby
Na terenie Gminy występują dobre i bardzo dobre gleby. Związane są obszarem wysoczyzny,
utworzone na podłożu zbudowanym z piasków o różnej gliniastości podścielone glinami.
Najlepsze z nich to gleby w typie czarnych ziem o składzie mechanicznym piasków gliniastych
mocnych, często pylastych. Są to gleby klasy III a - III b. Są bardzo żyzne prawidłowo,
uwilgotnione i mają poziom próchniczny o dużej miąższości. Są odpowiednie dla wszelkich
upraw polowych. W ich obrębie, w postaci niewielkich płatów, występują gleby brunatne,
wytworzone z piasków gliniastych mocnych lub lekkich glinowych. Są to gleby III b - IV a klasy
gruntów ornych i należą do kompleksu żytniego bardzo dobrego, są odpowiednie dla upraw
polowych, sadownictwa i warzywnictwa.
Gleby brunatne lub bielicowe, wytworzone na piaskach gliniastych lekkich i słabo gliniastych,
podścielonych głęboko glinami lekkimi i średnimi, należą do kompleksu żytniego. Przydatne są
do upraw polowych, sadownictwa. Można uprawiać: żyto, owies, kukurydzę, ziemniaki, len,
tytonie lekkie, łubin, rośliny motylkowe pastewne. Do gleb o małej przydatności rolniczej należą
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gleby brunatne zbielicowane, wytworzone na piaskach różnej gliniastości na piaskach luźnych.
Użytkowane są jako grunty orne oraz czarne ziemie właściwe i zdegradowane.
Ponadto występują gleby murszowate i mursze użytkowane jako użytki zielone. Gleby bielicowe
i murszowate są ubogie i zawodne, wymagają nawożenia i zabiegów agrotechnicznych.
Udział poszczególnych kompleksów przydatności rolniczej w ogólnej powierzchni gruntów
ornych przedstawia się następująco (w procentach powierzchni gruntów ornych):
pszenny bardzo dobry 1
8,3%,
pszenny dobry 2
42,4%,
żytni bardzo dobry 4
13,5%,
żytni dobry 5
4,0%,
żytni słaby 6
20,1%,
żytni słaby 7
11,3%,
zbożowy pastewny mocny 8
0,1%,
zbożowy pastewny słaby 9
0,3%.
Z powyższego zestawienia wynika, że najliczniej reprezentowany jest 2, 6 i 4 kompleks
przydatności rolniczej.
Wykres 2.3.Bonitacja gleb Gminy Stawiszyn w 2006 roku

VI
22,1%

V
14,2%

IVB
5,3%

II
5,9%

IVA
8,4%

IIIA
25,7%

IIIB
18,5%

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Z wykresu wynika, że Gmina nie posiada gleb klasy I, ale ma już (niewielki) udział klasy II.
Największy udział mają gleby klasy III i IV, stanowiąc razem prawie 60% ogólnej powierzchni.
Gleby V i VI klasy zajmują blisko 40% powierzchni. Największe zwarte kompleksy gleb
o wysokiej bonitacji z dominującymi kompleksami uprawowymi pszennymi dobrymi występują
w centralnej części Gminy, ograniczonej od północy doliną rzeki Bawół. Występują one na
terenach wsi: Długa Wieś Pierwsza, Druga i Trzecia, Piątek Mały-Kolonia, Piątek Wielki,
Łyczyn, Petryki, Werginki. Drugą co do wielkości powierzchnię zajmują kompleksy uprawowe
żytnie bardzo dobre, następnie mniejsze kompleksy uprawowe: żytni dobry i pszenny bardzo
dobry. Znaczna część użytków zielonych jest pochodzenia organicznego. Występują one
w rozległej dolinie rzeki Bawół i na terenie miasta Stawiszyn. Zmiana ich przeznaczenia na cele
nierolnicze i nieleśne powinna uwzględniać potencjalne potrzeby gruntowe rozwijającego się
miasta.
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e) Szata roślinna
Lasy i grunty zadrzewione zajmują, 2.493 ha, tj. 31,9% ogólnej powierzchni gminy. Jest to
wskaźnik wysoki w porównaniu do średniej woj. wielkopolskiego, wynoszącej 25,2% i kraju 29,2%. Lasy Gminy Stawiszyn należą do IV Krainy Przyrodniczo–Leśnej MazowieckoPodlaskiej, Dzielnicy Wysoczyzny Kalisko-Łódzkiej. Występuje tu duże zróżnicowanie siedlisk.
Na wszystkich siedliskach dominującym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Tworzy ona
drzewostany jednogatunkowe, czasami mieszane z brzozą, świerkiem, dębem. Drzewostany
rosnące na siedliskach boru suchego i boru świeżego posiadają ubogą warstwę podszytową
występującą pojedynczo, czasem grupowo, składającą się z jałowca, sosny, brzozy i świerka. Na
siedlisku boru świeżego rosną także podszyty wprowadzone sztucznie, złożone z dębu i dębu
czerwonego, świerka, czeremchy amerykańskiej. Bogatsza warstwa podszytów znajduje się na
siedliskach wilgotnych, boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego. W jej skład wchodzą:
świerk, kruszyna, leszczyna, dąb, jarzębina. W runie najczęściej występuje: czernica, śmiałek
pogięty, rokiet, widłoząb, chrobatek; wilgotnych siedliskach wilgotnych i bogatszych: orlica,
pszeniec, kosmatka, malina, jeżyna.
Z roślin chronionych w lasach występują: widłak babimór, widłak jałowcowy, długosz
królewski, a na wilgotnych siedliskach – rosiczka okrągłolistna. Tereny położone po wschodniej
stronie drogi krajowej (o pow. 281,11 ha), na działkach 63-67 i 81-85, porastają lasy grupy I
(lasy ochronne), sklasyfikowane jako glebowe powierzchnie wzorcowe, czyli lasy na stałych
powierzchniach badawczych i doświadczalnych (GPW). Tą grupę tworzą lasy wodochronne,
stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody (działki 67 f, i, k, m, n, o) i ostoje zwierząt
chronionych (działki 65 i-r, 83 a-f).
Również w tej części lasu zbierskiego znajdują się następujące użytki ekologiczne, ustalone
rozporządzeniem Wojewody Kaliskiego (nr 44 z 19.12.1997r.):
bagno (o pow. 4,39 ha, na działce 91 ),
łąki (o pow. 12,22 ha, na działce 81a i 81d ),
łąki (o pow. 7,10 ha, na działce 80b i 80f ).
W lasach zbierskich zachowały się okazałe dęby szypułkowe, z których 9 zaewidencjonowano
z kwalifikacją pomnika przyrody. W pobliżu lasu w Petrykach podobną kwalifikację nadano 5
okazałym dębom szypułkowym.
Stan sanitarny lasów jest zadowalający. Zagrożeniami dla lasów mogą być zbyt silne trzebieże
i duża penetracja. Zagrożeniem dla zwierzyny brak budek lęgowych.
Wielowiekowa działalność człowieka doprowadziła do przekształcenia naturalnych zbiorowisk
roślinnych w tym również lasów. Gmina Stawiszyn jest przykładem wykarczowania lasów na
rzecz upraw polowych. Stało się to najprawdopodobniej z racji występowania bardzo dobrych
gleb, które stały się podstawą gospodarki rolnej. Kompleksy leśne pozostały w północnej
(Leśnictwo Zbiersk) i wschodniej (Leśnictwo Petryki) części Gminy. W tej sytuacji ważną rolę
w systemie ekologicznym gminy, w większości wylesionej, pełni roślinność nieleśna.
Zasoby roślinności nieleśnej na obszarze gminy tworzą niżej wyszczególnione formy.
1.
Roślinność parków i parkopodobna:
dwa ogólnodostępne zadrzewione miejsca w mieście Stawiszynie, jedno przy
skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Pleszewskiej, drugie w centralnej część rynku,
zabytkowy park podworski krajobrazowy w Piątku Wielkim,
zabytkowy park krajobrazowy w Petrykach,
2.
Roślinność cmentarzy:
trzech cmentarzy wyznania rzymsko-katolickiego: w Stawiszynie, Zbiersku i Piątku
Wielkim,
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jednego cmentarza wyznania ewangelicko-augsburskiego w Stawiszynie,
jednego cmentarza wyznania mojżeszowego w Petrykach,
Roślinność sadów:
kilku większych kompleksów w Werginkach,
roślinność pracowniczych ogrodów działkowych w Zbiersku Cukrowni,
roślinność ogródków działkowych w Piątku Wielkim,
roślinność małych, przydomowych, sadów.

Gmina Stawiszyn nie jest zasobna w parki. Zabytkowe parki krajobrazowe (podworskie) istnieją
w Piątku Wielkim (pow. 6,40 ha) i Petrykach. W mieście Stawiszynie istnieją dwa
ogólnodostępne zadrzewione miejsca o charakterze parku. Jedno o pow. 0,88 ha przy
skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Pleszewskiej, drugie w centralnej część rynku. Drzewa i krzewy
istnieją na dwóch cmentarzach w mieście Stawiszynie, na cmentarzu w Piątku Wielkim,
Zbiersku Cukrowni i Petrykach. Stan zachowania cmentarzy katolickich jest dobry. Stan
zaniedbania i ślady dewastacji charakteryzują cmentarz ewangelicki. Obraz całkowitego braku
opieki i daleko sięgającej dewastacji przedstawia maleńki cmentarz wyznania mojżeszowego.
Zieleń ogrodów działkowych i sadów odgrywa pomocniczą rolę w systemie ekologicznym
miasta i wsi. Ogrody działkowe istnieją we wsi Zbiersk Cukrownia (o pow. ok. 5,50 ha)
i w Piątku Wielkim. Sady istniejące głównie we wsiach Werginki i Piątku Małym, zajmują
obecnie powierzchnię 0,7% powierzchni Gminy, chociaż w przeszłości ich udział był znacznie
większy (dowody zachowane na starych mapach).
Ważną rolę w systemie ekologicznym gminy, w dużej części pozbawionej lasów, pełni
roślinność nieleśna. Poza w/w zielenią parkową, cmentarną, ogrodów działkowych oraz sadów,
szczególne miejsce zajmuje zieleń przydrożna, śródpolna i izolacyjna.
Największe szpalery drzew nieowocowych istnieją przy drogach, przebiegających przez tereny
wsi:
Piątek Mały-Kolonia, Piątek Mały, Piątek Wielki, Długa Wieś Druga, Nowy Kiączyn
i Zbiersk-Cukrownia (przy drodze krajowej),
Długa Wieś Druga (w części zach. przy obu drogach powiatowych),
Wyrów (w części płn. zach. przy obu drogach),
Werginki (w części płd. wsch. przy obu drogach gminnych),
Petryki (w części południowej przy drodze powiatowej).
Zadrzewienia śródpolne tworzą przede wszystkim pasy, rozciągnięte wzdłuż cieków wodnych
i budowane głównie przez olszę czarną. Zbiorowiska nieleśne są biotopem wielu gatunków
fauny, nie występujących na terenach leśnych. Szczególną rolę odgrywają zbiorowiska łąkowe
w dolinie Bawołu.
Łąki i pastwiska zajmują powierzchnię około 7% obszaru gminy. Występują w dolinie rzeki
Bawół oraz fragmentarycznie wzdłuż kilku dopływów tej rzeki i przy dalej położonych rowach.
Szczególnie bogate układy ekologiczne powstają wtedy, gdy łąki, zadrzewienia i zakrzewienia
sąsiadują z terenami leśnymi. Mogą one pełnić wtedy funkcję korytarzy ekologicznych,
ułatwiając migracje fauny. Większe szpalery zieleni łęgowej istnieją na terenach wsi: Nowy
Kiączyn, Długa Wieś Trzecia, Długa Wieś Druga i Długa Wieś Pierwsza. We wsi Petryki
istnieje aleja młodych dębów szypułkowych. Ważnym elementem krajobrazu są także
zadrzewienia przydrożne, które mają swój udział w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Na terenie
gminy w Kolonii Zbiersku występuje stanowisko bociana czarnego, proponowane do objęcia
ochroną.

f) Surowce mineralne
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W północnej części gminy występują piaski i mułki jeziorne zlodowacenia północno-polskiego.
Są to jednak piaski drobne i średnioziarniste, często pylaste przechodzące w pył. Stropowa część
mogłaby być wykorzystana dla celów budowlanych, ale eksploatacja jest nieopłacalna ze
względu na małą miąższość i wysoki poziom wód gruntowych (1,5-3,0 m p.p.t.) oraz pokrycie
terenu lasami.
Najlepsze pod względem jakościowym są piaski wydmowe, powstałe w okresie postglacjalnym
w wyniku zachodzących procesów eolicznych. Są to piaski drobno i średnioziarniste, które
mogłyby być wykorzystane do produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów komórkowych.
W osi wydm ich miąższość wynosi 15 m. Możliwość ich wykorzystania jest wysoce dyskusyjna,
gdyż wydmy powinny być chronione, a poza tym rosną na nich lasy o charakterze
glebochronnym. Obecnie piaski wydmowe są eksploatowane w sposób nieformalny przez
okoliczną ludność systemem gospodarczym w rejonie Zbierska Kolonii i Łysych Gór.
Eksploatacja ta powinna być zaniechana lub poddana kontroli. Może być prowadzona tylko
wtedy, gdy użytkownik uzyska koncesję na eksploatację zgodnie z obowiązującym prawem
górniczym i geologicznym.
W rejonie Stawiszyna na północny zachód od miasta występują torfy holoceńskie, które
powstały w wyniku działania wód wysiękowych, wybijających u podnóża wału wydmowego
i wskutek podtapiającego działania wód gruntowych w bezodpływowej niecce terenowej.
Oszacowane zasoby w całości pozabilansowe wynoszą 62.000 m3.
Torfy charakteryzują się małą miąższością (0,2-0,6 m) i dużą popielnością (29,6%) i nie nadają
się do eksploatacji ze względu na niespełnienie kryteriów surowca opałowego, są także słabym
surowcem dla celów kompostowych.

2.3. Turystyka
Gmina i Miasto Stawiszyn, mimo dość atrakcyjnego krajobrazu i wielu obiektów zabytkowych,
posiada skromną bazę hotelową i noclegową;(na terenie gminy znajdują się dwa hotele z 27
pokojami dwu, jedno osobowymi) do roku 2005 nie posiadała jej wcale. Brak zaplecza
hotelowego nie sprzyja turystyce.
Walory przyrodniczo-rekreacyjne
Przeciętne i mało urodzajne gleby wpływały na to, że w okresie średniowiecznym północny
obszar Gminy pokrywały lasy, które w dużym stopniu zachowały się do czasów współczesnych.
Stawiszyn był wyraźnie otoczony lasami od strony północnej, północno-zachodniej
i wschodniej. Natomiast tereny na południe były od niej wolne. Obecnie kompleksy są oddalone
od samego miasta. Utrzymał się natomiast pas lasów na północny wschód od Stawiszyna.
Panującymi obecnie zespołami leśnymi są lasy mieszane. W ich skład wchodzą: sosny, świerki,
brzozy, dęby, graby, rzadziej klony i buki. Szczególne wartości przyrodnicze posiadają lasy na
północy. Występują tam lasy ochronne, prawnie usankcjonowane użytki ekologiczne,
wytypowany do prawnego usankcjonowania rezerwat przyrody, ostoje ptactwa i zwierząt.
Zachowały się tam okazałe dęby szypułkowe z kwalifikacją pomnika przyrody.
Duże walory rekreacyjne posiadają lasy na wschodzie. W pobliżu lasu w Petrykach rośnie
5 okazałych dębów szypułkowych z kwalifikacją pomnika przyrody.
Przez Stawiszyn przebiegał najstarszy ze znanych w Polsce szlaków – bursztynowy. Prowadził
on z Wrocławia przez Kalisz, Kruszwicę, w kierunku ujścia Wisły do morza.

2.4. Zagospodarowanie przestrzenne1

1

Na podstawie Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn,
Kalisz 1999.
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Istotnymi czynnikami, wywierającymi wpływ na kształtowanie osadnictwa, warunki życia
mieszkańców, funkcjonowanie całego organizmu gminnego są elementy środowiska
przyrodniczego.
Dla rozwoju Gminy i Miasta w Stawiszynie oraz jakości życia mieszkańców, najważniejszymi
uwarunkowaniami zewnętrznymi, wynikającymi ze struktur przyrodniczych są:
występowanie kompleksów lasów w północnej części Gminy, przechodzących na teren
gminy Rychwał i Grodziec oraz we wschodniej części Gminy, przechodzących na teren
gminy Mycielin,
przebiegająca przez gminę dolina rzeki Bawół wraz z niewielkimi dopływami; stanowiące
korytarze wysokiej aktywności przyrodniczej o znaczeniu, odpowiednio, regionalnym
i lokalnym,
położenie gminy w zasięgu wodonośnego poziomu czwartorzędowego i górnokredowego,
wymuszające odpowiednią politykę ochrony wód.
Poza korzystnymi warunkami należy także zwrócić uwagę na sytuacje konfliktowe:
duże zanieczyszczenie cieków wodnych (głównie Bawołu), pokrywające się
z występowaniem zbiorników wód podziemnych wymagających szczególnej ochrony,
wzrost zawartości ołowiu w glebie, pochodzącego głównie ze spalin samochodowych
w związku z przebiegiem przez gminę drogi krajowej nr 25.
Gmina w przeważającej części (południowa i środkowa) znajduje się w strefie produkcji rolnej,
a w pozostałej w strefie rozwoju gospodarki leśnej i funkcji turystycznej. Preferowane kierunki
rozwoju to: rolnictwo i związany z nim przemysł rolno-spożywczy oraz gospodarka leśna
i turystyka ( w tym agroturystyka).
Korzystne warunki środowiska przyrodniczego, takie jak:
rzeźba terenu,
duże zasoby gruntów rolnych o wysokiej przydatności dla rolnictwa,
dobre warunki agroklimatyczne,
brak większych źródeł zanieczyszczania i degradacji środowiska,
duża zwartość gospodarstw,
duży udział gospodarstw średniej wielkości,
udział gospodarstw większych,
duży udział upraw pszenicy, jęczmienia, ziemniaków i buraków cukrowych w produkcji,
dobry poziom mechanizacji,
predestynują gminę do rozwoju rolniczej produkcji wysokotowarowej.
Główne cele gospodarowania przestrzenią w Gminie to:
kształtowanie struktur przestrzennych, tworzących warunki wzrostu efektywności
gospodarowania,
kształtowanie racjonalnych społecznie akceptowalnych i efektywnych ekonomicznie relacji
ośrodków (zamieszkania, pracy - rekreacji, usług - władzy),
kształtowanie struktur przestrzennych, kreujących nowe jakościowo potrzeby społeczne
oraz ich stopniową egalitaryzację,
kształtowanie struktur przestrzennych, oddziaływujących hamująco na dewaloryzację
środowiska
przyrodniczego,
tworzących
warunki
funkcjonalno-przestrzenne,
umożliwiające aktywną ochronę jego wartości, prowadzących do realizacji ekorozwoju,
kształtowanie struktur przestrzennych, umożliwiających ochronę przestrzeni kulturowej
przed zniszczeniem lud dewaloryzacją oraz udostępnienie jej społeczeństwu,
kształtowanie struktur przestrzennych, charakteryzujących się wzrostem walorów
obronnych, które zapewniłyby możliwie maksymalne bezpieczeństwo i ochronę ludności
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oraz niezawodność i ciągłość funkcjonowania państwa w warunkach wojennych, a także
odznaczałyby się wysoką odpornością na skutki lokalnych awarii i klęsk żywiołowych.

2.4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska2
Środowisko Gminy Stawiszyn jest wolne od dużych obciążeń i zagrożeń. Istotnym walorem jest
więc stosunkowo niski stopień skażeń i uciążliwości. Mimo braku szczególnych walorów
przyrodniczych, występują tutaj szczególnie korzystne warunki agroekologiczne, stosunkowo
duża lesistość, co ma znaczenie dla utrzymania niezłej kondycji środowiska. Oddziaływania
szkodliwe i uciążliwe na terenie gminy mają charakter lokalny i ich rozwiązanie może być
dokonane działaniami i środkami lokalnymi.
Korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym związany jest z doliną Bawołu, a pozostałe
korytarze lokalne związane są z mniejszymi dolinkami bocznymi. Uzupełnieniem sieci
ekologicznej są sięgacze ekologiczne. System ten zapewnia powiązania dolin z obszarami
węzłowymi; są to głównie lasy, występujące w północnej i wschodniej części gminy, łączące się
z cennymi przyrodniczo terenami w gminach sąsiednich.
Na obszarach ciągów ekologicznych wprowadza się zakaz zabudowy. Utrzymanie dobrego stanu
środowiska i jego poprawa wymaga odpowiednich kierunków polityki ekologicznej, dotyczącej
wszystkich elementów środowiska, biotycznych i abiotycznych. Przedmiotem ochrony są duże
kompleksy leśne, a także niewielkie enklawy lasów, rozproszone wśród rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, mające duże znaczenie dla kształtowania warunków ekologicznych, w tym także
dla świata zwierzęcego.
Położenie północnej części Gminy wśród większych kompleksów leśnych, znajdujących się
w sąsiednich gminach, a także położenie w obszarze poważnych niedoborów wody (stepowienie
Wielkopolski), wymaga szczególnej ochrony terenów leśnych i podnoszenia potencjału
ekologicznego. Udział terenów leśnych w ogólnym bilansie powierzchni ma decydujący wpływ
na jakość środowiska, przyczyniając się do korzystnego bilansu wodnego (retencja) i do
poprawy warunków aerosanitarnych.
Ochrona istniejących lasów powinna polegać na rygorystycznym przestrzeganiu zakazu
przeznaczania jakichkolwiek terenów leśnych na inne cele. Należy także egzekwować
obowiązki, ciążące na właścicielach lasów, określone w ustawie o lasach z 1991 roku, dotyczące
między innymi dopuszczalnych wyrębów, pielęgnacji drzewostanów, itp.
Lasy zaliczane do ochronnych sklasyfikowane jako glebowe powierzchnie wzorcowe, czyli lasy
na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych (GPW), a także lasy wodochronne
powinny być otoczone szczególną troską, zwłaszcza te, które porastają wydmy ze względu na
możliwość uruchomienia procesów eolicznych.
Bardzo ważnym elementem krajobrazu i pełniącym ważne funkcje ekologiczne są zadrzewienia
śródpolne i przydrożne Powodują one osłabianie ruchów poziomych mas powietrza,
przeciwdziałają przesuszeniu gleb, co jest niezwykle ważne ze względu na położenie w rejonie
niedoboru wody (stepowienie Wielkopolski). Zadrzewienia wpływają na zatrzymywanie wilgoci
w glebie, są także ostoją dla fauny. Odbudowa i budowa rusztu ekologicznego w postaci
zadrzewień i zakrzewień, stanowiąca alternatywę dla zalesień, powinna dotyczyć terenów
rolniczej przestrzeni produkcyjnej również wysokich klas bonitacyjnych.
Przedmiotem ochrony powinny być wody rzeki Bawół (Czarnej Strugi), znacznie obciążonej
zanieczyszczeniami oraz innych mniejszych cieków.

2

Tamże.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn wraz z Lokalnym Programem Rewitalizacji

23

Ochrona wód na szczeblu lokalnym powinna dokonywać się już na etapie lokalizacji inwestycji.
Wszystkie inwestycje, co do których istnieje podejrzenie, że mogą zanieczyszczać wody,
powinny być lokalizowane po uprzednim wykonaniu „Oceny oddziaływania na środowisko”.
W Mieście i Gminie Stawiszyn znajdują się obiekty produkcyjne, usługowo–produkcyjne, które
są źródłem zanieczyszczenia, a także emisji szkodliwych pierwiastków. Należy podjąć działania,
mające na celu opracowanie programu ochrony powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem i stopniowej likwidacji lokalnych kotłowni węglowych oraz palenisk
domowych i przechodzenia na stosowanie do ogrzewania „czystych nośników energii”
(szczególnie gaz po planowanej gazyfikacji gminy, a także olej lub energia elektryczna).
Bardzo ważnym elementem ochrony środowiska jest właściwe rozwiązywanie problemów,
związanych ze składowaniem i utylizacją wszelkiego rodzaju odpadów. Ochrona ta powinna
dotyczyć likwidacji tzw. ”dzikich wysypisk śmieci”, wprowadzenia systemu segregacji odpadów
u źródeł, czyli w miejscu ich powstawania, rozlokowania na terenie Gminy i Miasta dostatecznej
liczby pojemników, objętych regularnym wywozem, prowadzenia działalności edukacyjnej
wśród ludności, szczególnie pod kątem uświadomienia jej negatywnych skutków deponowania
odpadów w miejscach przypadkowych, prowadzenia właściwej gospodarki odpadami
niebezpiecznymi zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Zalecenia w zakresie gospodarowania w obrębie systemu przyrodniczego Gminy
Stawiszyn
ochrona wód podziemnych, czwartorzędowych górnokredowych,
ograniczenie możliwości przedostawania się zanieczyszczeń do wód podziemnych,
ograniczanie przeznaczania gleb chronionych na cele nierolnicze,
wprowadzenie zadrzewień śródpolnych poprawiających retencję,
tworzenie pasów przydrożnych chroniących przed zanieczyszczeniem,
przeznaczaniu pod zalesienia- gleb najsłabszych klas,
ochrony gleb przed skażeniem siarką (ograniczenie stosowania nawozów sztucznych),
składowanie i utylizacja wszelkiego rodzaju odpadów.

Zalecenia w zakresie gospodarowania zasobami przyrodniczymi Gminy Stawiszyn
Władze Gminy powinny zwrócić szczególną uwagę na promocję walorów przyrodniczych
gminy. Powinna ona mieć zasięg zewnętrzny i wewnętrzny. Promocja zewnętrzna powinna
objąć:
kompleksy leśne z możliwością wykorzystania rekreacyjnego,
chronione wartości przyrodnicze – użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowisko
bociana czarnego, zespoły przyrodniczo–krajobrazowe w zachodniej części Gminy,
czystość środowiska, co przy panującej modzie na ekologię, może być ważnym
czynnikiem rozwoju,
dobre warunki dla lokalizacji obiektów rekreacyjnych,
agroturystykę,
wartości środowiska kulturowego.
Promocja wewnętrzna to edukacja ekologiczna – uświadomienie społeczności lokalnej
możliwości wykorzystania potencjału, jaki stwarza środowisko gminy. Konieczna jest zatem:
promocja walorów i zasobów środowiska przyrodniczego wśród miejscowej ludności,
przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych,
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popularyzowanie turystyki i rekreacji,
promocja postaw proekologicznych, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki odpadami
i ochrony wód.
Do działań promocyjnych zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych należy zaliczyć ścieżki
rowerowe.

2.4.2. Infrastruktura techniczna
a) Drogi
W układzie drogowym Gminy funkcjonuje 3-stopniowa hierarchia dróg:
droga krajowa,
drogi powiatowe,
drogi gminne.
Droga krajowa liczy 13,4 km długości, drogi powiatowe liczą 37,5 km (31,8 km o utwardzonej
powierzchni i 5,70 km o powierzchni nieutwardzonej), gminne - 57,9 km (z tego 28,8
powierzchni utwardzonej i 29,1 powierzchni nieutwardzonej).
Najważniejsze odcinki to drogi:
nr 1 Piątek Mały Kolonia - Romanki Kolonia,
nr 3 Piątek Wielki - Długa Wieś Pierwsza,
nr 4 Długa Wieś Druga - Długa Wieś Trzecia,
nr 6 Stawiszyn – Werginki,
nr 7 Piątek Mały - Złotniki Małe,
nr 8 Piątek Mały - Piątek Wielki,
nr 11 Długa Wieś Pierwsza - Długa Wieś Druga,
nr 18 Zbiersk Cukrownia – Zbiersk,
nr 25 Zbiersk Cukrownia - do drogi powiatowej nr 223,
nr 26 Zbiersk przedłużenie od drogi powiatowej nr 218,
nr 29 Stawiszyn – Petryki,
nr 31 od drogi powiatowej nr 207 – Ostrówek,
nr 32 łącznik drogi powiatowej nr 207 i drogi gminnej nr 007.
Dominujące znaczenie ma droga krajowa 25 Bydgoszcz – Ostrów Wlkp. – Oleśnica. Stanowi
ona najbliższy dojazd do Autostrady A2 Poznań – Konin. Przy niej zlokalizowane są dwa
główne ośrodki urbanistyczne - Zbiersk i Stawiszyn. Droga 25 przez miasto Stawiszyn przebiega
obwodnicą, a przez Zbiersk jest wykonane „przejście”. Od drogi krajowej odchodzą drogi
powiatowe, łączące siedziby gmin sąsiednich (Blizanów, Mycielin, Żelazków).

b) Publiczny transport zbiorowy
W zakresie osobowego transportu zbiorowego gminę obsługują linie komunikacji autobusowej
PKS, Kaliskie Linie Autobusowe KLA oraz (od 2002 r.) indywidualni przewoźnicy. Od czasu,
gdy na rynek weszli indywidualni przewoźnicy, długość linii autobusowych zwiększyła się
o 50%. Zwiększyła się także liczba przewożonych pasażerów.

c) Gospodarka komunalna
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Dla realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej powołany został Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie. Jest to zakład budżetowy, nie posiadający
własnego majątku, lecz zarządzający majątkiem gminnym. Do zadań Zakładu należą
w szczególności:
gospodarka mieszkaniowa:
zarządzanie lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi,
remonty bieżące, naprawy awaryjne w lokalach mieszkalnych,
obsługa - dostarczanie wody, odbiór nieczystości płynnych i stałych,
dostarczanie energii cieplnej (tam gdzie jest c.o.),
obsługa wspólnot mieszkaniowych,
gospodarka wodno-ściekowa.

d) Wodociągi
Do sieci wodociągowej podłączonych jest około 99% gospodarstw domowych. Na koniec 2006
roku liczba przyłączy wynosiła 1.253. Łączna długość sieci wodociągowej w Gminie wyniosła
90,2 km. System dostarczania wody obsługują: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Stawiszynie, który dysponuje 4 ujęciami studni głebinowych i stajcami uzdatniania wody w
miejscowościach Stawiszyn, Piątek Wielki, Zbiersk, Zbiersk Kolonia oraz Prywatne
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne w Zbiersku Cukrowni dysponujące dwoma ujęciami
studni głębinowych i stacją uzdatniania wody (infrastruktura po byłej Cukrowni Zbiersk).
Tabele 2.1. przedstawia podstawowe dane o systemie dostarczania wody w Gminie i Mieście
Stawiszyn.
Tabela 2.1. System dostarczania wody w Gminie i Mieście Stawiszyn – podstawowe dane
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie
2002
2003
2004
2005
Liczba przyłączy
1.091
1.114
1.134
1.140
Długość sieci wodociągowej
84,60
85,20
85,40
85,40
Produkcja wody w tys. m3
274,00 277,00 321,00 289,00
Sprzedaż wody w tys. m3
222,00 206,00 236,00 220,00
Wpływy z tytułu dostarczenia wody
251,00 255,00 319,20 268,90
Koszty związane z produkcją
252,00 255,00 319,20 268,90
i dostarczaniem wody
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne w Zbiersku Cukrowni
2002
2003
2004
2005
Liczba przyłączy
108
108
109
Długość sieci wodociągowej
4,2
4,2
4,2
Produkcja wody w tys. m3
71,00
71,00
72,21
Sprzedaż wody w tys. m3
42,00
42,00
43,36
Wpływy z tytułu dostarczenia wody
59,64
59,64
60,70
Koszty związane z produkcją
59,64
59,64
60,70
i dostarczaniem wody

2006
1.144
86,00
288,20
208,00
292,10
292,10

2006
109
4,2
72,21
43,36
60,70
60,70

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Rozwój sieci wodociągowej w ostatnich 5 latach dla całej Gminy został przedstawiony na
Wykresie 2.4.
Wykres 2.4. Długość sieci wodociągowej i liczba przyłączy w Gminie w latach 2002-2006
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Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Od roku 2004 notuje się spadek produkcji wody – w analizowanym okresie produkcja spadła
z 392,0 tys.m3 do 360,4 tys. m3. Sprzedaż wody rosła na przełomie lat 2002-2006 wykazując
mniejsze wahania i w 2006 roku wyniosła 251,4 tys. m3
Wykres 2.5. Produkcja i sprzedaż wody w latach 2002-2006
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Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Warte podkreślenia jest to, że gospodarka wodociągowa w całym okresie była zrównoważona.
Sytuację finansową z ostatnich 5 lat przedstawia Wykres 2.6.
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Straty w sieci wodociągowej oscylują w granicach 20-40%. Są one spowodowane płukaniem
linii, awariami oraz nielegalnym podłączaniem się do sieci.

e) Kanalizacja
Program kanalizacji wsi i budowy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn
opracowano już pod koniec 1996 roku. Realizacja ruszyła jednak znacznie później. Obecnie na
terenie Gminy i Miasta funkcjonuje nowoczesna oczyszczalnia ścieków, otwarta w 2002 r. Jest
to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, o wydajności 200 m3 na dobę z możliwością
rozbudowy do 1.000 m3 oraz oczyszczalnia położona w miejscowości Zbiersk-Cukrownia
będąca częścią infrastruktury po byłej Cukrowni Zbiersk. Podobnie jak w przypadku sieci
wodociągowej, również system kanalizacji obsługiwany jest przez dwa podmioty: Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie oraz Prywatne Przedsiębiorstwo
Handlowo-Produkcyjne w Zbiersku Cukrowni. Podstawowe dane o systemie kanalizacji
w Gminie i Mieście Stawiszyn przedstawia Tabela 2.2.
Tabela 2.2. System odprowadzania ścieków w Gminie i Mieście Stawiszyn – podstawowe dane
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie
2002
2003
2004
2005
Liczba przyłączy
230
230
381
Długość sieci kanalizacyjnej
9,57
9,6
12,9
Ogółem przyjętych ścieków w tys. m3
10,5
21,3
21,7
Wpływy z tytułu oczyszczenia ścieków
21,6
44,0
44,6
(tys. zł)
Koszty związane z oczyszczaniem ścieków
57,4
76,0
77,6
(w tys. zł)
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne w Zbiersku Cukrowni
2002
2003
2004
2005
Liczba przyłączy
49
Długość sieci kanalizacyjnej
2,5
Ogółem przyjętych ścieków w tys. m3
68,1
Wpływy z tytułu oczyszczenia ścieków
60,76
(tys. zł)
Koszty związane z oczyszczaniem ścieków
60,76
(w tys. zł)

2006
381
12,9
26,8
66,0
98,0

2006
49
2,5
68,1
60,76
60,76

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Do oczyszczalni dowożone są także ścieki beczkowozami przez prywatnych przewoźników
i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
W kolejnych latach planowana jest systematyczna budowa sieci kanalizacyjnej i podłączanie do
niej kolejnych gospodarstw domowych. Rozwój sieci kanalizacyjnej w Gminie i Mieście
Stawiszyn przedstawia Wykres 2.6.

Wykres 2.6. Zmiany długości sieci kanalizacyjnej i liczby przyłączy
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W całym okresie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej koszty przeważały wpływy, co oznaczało
konieczność dopłaty z budżetu Gminy.

f) Gospodarka odpadami stałymi3
Gminny plan gospodarki odpadami stanowi integralną część programu ochrony środowiska dla
Gminy i Miasta Stawiszyn i opracowany został w oparciu ustawę o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 r., wprowadzającą obowiązek opracowywania niniejszego planu, jest instrumentem
niezbędnym do sprawnego zarządzania gospodarką odpadami na terenie gminy, wyznaczającym
zadania oraz określającym warunki dla ich wykonania w sposób racjonalny, tj. zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach prawnych, w sposób ekonomicznie efektywny.
Plan ten określa aktualny stan gospodarki odpadami na terenie Gminy, prognozowane zmiany
oraz działania, zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz
instrumenty finansowe i system monitoringu wraz z oceną realizacji zamierzonych celów.
Zakres i forma opracowania wraz z zawartymi w planie zadaniami są zgodne z polityką
ekologiczną Państwa i planem gospodarki odpadami dla powiatu kaliskiego.
Dominującą grupą odpadów na terenie Gminy są odpady komunalne, powstające
w gospodarstwach domowych oraz odpady przemysłowe, które ze względu na swój charakter
lub skład są do nich podobne. Źródłem powstawania odpadów komunalnych są skupiska ludzkie,
obiekty użyteczności publicznej oraz małe zakłady produkcyjno-usługowo-handlowe. Istotnym
elementem, wpływającym na skład oraz jakość odpadów komunalnych jest charakter danego
obszaru. Tereny wiejskie, stanowiące przewagę w gminie, wykazują odpady z mniejszym
udziałem materii organicznej i papieru (częstokroć zagospodarowywane są we własnym
zakresie) oraz relatywnie większej zawartości tworzyw sztucznych i szkła.
Biorąc pod uwagę wyżej przedstawione źródła wytwarzania odpadów komunalnych oraz
analizując ich skład z punktu widzenia możliwości technologicznych, związanych z odzyskiem
3

Na podstawie Planu Gospodarki Odpadami, opracowanym w dniu 19.02.2004 roku.
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i unieszkodliwianiem odpadów, dla potrzeb niniejszego programu wyodrębniono, zgodnie
z planami, powiatowym i wojewódzkim, następujące strumienie odpadów:
odpady organiczne roślinne,
odpady organiczne zwierzęce,
odpady organiczne inne, ulegające biodegradacji,
papier i karton,
tekstylia,
szkło,
metale,
odpady mineralne,
drobna frakcja popiołowa,
odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane.
Wzorem powiatowego planu gospodarki odpadami, dla potrzeb konstrukcyjnych niniejszego
opracowania dokonano podziału odpadów na cztery zasadnicze grupy:
odpady komunalne,
odpady przemysłowe,
osady ściekowe,
odpady niebezpieczne.
Zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych w Gminie i Mieście Stawiszyn objętych jest
około 50% mieszkańców. Zbiórka odpadów jest prowadzona poprzez system pojemników
indywidualnych (umowy z odbiorcam). Zorganizowanym usuwaniem odpadów z terenu Gminy
zajmują się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PUK S.A. i Zakład Oczyszczania Miasta
EKO z Kalisza, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie oraz
Spółdzielnia Administracyjno-Mieszkaniowa Petryki i Piątek Wielki.
W 2001 roku Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie wdrożył selektywną zbiórkę odpadów,
przeznaczonych do odzysku, w zakresie odpadów z tworzyw sztucznych oraz odpadów
szklanych poprzez ustawienie 30 sztuk pojemników w centrach miejscowości: Stawiszyn,
Zbiersk, Zbiersk-Cukrownia, Zbiersk-Kolonia, Petryki, Piątek Wielki, Piątek Mały-Kolonia,
Werginki, Łyczyn, Stary Kiączyn, Długa Wieś Pierwsza, Długa Wieś Trzecia, Nowy Kiączyn,
Pólko-Ostrówek
System zbiórki odpadów komunalnych oparty jest w części o gminne składowisko,
zlokalizowane na gruntach Długiej Wsi Drugiej, w odległości około 2 km od miasta Stawiszyna;
jest ono eksploatowane od 1994 roku. Aktualna lokalizacja składowiska jest zgodna z ogólnym
planem zagospodarowania Gminy. Tereny sąsiadujące ze składowiskiem stanowią w większości
grunty orne, tylko od strony północnej obiekt graniczy z terenami leśnymi. Pojemność składowa
wyżej wymienionego obiektu wynosi 24 tys. m3 przy powierzchni kwatery równej 4000 m2.
Składowisko znajduje się na terenie zrekultywowanego dzikiego wysypiska odpadów,
zlokalizowanego na powierzchni około 4 ha, po byłej kopalni piasku. Stąd też podłoże
zbudowane jest z utworów piaszczystych, reprezentowanych przez piaski drobne i średnie oraz
usytuowane poniżej piaski gliniaste, z jednocześnie płytko zalegającą warstwą wodonośną.
Grunt nosi znamiona znacznej przepuszczalności, wobec czego dno oraz skarpy składowiska
zostały uszczelnione geomembraną o grubości 1,0 mm. Odcieki ze składowiska zbierane są
przez drenaż nadfoliowy i odprowadzane do zbiornika odcieków o średnicy 1200 mm
i głębokości 3,5 m, skąd odwożone są do oczyszczalni ścieków. Do elementów wyposażenia
składowiska należy zaliczyć także wannę dezynfekcyjną, kontener biurowy i kontenery
segregacji odpadów, do których prowadzona jest częściowa segregacja odpadów poprzez odzysk
opakowań szklanych i plastikowych.
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Z uwagi na zapełnienie istniejącego wysypiska planowana jest w najblizszych latach likwidacja
i rekultywacja terenu.
Pod pojęciem odpadów przemysłowych rozumiane są odpady, powstające podczas procesów
działalności przemysłowej lub rzemieślniczej. Informacje, dotyczące odpadów przemysłowych,
powinny obejmować nazwę i adres zakładu, kody i ilość odpadów wytworzonych w danym roku,
a także sposób zagospodarowania wytworzonych odpadów z podziałem na ilości zebranych
odpadów, ilości zmagazynowane, ilości odzyskane wraz z oznaczeniem procesu odzysku oraz
ilości unieszkodliwione wraz z oznaczeniem procesu unieszkodliwienia.
W Gminie i Mieście Stawiszyn dominującą grupą wśród wytwarzanych odpadów
przemysłowych, zgodnie z Katalogiem odpadów, stanowią: grupa 02, czyli odpady z rolnictwa,
sadownictwa, leśnictwa i przetwórstwa żywności i grupa 15, stanowiąca odpady opakowaniowe.
Dominującym kierunkiem gospodarowania nimi jest ich odzysk.
Zgodnie z ustawą o odpadach, osady ściekowe to osad, pochodzący z oczyszczalni ścieków,
komór fermentacyjnych oraz innych instalacji, służących do oczyszczania ścieków komunalnych
i im podobnych. Głównym źródłem powstawania osadów w Gminie i Mieście są oczyszczalnia
ścieków w Długiej Wsi Drugiej o przepustowości 200 m3/d oraz w Zbiersku Cukrowni o
przepustowości 300 m3/d. Według danych ZGKiM, ilość powstających osadów ściekowych
podczas oczyszczania ścieków wynosi około 15 Mg s.m./rok. Są one zagospodarowywane
poprzez wapnowanie i odwadnianie oraz workowanie, a następnie przekazywanie na
składowisko odpadów w celu ostatecznego składowania. Źródłem odpadów niebezpiecznych są
procesy przemysłowe, rolnictwo, a także część odpadów komunalnych. Odpady niebezpieczne
generowane są przez odpady medyczne i weterynaryjne, wraki samochodowe, akumulatory i
baterie, odpady zawierające PCB i azbest.
Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi na terenie Gminy i Miasta
wymagać będzie znacznych środków finansowych oraz potencjału organizacyjnego
i technicznego, pozwalającego sprostać wymaganiom prawnym. Prowadzenie prawidłowej
polityki przez Gminę, stwarza szansę osiągnięcia zakładanych limitów redukcji ilości odpadów,
kierowanych na składowiska.

g) Energia elektryczna
Obecnie wszyscy mieszkańcy gminy korzystają z energii elektrycznej. Sieć energetyczna
zaspokaja aktualne potrzeby gminy. Odbiorcy są zaopatrywani w energię elektryczną przez
Koncern Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu poprzez Główny Punkt Zasilania,
zlokalizowany we wsi Wyrów przy granicy z miastem Stawiszyn, liniami średniego napięcia
15kV ze stacjami transformatorowymi 15/0,4kV oraz linie niskiego napięcia, głównie
napowietrzne. Konieczne są bieżące konserwacje sieci i stacji oraz sukcesywne kablowanie
w miejsce sieci napowietrznych. Przez teren gminy przebiega linia przesyłowa napowietrzna
o napięciu 110kV relacji Kalisz – Konin.
Pod względem zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym wytwarzanym przez
urządzenia zasilające w energię elektryczną, tylko wzdłuż przebiegającej linii wysokiego
napięcia 110kV należy zachować obszar ograniczonego użytkowania o szerokości minimalnej
15 m. Pozostałe sieci, składające się z linii napowietrznych i kablowych SN-15kV i NN, nie
stwarzają na terenie Gminy i Miasta zagrożenia dla środowiska.

h) Zaopatrzenie w gaz
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Na terenie gminy brak jest uzbrojenia w postaci sieci gazociągowej, a potrzeby w tym zakresie
pokrywane są dostawami gazu technicznego w butlach. Gmina przewiduje perspektywicznie
doprowadzenie gazu ziemnego poprzez wykonanie kolektora wysokiego ciśnienia i budowę
stacji redukcyjno-pomiarowej jako podstawy do budowy sieci rozdzielczej na terenie Gminy.

i) Telefonizacja
Na terenie Gminy zainstalowane są dwie centrale cyfrowe (Stawiszyn i Zbiersk). Pojemność ich
jest wystarczająca na zaspokojenie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkańców Gminy
(zajętość wynosi 90%). Przez teren Gminy przebiegają linie światłowodowe o długości ok.
20 km. Sieć miejscowa, o długości około 130 km, zbudowana jest tradycyjnie w technologii
kabli miedzianych i zaspokaja bieżące potrzeby. Abonenci całej Gminy mają dostęp do
podstawowych usług telekomunikacyjnych, jak POTS, ISDN oraz usługi internetowej SDI. Na
najbliższe lata planuje się dalszy rozwój sieci usług podstawowych, oraz szerokopasmowego
dostępu do internetu. Przy większym zapotrzebowaniu konieczne będzie przeprowadzenie
inwestycji sieciowej poprzez rozbudowę istniejącej sieci.
Na terenie Gminy i Miasta działają 2 stacje sieci telefonii bezprzewodowej. Stacja sieci ERA
zlokalizowana jest w miejscowości Werginki, stacja sieci Plus GSM w miejscowości Stawiszyn.

2.4.3. Własność nieruchomości
W posiadaniu osób fizycznych jest 65% ogólnej struktury gruntów Gminy. Relatywnie duży
udział we własności ma Skarb Państwa, posiadający 30% gminnych gruntów. Gmina jest
właścicielem nieco ponad 2% gruntów, zbliżona ilość przypada w udziale pozostałym osobom
prawnym. Procentowy rozkład przedstawia Wykres 2.7.
Wykres 2.7. Struktura własności gruntów w Gminie w 2006 rok

Grunty
kościołów i
związków
wyznaniowych
0,3%

Grunty osób
fizycznych
65,0%

Grunty
pozostałych
osób
prawnych
1,6%

Grunty Skarbu
Państwa
30,4%

Grunty gmin i
związków
między
gminnych
2,3%

Grunty Skarbu
Państwa
przekazane w
użytkowanie
wieczyste
0,4%

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Komunalny zasób mieszkaniowy Gminy Stawiszyn przedstawia Tabela 2.3
Tabela 2.3. Komunalny zasób mieszkaniowy Gminy Stawiszyn
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Liczba

1. Budynki mieszkalne
2. Budynki niemieszkalne, budowle
3. Obiekty szkolne
4. Obiekty przedszkolne
5. Miejsko – gminne biblioteki
6. Ośrodki kultury i świetlice
7. Ośrodki sportu i rekreacji
8. Obiekty służby zdrowia
9. Placówki usługowo – handlowe
10. Inne

17
12
3
3
1
1
2
7

Razem

39

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Gmina posiadała w 2006 roku 39 obiektów komunalnych, w tym najwięcej budynków
mieszkalnych - 17. Podstawowe informacje na temat mienia komunalnego Gminy zostały
przedstawione w Tabeli 2.4.
Tabela 2.4. Dane na temat mienia komunalnego Gminy (2006)
Opis mienia komunalnego
wg grup rodzajowych
Grunty komunalne ogółem w ha
1. Grunty orne
2. Drogi
3. Lasy
4.Zieleńce i tereny zielone
5. Ogrody działkowe
6. Tereny rekreacyjne
7. Działki budowlane
8. Działki przemysłowo – handlowe
9. Cmentarze komunalne
10. Inne

Łączna ilość
57,71
14,2
1,07
11,98
0,1
7,08
6,6
3,85
12,83

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Gmina i Miasto posiadała w 2006 roku około 58 ha gruntów komunalnych, z tego najwięcej
stanowiły grunty orne - powyżej 14%.
Informacje na temat wybranych aspektów finansowych w 2006 roku, związanych
z gospodarowaniem mieniem komunalnym, przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 2.5. Dane na temat finansów mienia komunalnego Gminy Stawiszyn
Majątek komunalny
Lokale użytkowe

2006
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Lokale użytkowe liczba szt.
Lokale użytkowe powierzchnia m2
Czynsz za lokale użytkowe (za 1m2) netto
Środki uzyskane z wynajmu lokali użytkowych
w zł
Środki uzyskane ze sprzedaży lokali użytkowych
Mieszkania komunalne
Czynsz za mieszkania komunalne (za 1m2) netto
w zł
Koszt utrzymania mieszkań komunalnych
ogółem w zł
Środki uzyskane z wynajmu mieszkań
komunalnych w zł
Dopłaty z budżetu do utrzymania mieszkań
komunalnych w zł
Remonty mieszkania komunalne w zł
Inwestycje mieszkania komunalne w zł
Sprzedaż mieszkań komunalnych szt.
Środki uzyskane ze sprzedaży mieszkań
komunalnych w zł
Grunty komunalne
Sprzedaż gruntów komunalnych szt.
Sprzedaż gruntów komunalnych ha
Środki uzyskane ze sprzedaży gruntów
komunalnych i nieruchomości
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19
1.707,08
od 1,5 do 10,245
8.100,00

1,2
187.000,00
86.900,00
20.000,00
76.900,00
18
83.250,00
7
1,17
69.216,00

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Gospodarka mieszkaniowa Gminy i Miasta w 2006 roku nie była zrównoważona – koszty
utrzymania mieszkań komunalnych, wynoszące 187.000 zł, zdecydowanie przewyższyły wpływy
z ich wynajmu, stąd konieczne były dopłaty z budżetu gminy w celu ich utrzymania. Czynsz za
1m2 mieszkania komunalnego to 1,20 zł, czynsz za 1 m2 lokalu użytkowego to przedział od 1,50 zł
do 10,24 zł. Z danych wynika, że Gmina i Miasto musiała dopłacić do mieszkań komunalnych 20
tys. zł. Gmina i Miasto ma obowiązek dokonywać również remontów tych obiektów. Ze względu
na ograniczone środki budżetowe, sumy przeznaczane na remonty mieszkań komunalnych nie są
znaczące - łącznie wyniosły one około 77 tys. zł.
W roku 2006 Urząd Gminy i Miasta sprzedał grunty komunalne o łącznej powierzchni 1,17 ha
oraz 17 18 mieszkań komunalnych, dzięki czemu budżet Gminy został zasilony kwotą ponad 69
tys. zł.

2.4.4. Sytuacja mieszkaniowa
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Podstawowe dane, dotyczące rozwoju budownictwa w Gminie i Mieście zestawiono w Tabeli
2.6.
Tabela 2.6. Rozwój budownictwa w Gminie w latach 2002-2006
Wyszczególnienie
2002
Mieszkania oddane do użytkowania
14
w tym indywidualne
14
Budynki nowe oddane do użytkowania
w tym mieszkalne
-

2003
23
23
-

2004
8
8
10
8

2005
5
5
9
5

2006
6
6
7
6

Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS

Z tabeli wynika, że wszystkie mieszkania, oddane do użytku w Gminie i Mieście w latach 20022006, miały charakter indywidualny. Większość oddanych do użytku budynków, miała charakter
mieszkalny.
Tabela 2.7. Podstawowe dane o zasobach mieszkaniowych według rodzaju własności w latach
2002-2006
Zasoby mieszkaniowe
2002
2003
2004
2005
2006
ogółem
Mieszkania (szt.)
1.982
2.024
2.030
2.031
2.037
Izby (szt.)
7.930
8.109
8.146
8.150
8.186
Pow. użytkowa mieszkań (m2)
164.057
167.539
168.455
168.552
169.329
Własność gminy
Mieszkania (szt.)
169
130
130
118
100
Izby (szt.)
450
343
343
292
240
Pow. użytkowa mieszkań (m2)
7.715
6.161
6.161
5.325
4.151
Własność zakładów pracy
Mieszkanie (szt.)
332
200
20
15
15
Izby (szt.)
1.101
664
66
50
50
Pow. użytkowa mieszkań (m2)
18.564
11.184
1.118
840
840
Własność osób fizycznych
Mieszkania (szt.)
1.481
1.694
1.874
1.898
1.922
Izby (szt.)
Pow. użytkowa mieszkań (m2)

6.379

7.102

7.737

7.808

7.896

137.778

150.194

161.176

162.387

164.338

Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS

W Gminie i Mieście Stawiszyn na przestrzeni ostatnich lat można zaobserwować ogólny wzrost
zasobów mieszkaniowych i powierzchni użytkowej mieszkaniowej, przy czym zmiany są
głównie w przypadku mieszkań osób fizycznych. Więcej mieszkań powstaje na terenach
wiejskich, co przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 2.8. Podstawowe dane o zasobach mieszkaniowych według lokalizacji w latach 20022006
Ogółem
Mieszkania (szt.)
Izby (szt.)
Pow. użytkowa
mieszkań (m2)
W miastach
Mieszkania (szt.)
Izby (szt.)
Pow. użytkowa
mieszkań (m2)
Na wsi
Mieszkania (szt.)
Izby (szt.)
Pow. użytkowa
mieszkań (m2)

2002
1.982
7.930

2003
2.024
8.109

2004
2.030
8.146

2005
2.031
8.150

2006
2.037
8.186

164.057

167.539

168.455

168.552

169.329

494
1.960

497
1.983

499
1.994

499
1.994

501
2.007

39.535

39.691

39.860

39.860

40.110

1.488
5.970

1.527
6.126

1.531
6.152

1.532
6.156

1.536
6.179

124.522

127.848

128.595

128.692

129.219

Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS

Zdecydowana większość mieszkań wyposażona jest w wodociąg. W 2006 roku blisko 75%
mieszkań w miastach oraz 82% mieszkań na wsi posiadało łazienkę, 54,9% mieszkań w mieście
i 69,4% mieszkań na wsi posiadało z kolei centralne ogrzewanie. Odpowiednie dane przedstawia
Tabela 2.9.
Tabela 2.9. Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2002-2006
Wyszczególnienie

2002

Ogółem
Wodociąg
Ustęp spłukiwany
Łazienka
Centralne ogrzewanie

1.982
1.920
1.585
1.598
1.304

Ogółem
Wodociąg
Ustęp spłukiwany
Łazienka
Centralne ogrzewanie

494
477
370
363
264

Wodociąg
Ustęp spłukiwany
Łazienka
Centralne ogrzewanie

1.488
1.443
1.215
1.235
1.040

Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS

2003
2.024
1.940
1.609
1.621
1.328
W miastach
497
484
377
370
271
Na wsi
1.527
1.456
1.232
1.251
1.057

2004

2005

2006

2.030
1.946
1.615
1.627
1.334

2.031
1.947
1.616
1.628
1.335

2.037
1.953
1.622
1.634
1.341

499
486
379
372
273

499
486
379
372
273

501
488
381
374
275

1.531
1.460
1.236
1.255
1.061

1.532
1.461
1.237
1.256
1.062

1.536
1.465
1.241
1.260
1.066
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2.4.5. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego
Wśród zabytków godnych odnotowania na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wymienić należy:
Dwór klasycystyczny z I poł. XIX w.; za dworem znajduje się park krajobrazowy oraz
zabudowania folwarczne, częściowo pochodzące z II poł. XIX w.
Kościół ewangelicki w Stawiszynie, wzniesiony w latach 1785-1788, z XVIII wiecznymi
organami.
Kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła; na podstawie historycznych źródeł można
wnioskować, że pierwotny kościół w Stawiszynie istniał już w XII wieku. Jednak wrogie
najazdy na początku XIV wieku zniszczyły świątynię. Obecny kościół p.w. św.
Bartłomieja ufundowany został przez króla Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku.
Jest to obiekt gotycki, trzynawowy. Kolejne wieki również nie oszczędzały tej świątyni.
Podczas najazdu szwedzkiego został poważnie uszkodzony, a w 1706 roku spłonął od
uderzenia pioruna, przez co zawaliła się wieża, która zniszczyła dach i sklepienie.
Renowacja kościoła trwała wiele lat, dopiero w 1884 roku wybudowano nową wieżę dzięki
staraniom ks. Teodora Mejera i poświęceniu parafian.
Drewniany kościół p.w. św. Marcina w Piątku Wielkim – odbudowany w 1740 r.,
Kościół p.w. św. Urszuli w Zbiersku z XV w. Przebudowany w 1879r. – wybudowano
prezbiterium, murowaną zakrystię oraz kruchtę.

2.4.6. Identyfikacja problemów
brak zaopatrzenia w sieć gazociągową,
zróżnicowany poziom opłat za wodę i ścieki,
dofinansowywanie mieszkań komunalnych,
konieczność utwardzania dróg gminnych,
niewystarczająca infrastruktura turystyczna.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn wraz z Lokalnym Programem Rewitalizacji

37

2.5. Gospodarka
2.5.1. Charakter i struktura gospodarki Gminy i Miasta
W rejestrze działalności gospodarczej, prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta w
Stawiszynie, na koniec 2006 roku zarejestrowanych było 405 podmiotów gospodarczych (osób
fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą). W porównaniu z rokiem 2005, liczba
podmiotów nieznacznie wzrosła, ale była nadal niższa niż w roku 2003, gdy odnotowano 443
podmioty gospodarcze.
Wykres 2.8. Liczba podmiotów gospodarczych w Gminie Stawiszyn
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Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Kolejny wykres przedstawia zmiany w zakresie liczby podmiotów gospodarczych,
przypadających na 1.000 mieszkańców w latach 2002-2006 (ewidencja Gminy i Miasta).
Wykres 2.9. Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 1.000 mieszkańców
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Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie
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Rejestr REGON przedstawia trochę inne dane dotyczące liczby podmiotów gospodarczych:
rok 2002 – 470,
rok 2003 – 489,
rok 2004 – 459,
rok 2005 – 461,
rok 2006 – 458.
Średnia liczba podmiotów gospodarczych (Rejestru REGON) na 1.000 mieszkańców w Gminie
i Mieście (62,4), znacznie odbiega od średniej dla województwa (101,2) oraz średniej dla kraju
(94,8). Strukturę branżową podmiotów gospodarczych w 2006 roku przedstawia Wykres 2.10.
Wykres 2.10. Struktura branżowa podmiotów gospodarczych w 2006 roku
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Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Na wykresie zwraca uwagę silnie dominujący udział handlu, handlu detalicznego i napraw
(35,1%) oraz innych usług handlowych. Charakterystyczny jest także relatywnie duży udział
firm z sektora budownictwa (17,5%). Podmioty takie, jak przetwórstwo rolnicze i rolnictwo
odgrywają marginalną rolę w strukturze gospodarczej Gminy i Mieście.

2.5.2. Rolnictwo
Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w roku 2006 zanotowano 958 gospodarstw rolnych.
Najwięcej, bo aż 340 to gospodarstwa o powierzchni do 2 ha, gospodarujące razem zaledwie na
420 ha. Należy przypuszczać, że praca w rolnictwie nie jest głównym źródłem utrzymania dla
właścicieli tych gospodarstw. Najmniejszy udział mają gospodarstwa o powierzchni do 2 ha tylko 8,5% ogólnej powierzchni upraw. Dużych gospodarstw (powyżej 15 ha powierzchni) jest
tylko 63 i gospodarują na areale 1.200 ha. Mają one jednak największy udział w ogólnej
powierzchni upraw – 24,2%.
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Dokładną strukturę gospodarstw według powierzchni przedstawiają Wykresy 2.11. i 2.12.
Wykres 2.11. Struktura ilościowa gospodarstw rolnych
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Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Wykres 2.12. Struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych
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Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

O tradycyjnym charakterze rolnictwa w Gminie świadczy fakt, że ponad 70% powierzchni
upraw zajmują zboża. Mało popularna jest uprawa truskawki (6 ha) oraz okopowych pastewnych
(45 ha). Niewielki odsetek zajmują odłogi i ugory. Podstawowe dane przedstawia Wykres 2.13.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn wraz z Lokalnym Programem Rewitalizacji

Wykres 2.13. Struktura upraw w Gminie Stawiszyn
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Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2.5.3. Główni pracodawcy
Do największych pracodawców na terenie Gminy i Miasta należą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Vit-Pol” Długa Wieś Pierwsza,
„ZIOŁOPEX” Spółka z o.o. w Piątku Wielkim,
Spóldzielnia Kółek Rolniczych Stawiszyn,
HUBRIA Sp z o.o. w Stawiszynie,
DREWPAL Spółka Jawna zakład w Stawiszynie,
TARTAK ZBIERSK Sp. z o.o.Zbiersku Cukrowni,
Zakład Stolarski w Stawiszynie,
Piekarnia EMKO Sp. z o.o w Zbiersku Cukrowni,
MASARNIA – Krzysztof Wawrzyniak w Zbiersku,
Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych „PROMBUD” w Stawiszynie,
Zakład Produkcji Opakowań PAKLAND Zbiersk Cukrownia 61,
Stacja Obsługi Samochodów s.c. wraz z Diagnostyką w Stawiszynie,
Hurtownia artykułów sanitarnych PRZEMED w Stawiszynie,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AMADEO” Kiączyn Stary 7,
Zakład Stolarski - Spółka Cywilna w Stawiszynie,
MASARNIA UBOJNIA – Ireneusz Dąbkowski w Zbiersku,
Restauracja i hotel EDEN w Petrykach,
Restauracja i hotel MAXIM w Długiej Wsi,
Zakład Ślusarsko-Mechaniczny – Andrzej Smelczyński w Wyrowie,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARPOL Sp.Jawna Długa Wieś Druga,

40
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Hurtownia P.P.H.U MARTOM w Zbiersku Cukrowni.
PPHU MATPRO Sp. z o.o. w Zbiersku Cukrowni

2.5.4. Identyfikacja problemów
Pewne obszary wymagają uwagi władz gminnych i próby rozwiązania problemów. Główne
problemy i słabości Gminy i Miasta to:
duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych,
mała ilość podmiotów gospodarczych,
niskie zainteresowanie inwestorów,
problemy ze zbytem produktów rolniczych,
brak grup producenckich,
monofunkcyjny charakter produkcji.

2.6. Sfera społeczna
2.6.1. Ludność
Według danych ewidencji Gminy Miasta, liczba ludności w roku 2006 wyniosła 7.341 osób,
w tym 3.803 kobiet i 3.538 mężczyzn. Liczba mieszkańców Gminy i Miasta w ostatnich pięciu
latach ulegała nieznacznym wahaniom; w roku 2006 spadła o 19 osób w porównaniu z rokiem
poprzednim. W latach 2002-2003 Gmina i Miasto miała ujemny przyrost naturalny (łącznie 18
osób), po roku 2003 rodzi się więcej osób niż umiera (łącznie w ostatnich trzech latach 25 osób).
Liczba ludności charakteryzowała się zmienną dynamiką w latach 2002-2006, co przedstawia
Wykres 2.14.
Wykres 2.14. Liczba ludności Gminy i Miasta Stawiszyn w latach 2002-2006
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Łączne saldo migracji w analizowanym okresie było dodatnie, ale ostatnie dwa lata to okres, gdy
mieszkańców ubywa. Odpowiednie dane przedstawia Wykres 2.15.
Wykres 2.15. Saldo migracji i przyrost naturalny w latach 2002-2006
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Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Struktura wiekowa ludności Gminy i Miasta zmieniła się nieznacznie na przestrzeni ostatnich 5
lat. W grupie wiekowej 0-18 obserwujemy tendencję spadkową, szczególnie dramatyczny
spadek zanotowano w roku 2004. Systematycznie wzrasta natomiast ilość osób w wieku
produkcyjnym 19-65 lat. Zwiększa się również w Gminie liczba mieszkańców po 65 roku życia,
czyli osób w wieku poprodukcyjnym. Udział osób starszych (13,9%) jest jednak znacząco niższy
od średniej dla województwa wielkopolskiego, wynoszącej 15,3%. Strukturę wiekową Gminy
w roku 2006 przedstawia Tabela 2.10.
Tabela 2.10. Struktura wiekowa ludności Gminy i Miasta Stawiszyn w roku 2006
Ogółem

Mężczyźni

Grupy
wiekowe

Osoby

Struktura

Osoby

Struktura

Osoby

Kobiety
Struktura

1. Mieszkańcy razem

7.341

%

3.538

%

3.803

%

2. Dzieci 0 - 2 lat
3. Dzieci 3 - 5lat
4. Dzieci 6 -7 lat
5. Ludność 8 - 12
6. Ludność 13 - 15
7. Ludność 16 - 18
8. Ludność 19 - 65
9. Ludność > 65

223
234
145
416
308
348
4.645
1.022

3,03
3,19
1,97
5,67
4,19
4,74
63,27
13,92

96
124
68
215
157
184
2.365
329

2,71
3,50
1,92
6,07
4,43
5,20
66,84
9,29

127
110
77
201
151
164
2.280
693

3,33
2,89
2,02
5,28
3,97
4,31
59,95
18,22

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Zmiana proporcji między różnymi grupami wiekowymi wpływa znacząco na rynek pracy,
bowiem decyduje o liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Strukturę wiekową ludności,
według aktywności ekonomicznej przedstawiają Wykresy 2.16. i 2.17.
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Wykres 2.16. Ludność Gminy i Miasta według aktywności ekonomicznej w latach 2002-2006
(nominalnie)
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS, 2007

Wykres 2.17. Ludność Gminy i Miasta według aktywności ekonomicznej w latach 2002-2006
(relatywnie)
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Źródło: Polska Statystyka Publiczna, GUS, 2007

W ujęciu nominalnym liczba ludności zmniejszyła się w grupie przedprodukcyjnej, natomiast
zwiększyła w pozostałych grupach. Ważne jest ujęcie relatywne, z którego wynika, że rosną
udziały ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, spada natomiast udział ludności
w wieku przedprodukcyjnym. Pomimo spadku udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym,
jest on nadal wyższy od średniej dla Polski (20,1%), niższe od średniej krajowej są natomiast
pozostałe wskaźniki (odpowiednio 64,2% oraz 15,7% dla kraju).
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2.6.2. Bezrobocie
Statystyki, dotyczące bezrobocia, w znacznym stopniu zniekształcają obraz zjawiska ze względu
na duży stopień tzw. bezrobocia utajonego oraz powszechności „pracy na czarno”. Bezrobocie
powoduje, iż standard życia wielu ludzi stale się obniża i rozszerza się obszar patologii
społecznej. Bezrobotnym zgodnie z definicją ustawową jest osoba pozostająca bez pracy, ale
jednocześnie zdolna i gotowa do jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu. Bezrobocie,
przyczyniając się do zubożenia materialnego, w bezpośredni sposób wpływa na poziom życia
rodzin, wywierając negatywne skutki zwłaszcza w postaci:
dezintegracji rodziny,
zmniejszenia siły wsparcia emocjonalnego i solidarności pomiędzy członkami rodziny,
zwiększenia ryzyka zaistnienia patologii życia społecznego.
Długookresowe bezrobocie ma wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia człowieka
bezrobotnego oraz jego rodzinę. Jednym z pierwszych skutków utraty pracy jest obniżenie
standardu życia rodziny, także wtedy, gdy otrzymywane są świadczenia kompensujące płacę.
Sytuacja materialna osób dotkniętych bezrobociem zależy od ich standardu życia w czasie
zatrudnienia, a zwłaszcza od posiadanych dóbr trwałego użytku, oszczędności i długów.
Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu na koniec roku 2006 wskazują, iż w Gminie
i Mieście Stawiszyn liczba bezrobotnych, przypadających na 1.000 mieszkańców wynosi 69.
Zmiany liczby osób bezrobotnych w latach 2002-2006 przedstawia Wykres 2.18. Z wykresu
wyraźnie wynika, że liczba bezrobotnych w Gminie od 2004 r. sukcesywnie maleje.
Wykres 2.18. Zmiany liczby bezrobotnych w Gminie w latach 2002-2006
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Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu

Poniżej została zaprezentowana analiza bezrobocia w latach 2002–2006 według następujących
kryteriów:
wieku bezrobotnych,
czasu pozostawania na bezrobociu,
wykształcenia zarejestrowanych bezrobotnych,
stażu pracy bezrobotnych.
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Struktura wiekowa osób bezrobotnych została przedstawiona na Wykresie 2.19.
Wykres 2.19. Struktura wiekowa bezrobotnych (liczba osób)
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Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu

W ciągu ostatnich 5 lat proporcje między grupami wiekowymi osób bezrobotnych uległy
zmianom. Wyróżnić należy tutaj zmiany relatywne struktury, tzn. zmiany w stosunku do ogółu
bezrobotnych i zmiany nominalne, tzn. w obrębie jednej grupy wiekowej. Na koniec 2006 roku
największe bezrobocie było wśród osób od 25-34 lat – stanowiły one w 28,6% ogółu
bezrobotnych. Udział ten utrzymywał się na podobnym poziomie w sensie relatywnym na
przestrzeni ostatnich 5 lat, najwyższy poziom 30,4% zanotowano w roku 2002. Druga grupę
stanowią osoby w wieku 18-24 lata – w 2006 roku stanowili oni 25,0% ogółu (udział zmniejszył
się w analizowanym okresie z 32,4% w roku 2002, nominalnie o 66 osób). W trzeciej grupie (3544 lata) wskaźnik spadł w analizowanym okresie o 2,1 punktu procentowego do poziomu 17,8%
ogółu bezrobotnych (nominalny spadek o 28 osób). W grupach (55-59 lat i powyżej 60 lat)
zanotowano nominalnie wzrost o 16 i spadek o 1 osobę.
Niekorzystnym zjawiskiem jest wysoki poziom liczby długotrwale bezrobotnych - powyżej 24
miesięcy. Podczas gdy w 2002 roku było to 190 osób, stanowiących 32,1% ogółu bezrobotnych,
to w 2006 roku grupa ta obejmowała 210 osób, stanowiących 41,7% ogółu bezrobotnych.
Zaznaczyć należy, że osoby pozostające bez pracy ponad 12 miesięcy stanowiły w 2006 roku aż
61,1% ogółu bezrobotnych, podczas gdy 5 lat wcześniej 53,9%. Wzrost o 2,6 punktu
procentowego można odnotować także w grupie osób bezrobotnych do 1 miesiąca,
w pozostałych grupach udział zmniejszył się w analizowanym okresie. Najwyższy spadek, aż
o 4,7 punktu procentowego, odnotować można było w grupie osób pozostających bez pracy od
6 do 12 miesięcy. W formie graficznej powyższe informacje zostały przedstawione na Wykresie
2.20.

Wykres 2.20. Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania na bezrobociu (liczba osób)
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Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu

Biorąc pod uwagę kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych można zauważyć, że
najliczniejszą grupę w 2006 roku stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym
(33,9% bezrobotnych) oraz podstawowym (32,9%) i średnim zawodowym (23%). Relatywnie
niski jest udział osób z wykształceniem wyższym (4,2%) i średnim ogólnokształcącym (5,9%).
Poszczególne grupy wykazały się w analizowanym okresie małą dynamiką, za wyjątkiem osób
z wykształceniem zasadniczym zawodowym (spadek o 6,6 punktu procentowego) i średnim
zawodowym (wzrost o 5,1 punktu procentowego). W formie graficznej informacje zostały
przedstawione na Wykresie 2.21.
Wykres 2.21. Struktura bezrobotnych według wykształcenia (liczba osób)
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Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu

Analizując rynek bezrobotnych według kryterium stażu pracy w 2006 roku okazuje się, że
najliczniejsze grupy stanowią osoby bez stażu pracy (23,8% ogółu) oraz osoby, które mają staż
od 1 do 5 lat (19,2%). Wskaźnik dla tej pierwszej grupy najwyższy był w 2003 roku, wynosząc
27,1%. Największy spadek bezrobocia w analizowanym okresie nastąpił w grupie osób,
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pozostających bez pracy do 1 miesiąca - o 4,7 punktu procentowego, co stanowiło spadek
nominalnie o 40 osób. Najniższe bezrobocie stanowią osoby ze stażem pracy powyżej 30 lat –
w 2006 roku stanowili oni zaledwie 3,6% ogółu bezrobotnych, 1,8 punktu procentowego więcej,
aniżeli 5 lat wcześniej. Graficzne ujęcie przedstawia Wykres 2.22.
Wykres 2.22.Struktura bezrobotnych według stażu pracy w latach 2002-2006
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Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu

2.6.3. Grupy społeczne wymagające wsparcia
Cele polityki integracji społecznej w Polsce wynikają przede wszystkim z priorytetów
określonych w przyjętej w czerwcu 2004 r. Narodowej Strategii Integracji Społecznej. Cele
polityki integracji społecznej w Polsce wynikają również z celów w zakresie zwalczania ubóstwa
i wykluczenia społecznego, przyjętych w grudniu 2000 r. przez Radę Europejską w Nicei. Polska
w pełni zaakceptowała ich zasadność, co zostało oficjalnie potwierdzone poprzez przyjęcie
w grudniu 2003 r. Wspólnego Memorandum Polski i UE o Integracji Społecznej (Joint Inclusion
Memorandum). Zarówno Krajowy Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej, jak i Wspólne
Memorandum są elementami realizacji Strategii Lizbońskiej, która została przyjęta przez
piętnaście krajów członkowskich w marcu 2000 roku. Polskie priorytety wpisują się także
w podstawowe założenia Zrewidowanej Strategii Spójności Społecznej Rady Europy, której
inauguracja odbyła się w lipcu 2004 r. w Warszawie. Jednym z tych założeń jest budowanie
integracji i spójności społecznej w oparciu o prawa człowieka, a zwłaszcza te prawa, które
zostały zawarte w Zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej. Priorytety Narodowej Strategii
Integracji Społecznej stworzone zostały z perspektywą ich realizacji do 2010 roku. Krajowy Plan
Działania uwzględnia te priorytety, których realizacja jest szczególnie pilna. Wynikają one także
z przedstawionej analizy sytuacji ekonomiczno-społecznej, ilustrującej podstawowe przyczyny
ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym.
W przyjętym Krajowym Planie Działań na rzecz Integracji Społecznej za najważniejsze uznano:
działania edukacyjne, socjalne i zdrowotne, zapobiegające wykluczaniu oraz
wspierające grupy zagrożone w działaniach umożliwiających równy start dzieci i
młodzieży,
budowę systemu bezpieczeństwa socjalnego i przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu

Sformatowane: Punktory i numeracja
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społecznemu,
realizację prawa do pracy dla każdego, w tym szczególnie dla grup defaworyzowanych
na rynku pracy poprzez odpowiednią politykę makroekonomiczną i politykę
zatrudnienia,
rozwój systemu instytucjonalnego z jasnym podziałem odpowiedzialności instytucji
rządowych i samorządowych, otwierającego jednocześnie przestrzeń dla aktywności
obywatelskiej i upodmiotowienia korzystających z usług społecznych, świadczonych
zarówno przez państwo, jak i przez organizacje pozarządowe.
Pomocą społeczną w Gminie Stawiszyn zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Został on
powołany Uchwałą Rady Gminy i Miasta Stawiszyn w roku 1990. Celem ośrodka jest
zaspokajanie zbiorowych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania
w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym
rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej,
analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób
i ich rodzin,
praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
Najczęściej występującym powodem trudnej sytuacji życiowej, wśród klientów Ośrodka, było:
ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, w mniejszym stopniu sprawy
opiekuńczo-wychowawcze oraz ochrona macierzyństwa.
Długookresowe bezrobocie ma wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia człowieka
bezrobotnego oraz jego rodzinę. Jednym z pierwszych skutków utraty pracy jest obniżenie
standardu życia rodziny, także wtedy, gdy otrzymywane są świadczenia, kompensujące płacę.
Sytuacja materialna osób dotkniętych bezrobociem zależy od ich standardu życia w czasie
zatrudnienia, a zwłaszcza od posiadanych dóbr trwałego użytku, oszczędności i długów. Duże
znaczenie ma poziom, od którego zaczyna się proces degradacji ekonomicznej i społecznej.
Najbardziej dramatyczną sytuację mają rodziny świadczeniobiorców pomocy społecznej, które
od dawna korzystały z systemu wsparcia socjalnego z powodu np. niskich dochodów,
wielodzietności, inwalidztwa. Trudności finansowe w takich rodzinach prowadzą do
drastycznych ograniczeń wydatków nawet na podstawowe potrzeby bytowe. Problem bezrobocia
dotyczy nie tylko osoby nim dotkniętej, lecz także całej rodziny. Pogorszenie funkcjonowania
rodziny jest proporcjonalne do okresu pozostawania bez pracy, co przejawia się problemami
opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą, zanikiem autorytetu rodzicielskiego, co może
prowadzić do rozpadu rodziny. Pojawia się także groźba przyjmowania przez dzieci
negatywnych wzorów osobowych, a w konsekwencji dziedziczenia statusu bezrobotnego.
Zwiększanie się grupy bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej łączy się ze
wzrostem zadań i wydatków oraz koniecznością dostosowania dotychczasowych form działania
do nowych potrzeb. Dominującą formą pomocy są świadczenia pieniężne oraz żywność. Jednak
z uwagi na ograniczone środki, pomoc ta staje się relatywnie niska. Podstawowe znaczenie
w pomocy w wychodzeniu z bezrobocia ma jednak praca socjalna; przyjmuje ona zróżnicowane
formy. Praca socjalna, prowadzona przez pracowników socjalnych, to między innymi pomoc
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w planowaniu nowych koncepcji życia zawodowego, rozbudzanie motywacji do działania
ukierunkowanego na zatrudnienie, jak również technika kontaktu, która pozwala na to, by pomoc
– jej forma, wysokość i okres świadczenia, uzależniona była od aktywności bezrobotnego i jego
rodziny. Niepokojący jest wpływ bezrobocia na zachowania patologiczne. Szczególnie
niebezpiecznym zjawiskiem staje się przemoc w rodzinie. Długie pozostawanie bez pracy
stymuluje procesy dezintegracji życia rodzinnego. Przymusowa bezczynność zawodowa
i nieuregulowany tryb życia wyzwalają zachowania dewiacyjne, skierowane na rodzinę i lokalne
środowisko społeczne. Negatywne emocje, związane z sytuacją bezrobocia, przenoszone są na
najbliższych – ofiarami przemocy i złego traktowania są najczęściej kobiety i dzieci.
Długotrwałe bezrobocie, z jego negatywnymi konsekwencjami psychospołecznymi, wymaga
odpowiednich form oddziaływań.
Pełne zestawienie środowisk, objętych pomocą w Gminie, według powodów, zawiera Tabela
2.11.
Tabela 2.11. Liczba środowisk objętych pomocą społeczną (według powodów) w 2002 r. i w
2006 r.
Liczba środowisk objętych pomocą
społeczną (według powodów)

2002

2006

Niepełnosprawność

110

75

Długotrwała choroba

66

59

101

44

219

193

Alkoholizm

16

19

Bezrobocie

127

104

36

23

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych
Ubóstwo

Potrzeby ochrony macierzyństwa
Sieroctwo
Bezdomność
Trudności w przystosowaniu do życia
po opuszczeniu zakładu karnego
Narkomania

1
1
3
1

Przemoc w rodzinie
Zdarzenia losowe

1

Sytuacja kryzysowa

4

Źródło: Dane MGOPS w Stawiszynie

W stosunku do roku 2002 liczba środowisk zmniejszyła się. Głównymi przyczynami spadku
liczby klientów Ośrodka były:
usamodzielnienie się klientów - rozwiązanie trudnej sytuacji życiowej,
zmiana miejsca zamieszkania,
rezygnacja ze świadczeń pomocy społecznej,
zgony,
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zmniejszenie bezrobocia.
Z punktu widzenia kategorii zadań, pomoc społeczna w Gminie przedstawiała się następująco:
Tabela 2.12. Liczba środowisk objętych pomocą finansową i pracą socjalną w 2006 roku
Wyszczególnienie

Liczba osób, którym
przyznano świadczenia

Świadczenia przyznane w ramach
zadań własnych
Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych

Koszty (zł)

513

391.084

352

444.391

Źródło: Dane MGOPS w Stawiszynie

Szczegółowy rozkład udzielonej pomocy w zakresie zadań własnych przedstawia Tabela 2.13.
Tabela 2.13. Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych Gminy w 2006 roku
Rodzaje świadczeń społecznych w ramach
zadań własnych w 2006 r.

Liczba odbiorców

Schronienie
Posiłek
Usługi opiekuńcze
Zdarzenia losowe
Zasiłki celowe i w naturze
Zasiłki socjalne celowe
Zasiłki okresowe
Ubranie
Sprawienie pogrzebu
Domy Pomocy Społecznej

6
207
22
1
169
12
91
1
1
3

Koszty (w zł)
5.084
74.872
103.749
14.500
64.357
3.184
76.464
100
1.500
47.274

Źródło: Dane GOPS w Stawiszynie

Najwięcej środków pochłonęły usługi opiekuńcze (26,5% ogółu wydatkowanych środków),
następnie zasiłki okresowe (19,55%), posiłki (19,14%), zasiłki celowe i w naturze (16,45%) oraz
odpłatność za Dom Opieki Społecznej (12,1%). Pozostałe pozycje miały marginalne znaczenie.
Dane, dotyczące udzielonych świadczeń w ramach zadań zleconych Gminie, zostały
zamieszczone w Tabeli 2.14.
Tabela 2.14. Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych w 2006 roku
Rodzaje świadczeń w ramach zadań zleconych
Zasiłki stałe
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową
Źródło: Dane GOPS w Stawiszynie

Liczba odbiorców

Koszty

34

109.511

318

334.880
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Na terenie Gminy działają dwa punkty konsultacyjne dla rodzin z problemami alkoholowymi
(w Stawiszynie od 1997 r. i w Zbiersku od 2002 r.). W punktach zatrudniony jest specjalista
terapii i uzależnień. W w/w punkach prowadzą swoją działalność grupy wsparcia dla osób
uzależnionych i współuzależnionych, w ramach spotkań prowadzona jest terapia zajęciowa.
Na terenie Miasta i Gminy funkcjonuje Centrum Pomocy Dzieci i Młodzieży „Wyspa”.
W ramach Centrum działają dwie świetlice środowiskowe: w Stawiszynie i w Zbiersku. Zajęcia
odbywają się pięć dni w tygodniu po 4 godziny dziennie. Świetlice cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, dają możliwość spędzenia czasu, odrabiania lekcji,
skorzystania z pomocy nauczycielskiej (wolontariat), dają schronienie w kryzysach rodzinnych,
rówieśniczych i szkolnych. W ramach Centrum funkcjonują również dwie grupy
socjoterapeutyczne: w Stawiszynie i w Zbiersku; zajęcia prowadzone są przez specjalistę terapii
dziecięcej.

2.6.4. Przestępczość
W 2006 roku w rejonie Posterunku Policji Stawiszyn odnotowano łącznie 234 zdarzenia
o charakterze kryminalnym. W porównaniu z latami poprzednimi (2002-2005) nastąpił dość
intensywny wzrost wykroczeń drogowych - z 15 do 72 w roku 2006. Spadła natomiast liczba
kradzieży oraz podejmowanych interwencji domowych. Pozostałe przestępstwa utrzymują
podobny poziom lub zachowują tendencję spadkową.
Posterunek Policji wzmacnia służbę prewencyjną w najbardziej zagrożonych miejscach na
terenie Gminy, a także reaguje na każdą zgłoszoną interwencję. W następnym roku Policja
zamierza nadal prowadzić działania na rzecz redukcji liczby zdarzeń o charakterze kryminalnym.
Podstawowe dane w zakresie rodzajów odnotowanych przestępstw na terenie Gminy w 2006
roku obrazuje Tabela 2.15.
Tabela 2.15. Przestępczość na terenie Gminy Stawiszyn w 2006 roku
Wyszczególnienie
Kradzieże
Kradzieże z włamaniem
Przestępstwa przeciwko życiu
Znęcanie się nad rodziną
Uchylanie się od płacenia alimentów
Wykroczenia przeciwko ładowi i porządkowi
Wykroczenia drogowe
Podejmowane interwencje domowe
Źródło: Dane Posterunku Policji w Stawiszynie

2002
14
19
1
4
7
70
15
90

2003

2004

2005

2006

14
16
3
3
5
68
28
83

13
11
4
2
6
65
39
75

12
9
7
3
4
63
54
69

11
8
9
4
3
63
72
64
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2.6.5. Oświata
W Gminie Stawiszyn działają następujące jednostki oświatowe:
1. Przedszkola:
Przedszkole Samorządowe w Stawiszynie z filią w Petrykach,
Przedszkole Samorządowe w Zbiersku.
2. Zespoły szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum)
Zespół Szkół w Stawiszynie
Zespół Szkół w Zbiersku
Podstawowe dane, dotyczące bazy szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego przedstawia
Tabela 2.16.
Tabela 2.16. Podstawowe dane o szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym
Szkoły
Liczba uczniów ogółem, stan
w dniu 1.09.2006
W tym liczba dzieci w
oddziałach "0"
Liczba zmian
Liczba nauczycieli
dydaktycznych w etatach
przeliczeniowych ( w tym w
oddz. „0”)
Liczba oddziałów
Liczba pomieszczeń do
nauczania
W tym pracownie
przedmiotowe
Biblioteka

SP
w Stawiszynie

SP
w Zbiersku

Gimnazjum Gimnazjum
w Stawiszynie w Zbiersku

294

203

205

108

1

1

1

1

27

25

26

18

12

10

8

6

13

9

12

6

12

4

10

5

986.832,19

550.594,43

1

1

Świetlica

1

1

Stołówka

1

1

Sala gimnastyczna

1

Budżet szkoły: wydatki ogółem 1.210.058,35

1.005.202,96

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Szkoły w Gminie Stawiszyn wyposażone są w trzy pracownie komputerowe, z czego dwie
przypadają w udziale szkołom podstawowym. W 2006 roku pracownie wyposażone były w 58
komputerów. Sytuację lokalową przedstawia Wykres 2.23.
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Wykres 2.23. Sytuacja lokalowa szkół w Gminie
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Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Najlepsze warunki pod względem liczby uczniów, przypadających na oddział, występują
w Gimnazjum w Zbiersku i Szkole Podstawowej w Zbiersku. Biorąc pod uwagę koszty
utrzymania 1 ucznia w szkole, najkorzystniej przedstawia się Szkoła Podstawowa
w Stawiszynie. Przedstawia to Wykres 2.24.

Wykres 2.24. Koszty utrzymania 1 ucznia w gminnych szkołach
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Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

We wszystkich szkołach istnieją Kluby Europejczyka:
Klub Europejczyka w Szkole Podstawowej w Stawiszynie,
„Młody Europejczyk” w Szkole Podstawowej w Zbiersku,
Klub Europejczyka w Gimnazjum w Stawiszynie,
„Młody Europejczyk” w Gimnazjum w Zbiersku.
Ponadto, w szkołach od lat działają koła przedmiotowe, prowadzone nieodpłatnie przez
nauczycieli:
Koło teatralne,
Szkolny Klub Europejczyka,
Koło biologiczne,
Koło ekologiczne,
SKS,
Koło chemiczne,
Koło języka niemieckiego,
Koło matematyczne,
Chór szkolny.
Podstawowe dane, dotyczące bazy szkolnictwa przedszkolnego przedstawia. Tabela 2.17.
Tabela 2.17. Podstawowe dane o gminnym szkolnictwie przedszkolnym
PRZEDSZKOLA
Liczba miejsc
Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola
(średnia w roku 2006)
w tym liczba dzieci w wieku lat 6
Liczba oddziałów dla dzieci
Liczba etatów przeliczeniowych dydaktycznych
Liczba etatów przeliczeniowych pracowników
administracji i obsługi
Wydatki z budżetu przedszkola ogółem

Stawiszyn

Zbiersk

112

81

112
41
6
7

81
35
4
5

9,5
615.279,87

6,5
406.924,52

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2.6.6. Kultura i Sport
a) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
W Gminie zlokalizowany jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku. Działalność
MGOK skierowana jest na upowszechnianie kultury duchowej mieszkańców Gminy i Miasta
Stawiszyn. Formy działalności pozwalają rozwijać aktywność muzyczną dzieci i młodzieży oraz
zapewniają rozrywkę mieszkańcom Gminy. Współpraca ze szkołami, Klubem Europejskim,
przedszkolami, Związkiem Emerytów i Rencistów i Związkiem Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych, Towarzystwem Miłośników Stawiszyna, klubem sportowym GLZS
Korona-Pogoń Stawiszyn, CKS Zbiersk, Kołami Gospodyń Wiejskich, Centrum Kultury i Sztuki
w Kaliszu oraz sąsiednimi gminami, pozwala na wzbogacenie propozycji kulturalnych i
prowadzenie szerszej działalności. MGOK prowadzi następujące formy działalności:
działalność imprezowa masowa i kameralna,

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn wraz z Lokalnym Programem Rewitalizacji

55

działalność w zespołach muzycznych,
działalność edukacyjna,
promocja twórców nieprofesjonalnych,
działalność w kołach i sekcjach sportowych.
W Gminie i Mieście organizowane są imprezy:
imprezy z udziałem zespołów własnych,
imprezy w wykonaniu amatorskich zespołów innych placówek,
imprezy w wykonaniu zespołów zawodowych,
imprezy w ramach innych form działalności (spotkania, zebrania, zabawy z konkursami
dla dzieci, spotkania seniorów, majówki, wystawy twórców nieprofesjonalnych).
Organizowane przez MGOK imprezy odbywają się w parku miejskim w Stawiszynie, sali
widowiskowej MGOK, na placu przed obiektem MGOK, boiskach sportowych w Stawiszynie
i Zbiersku oraz na rynku, przy OSP i w sali OSP Stawiszyn.
Przykładowe imprezy stałe organizowane przez MGOK w Zbiersku to:
Dni Stawiszyna,
Dzień Kobiet,
Dzień Seniora,
Koncert z okazji 3 maja,
Dzień Dziecka,
Turniej Sobieskiego,
Zabawy przy choince z konkursami,
Jasełka.
Na stałych zajęciach spotykają się członkowie zespołów i klubów:
Chórek Młodzieżowy,
Zespół Wokalny „Sekret”,
Zespół Wokalny „Nastolatki”,
Dziecięca Kapela Podwórkowa,
Zespół Muzyczny „Flirt”,
Zespół Muzyczny „Akord”,
Trio harmonijek ustnych,
Klub Miłośników Zbierska,
Sekcja siatkarska,
Sekcja koszykówki,
Sekcja tenisa stołowego,
Klub Artystów Nieprofesjonalnych „Klan”.
W MGOK mieści się biuro Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz
udostępniono pomieszczenie do organizowania zebrań i spotkań Związku Młodzieży Wiejskiej.
MGOK prowadzi naukę gry na instrumentach (keyboard, gitara, akordeon). Wszystkie zespoły
muzyczne MGOK czynnie włączają się do udziału w imprezach dla społeczeństwa Miasta i
Gminy Stawiszyn, a także w imprezach dla innych gmin.
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b) Biblioteki w Gminie i Mieście Stawiszyn
N terenie Gminy i Miasta działa Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Stawiszynie z filią
w Zbiersku i Petrykach. Podstawowe dane o bibliotece prezentuje Tabela 2.18.
Tabela 2.18. Podstawowe dane o bibliotece gminnej w latach 2002-2005
BIBLIOTEKA
Ogółem
Pracownicy
Księgozbiór
Czytelnicy
Ludność na jedną placówkę
biblioteczną
Czytelnicy /1.000
mieszkańców

2002

2003

2004

2005

3
4

3
4

3
3

3
4

38.745
1.231

39.179
1.210

39.410
1.178

40.139
1.167

2.426

2.425,67

2.422,33

2.417,67

169,02

166,74

162,15

160,90

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Na podstawie danych z lat 2002 – 2005, można stwierdzić, iż mimo wzrostu księgozbioru,
maleje liczba czytelników W 2002 roku, na 1000 mieszkańców przypadało 169 czytelników,
a trzy lata później już 161 czytelników.

c) Sport
Już w 1924 roku powstało Towarzystwo Sportowe miasta Stawiszyn. W okresie powojennym na
terenie Gminy działa również Cukrowniczy Klub Sportowy przy Cukrowni Zbiersk.
W przeszłości kontynuatorem Towarzystwa Sportowego w Stawiszynie była „Pogoń”, a od 1996
roku połączone kluby „Pogoni Stawiszyn” i „Korony Petryki”, czyli GLZS „Korona-Pogoń”
Stawiszyn. Działały w tym klubie sekcja szachowa, której zawodnicy brali udział w turniejach
o „Złotą Wieżę”, a w warcabach mistrzostwo ówczesnego woj. kaliskiego zdobył zawodnik
„Pogoni” Stefan Szymański. Istniała także sekcja strzelecka. Obecnie, jak zresztą i wcześniej,
dominuje piłka nożna. Zawodnicy CKS Zbiersk, Pogoni Stawiszyn, czy Korony Petryki,
uczestniczyli w rozgrywkach różnego szczebla od klasy B do Klasy Okręgowej w Kaliskim
Okręgu Piłki Nożnej. W roku 1996 nastąpiło połączenie klubów Korony Petryki, która grała
wówczas w Klasie Okręgowej, z klubem Pogoni Stawiszyn, grającej w klasie B. Głównym
celem połączenia było skomasowanie środków finansowych, podniesienie poziomu piłki nożnej
w Gminie i Mieście Stawiszyn, szkolenie młodzieży. Podyktowane to także było stworzeniem
silnego Gminno-Miejskiego Klubu Sportowego, bowiem w tym okresie zawiesił działalność
Klub Zakładowy CKS Zbiersk. Wkrótce jednak CKS Zbiersk wznowił działalność i obecnie
zrzesza 40 zawodników. Seniorzy rozgrywają mecze w klasie A, natomiast młodzież w Klasie
Trampkarzy. Gminno-Ludowy Zespół Sportowy Korona-Pogoń zrzesza 70 zawodników.
Drużyna seniorów, licząca 20 zawodników, rozgrywa swe mecze w Klasie Okręgowej –
najwyższej w Kaliskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Kaliszu. Sukcesem tej drużyny jest
15-letni okres gry w tejże klasie – takim sukcesem nie może pochwalić się żadna inna drużyna
w powiecie kaliskim. Drużyna Juniorów Młodszych skupia także 20 zawodników. Prowadzone
jest szkolenie najmłodszej grupy wiekowej „Orliki”, którzy w latach 2000-2001 zdobywali
pierwsze miejsce w swojej grupie wiekowej. Dzięki staraniom zarządów, przy wsparciu
Burmistrza i Rady Miejskiej w Stawiszynie oraz licznej grupy sponsorów, oba kluby dokonały
modernizacji swych obiektów. Dziś są to jedne z najładniejszych obiektów sportowych na
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terenie powiatu kaliskiego. Dobrze układa się współpraca klubów z Zespołami Szkół Stawiszyna
i Zbierska, czego dowodem jest wyłonienie i przygotowanie reprezentacji Gminy i Miasta
Stawiszyn, która już trzykrotnie zdobyła trofeum w postaci Pucharu Starosty Kaliskiego. Także
sport szkolny rozwija się i ma swoje sukcesy. Młodzież bierze udział w rozgrywkach szczebla
gminnego, rejonowego w dyscyplinach: siatkówka, koszykówka, biegi, piłka nożna.
Uczniowie brali udział w zawodach sportowych zdobywając trofea i wyróżnienia. Były to:
Mistrzostwa Powiatu Ziemskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
Mistrzostwa Powiatu Ziemskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych,
Mistrzostwa Wielkopolski w Biegach Przełajowych – Żerków,
Mistrzostwa Południowej Wielkopolski w Biegach Przełajowych – Ostrzeszów „Cross
Ostrzeszowski”,
Mistrzostwa Powiatu Ziemskiego w Biegach Ulicznych – Ceków,
Mecze towarzyskie ze szkołami z pobliskich gmin,
Mistrzostwa Powiatu w piłkę nożną chłopców,
Mistrzostwa Powiatu w czwórboju lekkoatletycznym chłopców i dziewcząt,
Turniej o Puchar Starosty w piłkę nożną chłopców,
Turniej „COCA – COLA CUP” ¼ Mistrzostw Wielkopolski,
Turniej o Puchar Starostw Południowej Wielkopolski,
Halowy Turniej „Piłkarska Zima” szkół podstawowych,
Trzykrotne zobycie Pucharu Starosty.

d) Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie Gminy znajduje się 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dokładne zestawienie
przedstawia się następująco:
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych skupia razem 303 członków:
czynnych – 260,
wspierających – 20,
honorowych – 23.
W Gminie i Mieście Stawiszyn działa również 13 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
skupiających 108 członków:
dziewcząt - 24,
chłopców - 84.
Na wyposażeniu OSP w Gminie i Mieście Stawiszyn znajduje się 12 samochodów pożarniczych,
w tym 7 lekkich, 3 średnie i 2 ciężkie.
Głównym problemem jest wymiana samochodów pożarniczych na nowe w jednostkach: OSP
Stawiszyn i OSP Zbiersk działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
W Gminie i Mieście Stawiszyn, co roku odbywają się zawody sportowo-pożarnicze oraz
szkolenia. W 2006 roku przeszkolono:
szeregowców – 27,
dowódców sekcji – 4,
ratowników medycznych – 6.
Przy OSP w Stawiszynie działa Miejsko-Gminna Orkiestra, uświetniająca Gminne i Miejskie
uroczystości; tworzy ją 40 członków i grupa taneczna składająca się z 13 dziewczyn.
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2.6.7. Ochrona zdrowia
Na terenie Gminy działają 2 niepubliczne ośrodki zdrowia, które zajmują się ochroną zdrowia
mieszkańców i profilaktyką zdrowotną. Mieszkańcy Gminy i Miasta Stawiszyn mają do
dyspozycji również 2 apteki i 2 punkty apteczne. W Gminie zlokalizowana została stacja
pogotowia, obsługująca 4 gminy: Stawiszyn, Mycielin, Żelazków i Blizanów. Stacja posiada
w pełni wyposażoną karetkę. Lekarz dyżurujący w pogotowiu po godzinie 18.00, jak również
w dni wolne, udziela porad ambulatoryjnych.
Dostępne są, co jest rzadkością, dane na temat zachorowalności na terenie Gminy i Miasta.
Z otrzymanych danych wynika, że najczęstszą notowaną przyczyną zachorowań są choroby
układu oddechowego, w 2006 roku odnotowano 4.821 przypadków tej choroby. Następną grupę
chorób nękających mieszkańców Stawiszyn stanowią choroby układu trawiennego, odnotowano
1.712 przypadków. Najmniej licznie, co jest bardzo pocieszające, występują nowotwory - tylko
13 zachorowań. Szczegółowe dane na ten temat zostały przedstawione w Tabeli 2.19.
Tabela 2.19. Zachorowalność w Gminie w 2006 roku
Wyszczególnienie

2006

%

1. Nowotwory
2. Choroby układu krążenia
3. Zewnętrzne przyczyny urazów i zatruć
4. Choroby układu oddechowego
5. Choroby układu trawiennego
6. Choroby układu. gruczołów wydzielania wewnętrznego
7. Choroby układu. moczowo - płciowego

13
402
282
4.821
1.712
14
231
103
83
578
23
715
48
9.025

0,1
4,4
3,1
53,4
19,0
0,1
2,5
1,1
0,9
6,4
0,2
7,9
0,5
100

8. Choroby układu. mięśniowo - kostnego
9.9.Choroby układu. nerwowego i narządów zmysłów
10.Choroby zakaźne i pasożytnicze
11. Zaburzenia psychiczne
12. Choroby skóry
13. Choroby krwi i narządów krwiotwórczych
RAZEM
Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2.6.8. Identyfikacja problemów
Gmina Stawiszyn w miarę generowanych dochodów stara się zabezpieczać usługi społeczne na
jak najwyższym poziomie. Nie wszystkie jednak problemy zostały w Gminie rozwiązane.
Podstawowe braki i problemy to:
ograniczone środki na pomoc społeczną,
duża przestępczość (w odczuciu mieszkańców),
pogarszanie się struktury demograficznej,
braki sprzętowe służb mundurowych,
konieczność doposażenia szkół,
niewystarczający dostęp do specjalistycznych usług zdrowotnych.
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3. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI
3.1. Koncepcja rewitalizacji miasta Stawiszyn
3.1.1. Wprowadzenie
Od początku lat 90. XX wieku część polskich miast podejmuje wysiłek odnowy starzejącej się
i zaniedbanej substancji miejskiej. Nagromadzone w przeszłości problemy odnoszą się nie tylko
do zabudowy i infrastruktury, ale także do zdegradowanego środowiska, kryzysu gospodarczego
oraz poważnych problemów społecznych.
Pośród wielu inwestycji, realizowanych w ostatnich latach, można odnaleźć liczne przykłady
świadczące o tym, że przedsięwzięcia naprawcze, podejmowane odważnie oraz co ważne
kompleksowo, we współpracy samorządów z innymi podmiotami, przynoszą rezultaty znacznie
większe niż pierwotne oczekiwania.
Zjawisko degradacji terenów zurbanizowanych to nie tylko zły stan techniczny budynków, niski
standard wyposażenia mieszkań, zdekapitalizowana infrastruktura oraz nieład przestrzenny, lecz
z reguły towarzysząca tym zjawiskom degradacja społeczna i upadek ekonomiczny. Antidotum
na te kompleksowo występujące zjawiska kryzysowe stanowi równie kompleksowa
rewitalizacja.
Kluczowym założeniem koncepcji rewitalizacji wybranego obszaru miejskiego Stawiszyna jest
właściwe zdefiniowanie i rozumienie pojęcia „rewitalizacja”. Rewitalizacja rozumiana jest
jako zespół kompleksowych działań, skierowanych na rozwój społeczności lokalnej,
inicjowanych, koordynowanych i zarządzanych przez sektor publiczny (gminę), opartych
o aktywną współpracę organów i instytucji polityczno-administracyjnych oraz podmiotów
społecznych. W myśl takiego założenia rewitalizacja dokonuje się przede wszystkim w warstwie
społecznej, co nie wyklucza oczywiście procesów naprawczych o charakterze przestrzennomaterialnym i funkcjonalnym.
Należy podkreślić, że obecne cele rewitalizacji są usytuowane przede wszystkim w sferze
społeczno-gospodarczej i ekologiczno-przestrzennej, a działania infrastrukturalne
i architektoniczno-urbanistyczne są tym celom podporządkowane. Rewitalizacja to reakcja na
kryzys, który objął dany obszar i przejawia się w wielu dziedzinach na raz. Ponieważ
rewitalizacją nie jest działanie, podejmowane poza obszarem kryzysowym, stąd kluczowe
znaczenie trafnego wyznaczenia obszaru do rewitalizacji.
Współczesnemu rozumieniu procesu rewitalizacji przyświeca idea rewitalizacji zachowawczej,
która przejawia się w odnowie i modernizacji istniejącej zabudowy, przy czym uwagę poświęca
się głównie aspektowi społecznych przemian i dbaniu o możliwość zachowania istniejącej
struktury ludności oraz walce z wykluczeniem społecznym. Władze samorządowe Stawiszyna,
przystępując do opracowania spójnej koncepcji rewitalizacji wydzielonego obszaru miasta,
mają na celu poprawę jakości życia i pracy mieszkańców. To założenie jest zgodne
z praktyką współczesnych europejskich programów tzw. „rewitalizacji socjalnej”.
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3.1.2. Cele i główne założenia koncepcji rewitalizacji
Idea rewitalizacji zachowawczej ujmuje dwa jej zasadnicze rodzaje: rewitalizację
implantacyjną i integracyjną. Sens rewitalizacji implantacyjnej polega na wprowadzeniu
(„wszczepieniu”, umiejscowieniu) nowych funkcji i form przestrzennych do wybranego obszaru
miasta, na którym poprzednia funkcja lub obiekty ulegały degradacji. Rewitalizacja integracyjna
zakłada włączenie w proces odnowy lokalnych społeczności, a dzięki działaniom naprawczym
umożliwia poprawę jakości życia oraz stworzenie nowych miejsc pracy. W praktyce
rewitalizacja tego rodzaju prowadzi do aktywizacji zachowań społecznych, kulturalnych
i przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców, zmniejszenia zagrożenia przestępczością,
deprywacją, wykluczeniem społecznym, a także do likwidacji zagrożeń dla środowiska
przyrodniczego.
Główne cele rewitalizacji implantacyjnej zmierzają do:
porządkowania i naprawy zdegradowanej tkanki urbanistycznej,
regeneracji lub przebudowy zaniedbanych przestrzeni publicznych,
poprawy funkcjonowania ruchu kołowego i pieszego,
adaptacji, przebudowy oraz remontów budynków użyteczności publicznej,
renowacji budynków i obiektów dziedzictwa kulturowego i szeregu innych działań
materialno-inwestycyjnych.
Zasadnicze cele rewitalizacji integracyjnej sprowadzają się do:
tworzenia na obszarach zdegradowanych warunków dla rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości,
poprawy trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy,
tworzenia warunków dla działalności podmiotów realizujących zadania społeczne,
edukacyjne, zapobiegających wzrostowi przestępczości i patologiom społecznym,
zapobiegania lub łagodzenia zjawisk wykluczenia społecznego, izolacji i deprywacji,
powodujących dezintegrację społeczności lokalnej i wiele innych działań.
Celem zasadniczym Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Stawiszyna na
lata 2007-2013 jest wyprowadzenie wybranego obszaru miasta ze stanu dezintegracji
struktury przestrzenno-funkcjonalnej drogą eliminacji zjawisk i procesów, które
spowodowały ten stan.
To stwierdzenie umiejscawia LPR w szerszym kontekście programowym, a mianowicie jako
elementu całościowej strategii kierowania i zarządzania rozwojem lokalnym. Uzasadnieniem
takiego podejścia jest fakt, że Plan Rozwoju Lokalnego wraz z Lokalnym Programem
Rewitalizacji są spójne ze Strategią Rozwoju Gminy Miasta Stawiszyn na lata 2004-2013 oraz
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a także z częścią zapisów zawartych
w dokumentach planistycznych powiatu kaliskiego oraz województwa wielkopolskiego.
Spójność tak rozumianej koncepcji rewitalizacji z celami strategicznymi rozwoju miasta
wymaga zapewnienia zintegrowanego z tymi celami zbioru projektów rewitalizacyjnych.
Projekty te winny łączyć cele społeczne z ekonomicznymi, inwestycyjne z zadaniami socjalnymi
lub gospodarczymi, umożliwiając bardziej skuteczne pokonywanie zjawisk kryzysowych.
Powyższe, zasadnicze założenia koncepcyjne tworzą warunki ramowe dla całej operacji
rewitalizacyjnej. Ujęcie koncepcji rewitalizacji w kategoriach rekonstrukcji i integracji
przestrzenno-funkcjonalnej struktury miasta wynika z potrzeby wzmocnienia i dowartościowania
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istniejących na obszarze rewitalizacji potencjałów oraz usuwania (lub przynajmniej łagodzenia)
deficytów rozwojowych.
Na obszarze objętym programem rewitalizacji, realizującym integrację przestrzeni miejskiej,
zasadnicze znaczenie warunkujące jej osiągnięcie przypisuje się:
funkcji socjalno-ekonomicznej, zaangażowanej w poprawę bytu „tkanki społecznej”.
Projekty rewitalizacyjne w tej dziedzinie realizować będą cele rewitalizacji integracyjnej,
funkcji mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej, prowadzącej do wyrównania standardu
zamieszkania i obsługi mieszkańców w oparciu o cele rewitalizacji implantacyjnej,
działaniom zmierzającym do eliminacji zjawisk kryzysowych w przestrzeni życia
publicznego oraz zapewnienia ładu przestrzennego w ujęciu rewitalizacji integracyjnej
i implantacyjnej.
Podsumowując dotychczasowe ustalenia należy stwierdzić, że obszar objęty Lokalnym
Programem Rewitalizacji znajduje się obecnie pod presją trzech zasadniczych negatywnych
czynników:
społeczno-ekonomicznych skutków transformacji, prowadzących do marginalizacji
i wykluczenia społecznego jego mieszkańców,
dekapitalizacji i degradacji substancji (istniejącej zabudowy),
dezintegracji struktury funkcjonalno-przestrzennej, wymagającej nowego ukształtowania
przestrzeni publicznych.

3.2. Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru
3.2.1. Kryteria i sposób wyboru obszaru programu rewitalizacji
Nie ma sztywnych i uniwersalnych reguł, dotyczących sposobu wyznaczania obszaru, objętego
programem rewitalizacji. Jednakże, zgodnie z ustaleniami, zawartymi w dokumentach
programowych funduszy strukturalnych poprzedniej perspektywy finansowej 2004-2006,
w szczególności w Uzupełnieniu ZPORR, obszary poddawane rewitalizacji muszą zostać
wyznaczone przez gminę, a ich wybór uzasadniony w trakcie przygotowywania Lokalnego
Programu Rewitalizacji (LPR). Granice obszaru, wymagającego rewitalizacji, wyznaczają teren
o szczególnej kumulacji problemów społecznych, gospodarczych, a także przestrzennych
i budowlano-technicznych. Rewitalizowany obszar winien być wyznaczony na podstawie
krytycznej analizy wyników badań, przeprowadzonych dla potrzeb LPR, a także wniosków,
uwag i propozycji różnych podmiotów współuczestniczących w procesie odnowy4. Wyznaczone
granice obszaru podlegającego rewitalizacji muszą obejmować tereny, w których występuje
wyraźny kryzys miejski w sferze społecznej i gospodarczej. Podstawowymi aspektami tego
kryzysu są: ubóstwo, wykluczenie, izolacja i deprywacja, zjawiska prowadzące do dezintegracji
ludzi. Stąd kluczowe znaczenie dla właściwego wyznaczenia obszaru programu rewitalizacji dla
miasta Stawiszyna posiadały następujące kryteria delimitacji:
poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe,
poziom przestępczości,
4

W ustalaniu granic terenów objętych LPR wzięto pod uwagę wyniki badań, przeprowadzonych w 2006 roku na
obszarze całego miasta oraz wybranych terenach zurbanizowanych. Głównym celem tych badań była
identyfikacja zjawisk kryzysowych, występujących w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej oraz
techniczno-budowlanej. Unikatową część informacji uzyskano na podstawie badań ankietowych gospodarstw
domowych. Wywiadami kwestionariuszowymi objęto również budynki, lokale mieszkalne i niemieszkalne oraz
zagospodarowanie przestrzenne nieruchomości gruntowych. W trakcie badań dokonano także oceny elementów
architektonicznych i składników kompozycji urbanistycznej w kształtowaniu przestrzeni publicznych na obszarze
rewitalizacji.
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poziom wykształcenia mieszkańców,
zanieczyszczenie środowiska,
stan techniczny infrastruktury i budynków.
Ponadto wzięto pod uwagę potrzeby odnowy w zakresie:
ochrony środowiska kulturowego, tj. obszarów objętych ochroną konserwatorską oraz
obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
restrukturyzacji zagrożonych degradacją miejskich przestrzeni publicznych.
Oprócz wyżej wymienionych analiz, podczas ustalania granic obszaru programu rewitalizacji
wzięto pod uwagę wnioski i propozycje, złożone przez członków horyzontalnego zespołu
zadaniowego ds. rewitalizacji oraz przez organizacje pozarządowe, a także instytucje
użyteczności publicznej. W ten między innymi sposób starano się spełnić wymóg konsultacji
społecznych podczas sporządzania LPR.
W wyniku wszystkich prac studialnych, przeprowadzonych badań i analiz oraz propozycji
i wniosków, zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych, dokonano delimitacji obszaru
objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji. Delimitację tę oparto o zasadę, że tereny
zdegradowane i deficytowe zostaną objęte programem rewitalizacji, jeśli wartości
wskaźników charakteryzujących poziom lub nasilenie zjawisk kryzysowych (kryteriów
delimitacji) są wyższe od średnich wskaźników dla miasta lub jeśli udział zjawisk
kryzysowych na obszarach problemowych w stosunku do terenów pozostałych jest
dominujący lub szczególnie znaczący.
Obszar przeznaczony do rewitalizacji ograniczony jest następującymi ulicami:
Szosa Konińska, Konińska, 1-go Maja, Plac Wolności, Zamkowa, Kościelna, Szkolna,
Piekarska, część ul. Kaliskiej.
Na obszarze rewitalizowanym mieszka 608 osób spośród 1.604 mieszkańców miasta, czyli
37,9%.
Dokładna mapa tego obszaru została zamieszczona na końcu opracowania.
W granicach obszaru objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji znajdują się tereny
o znacznych problemach strukturalnych, wymagające wyprowadzenia ze stanu dezintegracji
społecznej i przestrzenno-funkcjonalnej. Tak rozumiana (i przeprowadzona) delimitacja obszaru
rewitalizacji jest zgodna z założeniami koncepcji rewitalizacji, zmierzającej do tworzenia
podstaw naprawy „bytu tkanki” społecznej, znajdującej się na obszarze kryzysowym oraz do
tworzenia warunków dla integracji struktury miejskiej. Wyróżnione jednostki funkcjonalnoprzestrzenne (rejony) miasta tworzą obszar zwarty przestrzennie.

3.2.2. Uzasadnienie wyboru obszaru rewitalizacji
Obszar wyznaczony do rewitalizacji cechuje szczególna kumulacja problemów społecznych
i ekonomicznych. Zagrożenie degradacją socjalno-ekonomiczną dotyczy społeczności lokalnych,
dotkniętych zjawiskami wykluczenia społecznego, marginalizacji, izolacji i deprywacji. Zgodnie
z ustawą o zatrudnieniu socjalnym z 2003 r., zjawisko wykluczenia społecznego obejmuje
osoby: długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu, niepełnosprawne bezdomne, zwolnione
z zakładów karnych. Wymienione kwestie społeczne są na ogół przyczyną ubóstwa społecznego.
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a) Ubóstwo i trudne warunki mieszkaniowe
Na podstawie informacji, uzyskanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, można ustalić
wielkość zjawiska ubóstwa społecznego w skali Miasta oraz obszaru rewitalizacji. Kategorią
ubóstwa objęto rodziny i osoby, korzystające w sposób systematyczny ze środków
przeznaczonych na pomoc społeczną (patrz Tabela 3.1.).
Tabela 3.1. Ubóstwo społeczne w mieście i na obszarze programu rewitalizacji (stan w 2005 r.)
Świadczenia społeczne
Wyszczególnienie
%

Koszty w zł

118

100

127.920

100

61

51,7

82.555

64,5

Liczba odbiorców
Miasto Stawiszyn ogółem
Obszar rewitalizacji
ogółemDane MOPS w Stawiszynie
Źródło:

%

Z powyższych danych wynika, że skala ubóstwa na terenie rewitalizowanym jest znacznie
większa niż w skali całego miasta. Na obszarze rewitalizowanym mieszka prawie 52% osób,
korzystających ze pomocy społecznej w powodu ubóstwa, podczas gdy łączny udział
mieszkańców wyznaczonego terenu w stosunku do ludności miasta wynosi około 38%.
W okresie od stycznia do lipca 2005 r. skalę ubóstwa społecznego ukazują również dane,
analizowane z punktu widzenia głównych warunków do udzielenia pomocy. Dane na ten temat
zaprezentowano w Tabeli 3.2.
Tabela 3.2. Główne warunki udzielania pomocy społecznej na terenie miasta i na obszarze
programu rewitalizacji w okresie od stycznia do lipca 2005 r.
Liczba środowisk, którym udzielono pomocy z powodu:
Wyszczególnienie

Niepeł- Długo- Ochrony
Bezrobo
nospraw trwałej
macie-cia
-ności choroby rzyństwa

Alkoholizmu

Ubóstwo

Inne

Miasto Stawiszyn ogółem

32

20

12

5

5

53

12

Obszar rewitalizacji razem

15

10

7

2

2

26

7

Źródło: Dane MOPS w Stawiszynie

Dane, zawarte w Tabelach 3.1. i 3.2,. dowodzą skali ubóstwa społecznego na obszarze programu
rewitalizacji. Najwięcej osób korzysta z pomocy z powodów ubóstwa oraz bezrobocia. Ponad
47% ogólnej liczby środowisk, otrzymujących pomoc, zamieszkuje obszar rewitalizacji.
Z pomocy społecznej korzystają głównie osoby, mające niski poziom wykształcenia.
b) Bezdomność i alkoholizm
Na terenie Stawiszyna zjawisko bezdomności nie stanowi problemu społecznego, chociaż
ustalenie faktycznej liczby osób bezdomnych natrafia na trudności w związku z faktem, że
rejestracja tych osób jest możliwa dopiero w momencie zgłoszenia się do instytucji
pomocowych. Według MOPS w Stawiszynie, na terenie miasta nie przebywały osoby nie
posiadające żadnego meldunku. W ewidencji MGOPS w 2005 roku były 2 osoby, które
pobierały świadczenia z powodu stwierdzonego alkoholizmu. Zgodnie z danymi Posterunku
Policji w Stawiszynie, interwencje domowe na obszarze rewitalizowanym stanowiły około 60%
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wszystkich interwencji w mieście. W większość przypadków interwencje spowodowane były
problemami alkoholowymi.
c) Niepełnosprawność
W 2005 roku w ewidencji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zarejestrowanych było 20
osób. Niepełnosprawni, zamieszkujący obszar objęty LPR, stanowili 50% ogółu
niepełnosprawnych. Niepełnosprawni, niezależnie od systematycznie uzyskiwanej pomocy,
stanowią grupę, wymagającą wsparcia w ramach programu rewitalizacji.
d) Poziom przestępczości
Według danych Posterunku Policji w Stawiszynie, w 2005 roku na terenie Miasta Stawiszyn
popełniono 205 przestępstw, z tego na obszarze rewitalizowanym aż 150. Stan bezpieczeństwa
publicznego w Mieście oraz na obszarze programu rewitalizacji przedstawiono w Tabeli 3.3.
Tabela 3.3. Zanotowane przestępstwa i wykroczenia w Mieście i na obszarze rewitalizowanym
w 2005 r.
Wyszczególnienie
Kradzieże
Kradzieże z włamaniem
Przestępstwa przeciwko życiu
Znęcanie się nad rodziną
Uchylanie się od płacenia alimentów
Wykroczenia przeciwko ładowi i porządkowi
Wykroczenia drogowe
Podejmowane interwencje drogowe
Ogółem

Miasto

Obszar rewitalizowany

7

5

5
4
2

3
3
1

1
39
42
105
205

35
42
61
150

Źródło: Dane Posterunku Policji w Stawiszynie

Powyższe dane wskazują na to, że przestępczość, w szczególności wykroczenia przeciwko
ładowi i porządkowi oraz interwencyjna działalność Policji, koncentrują się na obszarze
rewitalizacji, co uzasadnia celowość wyboru tego terenu dla realizacji projektów odnowy
społecznej. Do najbardziej niebezpiecznych miejsc należą:
pod względem wykroczeń drogowych – centrum miasta – Plac Wolności, ulice Konińska,
Szosa Konińska, Kaliska, Szkolna,
pod względem interwencji ulicznych – Plac Wolności, Park Miejski, Szkolna,
pod względem interwencji domowych – Plac Wolności i ulice przyległe Zamkowa,
Kościelna, Ciasna, Konińska, 1 Maja, Piekarska.
e) Poziom wykształcenia mieszkańców
W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych uzyskano informacje, dotyczące poziomu
wykształcenia mieszkańców obszaru objętego programem rewitalizacji. Zamieszczono je
w Tabeli 3.4.
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Tabela 3.4. Poziom wykształcenia mieszkańców Miasta Stawiszyn i obszaru rewitalizacji
Wykształcenie

% ludności na obszarze:
m. Stawiszyn

rewitalizacji

Podstawowe

35,9

20,6

Zasadnicze zawodowe

26,6

33,6

Średnie zawodowe

21,3

27,5

Średnie ogólnokształcące
Wyższe

5,2

6,1

11,1

12,2

* Dane NSP 2002 r.
Źródło: Wyniki badań ankietowych

Obszar, objęty programem rewitalizacji, charakteryzuje niższy niż w przypadku całego miasta
udział ludności z wykształceniem podstawowym i wyższy udział ludności z wykształceniem
zasadniczym zawodowym. Wyższy jest odsetek osób z wykształceniem średnim i wyższym.
Niski poziom wykształcenia cechuje osoby pozostające bez pracy oraz z marginesu społecznego.
Szeroko rozumiana edukacja, w tym również edukacja osób dorosłych jest jednym
z podstawowych warunków zwalczania bezrobocia i ubóstwa.
f) Zanieczyszczenie środowiska
Problem zanieczyszczenia środowiska na obszarze objętym LPR dotyczy przede wszystkim
obciążenia powietrza atmosferycznego zanieczyszczeniami komunikacyjnymi, przekroczenia
obowiązujących wartości dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego przy głównych trasach
transportowych, spowodowanego ruchem tranzytowym ciężkich pojazdów. Zjawiskiem
niebezpiecznym dla zdrowia mieszkańców są również wibracje, wywołane przez tę samą
przyczynę. Teren programu rewitalizacji pozostaje poza zasięgiem rezerwatów przyrody oraz
poza obszarem chronionego krajobrazu.
g) Stan techniczny infrastruktury i budynków
Ustalenie faktycznego stanu technicznego sieci i urządzeń infrastruktury nie jest możliwe bez
przeprowadzenia specjalistycznych badań i analiz. Generalnie sytuacja zaopatrzenia
mieszkańców obszaru rewitalizacji w wodę oraz wyposażenie w instalacje kanalizacji sanitarnej
są dobre. Produkcja wody uzdatnionej na potrzeby gospodarstw domowych jest wystarczająca.
W opinii mieszkańców obszaru objętego LPR, stan instalacji wodociągowych nie budzi
większych zastrzeżeń (99,6% ankietowanych posiada bieżącą wodę). Zdecydowana większość
ankietowanych nie ma również zastrzeżeń do stanu technicznego instalacji energii elektrycznej.
Łącznie poddano ocenie 254 gospodarstw, z których ogólny stan techniczny budynków jako
dobry uznało 51,6% ankietowanych, jako zadowalający 29,9%, zły 10,2%, jako bardzo dobry
6,7%. Tylko 1,6% ankietowanych oceniło ogólny stan techniczny budynku jako katastrofalny.
Mieszkańcom najbardziej przeszkadza hałas (23,5% odpowiedzi), zawilgocenie ścian (13,1%),
pękanie ścian (12,9%), brak węzła sanitarnego (12,9%), nieszczelność otworów okiennych
(12,6%), zanieczyszczenie środowiska (12,4%) i brak gazu sieciowego (11,9%). Tylko 0,8%
odpowiedzi wskazywało na niedostępność komunikacyjną.
h) Ochrona dziedzictwa kulturowego
Obszar objęty programem rewitalizacji skupia większość obiektów, wpisanych do rejestru
zabytków. Znajdują się tutaj wszystkie najważniejsze zabytki kultury materialnej: Kościół
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Parafialny Rzymsko-Katolicki p.w. św. Bartłomieja Apostoła, sprzed 1360 r., stanowiący jeden
z najcenniejszych zabytków architektury sakralnej na obszarze Wielkopolski, liczne budynki
eklektyczne i secesyjne z XIX w., ratusz – budowla eklektyczna z poł. XIX w, Kościół
ewangelicko-augsburski z 1874 roku. Wiele z tych obiektów charakteryzuje zły stan techniczny,
budynki wymagają gruntownego remontu. Działań rewitalizacyjnych wymaga rynek położony
w najwyższej części Miasta. Zdecydowana większość obiektów zabytkowych znajduje się
w strefie ochrony konserwatorskiej. Strefa ochrony konserwatorskiej oraz strefa ochrony
archeologicznej znajdują się prawie w całości w granicach obszaru objętego Lokalnym
Programem Rewitalizacji.
i) Restrukturyzacja miejskich przestrzeni publicznych zagrożonych degradacją
To kryterium wyboru obszaru rewitalizacji dotyczy przestrzeni publicznych, zagrożonych
degradacją, lecz posiadających duży potencjał przestrzenno-funkcjonalny. Chodzi tu przede
wszystkim o Plac Wolności, stanowiący obecnie istotną kwestię urbanistyczną Stawiszyna.
Należy podkreślić, że waloryzacja architektoniczna budynków, tworzących ściany tych
przestrzeni publicznych, nie wypada pozytywnie. Budynki pozbawione są detalu
architektonicznego lub detale te zostały zniszczone. Układ dachów podlegał dekompozycji,
występuje brak wyrównania kalenic. Układ zabudowy cechuje nieład przestrzenny i braki w
zabudowie. Obecne zagospodarowanie tego placu budzi wiele zastrzeżeń i jest mało adekwatne
do współczesnych wymogów funkcjonalnych. Starania władz samorządowych Stawiszyna
zmierzają do rewitalizacji płyty tego placu w celu nadania mu nowego wyrazu urbanistycznego.
Na zakończenie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że krytyczna ocena wziętych
pod uwagę zjawisk kryzysowych w wymiarze społecznym, ekonomicznym i materialnym
(przestrzenno-technicznym) dowodzi spełnienia określonych wcześniej kryteriów wyboru
obszaru miasta objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji.
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4. PROJEKTY DO ZREALIZOWANIA
4.1. Lista projektów
Po dokonaniu diagnozy stanu Gminy, w trakcie spotkań Rady Miejskiej, została wypracowana
lista projektów do zrealizowania. Projekty mają na celu niwelację podstawowych problemów
i przełamanie barier rozwojowych Gminy. Mieszczą się one w ramach szerszych programów,
które można sprowadzić do:
1.
Dalsza rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego,
2.
Poprawa funkcjonowania układu drogowego,
3.
Rozwój infrastruktury społecznej,
4.
Rewitalizacja Miasta Stawiszyn.

4.2. Lista zadań według hierarchii ważności
Hierarchizację zadań przyjętych do realizacji przeprowadzono dla wszystkich zadań, także tych
przewidzianych do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej, które mają być realizowane
w latach 2007-2013 roku, czyli w trwającej obecnie perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
Zadania ujęte w budżecie są efektem wyboru, dokonanego na podstawie zgłaszanych do Urzędu
propozycji.
Selekcja zadań/inwestycji w Gminie Stawiszyn odbywała się według trzech grup kryteriów
syntetycznych, do których zaliczono: kryteria ogólne, kryteria szczegółowe oraz kryteria
finansowe. Następnie kryteria syntetyczne podzielono na dziewięć kryteriów elementarnych
(tzw. analitycznych), ułatwiających dokonanie oceny:
I grupa „kryteria ogólne” obejmuje cztery kryteria elementarne:
1.
Stan przygotowania zadania inwestycyjnego (jeśli zadanie rozpoczęte - faza w jakiej proces
inwestycyjny się znajduje, np. wykonane dokumentacje, uzyskanie wstępnych uzgodnień,
pozwoleń, opinii, zakupienie gruntu pod zabudowę, rozstrzygnięcie przetargu, itp.).
2.
Konieczność realizacji inwestycji, wynikająca z podjętych decyzji, zarządzeń, przepisów,
zobowiązań (podstawa prawna – ustawa, uchwała, rozporządzenie).
3.
Powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi (czy dana inwestycja jest uzależniona od
realizacji innego zadania inwestycyjnego, czy powinna być realizowana po zakończeniu
innych prac).
4.
Zgodność z przyjętymi programami i strategią rozwoju gminy/powiatu/województwa.
II grupa „kryteria szczegółowe” podzielona została na trzy kryteria elementarne:
5.
Korzyści z inwestycji:
o charakterze społecznym (należy określić korzyści dla mieszkańców z realizacji
zadania inwestycyjnego oraz zasięg terytorialny jej oddziaływania, np. liczba
mieszkańców lub wielkość obszaru jaki zamieszkują beneficjenci),
o charakterze gospodarczym (wpływ danej inwestycji na atrakcyjność inwestycyjną,
wpływ na eliminację problemów, np. bezrobocia na terenie gminy).
6.
Wpływ na środowisko naturalne pod kątem eliminacji problemów ekologicznych
i spełniania wymagań prawnych.
7.
Poparcie społeczne (pozycja zadania w hierarchii mieszkańców, opinia mieszkańców na
temat pilności, konieczności realizacji zadania).
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III grupa „kryteria finansowe” obejmuje dwa kryteria o charakterze elementarnym:
8.
Źródła finansowania inwestycji (rodzaj, jeśli istnieje możliwość pozyskania zewnętrznych
źródeł finansowania to, z jakim stopniem pewności, czy istnieje możliwość
współfinansowania i w jakim zakresie).
9.
Wpływ na budżet Gminy i Miasta (wzrost dochodów i wydatków w związku z
zakończeniem realizacji inwestycji i oddaniem obiektu do eksploatacji, chodzi o
bezpośredni wpływ na budżet gminy, np. dodatkowe wpływy z opłat lokalnych, koszty
dodatkowego zatrudnienia, zakupu wyposażenia, usług, itp.).
Przy dokonywaniu oceny kierowano się niżej przedstawionymi zasadami punktacji
poszczególnych zadań – nadawaniu im priorytetów kolejności realizacji:
1.
Ocena dokonywana jest w oparciu o przygotowane klucze analityczne ocen.
2.
Każdemu zadaniu są przyznawane punkty w zmiennej skali od 0 do 1/2/3 odrębnie
w odniesieniu do każdego kryterium (porównaj arkusz oceny inwestycji).
3.
W celu wskazania priorytetów Gminy i Miasta w ocenie inwestycji poszczególnym
kryteriom przypisano zróżnicowane wagi, sumujące się do 100 (porównaj arkusz oceny
inwestycji).
4.
Warunki, według których przyznaje się punkty są odmienne dla każdej grupy kryteriów ze
względu na różny charakter każdej z tych grup.
5.
Jeśli zadanie nie spełnia wymienionych kryteriów przyznaje się mu 0 pkt.
Przyjęto następujące klucze analityczne (KA) do oceny kryteriów elementarnych:
1.

KA Stan przygotowania zadania:
a) zadanie kontynuowane (faza realizacji) – 2 pkt,
b) zadanie w fazie przygotowawczej (oznacza, że rozpoczęcie realizacji zadania może
nastąpić w dowolnym z następnych lat) – 1 pkt,
c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.

2.

KA Konieczność realizacji zadania:
a) zadanie wynika z ustaw, uchwał, rozporządzeń i zarządzeń lub z protokołów zebrań
wiejskich - 2 pkt,
b) zadanie wynika z zobowiązań ustnych – 1 pkt,
c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.

3.

KA Powiązanie z innymi zadaniami:
a) inwestycja jest warunkiem realizacji innego ważnego zadania inwestycyjnego – 2 pkt,
b) inwestycja jest powiązana z realizacją innego wnioskowanego zadania – 1 pkt,
c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.

4.

KA Zgodność ze strategią/programem gospodarczym:
a) zadanie jest w pełni zgodne z najważniejszymi celami strategicznymi/programowymi
– 2 pkt,
b) zadanie realizuje pozostałe cele strategiczne/programowe – 1 pkt,
c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.

5.

KA Korzyści z inwestycji:
a) korzyści odniosą nie tylko mieszkańcy jednej wsi lub inwestycja przyczynia się do
eliminacji dotkliwego problemu gospodarczego – 2 pkt,
b) korzyści z inwestycji są znacznie mniejsze – 1 pkt,
c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.
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6.

KA Wpływ na środowisko:
a) inwestycja eliminuje dotkliwy problem ekologiczny lub przyczynia się do
wypełnienia wymagań prawnych – 2 pkt
b) inwestycja niweluje negatywny wpływ na środowisko – 1 pkt
c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt

7.

KA Poparcie społeczne:
a) inwestycja posiada poparcie większości mieszkańców z terenu, którego dotyczy –
2 pkt
b) inwestycję popiera mniejsza część mieszkańców z terenu, którego dotyczy – 1 pkt
c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt

8.

KA Źródła finansowania:
a) istnieje możliwość pozyskania bezzwrotnych środków na finansowanie inwestycji;
środki te pokrywają od 51% do 85% kosztów realizacji zadania – 3 pkt,
b) istnieje możliwość pozyskania bezzwrotnych środków na finansowanie inwestycji;
środki te pokrywają mniej niż 51% kosztów realizacji zadania – 2 pkt,
c) istnieje możliwość pozyskania kredytów preferencyjnych na finansowanie realizacji
zadania (pod warunkiem, że nie ma możliwości otrzymania bezzwrotnych środków) –
1 pkt,
d) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.

9.

Wpływ na budżet Gminy:
a) pozytywny wpływ na budżet (saldo dodatnie) – 2 pkt,
b) wpływ zrównoważony (saldo zerowe) – 1 pkt,
c) zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt.

Ocenę kolejności realizacji poszczególnych inwestycji dokonano w oparciu o wzorcowy arkusz
oceny inwestycji, zaprezentowany w Tabeli 4.1.
Tabela 4.1. Arkusz oceny inwestycji
Kryteria
syntetyczne

Kryteria elementarne

1. Stan przygotowania zadania
inwestycyjnego
2. Konieczność realizacji inwestycji
I. Kryteria
3. Powiązanie z innymi zadaniami
ogólne
inwestycyjnymi
4. Zgodność z przyjętymi programami i
strategią
5. Korzyści z inwestycji
II. Kryteria
6. Wpływ na środowisko naturalne
szczegółowe
7. Poparcie społeczne
8. Źródła finansowania inwestycji
III. Kryteria
finansowe
9. Wpływ na budżet gminny
Punktacja ważona ogółem

Wagi Punktacja

Punktacja
ważona

10
10
15
10
10
15
5
15
10

Zgodnie z przyjętymi priorytetami Gminy i Miasta, do oceny kolejności wykonywania wybrano
37 inwestycje. Poniżej przedstawione jest ich zestawienie, w porządku chronologicznym (daty
rozpoczęcia inwestycji). Przy każdej z inwestycji podany jest rok rozpoczęcia i zakończenia
projektu.
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.
Y.
Z.
AA.
BB.
CC.
DD.
EE.
FF.
GG.
HH.
II.
JJ.
KK.

Budowa wodociągu (wykonano)
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych (wykonano)
Pozostałe zakupy inwestycyjne (wykonano)
Budowa hali sportowo-widowiskowej w Stawiszynie
Budowa studni głębinowej
Modernizacja drogi gminnej nr 674339 w miejscowości Zbiersk Cukrownia
Modernizacja drogi gminnej nr P674320 Piątek Wielki
do drogi krajowej nr 25
Odnowa miejscowości Piątek Mały
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami,
przepompowniami P1 i P2 oraz linią energetyczną eNN w
miejscowościach Stawiszyn oraz Długa Wieś Druga
Odnowa miejscowości Zbiersk
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś Druga
Rewitalizacja Miasta Stawiszyn
Wymiana rur azbestowo-cementowych na PCV sieci wodociągowej
w miejscowościach Stawiszyn i Zbiersk
Budowa kanalizacji sanitarnej Stawiszyn-Petryki
Budowa kanalizacji sanitarnej Zbiersk, Zbiersk Cukrownia
Modernizacja drogi gminnej nr P674351 Stawiszyn-Petryki
Odnowa miejscowości Zbiersk Kolonia
Remont budynku Szkoły w Zbiersku Cukrowni
Budowa chodników i remont nawierzchni dróg w Długiej Wsi Trzeciej
Remont budynku Szkoły w Stawiszynie wraz z termomoizloacją budynków
Budowa hali sportowej w Zbiersku Cukrowni
Budowa boiska sportowego w Stawiszynie
Odnowa miejscowości Zbiersk Cukrownia
Modernizacja dróg w Pólku-Ostrówku
Modernizacja drogi nr P674347 Werginki
Organizacja Skate Parku
Budowa łącznika między budnkiem nowej szkoły a budynkiem
starej szkoły i hali sportowo-widowiskowej w Stawiszynie
Budowa kanalizacji sanitarnej Piątek Wielki i Piątek Mały
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyrów, Pólko,
Ostrówka, Długa Wieś Trzecia
Budowa boiska sportowego w Zbiersku Cukrowni
Modernizacja boiska sportowego GLZS w Stawiszynie
Odnowa miejscowości Długa Wieś Trzecia
Budowa drogi nr 674319 Piątek Mały - Piątek Mały Kolonia oraz
budowa chodnika w miejscowości Piątek Mały
Modernizacja boiska sportowego CKS Zbiersk w Zbiersku Cukrowni
Budowa chodnika pieszo-jezdnego Stawiszyn-Zbiersk przy
drodze krajowej nr 25 Kalisz-Konin
Budowa dróg i chodników w Zbiersku Cukrowni
Odnowa miejscowości Pólko-Ostrówek

2007-2007
2007-2008
2007-2007
2007-2009
2008-2008
2010-2010
2008-2009
2008-2013

2008-2009
2009-2013
2009-2010
2009-2013
2009-2013
2010-2010
2010-2010
2010-2010
2010-2010
2010-2010
2010-2010
2010-2010
2010-2011
2007-2009
2011-2011
2011-2011
2011-2011
2011-2011
2011-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2012
2012-2013
2013-2013
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Tabela 4.2. Zestawienie ocen dla poszczególnych zadań
Zadanie
G
G

JJ

K
K

T

R

A
A

B

Z

C

0

0

0

10

10 10

20

10

20

20

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

20

20 20

20

20

20

30 15 15 15 15 30 30 15 15

15

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

0

0

15

0

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

20

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

20

20 20

20

20

20

20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 10 10 20 20 20 10

20

20 10 10 10 10 20 10 20 20 10

10

10 10

20

10

10

6. Wpływ na
środowisko naturalne

30 30 30 30 30 30 15

0

15

15 15

0

0

0

0

15

0

0

7. Poparcie społeczne

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10

10 10

10

10

10

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 30 30 45 45 45 45

0

45

30

30 30 45 30 30 45 45 30 30 45

45

45 45

0

0

20 20 20 20 20 20 20 10 20 10 20

0

0

0

10 20

0

0

20 10

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

10

10

10 10

0

0

Punktacja ważona
ogółem

215

205

205

205

205

195

190

175

175

165

155

150

150

150

145

145

140

140

140

140

130

130

130

130

130

130

130

130

130

125

125

125

105

95

80

Kryteria elementarne
O

C
C

L

20 10 10 10 10

0

Kolejność realizacji
inwestycji (numer
zadania)

1

2

2

2

2

6

7

8

8

10 10 12 13 13 13 13 17 17 19 19

19

19 23 23 23 23 23 23 23 23 23

32

32 32

35

36

37

3. Powiązanie z
innymi zadaniami
4. Zgodność z
przyjętymi
programami i strategią
5. Korzyści z
inwestycji

8. Źródła
finansowania
inwestycji
9. Wpływ na budżet
Gminy

M

N

V

U

10 20 20 10

0

D

Q

H
H

A

10 20 20 20 10

0

0

S

II

20 10

10

10 10 10 10 10

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
30 30 30 30 30 30 30 30 15 30

0

E

D
D

15

0

0

30

0

F

G

15 15

H

0

0

150

1. Stan przygotowania
zadania
inwestycyjnego
2. Konieczność
realizacji inwestycji

K

165

I

B
B

0

0

15

J

P

W

0

X

Y EE FF

15 15

0

0

0

0

15 15

0
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Zgodnie z przyjęto metodologią, uznano następującą hierarchię zadań inwestycyjnych:
1.
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami,
przepompowniami P1 i P2 oraz linią energetyczną eNN w miejscowościach Stawiszyn
oraz Długa Wieś Druga,
2.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś Druga,
3.
Wymiana rur azbestowo-cementowych na PCV sieci wodociągowej w miejscowościach
Stawiszyn i Zbiersk,
4.
Budowa kanalizacji sanitarnej Stawiszyn-Petryki,
5.
Budowa kanalizacji sanitarnej Zbiersk, Zbiersk Cukrownia,
6.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyrów, Pólko, Ostrówek, Długa
Wieś Trzecia,
7.
Rewitalizacja Miasta Stawiszyn,
8.
Budowa hali sportowo-widowiskowej w Stawiszynie,
9.
Budowa studni głębinowej,
10. Budowa boiska sportowego w Stawiszynie,
11. Budowa kanalizacji sanitarnej Piątek Wielki i Piątek Mały,
12. Budowa hali sportowej w Zbiersku,
13. Modernizacja drogi gminnej nr 674339 w miejscowości Zbiersk Cukrownia,
14. Modernizacja drogi gminnej nr P674320 Piątek Wielki do drogi krajowej nr 25,
15. Odnowa miejscowości Piątek Mały,
16. Odnowa miejscowości Zbiersk Kolonia,
17. Budowa boiska sportowego w Zbiersku,
18. Modernizacja boiska sportowego CKS Zbiersk w Zbiersku Cukrowni,
19. Budowa wodociągu,
20. Odnowa miejscowości Zbiersk,
21. Budowa chodników i remont nawierzchni dróg w Długiej Wsi Trzeciej,
22. Budowa chodnika pieszo-jezdnego Stawiszyn-Zbiersk przy drodze krajowej nr 25
Kalisz-Konin,
23. Modernizacja drogi gminnej nr P674351 Stawiszyn-Petryki,
24. Odnowa miejscowości Zbiersk Cukrownia,
25. Modernizacja dróg w Pólku-Ostrówku,
26. Modernizacja drogi nr P674347 Werginki,
27. Modernizacja boiska sportowego GLZS w Stawiszynie,
28. Odnowa miejscowości Długa Wieś Trzecia,
29. Budowa drogi nr 674319 Piątek Mały - Piątek Mały Kolonia oraz budowa chodnika w
miejscowości Piątek Mały,
30. Budowa dróg i chodników w Zbiersku Cukrowni,
31. Odnowa miejscowości Pólko-Ostrówek,
32. Remont budynku Szkoły w Stawiszynie wraz z termomoizloacją budynków
33. Remont budynku Szkoły w Zbiersku Cukrowni,
34. Budowa łącznika między budnkiem nowej szkoły a budynkiem starej szkoły i hali
sportowo-widowiskowej w Stawiszynie,
35. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych,
36. Organizacja Skate Parku,
37. Pozostałe zakupy inwestycyjne.
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5. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW
5.1. Projekty i zadania inwestycyjne w latach 2007-2013
Poniżej przedstawiono podstawowe informacje o zadaniach, proponowanych do
zrealizowania w ramach Planu Rozwoju Lokalnego. Zadania są w tym miejscu zestawione
według kolejności składania propozycji na wnioskach inwestycyjnych w oprogramowaniu
Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej (MAFI) i zostały ujęte w wyniku
przeprowadzonego procesu konsultacji podczas spotkań Komisji Rady Miejskiej
i przygotowywania niniejszego Planu.
Wszystkie inwestycje, zarówno na etapie przygotowania dokumentacji, przetargów
i wykonania, są prowadzone w ramach Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie
i przyporządkowane do konkretnych merytorycznych stanowisk pracowników Urzędu na
podstawie obowiązujących przepisów. Wszystkie inwestycje, polegające na budowie nowej
infrastruktury, są zgodne z dotychczasowymi planami zagospodarowania Gminy. Wszystkie
opisywane inwestycje majątkowe po zakończeniu realizacji pozostają własnością samorządu
Gminy i są przez niego administrowane.
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1. KOD ZADANIA 01/2007
Nazwa zadania: Budowa wodociągu
Łączne nakłady do poniesienia: 126.700 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2007
Data zakończenia inwestycji: 2007
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na wybudowaniu wodociągu w miejscowości Zbiersk Cukrownia.
Tabela 5.1. Zestawienie kosztów inwestycji 1/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2007
126.700

126.700

SUMA
126.700

126.700

Władze samorządowe zakładają finansowanie całości inwestycji z własnych środków.
Produkty:
Długość sieci wodociągowej z rur PCV Ø90 i Ø110 – 2.800 m,
Liczba przyłączy wodociągowych – 17 szt. o dł. 700 m,
Hydranty p.poż. – 10 szt.
Rezultaty:
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci – 17 szt.
Liczba osób podłączonych do sieci – 68 osób
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2. KOD ZADANIA 02/2007
Nazwa zadania: Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych
Łączne nakłady do poniesienia: 580.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2007
Data zakończenia inwestycji: 2007
Opis zadania:
Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drógach gminnych w zakresie podbudowy
i nawierzchni asfaltowej (obecnie drogi o nawierzchni gruntowej) w miejscowościach:
Pólko droga nr 334P o dł. 650 m, szer. 3,0 m,
Zbiersk (Jabłonki) droga nr 333 P o dł. 580 m, szer. 3,0 m,
Petryki (droga do Przedszkola przejęta od Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa)
o dł. 460 m, szer. 4,0 m.
Tabela 5.2. Zestawienie kosztów inwestycji 2/2007 wraz ze źródłami finansowania
Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
4. (WFOŚiGW)
5. Kredyty i pożyczki komercyjne
6. Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
7.
zewnętrznych, w tym środków UE
8. Inne dotacje, subwencje FOGR
9. Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
10.
publiczno-prywatne)
11. Inne Agencja Nieruchomości Rolnych
RAZEM
1.
2.
3.

2007 SUMA
328.500 328.500

101.500 101.500

150.00 150.000
580.000 580.000

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie inwestycji z własnych środków, dotacji
z FOGR oraz dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych
Produkty:
Długość dróg – 2.490 m,
Nawierzchnia bitumiczna o powierzchni – 9.200 m²,
Rezultaty:
Liczba mieszkańców korzystających z drogi – 1.000 osób,
Skrócenie czasu podróży – 20 minut,
Zmniejszenie awaryjności pojazdów,
Ograniczenie hałasu.
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3. KOD ZADANIA 03/2007
Nazwa zadania: Budowa studni głębinowej
Łączne nakłady do poniesienia: 160.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2008
Data zakończenia inwestycji: 2008
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na wybudowaniu studni głębinowej w miejscowości Stawiszyn
Tabela 5.3. Zestawienie kosztów inwestycji 3/2007 wraz ze źródłami finansowania
Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
7.
zewnętrznych, w tym środków UE
8. Inne dotacje, subwencje (FOGR)
9. Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym
10.
partnerstwo publiczno-prywatne)
11. Inne
RAZEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2008
40.000

SUMA
40.000

120.000

120.000

160.000

160.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Zakładany poziom
dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych.
Produkty:
Liczba studni – 1 szt.,
Wydajność studni – 50 m³/h,
Rezultaty:
Liczba gospodarstw domowych korzystających ze studni – 980 szt.,
Liczba osób korzystających ze studni – 2.360 osób.
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4. KOD ZADANIA 04/2007
Nazwa zadania: Budowa hali sportowo-widowiskowej w Stawiszynie
Łączne nakłady do poniesienia: 6.900.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2007
Data zakończenia inwestycji: 2009
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na wybudowaniu:
pełnowymiarowej hali sportowej (z boiskami do koszykówki, siatkówki, tenisa oraz
z trybunami stałymi na 150 miejsc z salą ćwiczeń korekcyjnych, siłowych),
zaplecza sanitarnego (sanitariatów, pryszniców, szatni),
zaplecza technicznego.
Inwestycja będzie realizowana na obszarze rewitalizowanym.
Tabela 5.4. Zestawienie kosztów inwestycji 4/2007 wraz ze źródłami finansowania
Wyszczególnienie
1. Środki własne
2. Środki gminnych funduszy celowych
3. Środki spółek gminnych
4. Kredyty i pożyczki preferencyjne
5. Kredyty i pożyczki komercyjne
6. Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
7.
zewnętrznych, w tym środków UE
8. Inne dotacje, subwencje
9. Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym
10.
partnerstwo publiczno-prywatne)
11. Inne Urząd Marszałkowski
RAZEM

2007
500.000

2008
280.000

2009
280.000

SUMA
1.060.00

2.420.000 2.420.000 4.840.000

500.000 500.000 1.000.000
500.000 3.200.00 3.200.000 6.900.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia
ustawicznego. Zakładany udział dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania
z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Liczba obiektów sportowych: 1 szt.,
Powierzchnia zabudowy: 1.629,89 m2,
Powierzchnia użytkowa: 1.728,40 m2,
Rezultaty:
Liczba uczniów korzystających z obiektów sportowych: 570 osób,
Liczba młodzieży pozaszkolnej korzystającej z obiektów sportowych – 400 osób,
Liczba dorosłych korzystających z obiektu sportowego – 2.000 osób.
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5. KOD ZADANIA 05/2007
Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz
z przyłączami, przepompowniami P1 i P2 oraz linią energetyczną
eNN w miejscowościach Stawiszyn oraz Długa Wieś Druga
Łączne nakłady do poniesienia: 5.700.000 zł (w tym obszar rewitalizowany 1.000.000 zł)
Data rozpoczęcia inwestycji: 2008
Data zakończenia inwestycji: 2009
Opis zadania:
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stawiszyn
oraz Długa Wieś Druga. Część inwestycji zostanie przeprowadzona na obszarze
rewitalizowanym (Plac Wolności, ul. Kaliska, Piekarska, Starościńska i Szkolna).
Tabela 5.5. Zestawienie kosztów inwestycji 5/2007 wraz ze źródłami finansowania
Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
7.
zewnętrznych, w tym środków UE
8. Inne dotacje, subwencje
9. Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
10.
publiczno-prywatne)
11. Inne
RAZEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2008
427.500

2009
427.500

SUMA
855.000

2.422.500 2.422.500 4.845.000

2.850.000 2.850.000 5.700.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa. Zakładany udział dofinansowania
to 85% kosztów kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania z
funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PVC – 4.800 m,
Długość sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur PE – 600 m,
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków – 2 szt.,
Rezultaty:
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy – zwiększenie o 5.400 m,
Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
– 200,
Liczba innych podmiotów, podłączonych do nowej sieci (usługi, handel, oświata, ZOZpogotowie) – 8.
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6. KOD ZADANIA 06/2007
Nazwa zadania: Budowa hali sportowej w Zbiersku Cukrowni
Łączne nakłady do poniesienia: 4.000.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2010
Data zakończenia inwestycji: 2011
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na budowie hali sportowej ogólnodostępnej z pełnowymiarową salą
gimnastyczną, boiskiem do gry w piłkę siatkową, tenisa ziemnego, tenisa stołowego
z wydzieloną widownią. W ramach projektu planuje się również wybudowanie powierzchni
techniczno-sanitarnych: sanitariaty, prysznice, szatnie oraz zaplecze techniczne.
Tabela 5.6. Zestawienie kosztów inwestycji 6/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje (FOGR)
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2010
300.000

2011
300.000

SUMA
600.000

1.700.000 1.700.000 3.400.000

2.000.000 2.000.000 4.000.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia
ustawicznego. Zakładany udział dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania
z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Liczba obiektów sportowych: 1 szt.,
Powierzchnia zabudowana/zmodernizowana: 1.000 m2,
Rezultaty:
Liczba uczniów korzystających z obiektów sportowych: 311 osób,
Liczba młodzieży pozaszkolnej korzystającej z obiektów sportowych – 150 osób,
Liczba dorosłych korzystających z obiektu sportowego – 1.200 osób.
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7. KOD ZADANIA 07/2007
Nazwa zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś
Druga
Łączne nakłady do poniesienia: 4.500.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2009
Data zakończenia inwestycji: 2010
Opis zadania:
Efektem projektu będzie zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni z 200m3 do
1.000 m3 na dobę poprzez wybudowanie dodatkowego reaktora biologicznego, składającego
się z dwóch komór: denitryfikacji i nitryfikacji o konstrukcji stalowej z ociepleniem ścian
pionowych.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
wykonanie projektu i operatu wodnoprawnego,
przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy na wykonanie robót,
budowa reaktora biologicznego.
Tabela 5.7. Zestawienie kosztów inwestycji 7/2007 wraz ze źródłami finansowania
Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
7.
zewnętrznych, w tym środków UE
8. Inne dotacje, subwencje
9. Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
10.
publiczno-prywatne)
11. Inne
RAZEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2009
337.500

2010
337.500

SUMA
675.000

1.912.500

1.912.500

3.825.000

2.250.000

2.250.000

4.500.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa. Zakładany udział dofinansowania
to 85% kosztów kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania
z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków –1 szt.,
Zwiększenie przepustowości oczyszczalni – 800 m³,
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Rezultaty:
Zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków – 800 m³,
Liczba mieszkańców korzystających z oczyszczalni – 7.600.
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8. KOD ZADANIA 08/2007
Nazwa zadania: Modernizacja dróg w Pólku-Ostrówku
Łączne nakłady do poniesienia: 700.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2011
Data zakończenia inwestycji: 2011
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na zmodernizowaniu odcinków dróg w miejscowościach PólkoOstrówek. Inwestycja obejmie:
remont nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie nakładki bitumicznej (dł. 1000m,
szer. 3m) – droga nr 345,
modernizację nawierzchni drogi – II etap do drogi nr 345 z podbudową z kruszywa
i nawierzchnią bitumiczną (dł. 1500 m, szer. 3m),
budowę chodnika z kostki brukowej (dł. 750 m, szer. 1,5m),
modernizację oświetlenia (montaż 15 szt. opraw oświetleniowych).
Tabela 5.8. Zestawienie kosztów inwestycji 8/2007 wraz ze źródłami finansowania
Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
7.
zewnętrznych, w tym środków UE
8. Inne dotacje, subwencje (FOGR)
9. Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
10.
publiczno-prywatne)
11. Inne
RAZEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2011
175.000

SUMA
175.000

175.000

175.000

350.000

350.000

700.000

700.000

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków,
środków UE oraz dotacji z FOGR, która pokryje 50% kosztów. Udział środków własnych
oszacowano na 25% kosztów ogółem.
Produkty:
Długość drogi – 2.500 m,
Nawierzchnia bitumiczna o powierzchni 7.500 m²,
Chdniki brukowe o powierzchni 1.125 m²,
Lampy oświetleniowe – 15 szt.,
Rezultaty:
Liczba mieszkańców korzystających z drogi – 130 osób,
Skrócenie czasu podróży – 15 minut,
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Spadek wypadków drogowych – 10%,
Zmniejszenie awaryjności pojazdów,
Ograniczenie hałasu.

83

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn wraz z Lokalnym Programem Rewitalizacji

84

9. KOD ZADANIA 09/2007
Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Stawiszyn-Petryki
Łączne nakłady do poniesienia: 2.400.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2010
Data zakończenia inwestycji: 2010
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Stawiszyn – Petryki.
Tabela 5.9. Zestawienie kosztów inwestycji 9/2007 wraz ze źródłami finansowania
Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
7.
zewnętrznych, w tym środków UE
8. Inne dotacje, subwencje (FOGR)
9. Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
10.
publiczno-prywatne)
11. Inne
RAZEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2010
360.000

SUMA
360.000

2.040.000

2.040.000

2.400.000

2.400.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa. Zakładany udział dofinansowania
to 85% kosztów kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania
z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PVC– 2.000 m,
Długość sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur PE– 1.410 m,
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków – 2 szt.,
Rezultaty:
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy – zwiększenie o 3.410 m,
Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
– 185.
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10. KOD ZADANIA 10/2007
Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Zbiersk, Zbiersk Cukrownia
Łączne nakłady do poniesienia: 3.000.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2010
Data zakończenia inwestycji: 2010
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Zbiersk i Zbiersk Cukrownia.
Tabela 5.10. Zestawienie kosztów inwestycji 10/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje (FOGR)
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2010
450.000

SUMA
450.000

2.550.000

2.550.000

3.000.000

3.000.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa. Zakładany udział dofinansowania
to 85% kosztów kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania
z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PVC – 3.000 m,
Długość sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur PE – 1.130 m,
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków – 2 szt.,
Rezultaty:
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy – zwiększenie o 4.130 m,
Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
– 156.
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11. KOD ZADANIA 11/2007
Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Piątek Wielki i Piątek Mały
Łączne nakłady do poniesienia: 3.300.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2012
Data zakończenia inwestycji:2012
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Piątek Duży i Piątek Mały. Oprócz budynków mieszkalnych, do sieci kanalizacyjnej zostaną
przyłączone, instytucje i przedsiębiorstwa, a więc i ich użytkownicy będą odbiorcami
projektu. Obszar objęty inwestycją charakteryzuje się zabudowa zwartą. Dlatego tez przyjęto
rozwiązanie, polegające na budowie sieci grawitacyjnej w miejscach występowania skupisk
zabudowy. Całość sieci tworzy poszczególne zlewnie, połączone systemem przepompowni
i rurociągów tłocznych.
Tabela 5.11. Zestawienie kosztów inwestycji 11/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2012
495.000

SUMA
495.000

2.805.000

2.805.000

3.300.000

3.300.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa. Zakładany udział dofinansowania
to 85% kosztów kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania
z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PVC – 3.000 m,
Długość sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur PE – 1.500 m,
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków – 2 szt.,
Rezultaty:
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy – zwiększenie o 4.500 m,
Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
– 188.
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12. KOD ZADANIA 12/2007
Nazwa zadania: Budowa drogi nr 674319 P Piątek Mały - Piątek Mały Kolonia
oraz budowa chodnika w miejscowości Piątek Mały wraz z
lewoskrętem na drodze krajowej nr 25
Łączne nakłady do poniesienia: 1.040.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2012
Data zakończenia inwestycji: 2012
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na:
budowie drogi nr 674319 Piątek Mały – Piątek Mały-Kolonia o nawierzchni asfaltowej
dł. 1.600 m, szer. 3,0 m i powierzchni 4.800 m²,
budowie chodnika z kostki brukowej dł. 300 mb, szer. 2,0 m i pow. 600 m² przy drodze
krajowej nr 25 Kalisz-Konin wraz z lewoskrętem.
Tabela 5.12. Zestawienie kosztów inwestycji 12/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje (FOGR)
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne GDDKiA
RAZEM

2012
295.000

SUMA
295.000

295.000

295.000

450.000
1.040.00

450.000
1.040.00

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków,
dotacji z FOGR oraz dotacji Generealnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Produkty:
Długość drogi – 1.600 m,
Nawierzchnia asfaltowa o powierzchni – 4.800 m²,
Chdnik z kostki brukowej o dł 300 mb i powierzchni – 600 m²,
Lewoskręt z drogi krajowej nr 25 – 1 szt.,
Rezultaty:
Liczba mieszkańców korzystających z drogi – 200 osób,
Skrócenie czasu podróży – 10 minut,
Spadek wypadków drogowych – 15%,
Zmniejszenie awaryjności pojazdów,
Ograniczenie hałasu.
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13. KOD ZADANIA 13/2007
Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 674339 w miejscowości Zbiersk
Cukrownia
Łączne nakłady do poniesienia: 300.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2010
Data zakończenia inwestycji: 2010
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na modernizacji drogi gminnej o dł. 1.550 m, szer. 3,5 m, pow. 5425
m² poprzez wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem oraz wykonaniu nawierzchni
z mieszanek mineralno bitumicznych. Droga stanowi łącznik pomiędzy drogą krajową nr 25
i drogą powiatową nr 4586.
Tabela 5.13. Zestawienie kosztów inwestycji 13/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje (FOGR)
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2008
150.000

SUMA
150.000

150.000

150.000

300.000

300.000

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków
oraz dotacji z FOGR, która pokryje 50% kosztów.
Produkty:
Długość drogi – 1.550 m,
Nawierzchnia bitumiczna o powierzchni – 5.425 m²,
Rezultaty:
Liczba mieszkańców korzystających z drogi – 500 osób,
Skrócenie czasu podróży – 15 minut,
Spadek wypadków drogowych – 5%,
Zmniejszenie awaryjności pojazdów,
Ograniczenie hałasu.
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14. KOD ZADANIA 14/2007
Nazwa zadania: Wymiana rur azbestowo-cementowych na PCV sieci
wodociągowej w miejscowościach Stawiszyn i Zbiersk
Łączne nakłady do poniesienia: 1.050.000 zł (w tym obszar rewitalizowany 450.000 zł)
Data rozpoczęcia inwestycji: 2009
Data zakończenia inwestycji: 2011
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na wymianie rur azbestowo-cementowych na PCV o przekroju 110
w miejscowościach Stawiszyn i Zbiersk. Część inwestycji zostanie przeprowadzona na
obszarze rewitalizowanym (Plac Wolności, ul. Piekarska, Kościelna, Zamkowa, 1-go Maja,
Piskorzewska, Ciasna, część Kaliskie, Konińska, Szosa Konińska, Ogrodowa). Wartość
inwestycji na obszarze rewitalizowanym wyniesie 200.000 zł. Poza obszarem
rewitalizowanym rury zostaną wymienione na ulicach: Zamulnej, Targowej, ZWM,
Garbarskiej, części Starościńskiej, części Kaliskiej oraz na Ogrodowej. 300.000 zł zostanie
wydatkowane na wymianę rur w Zbiersku.
Tabela 5.14. Zestawienie kosztów inwestycji 14/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym
partnerstwo publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2009
67.500

2010
45.000

2011
45.000

SUMA
157.500

382.500 255.000 255.000

892.500

450.000 300.000 300.000 1.050.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa. Zakładany udział dofinansowania
to 85% kosztów kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania
z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Długość sieci wodociągowej 5.000 m,
Liczba przyłączy wodociągowych – 280 m,
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Rezultaty:
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci – 500,
Liczba podmiotów użyteczności publicznej podłączonych do sieci – 60,
Liczba osób podłączonych do sieci – 1.660 osób.
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15. KOD ZADANIA 15/2007
Nazwa zadania: Rewitalizacja Miasta Stawiszyn
Łączne nakłady do poniesienia: 2.774.200 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2010
Data zakończenia inwestycji: 2011
Opis zadania:
Zadanie inwestycyjne jest zbiorem przedsięwzięć, zmierzających do rewitalizacji obszaru
miasta Stawiszyn. W ramach zadania, na obszarze rewitalizowanym, wykonane zostaną
następujące przedsięwzięcia:
Adaptacja pomieszczeń na doradztwo zawodowe (10.000 zł),
Adaptacja pomieszczeń na poradnictwo psychologiczne (10.000 zł),
Monitoring wizyjny (60.000 zł),
Remont budynku Zespołu Szkół w Stawiszynie (479.200 zł),
Modernizacja oświetlenia ulicznego (190.000 zł),
Odnowa elewacji budynku Ratusza (200.000 zł),
Odnowa elewacji budynku przy ul. Zamkowej i publicznego szaletu (400.000 zł),
Budowa zieleńców i urządzenie małej architektury na Placu Wolności (250.000 zł),
Budowa wiaty przystankowej na Placu Wolności (200.000 zł),
Budowa chodników i nawierzchni ulic (950.000 zł),
Zakup stanowisk komputerowych do kawiarenki internetowej w świetlicy
środowiskowej (meble - 2.000 + komputery i sprzęt multimedialny - 23.000),
Budowa kanalizacji sanitarnej (1.000.000 zł - odrębny projekt),
Wymiana rur wodociągowych (200.000 zł - odrębny projekt),
Budowa hali sportowo-widowiskowej w Stawiszynie (6.400.000 zł - odrębny projekt),
Budowa boiska sportowego w Stawiszynie (1.200.000 - odrębny projekt).
Tabela 5.15. Zestawienie kosztów inwestycji 15/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym
partnerstwo publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2010
380.190

2011
35.940

SUMA
416.130

2.154.410

203.660

2.358.080

2.534.600

239.600

2.774.200

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
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Operacyjnego, działanie 4.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zakładany
udział dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania
z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Odnowiona elewacja ratusza – 300 m2,
Odnowiona elewacja budynku przy ul. Zamkowej – 700 m2,
Powierzchnia nowych pomieszczeń usługowo-handlowych – 120-150 m2,
Powierzchnia zieleńców na Placu Wolności – 800 m2,
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 900 m,
Liczba nowych przyłączy kanalizacyjnych – 49,
Długość wymienionej sieci wodociągowej – 2.000 m,
Liczba wymienionych przyłączy wodociągowych – 200,
Powierzchnia wybudowanych chodników – 10.557 m2,
Liczba wymienionych punktów oświetleniowych – 55 szt.,
Liczba zainstalowanych kamer do monitoringu wizyjnego – 9,
Rezultaty:
Wzrost estetyki miasta w opinii mieszkańców,
Wzrost liczby turystów,
Liczba nowych miejsc pracy,
Liczba korzystających z wybudowanych chodników,
Liczba osób korzystających z wybudowanych ulic,
Liczba mieszkańców odrestaurowanych domów,
Spadek przestępczości – o 30%.
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16. KOD ZADANIA 16/2007
Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyrów,
Pólko, Ostrówek, Długa Wieś Trzecia
Łączne nakłady do poniesienia: 4.000.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2012
Data zakończenia inwestycji: 2012
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyrów, Pólka,
Ostrówka, Długa Wieś Trzecia.
Tabela 5.16. Zestawienie kosztów inwestycji 16/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2012
600.000

SUMA
600.000

3.400.000

3.400.000

4.000.000

4.000.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa. Zakładany udział dofinansowania
to 85% kosztów kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania
z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur PVC – 3.000 m,
Długość sieci kanalizacyjnej tłocznej z rur PE – 2.220 m,
Liczba wybudowanych przepompowni ścieków – 2 szt.,
Rezultaty:
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy – zwiększenie o 5.220 m,
Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
– 120.
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17. KOD ZADANIA 17/2007
Nazwa zadania: Modernizacja drogi nr 674320 P Piątek Wielki do drogi
krajowej nr 25
Łączne nakłady do poniesienia: 350.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2009
Data zakończenia inwestycji: 2009
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na modernizacji drogi gminnej o dł. 1.245 m, szer. 3,0 m, pow.
3.735 m² poprzez wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem z kruszyw twardych o gr. 15
cm oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm. Droga
stanowi łącznik drogi powiatowej nr 4598 i drogi krajowej nr 25 i stanowi sieć uzupełniającą
w obrębie miejscowości Piątek Mały-Kolonia, Piątek Mały i Piątek Wielki.
Tabela 5.17. Zestawienie kosztów inwestycji 17/2007 wraz ze źródłami finansowania
Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
7.
zewnętrznych, w tym środków UE
8. Inne dotacje, subwencje (FOGR)
9. Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym
10.
partnerstwo publiczno-prywatne)
11. Inne
RAZEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2009
175.000

SUMA
175.000

175.000

175.000

350.000

350.000

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków
oraz dotacji z FOGR, która pokryje 50% kosztów.
Produkty:
Długość drogi – 1.245 m,
Nawierzchnia bitumiczna o powierzchni – 3.735 m²,
Rezultaty:
Liczba mieszkańców korzystających z drogi – 350 osób,
Skrócenie czasu podróży – 10 minut,
Spadek wypadków drogowych – 10%,
Zmniejszenie awaryjności pojazdów,
Ograniczenie hałasu.
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18. KOD ZADANIA 18/2007
Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej nr 674351 P Stawiszyn-Petryki
Łączne nakłady do poniesienia: 550.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2008
Data zakończenia inwestycji: 2008
Opis zadania:
W ramach projektu zostanie zrealizowana modernizacja nawierzchni drogi poprzez jej
wykorytowanie, wykonanie warstwy odsączającej, ułożenie podbudowy z kruszyw łamanych
twardych oraz nawierzchni z mieszanek asfaltowych o grubości 4 cm. Ponadto planuje się
prace, związane z renowacją rowów przydrożnych, co będzie miało bezpośredni wpływ na
odwodnienie drogi. Droga stanowi łącznik pomiędzy drogą powiatową nr 4586, a drogą
krajową nr 25.
Tabela 5.18. Zestawienie kosztów inwestycji 18/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje (FOGR)
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2008
145.000

SUMA
145.000

130.000

130.000

275.000

275.000

550.000

550.000

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków,
środków z UE oraz dotacji z FOGR, która pokryje 50% kosztów.
Produkty:
Długość drogi – 1.980 m,
Nawierzchnia bitumiczna o powierzchni – 6.930 m²,
Rezultaty:
Liczba mieszkańców korzystających z drogi – 300 osób,
Skrócenie czasu podróży – 15 minut,
Spadek wypadków drogowych – 5%,
Zmniejszenie awaryjności pojazdów,
Ograniczenie hałasu.
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19. KOD ZADANIA 19/2007
Nazwa zadania: Modernizacja drogi nr 674347 P Werginki
Łączne nakłady do poniesienia: 300.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2007
Data zakończenia inwestycji: 2009
Opis zadania:
Celem projektu jest zmodernizowanie istniejącej nawierzchni drogi o dł. 2.250 m, szer. 4,5 m
pow. 10.125 m² poprzez uzupełnienie ubytków i wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek
mineralno-asfaltowych o grubości 5 cm, co spowoduje wzmocnienie konstrukcji nawierzchni,
poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu, zmniejszy czas przejazdu, poprawi
infrastrukturę drogowa na terenie gminy Stawiszyn. Droga łączy drogę krajową nr 25
z ciągiem dróg gminnych i powiatowych w obrębie miejscowości Werginki, Złotniki MałeKolonia, Pólko-Ostrówek.
Tabela 5.19. Zestawienie kosztów inwestycji 19/2007 wraz ze źródłami finansowania
Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
7.
zewnętrznych, w tym środków UE
8. Inne dotacje, subwencje (FOGR)
9. Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
10.
publiczno-prywatne)
11. Inne
RAZEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2011
150.000

SUMA
150.000

150.000

150.000

300.000

300.000

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków
oraz dotacji z FOGR, która pokryje 50% kosztów.
Produkty:
Długość drogi – 2.250 m,
Nawierzchnia bitumiczna o powierzchni – 10.125 m²,
Rezultaty:
Liczba mieszkańców korzystających z drogi – 170 osób,
Skrócenie czasu podróży – 15 minut,
Spadek wypadków drogowych – 8%,
Zmniejszenie awaryjności pojazdów,
Ograniczenie hałasu.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn wraz z Lokalnym Programem Rewitalizacji

97

20. KOD ZADANIA 20/2007
Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego w Stawiszynie
Łączne nakłady do poniesienia: 1.200.000zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2009
Data zakończenia inwestycji: 2010
Opis zadania:
Zadanie inwestycyjne polegać będzie na wybudowaniu kompleksu boisk przy budowanej hali
sportowo-widowiskowej w Stawiszynie - boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego,
bieżni oraz skoczni w dal. Inwestycja będzie miała miejsce na obszarze rewitalizowanym.
Budowa nawierzchni boisk wraz z podbudową kanalizacji odwadniającej
odwadniającej,oświetleniem terenu, ogrodzenie, urządzenie zieleni wraz z nasadzeniami
drzew.
Tabela 5.20. Zestawienie kosztów inwestycji 20/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych,
w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo publicznoprywatne)
Inne
RAZEM

2009
90.000

2010
90.000

SUMA
180.000

510.000

510.000

1.020.000

600.000

600.000

1.200.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia
ustawicznego. Zakładany udział dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania z
funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Liczba obiektów sportowych: 1 szt.,
Boiska wielofunkcyjne (piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis
ziemny) o powierzchni łącznej 1.232 m2,
Boisko wielofunkcyjne (skok wzwyż, pchnięcie kulą) o owierzchni łącznej 800 m 2,
Bieżnia o długości – 80 m wraz z dobiegiem i rozbiegiem – 23 m,
Skocznia w dal z rozbiegiem o długości 57 m,
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Rezultaty:
Liczba uczniów korzystających z obiektów sportowych: 570 osób,
Liczba młodzieży pozaszkolnej korzystającej z obiektów sportowych – 400 osób,
Liczba dorosłych korzystających z obiektów sportowych – 2.000 osób.
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21. KOD ZADANIA 21/2007
Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego w Zbiersku Cukrowni
Łączne nakłady do poniesienia: 600.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2012
Data zakończenia inwestycji: 2012
Opis zadania:
Zadanie inwestycyjne polegać będzie na wybudowaniu kompleksu boisk, wraz podbudową
kanalizacji odwadniającej, boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz
skoczni w dal, oświetleniu terenu, urządzeniu terenów zielonych.
Tabela 5.21. Zestawienie kosztów inwestycji 21/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2012
90.000

SUMA
90.000

510.000

510.000

600.000

600.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia
ustawicznego. Zakładany udział dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania
z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Liczba obiektów sportowych: 1 szt.,
Boiska wielofunkcyjne (piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis
ziemny) o powierzchni łącznej 1.200 m2,
Boisko wielofunkcyjne (skok wzwyż, pchnięcie kulą) o owierzchni łącznej 800 m 2,
Bieżnia o długości – 80 m wraz z dobiegiem i rozbiegiem – 23 m,
Skocznia w dal z rozbiegiem o długości 57 m,
Rezultaty:
Liczba uczniów korzystających z obiektów sportowych: 311 osób,
Liczba młodzieży pozaszkolnej korzystającej z obiektów sportowych – 250 osób,
Liczba dorosłych korzystających z obiektów sportowych – 2.700 osób.
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22. KOD ZADANIA 22/2007
Nazwa zadania: Modernizacja boiska sportowego GLZS w Stawiszynie
Łączne nakłady do poniesienia: 400.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2012
Data zakończenia inwestycji: 2012
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na modernizacji boiska GLZS w Stawiszynie, polegającej na:
wybudowaniu dodatkowej trybuny na 100 osób,
wymianie ogrodzenia,
wymianie nawierzchni z odwodnieniem,
budowie boiska do siatkówki,
budowie kortów,
budowie zaplecza technicznego,
oświetlenie terenu boiska.
Inwestycja zostanie przeprowadzona na obszarze rewitalizowanym.
Tabela 5.22. Zestawienie kosztów inwestycji 22/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2012
60.000

SUMA
60.000

340.000

340.000

400.000

400.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia
ustawicznego. Zakładany udział dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania
z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Liczba obiektów sportowych: 1 szt.,
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Powierzchnia zabudowana/zmodernizowana: 6.000 m2,
Liczba obiektów sportowych: 1 szt.,
Modernizacja nawierzchni istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z kanalizacją
odwadniającą: 6000 m2,
Boiska wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka, tenis ziemny) o powierzchni łącznej
1.200 m2,
Bieżnia do biegów krótkich o długości – 80 m wraz z dobiegiem i rozbiegiem – 23 m,
Trybuny na 100 osób,
Ogrodzenie obiektu 440 mb z siatki ogrodzeniowej z wysokim ogrodzeniem
zabezpieczającym tył bramek,
Szatnie wraz zapleczem socjalnym 80 m2,
Oświetlernie obiektu 8 lamp wraz z instalacją,
Rezultaty:
Liczba osób korzystających z obiektów sportowych: 1.800 osób,
Liczba ucznów i młodzieży pozaszkolnej korzystającej z obiektów sportowych – 300
osób.
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23. KOD ZADANIA 23/2007
Nazwa zadania: Organizacja Skate Parku
Łączne nakłady do poniesienia: 400.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2011
Data zakończenia inwestycji: 2011
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na budowie skate parku dla młodzieży. Prace polegać będą na:
położeniu nawierzchni asfaltowej,
ogrodzeniu terenu,
instalacji urządzeń po uprzednim przygotowaniu nawierzchni.
Planowana lokalizacja Skate Parku - w Stawiszynie przy ul. Szkolnej (Targowica).
Tabela 5.23. Zestawienie kosztów inwestycji 23/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2011
100.000

SUMA
100.000

300.000

300.000

400.000

400.000

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków
z pomocą funduszy strukturalnych UE.
Produkty:
Liczba obiektów: 1 szt.,
Powierzchnia - 1.300 m²,
Oświetlernie obiektu - 8 lamp wraz z instalacją,
Rezultaty:
Liczba ucznów i młodzieży pozaszkolnej korzystającej z obiektu – 500 osób.
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24. KOD ZADANIA 24/2007
Nazwa zadania: Odnowa miejscowości Piątek Mały
Łączne nakłady do poniesienia: 200.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2010
Data zakończenia inwestycji: 2010
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na remoncie Strażnicy OSP w miejscowości Piątek Mały. W ramach
projektu zostaną wykonane:
wymiana pokrycia dachowego,
ocieplenie zewnętrzne budynku,
odnowienie elewacji budynku,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż schodów wejściowych
wewnętrznych,
remont sanitariatów,
wymiana podłóg,
remont garażu,
wymiana instalacji elektrycznej,
utwardzenie placu,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
remont pomieszczenia kuchennego.
Tabela 5.24. Zestawienie kosztów inwestycji 24/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2010
50.000

SUMA
50.000

150.000

150.000

200.000

200.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
działanie Odnowa wsi. Zakładany poziom dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych.
Produkty:
Liczba budynków: 1 szt,
Powierzchnia pokrycia – 150 m²,
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Rynny – 30 mb i rury spustowe – 25 mb,
Powierzchnia ocieplenia ścian – 260 m²,
Powierzchnia placu – 290 m²,
Stolarka okienna – 8 szt. i drzwiowa – 5 szt.,
Powierzchnia podłóg – 100 m²,
Powierzchnia tynków wewnętrznych – 280 m²,
Kuchnia – 30 m²,
Instalacja centralnego ogrzewania,
Instalacja elektryczna,
Rezultaty:
Liczba mieszkańców korzystającej z obiektu – 500 osób,
Liczba strażaków korzystających z obiektu - 28 osób,
Liczba organizacji wiejskich korzystających z obiektu – 1 (Koło Gospodyń
Wiejskich).
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25. KOD ZADANIA 25/2007
Nazwa zadania: Odnowa miejscowości Zbiersk
Łączne nakłady do poniesienia: 180.00 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2010
Data zakończenia inwestycji: 2010
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na remoncie strażnicy OSP w miejscowości Zbiersk. Prace polegać
będą na:
ociepleniu ścian i dachu,
remoncie dachu,
odnowieniu elewacji budynku,
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
remoncie sanitariatów,
wymianie podłóg,
wymianie instalacji elektrycznej.
Tabela 5.25. Zestawienie kosztów inwestycji 25/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2010
45.000

SUMA
45.000

135.000

135.000

180.000

180.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
działanie Odnowa wsi. Zakładany poziom dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych.
Produkty:
Liczba budynków: 1 szt,
Powierzchnia pokrycia -350 m2,
Rynny – 17 mb i rury spustowe – 6 mb,
Powierzchnia ocieplenia ścian – 180 m2,
Powierzchnia placu – 30 m2,
Stolarka okienna i drzwiowa 7 szt./17 m2 i drzwiowa 5 szt./10 m2,
Powierzchnia podłóg – 60 m2,
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Instalacja elektryczna,
Powierzchnia tynków wewnętrznych – 400 m2,
Instalacja centralnego ogrzewania,
Kuchnia,
Zakup urządzeń chłodniczych – 2 szt,
Długośc ogrodzenia – 100 mb.
Rezultaty:
Liczba mieszkańców korzystającej z obiektu – 600 osób,
Liczba strażaków korzystających z obiektu - 106,
Liczba organizacji wiejskich korzystających z obiektu - 1 Koło Gospodyń
Wiejskich.
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26. KOD ZADANIA 26/2007
Nazwa zadania: Odnowa miejscowości Zbiersk Kolonia
Łączne nakłady do poniesienia: 120.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2010
Data zakończenia inwestycji: 2010
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na remoncie strażnicy OSP w miejscowości Zbiersk Kolonia. Prace
polegać będą na:
remoncie pokrycia dachowego i rynien,
wymianie stolarki okiennej,
remoncie sanitariatów,
modernizacji zaplecza gospodarczego do kuchni,
zagospodarowaniu boiska sportowego znajdującego się przy cmentarzu poniemieckim,
zagospodarowaniu placu przed obiektem wraz z budową ogrodzenia,
rozbudowa budynku OSP przeznaczona na pomieszczenia dla samochodu i sprzętu
pożarniczego.
Tabela 5.26. Zestawienie kosztów inwestycji 26/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
2010
SUMA
Środki własne
30.000 30.000
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
90.000 90.000
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM
120.000 120.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
działanie Odnowa wsi. Zakładany poziom dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych.
Produkty:
Liczba budynków: 1 szt,
Powierzchnia pokrycia – 250 m²,
Rynny – 17 mb i rury spustowe – 6 mb,
Powierzchnia ocieplenia ścian – 180 m²,
Powierzchnia placu – 500 m²,
Stolarka okienna – 7 szt / 17 m² i drzwiowa – 5 szt / 10 m²,
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Powierzchnia podłóg – 40 m²,
Powierzchnia tynków wewnętrznych – 300 m²,
Instalacja elektryczna,
Instalacja centralnego ogrzewania,
Zakup urządzeń chłodniczych – 2 szt,
Powierzchnia rozbudowy – 70 m²,
Długość ogrodzenia – 100 mb,
Powierzchnia zmodernizowanego boiska – 600 m²,
Rezultaty:
Liczba mieszkańców korzystającej z obiektu – 500 osób,
Liczba strażaków korzystających z obiektu – 35 osób,
Liczba organizacji wiejskich korzystających z obiektu - 1 (Koło Gospodyń
Wiejskich),
Poprzez projektowaną rozbudowę planuje się powiększenie sali o 70 m²,
Liczba osób korzystających z boiska – 50 osób.
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27. KOD ZADANIA 27/2007
Nazwa zadania: Odnowa miejscowości Zbiersk Cukrownia
Łączne nakłady do poniesienia: 647.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2010
Data zakończenia inwestycji: 2010
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na remoncie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku
Cukrowni. W zakres projektu wchodzą:
ocieplenie ścian i stropodachu,
wymiana rynien i rur spustowych,
remont instalacji CO,
wymiana podłóg i posadzek,
wymiana instalacji elektrycznej,
remont sanitariatów i urządzeń pomieszczeń szatni,
zagospodarowanie terenu wokół budynku,
wymiana ogrodzenia posesji.
Tabela 5.27. Zestawienie kosztów inwestycji 27/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
2010
SUMA
Środki własne
161.750 161.750
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
485.250 485.250
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM
647.000 647.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
działanie Odnowa wsi. Zakładany poziom dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych.
Produkty:
Liczba budynków: 1 szt,
Powierzchnia pokrycia – 300 m²,
Rynny – 40 mb i rury spustowe – 30 mb,
Powierzchnia ocieplenia ścian – 400 mb,
Stolarka okienna i drzwiowa – 45 m²,
Powierzchnia podłóg – 300 m²,
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Długość ogrodzenia – 120 mb,
Instalacja elektryczna,
Instalacja centralnego ogrzewania,
Rezultaty:
Liczba mieszkańców korzystającej z obiektu - 2.000 osób,
Liczba organizacji wiejskich korzystających z obiektu: 5, w tym:
Koło Gospodyń Wiejskich,
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
Organizacje sportowe,
Zespół Szkół w Zbiersku,
Koła i organizacje stworzone w ramach działalności MGOK w Zbiersku Cukrowni.
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28. KOD ZADANIA 28/2007
Nazwa zadania: Odnowa miejscowości Długa Wieś Trzecia
Łączne nakłady do poniesienia: 300.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2012
Data zakończenia inwestycji: 2012
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na remoncie budynku Strażnicy OSP w miejscowości Długa Wieś
Trzecia. W zakresie projektu mieszczą się:
remont dachu, wraz z ociepleniem warstwą styropianu o gr. 15 cm,
ocieplenie ścian budynku warstwą styropianu o gr. 10 cm wraz z tynkiem zewnętrznym,
wymiana podłóg,
budowa placu manewrowego i parkingu,
rozbudowa budynku strażnicy o pomieszczenie na samochód i sprzęt p.poż.
wykonanie pieca c.o. wraz z nagrzewnicą.
Tabela 5.28. Zestawienie kosztów inwestycji 28/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2012
75.000

SUMA
75.000

225.000

225.000

300.000

300.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
działanie Odnowa wsi. Zakładany poziom dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych.
Produkty:
Liczba budynków: 1 szt,
Powierzchnia pokrycia – 200 m²,
Powierzchnia ocieplenia ścian- 226 m²,
Powierzchnia utwardzonego placu – 300 m²,
Powierzchnia podłóg – 114 m²,
Powierzchnia rozbudowanej strażnicy – 84 m²,
Instalacja elektryczna,
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Rezultaty:
Liczba mieszkańców korzystającej z obiektu – 500 osób,
Liczba strażaków korzystających z obiektu – 33 osób,
Liczba organizacji wiejskich korzystających z obiektu – 1 (Koło Gospodyń
Wiejskich).
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29. KOD ZADANIA 29/2007
Nazwa zadania: Odnowa miejscowości Pólko-Ostrówek
Łączne nakłady do poniesienia: 250.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2013
Data zakończenia inwestycji: 2013
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na remoncie budynku Strażnicy OSP w miejscowości PólkoOstrówek. W zakresie projektu mieszczą się:
wymiana konstrukcji dachu,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
termoizolacja budynku i malowanie elewacji,
wymiana podłóg,
montaż instalacji CO,
malowanie ścian wewnętrznych,
budowa zaplecza chłodniczego,
remont sanitariatów,
budowa ogrodzenia.
Tabela 5.29. Zestawienie kosztów inwestycji 29/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2013
62.500

SUMA
62.500

187.500

187.500

250.000

250.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
działanie Odnowa wsi. Zakładany poziom dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowanych.
Produkty:
Liczba budynków – 1 szt,
Powierzchnia pokrycia – 300 m²,
rynny i rury spustowe – 56 mb,
Powierzchnia ocieplenia ścian – 310 m²,
Powierzchnia placu – 250 m²,
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Stolarka okienna – 11 szt. i drzwiowa – 8 szt.,
Powierzchnia podłóg – 200 m²,
Powierzchnia tynków wewnętrznych – 350 m²,
Rezultaty:
Liczba mieszkańców korzystającej z obiektu – 500 osób,
Liczba strażaków korzystających z obiektu – 65 osób,
Liczba organizacji wiejskich korzystających z obiektu – 1 (Koło Gospodyń
Wiejskich).
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30. KOD ZADANIA 30/2007
Nazwa zadania: Remont budynku Szkoły w Zbiersku Cukrowni
Łączne nakłady do poniesienia: 224.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2010
Data zakończenia inwestycji: 2010
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na:
ociepleniu ścian budynku,
ociepleniu i pokryciu stropodachu,
wymianie rynien i rur spustowych.
Tabela 5.30. Zestawienie kosztów inwestycji 30/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2010
33.600

SUMA
33.600

190.400

190.400

224.000

224.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia
ustawicznego. Zakładany udział dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania z
funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Powierzchnia ścian – 1.040 m2,
Powierzchnia stropodachu – 1.000 m2,
Długość rynien i rur – 175 mb,
Rezultaty:
Liczba uczniów korzystających z obiektów dydaktycznych: 311,
Liczba zatrudnionych nauczycieli - 29,
Liczba zatrudnionych pracowników obsługi – 13.
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31. KOD ZADANIA 31/2007
Nazwa zadania: Budowa dróg i chodników w Zbiersku Cukrowni
Łączne nakłady do poniesienia: 3.000.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2012
Data zakończenia inwestycji: 2013
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na:
budowie drogi gminnej nr 339 P łączącej drogę krajową nr 25 Kalisz-Konin z drogą
powiatową nr 4586 P Zbiersk-Goliszew,
budowie odcinka drogi od Pana Kobusa do drogi powiatowej Zbiersk –Korzeniów,
budowie chodników w miejscowości Zbiersk Cukrownia.
Tabela 5.31. Zestawienie kosztów inwestycji 31/2007 wraz ze źródłami finansowania
Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
7.
zewnętrznych, w tym środków UE
8. Inne dotacje, subwencje
9. Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym
10.
partnerstwo publiczno-prywatne)
11. Inne
RAZEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2012
750.000

2013
SUMA
750.000 1.500.000

750.000

750.000 1.500.000

1.500.000 1.500.000 3.000.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, działanie 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego
układu drogowego (drogi powiatowe i gminne). Zakładany udział dofinansowania to 50%
kosztów kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania
z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Długość wybudowanych dróg – 5.000 m,
Długość wybudowanych chodników – 3.000 m,
Rezultaty:
Liczba mieszkańców korzystających z drogi – 100 osób,
Skrócenie czasu podróży – 25 minut,
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32. KOD ZADANIA 32/2007
Nazwa zadania: Budowa chodników i remont nawierzchni dróg w Długiej Wsi
Trzeciej
Łączne nakłady do poniesienia: 550.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2010
Data zakończenia inwestycji: 2010
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na:
remoncie nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie poszeżenia do 3,5 m oraz nakładki
bitumicznej (dł. 1.900 m, szer. 3,5 m, pow. 6.650 m²),
modernizacji chodnika tj. rozebraniu strego i wybudowanie nowego z kostki brukowej
(dł. 1.400 m, szer. 1,2 m, pow. 1.680 m²),
montażu oświetlenia (8 szt. opraw oświetleniowych).
Tabela 5.32. Zestawienie kosztów inwestycji 32/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje (FOGR)
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2010
SUMA
165.000 165.000

160.000 160.000
225.00

225.000

550.000 550.000

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków,
dotacji ze środków UE oraz dotacji z FOGR, która pokryje 50 % kosztów.
Produkty:
Długość drogi – 1,9 km,
Nawierzchnia bitumiczna o powierzchni 6.650 m²,
Chdniki brukowe o powierzchni 1 680 m²,
Lampy oświetleniowe – 8 szt,
Rezultaty:
Liczba mieszkańców korzystających z drogi – 140 osób,
Skrócenie czasu podróży – 10 minut,
Spadek wypadków drogowych – 10%,
Zmniejszenie awaryjności pojazdów,
Ograniczenie hałasu.
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33. KOD ZADANIA 33/2007
Nazwa zadania: Pozostałe zakupy inwestycyjne
Łączne nakłady do poniesienia: 25.478 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2007
Data zakończenia inwestycji: 2007
Opis zadania:
W ramach zadania wykonane zostaną następujące przedsięwzięcia:
zakup działki na cele inwestycyjne (2.870 zł),
zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta (10.842 zł),
zakup sprzętu komputerowego do przedszkoli (6.766 zł),
zakup pompy obiegowej c.o. (5.000 zł).
Tabela 5.33. Zestawienie kosztów inwestycji 33/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje (FOGR)
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2007
25.478

SUMA
25.478

25.478

25.478

Władze samorządowe zakładają sfinansowanie omawianej inwestycji z własnych środków.
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34. KOD ZADANIA 34/2007
Nazwa zadania: Remont budynku Szkoły w Stawiszynie wraz z termoizolacją
budynków
Łączne nakłady do poniesienia: 980.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2009
Data zakończenia inwestycji: 2009
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na:
ociepleniu ścian budynków,
ociepleniu i pokryciu stropodachów i dachów,
wymianie rynien i rur spustowych,
przebudowa kotłowni z węglowej na olejową wraz z wymianą instalacji c.o.
Tabela 5.34. Zestawienie kosztów inwestycji 34/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2009
147.000

SUMA
147.000

833.000

833.000

980.000

980.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia
ustawicznego. Zakładany udział dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania
z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Powierzchnia ścian – 2.000 m2,
Powierzchnia stropodachu – 1.200 m2,
Długość rynien i rur – 290 mb,
Kotłownia olejowa, magazyn paliwa oraz instalacja c.o. – 1 szt.,
Rezultaty:
Liczba uczniów korzystających z obiektów dydaktycznych - 499,
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Liczba zatrudnionych nauczycieli – 53,
Liczba zatrudnionych pracowników obsługi – 6,
Obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej w budynku – 40%,

Zmniejszenie emisji gazów do atmosfery zgodnie z ustaleniami efektu ekologicznego.
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35. KOD ZADANIA 35/2007
Nazwa zadania: Budowa łącznika między budynkiem nowej szkoły a budynkiem
starej szkoły i hali sportowo-widowiskowej w Stawiszynie
Łączne nakłady do poniesienia: 1.200.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2011
Data zakończenia inwestycji: 2011
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na: budowie łącznika między budynkiem nowej szkoły a budynkiem
nowej szkoły i hali sportowo-widowiskowej parter i piętro. Konstrukcja będzie zawierać:
fundamenty żelbetowe monolityczne,
ściany budynku murowane z cegły ceramicznej,
stropy żelbetowe monolityczne,
instalacje co.wod.kan.elektryczna,teletechniczna.
W skład powierzchni użytkowej wejdą następujące pomieszczenia:
parter: hall wraz z szatnią dla szkoły,witrołap,
piętro: komunikacja, sekretariat, pokój nauczycielski, wc, aneks kuchenny, archiwum,
pokój dyrektora, pokój z-cy dyrekora szkoły.
Tabela 5.35. Zestawienie kosztów inwestycji 35/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2010
180.000

SUMA
180.000

1.020.000

1.020.000

1.200.000

1.200.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia
ustawicznego. Zakładany udział dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania
z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Powierzchnia użytkowa - 407,56 m²,
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Liczba uczniów korzystających z obiektów dydaktycznych – 499,
Liczba zatrudnionych nauczycieli – 53,
Liczba zatrudnionych pracowników obsługi – 6.
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36. KOD ZADANIA 36/2007
Nazwa zadania: Modernizacja boiska sportowego CKS Zbiersk w Zbiersku
Cukrowni
Łączne nakłady do poniesienia: 350.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2012
Data zakończenia inwestycji:2012
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na modernizacji boiska CKS Zbiersk w Zbiersku Cukrowni,
polegającej na:
wybudowaniu trybun na 200 osób,
wymianie nawierzchni z odwodnieniem,
modernizacji zaplecza technicznego,
oświetleniu terenu boiska,
Tabela 5.36. Zestawienie kosztów inwestycji 36/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2012
52.500

SUMA
52.500

297.500

297.500

350.000

350.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia
ustawicznego. Zakładany udział dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania
z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Liczba obiektów sportowych: 1 szt.,
Powierzchnia zabudowana/zmodernizowana: 6.000 m2,
Liczba obiektów sportowych: 1 szt.,
Modernizacja nawierzchni istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z kanalizacją
odwadniającą: 6.000 m2,
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Trybuny na 200 osób,
Szatnie wraz zapleczem socjalnym 80 m2,
Oświetlernie obiektu 8 lamp wraz z instalacją.
Rezultaty:
Liczba osób korzystających z obiektów sportowych: 1.700 osób,
Liczba uczniów i młodzieży pozaszkolnej korzystającej z obiektów sportowych – 300
osób.
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37. KOD ZADANIA 37/2007
Nazwa zadania: Budowa chodnika pieszo-jezdnego Stawiszyn-Zbiersk przy
drodze krajowej nr 25 Kalisz-Konin
Łączne nakłady do poniesienia: 2.000.000 zł
Data rozpoczęcia inwestycji: 2012
Data zakończenia inwestycji: 2012
Opis zadania:
Zadanie polegać będzie na:
budowie chodnika dla pieszych o dł. 4.000 m, szer. 1,5 m z kostki brukowej na podłożu
utwardzonym,
budowie trasy rowerowej o dł. 4.000 m, szer. 2,0 m z kostki brukowej na podłożu
utwardzonym.
Tabela 5.37. Zestawienie kosztów inwestycji 37/2007 wraz ze źródłami finansowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wyszczególnienie
Środki własne
Środki gminnych funduszy celowych
Środki spółek gminnych
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty i pożyczki komercyjne
Obligacje komunalne
Dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych, w tym środków UE
Inne dotacje, subwencje
Budżet centralny
Współfinansowanie (w tym partnerstwo
publiczno-prywatne)
Inne
RAZEM

2012
300.000

SUMA
300.000

1.700.000

1.700.000

2.000.000

2.000.000

Władze samorządowe zakładają realizację inwestycji przy współudziale funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej. Zakładany udział dofinansowania to 85% kosztów
kwalifikowanych.
Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania
z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Produkty:
Chodnik dla pieszych – 4.000 m,
Trasa rowerowa – 4.000 m,
Rezultaty:
Liczba osób korzystających z obiektu – 2.000 osób/rok,
Liczba uczniów i młodzieży korzystającej z obiektu – 500 osób/rok,
Poprawa ruchu i bezpieczeństwa na drodze krajowej – 20%.
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5.2. Projekty na obszarze rewitalizowanym
W Lokalnym Planie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Stawiszyna przewidziano do
realizacji następujące projekty:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Rewitalizacja Placu Wolności
1A. Odnowa elewacji budynku Ratusza
1B. Budowa wiaty przystankowej
1C. Budowa zieleńców i urządzenie małej architektury
Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze rewitalizowanym
Wymiana rur wodociągowych na obszarze rewitalizowanym
Budowa chodników i nawierzchni ulic na obszarze rewitalizowanym
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Odnowa budynku przy ul. Zamkowej
Remont zabytkowego kościoła rzymsko-katolickiego
Remont zabytkowego kościoła oraz cmentarza parafii ewangelicko-augsburskiej
Remont budynku Zespołu Szkół w Stawiszynie
Budowa hali sportowo-widowiskowej w Stawiszynie
Budowa boisk przy hali sportowo-widowiskowej
Modernizacja boiska GLZS w Stawiszynie
Monitoring wizyjny w centrum miasta
Organizacja doradztwa zawodowego
Organizacja poradnictwa psychologicznego
Rozwój orkiestry dętej OSP w Stawiszynie
Szkolny Ośrodek Karier przy Zespole Szkół w Stawiszynie
Utworzenie kawiarenki internetowej
„Pomóżmy tym, którym słońce świeci słabiej” – propagowanie zdrowego stylu życia
„Poznajmy swoje korzenie” – zapoznanie dzieci i młodzież z terenu gminy z
dziedzictwem kulturowym regionu
„Podaj dłoń” – program profilaktyczno-wychowawczy w formie teatru szkolnego.

Poniżej przedstawiono szczegółową charakterystykę projektów, natomiast na końcu
opracowania, w formie załącznika, przedstawiono karty projektów rewitalizacyjnych.

Projekt 1. Rewitalizacja Placu Wolności
Rewitalizacja Placu Wolności jest kluczowym elementem programu rewitalizacji miasta
Stawiszyn. Jej celem jest zwiększenie atrakcyjności przestrzennej i funkcjonalnej
najważniejszego terenu w mieście przy zachowaniu historycznych założeń kompozycyjnych.
Projekt rewitalizacji centrum miasta obejmuje 3 podprojekty, dotyczące:
1) Odnowy elewacji budynku Ratusza - siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacji
społecznych,
2) Budowy wiaty przystankowej wraz z częścią usługowo-handlową,
3) Budowy zieleńców i urządzenia małej architektury.
Na projekt odnowy Placu zostanie rozpisany konkurs architektoniczny.
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Ponadto w kilku innych projektach zawarte są zadania, które będą częściowo wykonywane
w obrębie Placu Wolności. Dotyczą one:
budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze rewitalizowanym,
wymiany rur wodociągowych na obszarze rewitalizowanym,
budowa chodników i nawierzchni ulic na obszarze rewitalizowanym,
modernizacji oświetlenia ulicznego.

Projekt 1A. Odnowa elewacji budynku Ratusza
Realizacja projektu: 2009
Łączny koszt projektu: 200.000 zł
W celu przywrócenia świetności najbardziej reprezentacyjnemu budynkowi w centrum miasta
– Ratuszowi, planowane jest dostosowanie jego wyglądu zewnętrznego do architektury
historycznej miasta poprzez odnowienie elewacji, polegające na:
malowaniu elewacji,
odnowie detali architektonicznych,
odnowie wieży wraz z remontem zabytkowego zegara,
wymianie rur i rynien spustowych.
Odnowienie budynku z pewnością przyczyni się do poprawy estetyki centrum miasta
i zwiększenia jego atrakcyjności dla przyjezdnych.
Budynek Ratusza jest jednym z dwóch budynków Urzędu Gminy i Miasta. Znajduje się
w nim sala posiedzeń Rady Miejskiej, sala ślubów. Służy on także za siedzibę Ośrodka
Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
W budynku, po adaptacji pomieszczeń, planowana jest także organizacja doradztwa
zawodowego oraz organizacja poradnictwa psychologicznego, które są bardzo ważnymi
przedsięwzięciami o charakterze społecznym w ramach programu rewitalizacji. Szczegółowe
informacje na temat doradztwa przedstawiono w projektach nr 14 i 15.

Projekt 1B. Budowa wiaty przystankowej
Realizacja projektu: 2009
Łączny koszt projektu: 200.000 zł
Kolejnym przedsięwzięciem, mającym na celu zwiększenie funkcjonalności i estetyki
centralnego punktu miasta będzie budowa wiaty przystankowej w miejsce obecnie istniejącej.
Architektura nowej wiaty będzie dostosowana do architektury historycznej części miasta.
Wybudowany obiekt będzie spełniał nie tylko funkcję małego dworca autobusowego, będą
w nim także zlokalizowane pomieszczenia usługowo-handlowe o łącznej powierzchni 120150 m2, co spowoduje wykreowanie kilku nowych miejsc pracy w mieście.

Projekt 1C. Budowa zieleńców i urządzenie małej architektury
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Realizacja projektu: 2009
Łączny koszt projektu: 250.000 zł
Jednym z istotnych elementów poprawy atrakcyjności Placu Wolności będzie organizacja
zieleni – drzew, klombów, trawy.
Główną atrakcja placu będzie fontanna.
Założono, że elementy małej architektury (ławki, pachołki, kosze na śmieci, stojaki na
rowery, tablice informacji turystycznej, itp.) muszą cechować się prostotą, odpornością na
wandalizm oraz trwałością.

Projekt 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze rewitalizowanym
Realizacja projektu: 2008-2009
Łączny koszt projektu: 5.700.000 zł
Najpilniejszym zadaniem do realizacji na terenie Gminy jest budowa kanalizacji sanitarnej.
W planach inwestycyjnych Gminy na lata 2008-2009 planowana jest budowa kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami, przepompowniami P1 i P2 oraz linią
energetyczną eNN w Stawiszynie i Długiej Wsi Drugiej. Koszt całej inwestycji szacowany
jest na 5,7 mln zł.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze rewitalizowanym jest częścią tego dużego
przedsięwzięcia i obejmuje następujący teren:
Plac Wolności,
ul. Kaliską,
ul. Piekarską,
ul. Starościńską,
ul. Szkolną.
Łącznie, w obrębie tych ulic ma być wybudowanych 900 mb sieci z rur PCV i 49 przyłączy.

Projekt 3. Wymiana rur wodociągowych na obszarze rewitalizowanym
Realizacja projektu: 2009-2010
Łączny koszt projektu: 200.000 zł
Niniejszy projekt, podobnie, jak przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej, jest częścią
większego przedsięwzięcia. Ma ono na celu wymianę przestarzałych rur azbestowocementowych na rury PCV, co z pewnością przyczyni się do potrawy jakości wody,
spożywanej przez mieszkańców Gminy.
Cały projekt inwestycyjny pod nazwą „Wymiana rur azbestowo-cementowych na PCV sieci
wodociągowej w miejscowościach Stawiszyn i Zbiersk” szacowany jest na ponad 1 mln zł,
z czego 200 tys. zł na obszarze, przewidzianym do rewitalizacji.
Na terenie rewitalizowanym planuje się wymianę rur o długości 2 km, co pozwoli na
wymianę około 200 przyłączy wodociągowych.
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Projektem objęty jest następujący teren:
Plac Wolności,
ul. Piekarska,
ul. Kościelna,
ul. Zamkowa,
ul. 1-go Maja,
ul. Piskorzewska,
ul. Ciasna,
część ul. Kaliskiej,
ul. Konińska,
Szosa Konińska,
ul. Szkolna.

Projekt 4. Budowa chodników i nawierzchni ulic na obszarze
rewitalizowanym
Realizacja projektu: 2009
Łączny koszt projektu: 950.000 zł
Celem projektu jest poprawa stanu nawierzchni dróg miasta w jego historycznej części
poprzez budowę chodników i nawierzchni ulic z kostki brukowej na następujących ulicach:
Pl. Wolności,
ul. Kościelna,
ul. Zamkowa,
ul. Piekarska,
ul. Piskorzewska,
część ul. Kaliskiej,
część ul. Konińskiej,
ul.1 Maja,
ul. Niecała,
ul. Ciasna.
Łączna powierzchnia wymienionej nawierzchni wyniesie ponad 10,5 tys. m 2.
Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do zwiększenia estetyki centrum miasta, ale także
do usprawnienia ruchu drogowego i pieszego.

Projekt 5. Modernizacja oświetlenia ulicznego
Realizacja projektu: 2009
Łączny koszt projektu: 190.000 zł
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wymiana bądź instalacja nowego oświetlenia
ulicznego, dostosowanego do historycznej architektury miasta, na następujących ulicach:
Plac Wolności,
ul. Kościelna,
ul. Zamkowa,
ul. Piekarska,
ul. Ciasna,
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ul. 1 Maja,
ul. Piskorzewska,
ul. Targowa
Łącznie zainstalowanych zostanie 55 nowych punktów świetlnych, z czego około 10 nowych;
pozostałe zamienią istniejące latarnie.
Dzięki realizacji projektu nastąpi nie tylko poprawa wyglądu centrum miasta, ale także,
dzięki większej liczbie punktów świetlnych, poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Projekt 6. Odnowa budynku przy ul. Zamkowej
Realizacja projektu: 2009
Łączny koszt projektu: 550.000 zł
Kolejnym, po Ratuszu, budynkiem publicznym, wymagającym odnowy, jest budynek przy
ulicy Zamkowej, który jest siedzibą Komisji Przeciwalkoholowej, Świetlicy Terapeutycznej,
Poczty i Telekomunikacji, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i innych instytucji.
Przewidywane prace remontowe obejmują:
termoizolację budynku,
odnowienie elewacji budynku poprzez malowanie elewacji wraz z odnową detali
architektonicznych,
wymianę rur i rynien spustowych,
wymianę pokrycia dachowego.
Istnieje także pilna potrzeba budowy w centrum miasta szaletu miejskiego. Ma on powstać na
tyłach budynku.

Projekt 7. Remont zabytkowego kościoła rzymsko-katolickiego
Realizacja projektu: 2008-2010
Łączny koszt projektu: 1.000.000 zł
Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie został ufundowany przez Kazimierza
Wielkiego w połowie XIV wieku. Jest on najcenniejszym zabytkiem miasta, najważniejszym
miejscem religijnym w okolicy, położonym na szlaku turystycznym. Z tego powodu
renowacja kościoła jest niezwykle ważna.
Zakres planowanych prac remontowych obejmuje:
wymianę pokrycia dachowego - dachówki ceramicznej,
remont konstrukcji drewnianej dachu z wymianą elementów konstrukcji drewnianej
dachu budynku głównego kościoła,
remont wieży kościoła (wymiana pokrycia z blachy, wymiana konstrukcji drewnianej,
wymiana stolarki okiennej).
Wykonanie tych prac wraz z iluminacją bryły kościoła spowoduje nie tylko poprawę
warunków udzielania i korzystania z posługi duszpasterskiej, ale także spowoduje wzrost
atrakcyjności turystycznej obiektu.
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W związku z dużym kosztem planowanych prac, parafia pragnie ubiegać się o pozyskanie
środków pomocowych Unii Europejskiej.

Projekt 8. Remont zabytkowego kościoła ewangelickiego w Stawiszynie
wraz z przyległym cmentarzem i terenem przykościelnym
Realizacja projektu: 2008-2010
Łączny koszt projektu: 1.500.000 zł
Innym, zabytkowym obiektem, wymagającym pilnego remontu, jest kościół ewangelickoaugsburski. Obecnie znajduje się on w bardzo złym stanie technicznym, wręcz zagrażającym
bezpieczeństwu przechodniów.
Planowane prace remontowe obejmują:
wymianę pokrycia dachowego - dachówki ceramicznej,
remont konstrukcji drewnianej dachu z wymianą elementów konstrukcji drewnianej
dachu budynku głównego kościoła,
remont wieży kościoła i ścian zewnętrznych,
remont drewnianych konstrukcji i wnętrza kościoła,
uporządkowanie terenu przykościelnego (cmentarza), naprawa ogrodzenia.
Zakłada się finansowanie projektu przy udziale środków Unii Europejskiej, które powinny
pokryć 85% ogólnych kosztów.

Projekt 9. Remont budynku Zespołu Szkół w Stawiszynie wraz z
termomodernizacją budynków
Realizacja projektu: 2008-2010
Łączny koszt projektu: 980.000 zł
Innym budynkiem użyteczności publicznej, wymagającym remontu w mieście, jest obiekt
Zespołu Szkół w Stawiszynie.
W planowany zakres prac wejdą:
ocieplenie ścian budynku warstwą styropianu wraz z malowaniem elewacji (dwa
budynki szkolne),
ocieplenie i pokrycie stropodachu (dwa budynki szkolne),
wymiana rynien i rur spustowych (dwa budynki szkolne),
wymiana okien w małym budynku szkolnym,
modernizacja kotłowni z węglowej na olejową.
W rezultacie przeprowadzonego remontu nastąpi poprawa parametrów termoizolacyjnych
obiektu (a więc obniżenie kosztów energii cieplnej) oraz radykalna poprawa jego estetyki.

Projekt 10. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Stawiszynie
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Realizacja projektu: 2007-2009
Łączny koszt projektu: 6.900.000 zł
Celem strategicznym realizacji przedsięwzięcia jest wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu
mieszkańców gminy i miasta. Realizacja projektu umożliwi dzieciom i młodzieży szkolnej
oraz wszystkim mieszkańcom miasta i gminy korzystanie z niezbędnych urządzeń
sportowych i do prawidłowego rozwoju fizycznego. Wprowadzone zostaną zajęcia
profilaktyczne, korekcyjne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy
Stawiszyn i gmin sąsiednich. Wybudowane zostaną odpowiednie podjazdy oraz windy dla
niepełnosprawnych. Wybudowanie sali będzie służyć 360 dzieciom ze Szkoły Podstawowej,
210 uczniom z Gimnazjum, 400 młodzieży pozaszkolnej oraz ok. 2000 dorosłych.
Wybudowana sala będzie bazą sportową i treningową dla istniejących na terenie gminy
klubów sportowych. Poprzez realizacją projektu stworzy się warunki do organizowania
imprez sportowych o zasięgu szkolnym, gminnym, jak również powiatowym.
W skład wybudowanego obiektu wchodzić będzie pełnowymiarowa sala gimnastyczna
z widownią, sala ćwiczeń siłowych oraz zaplecze techniczno-sanitarne (sanitariaty, prysznice,
szatnie, pomieszczenia lekarskie, pomieszczenia dla nauczycieli, bar).
Łączna powierzchnia zabudowy obiektu wyniesie około 1.629,89 m2, a powierzchnia
użytkowa – 1.728,40 m2.

Projekt 11. Budowa boisk przy hali sportowo-widowiskowej
Realizacja projektu: 2007-2009
Łączny koszt projektu: 1.200.000 zł
Wraz z budową hali sportowo-widowiskowej, planuje się wybudowanie kompleksu boisk,
składających się z:
boiska do piłki nożnej,
boiska wielofunkcyjnego,
bieżni,
skoczni w dal.
Podobnie, jak w przypadku hali, z boisk będzie korzystać młodzież szkolna i dorośli z terenu
Gminy.

Projekt 12. Modernizacja boiska GLZS w Stawiszynie
Realizacja projektu: 2012
Łączny koszt projektu: 400.000 zł
Również niniejszy projekt ma na celu poprawę warunków do rozwoju sportu i rekreacji
w gminie. Obecne boisko Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego w Stawiszynie znajduje
się w kiepskim stanie technicznym. Poprawa tego stanu oraz zwiększenie funkcjonalności
obiektu będą wymagały przeprowadzenia następujących prac:
budowy dodatkowych trybun na 100 osób,
wymiany ogrodzenia,
wymiany nawierzchni z odwodnieniem,
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budowy boiska do siatkówki,
budowy kortów tenisowych,
modernizacji zaplecza technicznego.

Projekt 13. Monitoring wizyjny w centrum miasta
Realizacja projektu: 2009
Łączny koszt projektu: 60.000 zł (sprzęt) i 40.000 zł w następnych latach
Problemem wszystkich miast i ich mieszkańców jest bezpieczeństwo w miejscach
publicznych. Jednym z najlepszych sposobów na jego zwiększenie jest instalacja monitoringu
w najbardziej zagrożonych punktach miasta.
Planowane jest zainstalowanie 9 kamer w następujących miejscach:
Plac Wolności – 2 kamery,
Park Miejski – 2,
Szkoła (na zewnątrz) i boisko – 2,
Plac zabaw – 1,
Budynek Urzędu Gminy i Miasta – 2.
Aby zainstalowane kamery pełniły swoje funkcje, niezbędne jest ich włączenie w system
monitoringu. Konieczna jest tutaj organizacja siedziby centrum monitorowania (w siedzibie
Policji) oraz zakup i instalacja odpowiedniego sprzętu.
Być może efektywne funkcjonowanie systemu będzie wymagało utworzenia dodatkowych
etatów.
Przewiduje się, że dzięki inwestycji, poziom przestępczości na monitorowanym obszarze
spadnie o co najmniej 30%.

Projekt 14. Organizacja doradztwa zawodowego
Realizacja projektu: Od 2008 roku
Łączny koszt projektu: 40.000 zł w I roku i 30.000 zł rocznie w następnych latach
Celem projektu jest zmniejszenie bezrobocia na terenie Gminy poprzez wprowadzenie usługi
doradztwa zawodowego dla osób poszukujących pracy. Projekt powinien przyczynić się do
aktywizacji osób bezrobotnych i zwiększenia ich wiedzy na temat mechanizmów
funkcjonowania rynku pracy.
W ramach projektu przewiduje się:
utworzenie miejsca na realizację zadań projektu w budynku Ratusza na Placu Wolności
(adaptacja pomieszczenia, zakup sprzętu i materiałów),
rozpowszechnienie informacji na temat nowego projektu wśród mieszkańców gminy,
zatrudnienie doradcy zawodowego i prowadzenie usługi doradztwa,
gromadzenie infroamcji o lokalnym rynku pracy.
Według planów, doradztwo ma być świadczone 16 godzin tygodniowo dla około 50 osób.
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Projekt będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we
współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Świetlicą
Środowiskową.

Projekt 15. Organizacja poradnictwa psychologicznego
Realizacja projektu: Od 2008 roku
Łączny koszt projektu: 40.000 zł w I roku i 30.000 zł rocznie w następnych latach
Celem projektu jest wsparcie mieszkańców Gminy w rozwiązywaniu ich problemów
życiowych poprzez uruchomienie poradnictwa psychologicznego.
W ramach projektu przewiduje się:
utworzenie miejsca na realizację zadań projektu w budynku Ratusza na Placu Wolności
(adaptacja pomieszczenia, zakup sprzętu i materiałów),
rozpowszechnienie informacji na temat nowego projektu wśród mieszkańców gminy,
zatrudnienie psychologa i udzielanie porad psychologicznych.
Według planów, doradztwo ma być świadczone 16 godzin tygodniowo dla około 100 osób.
W przypadku, gdy realizacja projektów poradnictwa zawodowego i psychologicznego okaże
się sukcesem, planowane jest utworzenie Centrum Integracji Społecznej, które będzie
ośrodkiem, kompleksowo zajmującym się wspieraniem mieszkańców Gminy w
rozwiązywaniu ich problemów życiowych.
Projekt będzie realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we
współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Projekt 16. Rozwój orkiestry dętej OSP w Stawiszynie
Realizacja projektu: 2008-2009
Łączny koszt projektu: 50.000 zł
Istotną rolę w życiu kulturalnym Gminy pełni Miejsko-Gmina Orkiestra Dęta OSP
Stawiszyn. Jest ona alternatywną formą spędzania czasu części mieszkańców Gminy, a jej
występy uświetniają imprezy, które odbywają się na terenie Gminy.
Celem projektu jest zwiększenie roli orkiestry w życiu gminy oraz zwiększenie liczby
członków zespołu. Aby to osiągnąć, planowane są następujące przedsięwzięcia:
remont pomieszczeń, zajmowanych przez orkiestrę,
pozyskanie nowych członków zespołu,
zakup instrumentów muzycznych,
szkolenie członków zespołu w grze na instrumentach muzycznych,
koncertowanie na terenie Gminy i Miasta.
Plany przewidują pozyskanie przez orkiestrę 15 nowych członków w najbliższych dwóch
latach, co spowoduje zwiększenie orkiestry do 15 osób. Funkcjonuje także 12 osobowa
dziewczęca grupa taneczna marżonetek.
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Projekt 17. Szkolny Ośrodek Karier przy Zespole Szkół w Stawiszynie
Realizacja projektu: X 2008 – VI 2009
Łączny koszt projektu: 16.000 zł
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 stycznia 2003 roku wprowadza
w naszym kraju po raz pierwszy możliwość funkcjonowania w każdej szkole szkolnego
doradcy zawodowego. W związku z powyższym dyrektor szkoły zwrócił się z wnioskiem do
organu prowadzącego o utworzenie takiego stanowiska (pedagog szkolny kończy
podyplomowe studia kwalifikacyjne „ Doradztwo zawodowe”).
Młodzi ludzie, kończąc edukację, zmuszeni są do podejmowania ważnych decyzji życiowych,
dotyczących zatrudnienia. Rynek pracy w Polsce jest trudny, biorąc pod uwagę nadal
wysokie bezrobocie. Niezbędne są natychmiastowe działania, które przynajmniej złagodzą
trudną sytuację. Nie ma innej instytucji poza szkołą, która może podjąć na masową skalę
działania ułatwiające młodzieży wejście na rynek pracy. Dlatego pojawił się pomysł
utworzenia Szkolnego Ośrodka Karier.
Działalność Ośrodka ma polegać na:
1.
Prowadzeniu grupowych zajęć, przygotowujących uczniów do świadomego planowania
kariery i podjęcia roli zawodowej; udzielaniu indywidualnych porad uczniom
i rodzicom.
2.
Wskazywaniu uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na
poziomie regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim, dotyczących m. in.: rynku
pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania
posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych
oraz możliwościach udziału w programach edukacyjnych Unii Europejskiej.
3.
Gromadzeniu bazy informacyjnej o zawodach (informatory, teczki zawodów, ulotki
o zawodach, baza multimedialna, literatura na temat rynku pracy i doradztwa
zawodowego).
4.
Systematycznym diagnozowaniu zapotrzebowania uczniów na informację edukacyjnozawodową oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
5.
Prowadzeniu tablicy ogłoszeń „Informacje ze świata zawodów i z rynku pracy”.
6.
Gromadzeniu informacji o lokalnym rynku pracy.
7.
Organizowaniu spotkań z pracodawcami, przedstawicielami zawodów (np. rodzice),
przedstawicielami
agencji
pośrednictwa
pracy,
regionalnych
ośrodków
przedsiębiorczości, itp.
8.
Wspieraniu w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie
spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy
z uczniami.
9.
Współpracy z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa
zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym
poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami, świadczącymi poradnictwo
i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
10. Nawiązaniu kontaktu z Urzędem Pracy (Klubami Pracy, Centrami Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej).
Spodziewane efekty projektu to:
dużo lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy,
lepsze (dynamiczne i elastyczne) dopasowanie ludzi do zawodów – co zapewni niższe
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koszty społeczne dzięki:
mniejszej fluktuacji kadr
zmniejszonej konieczności przekwalifikowań
większej liczbie sukcesów w zawodzie
większej efektywności w pracy
lepszej profilaktyce- uniknięcie części chorób zawodowych
mniejszej liczbie bezrobotnych „z wyboru”
dopasowanie kompetencji zasobów ludzkich do potrzeb rynku pracy,
wzrost mobilności zawodowej i wyrównanie szans na rynku pracy,
właściwe ukierunkowanie i wsparcie samozatrudnienia (odpowiedni dobór do
samozatrudnienia i wspieranie kompetencji do osiągnięcia w nim sukcesu),
systemowe nawiązanie lokalnego trójstronnego dialogu pomiędzy pracodawcami,
szkołami i władzami samorządowymi,
zapewnienie bardziej kompleksowego rozwiązania problemów z młodzieżą, należącą do
tzw. kategorii szczególnego ryzyka, w tym zagrożonych marginalizacją społeczną.

Projekt 18. Utworzenie kawiarenki internetowej
Realizacja projektu: 2008-2010
Łączny koszt projektu: 25.000 zł
Internet przyciąga młodych ludzi, gdyż w dobie transformacji mogą uzyskać szybko
niezbędne informacje. Jednakże nie wszyscy mają możliwość korzystania z Internetu,
ponieważ ich rodziców nie stać na zakup komputera. Często są to niespełnione marzenia
dzieci, które mają trudniejszy start edukacyjny, a nauczyciele wymagają opracowań
komputerowych. W związku z powyższym, dzieci nie posiadające sprzętu komputerowego
w domu, mogłyby korzystać na co dzień z kawiarenki internetowej w świetlicy
środowiskowej. Efekty widoczne będą w wynikach nauczania, odzyskaniu wiary we własne
możliwości, jak również w przełamaniu izolacji i samotności dzieci. Dostęp do Internetu
pomoże w rozwijaniu umiejętności,związanych z obsługą komputera, przez co przyczyni się
do podniesienia wiedzy. Świetlica połączyłaby w sobie miejsce spotkań towarzyskich
z dostępem do zasobów i usług Internetu.
Zadania, planowane do realizacji w ramach projektu to:
1.
Przygotowanie i wyposażenie 7 stanowisk komputerowych (zakupienie odpowiednich
mebli pod komputery, fotele, sprzęt multimedialny)
2.
Założenie szybkiej sieci internetowej
3.
Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym:
nauka poszukiwania informacji i rozwijania wiedzy pod kierunkiem nauczyciela,
pomoc w nauce poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych,
stymulowanie rozwoju młodzieży trudnej wychowawczo nowościami
technicznymi, dostarczenie satysfakcji i zabawy z twórczego spędzania czasu
wolnego, uświadomienie zasad zdrowego korzystania z Internetu i pracy przy
komputerze.
Planowane efekty projektu to:
umożliwienie dostępu do sieci internetowej dzieciom z rodzin o niskim statusie
socjalnym,
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zapobieganie marginalizacji społecznej młodzieży zagrożonej demoralizacją,
przestępczością i uzależnieniami,
rozwijanie i propagowanie idei społeczeństwa informacyjnego w środowisku lokalnym.
Projekt będzie realizowany przez Świetlicę Środowiskową Centrum Pomocy Dzieciom
i Młodzieży „WYSPA”.

Projekt 19. „Pomóżmy tym, którym słońce świeci słabiej” – propagowanie
zdrowego stylu życia
Realizacja projektu: 2007-2008
Łączny koszt projektu: 30.000 zł
Przedmiotem projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe,
rekreacyjne i kulturalne, prowadzone przez Świetlicę Środowiskową w Stawiszynie.
Adresatem projektu jest 60-osobowa grupa dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu
Gminy. Świetlica czynna będzie pięć dni w tygodniu w godzinach 16.00–20.00. Program
świetlicy przewiduje podział na dwie grupy wiekowe. Trzy dni w tygodniu przeznaczone są
dla dzieci ze szkoły podstawowej, pozostałe dwa dni dla dzieci starszych. W ramach projektu
prowadzona jest współpraca z rodzinami podopiecznych – spotkania, konsultacje,
poradnictwo.
W ramach projektu przewidziane są następujące aktywności:
1. Prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych:
zabawy zręcznościowe,
wycieczki rowerowe,
gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka),
podchody,
tenis stołowy,
zajęcia na basenie,
szachy,
turnieje sportowe,
2. Prowadzenie zajęć turystyczno- krajoznawczych:
piesze i rowerowe wycieczki,
zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym regionu,
wycieczki krajoznawcze.
3. Profilaktyka uzależnień - realizacja autorskich programów psychoprofilaktycznych.
4. Zagospodarowanie czasu wolnego, pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych oraz
kształtowanie aktywnych postaw wobec rzeczywistości poprzez zajęcia plastyczne,
sportowe, teatralne, fotograficzne, muzyczne, gry i zabawy świetlicowe.
5. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; pomoc w zakresie przedmiotów
humanistycznych, ścisłych i języków obcych:
organizowanie konkursów edukacyjnych,
nauka technik szybkiego uczenia się,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub kompensacyjno – wyrównawcze.
6. Wypracowanie umiejętności współżycia społecznego:
przestrzeganie norm i zasad,
konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
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rozwój umiejętności interpersonalnych.
7. Rozwój kulturalny:
organizacja wyjazdów do kina, teatru, muzeów, itp.,
organizacja spotkań świątecznych i uroczystości wynikających z tradycji i obyczajów.
Projekt zakłada:
kontakt z rodzinami podopiecznych,
20 godzin regularnych zajęć w tygodniu (po 10 godzin dla każdej z grup),
wyjścia, wyjazdy i wycieczki jednodniowe odbywające się raz w miesiącu,
Dwa kilkudniowe warsztaty wyjazdowe w formie obozów socjoterapeutycznychprofilaktycznych, łącznie 14 dni (2 wyjazdy x 7 dni x 30 osób).
Przewidywane jest osiągnięcie następujących efektów projektu:
rozwój sprawności i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
ukształtowanie u podopiecznych postaw prozdrowotnych,
zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego miejsca, gdzie w sposób pożyteczny
spędzać mogą czas wolny,
wypracowanie u wychowanków postawy kreatywności, twórczości, sprawczości
i aktywności,
wyrównanie braków edukacyjnych dzieci i młodzieży,
prawidłowe i zdrowe zachowania w grupie rówieśniczej, umiejętność nawiązywania
bliskich kontaktów,
wypracowanie u podopiecznych umiejętności konstruktywnego radzenia sobie
w sytuacjach trudnych,
wykształcenie u podopiecznych postaw prozdrowotnych,
uświadomienie dzieciom ich możliwości i umiejętności,
umiejętność przewidywania przez podopiecznych konsekwencji swoich zachowań
i branie za nie odpowiedzialności,
wyrównanie urazów emocjonalnych u wychowanków.

Projekt 20. „Poznajmy swoje korzenie” – zapoznanie dzieci i młodzież
z terenu Gminy z dziedzictwem kulturowym regionu
Realizacja projektu: 2007 – 2008
Łączny koszt projektu: 16.000 zł
Celem projektu pod tytułem „Poznajmy swoje korzenie” jest zapoznanie dzieci i młodzież
z terenu Gminy Stawiszyn z dziedzictwem kulturowym regionu, poprzez co zwiększą oni
swoją wiedzę na temat historii kulturowej Gminy. Poprzez przeprowadzenie cyklu
warsztatów dla dzieci i młodzieży będą mieć okazję bliskiego kontaktu ze sztuką w różnych
jej wymiarach. Głównym celem projektu jest zapoznanie i propagowanie regionalnej
tożsamości kulturowej u dzieci i młodzieży oraz przekazywanie zdobytej wiedzy
(doświadczeń) o lokalnej tradycji. W tym celu podopieczni będą zapoznawać się z historią,
obyczajami, tradycją swojego regionu.
Zwieńczeniem projektu będzie zorganizowanie imprezy, podczas której dzieci i młodzież
podzielą się wiedzą, zdobytą podczas kilkumiesięcznej pracy. Podczas imprezy odbędzie się
wystawa fotografii, wyświetlenie filmu, nakręconego przez uczestników zadania. Przedstawią
oni również spektakl teatralny – efekt obozu teatralnego. Na imprezę ta zostaną zaproszeni
mieszkańcy Gminy Stawiszyn oraz władze lokalne. Rozdany zostanie także „Przewodnik
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historyczny Stawiszyna”, stworzony przez dzieci i młodzież, który będzie wynikiem
zebranych materiałów podczas trwania całego projektu.
W ramach projektu przewidywane są następujące zadania:
1. Przeprowadzenie warsztatów:
fotograficznych,
filmowych DKF,
kulinarnych,
turystyczno-krajoznawczych.
2. Zorganizowanie Wielopokoleniowych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych.
3. Organizacja tygodniowego obozu teatralnego.
4. Zbieranie, podczas trwania projektu, zdjęć, anegdot, przepisów kulinarnych, itp., które
zostaną wykorzystane do stworzenia przez dzieci i młodzież „Przewodnika historycznego
Stawiszyna”.
5. Przeprowadzenie imprezy kończącej projekt - wystawa zdjęć, wyświetlenie filmu
nakręconego przez adresatów projektu, przedstawienie spektaklu - efektu wyjazdu
teatralnego, rozdanie „Przewodnika historycznego Stawiszyna”.
W projekcie udział weźmie 30 uczestników - dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat
z terenu Gminy Stawiszyn oraz społeczność lokalna, która zaproszona zostanie do
współpracy przy realizowaniu projektu. Młodzież ta wstępnie została rekrutowana przez
pedagoga szkolnego.
Realizatorem projektu będzie Świetlica Środowiskowa w Stawiszynie.

Projekt 21. „Podaj dłoń” – program profilaktyczno-wychowawczy w formie
teatru szkolnego
Realizacja projektu: 2007 – 2008
Łączny koszt projektu: 13.000 zł
Przepisy nakładają na szkołę obowiązek objęcia działaniami wspierającymi rozwój uczniów
oraz uruchomienia działań profilaktycznych. Powinność ta jest realizowana poprzez program
wychowawczy szkoły i program profilaktyki, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów
oraz potrzeb danego środowiska.
Niniejszy projekt jest propozycją realizacji programu poprzez teatr szkolny. Jego celem jest
promocja zdrowego stylu życia, a więc wyuczenie najważniejszych umiejętności
psychologicznych i społecznych: nawiązywania dobrych relacji z otoczeniem, umiejętności
rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, przeciwstawianie się grupom
nacisków, rozwijania empatii, podejmowania dojrzałych decyzji, itd.
Koncepcja oddziaływań profilaktycznych szkoły stawiszyńskiej w ramach programu „Podaj
dłoń” opiera się na przekonaniu, że teatr szkolny jest procesem twórczym, podczas którego
dokonują się ważne przemiany w osobowości ucznia. Program, poprzez częste odwoływanie
się do profilaktyki, będzie angażował dzieci i młodzież do aktywnego przeciwstawienia się
nałogom i przemocy.
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Realizowanym podczas programu przedstawieniom teatralnym przyświecać będą następujące
zasady:
spektakle będą częścią programu profilaktycznego,
spektakle będą pokazywać konstruktywne treści,
przekaz będzie dostosowany do wieku odbiorcy,
w przedstawieniu powinni wypowiadać się młodzi ludzie poprzez możliwość
swobodnego kreowania postaci,
dbałość o wysoki poziom artystyczny spektakli,
widzowie biorą bezpośredni udział w przedstawieniu (w dowolnej chwili mogą się do
niego włączyć jako aktorzy),
monitorowanie reakcji publiczności na oglądane spektakle.
W zajęciach teatralnych i przedstawieniach będą uczestniczyć:
dzieci i młodzież ze Świetlicy Środowiskowej w Stawiszynie – 30 osób,
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stawiszynie – 40 osób,
młodzież Gimnazjum w Stawiszynie – 30 osób.

Projekt 22. Modernizacja placu targowego (Targowica) w Stawiszynie,
przy ul. Szkolnej w obszarze rewitalizowanym
Realizacja projektu: 2010
Łączny koszt projektu: 130.000 zł
W ramach projektu zmodernizowany zostanie plac targowy w Stawiszynie, z którego
korzystają mieszkańcy Gminy i Miasta oraz przyjezdni. W finansowaniu projektu zakłada się
udział przedsiębiorców.
Prace modernizacyjne polegać będą na:
budowie nawierzchni z kostki betonowej z podbudową i odwodnieniem terenu,
budowie ogrodzenia z siatki,
budowie sanitariatów,
wyznaczeniu miejsc handlowych oraz budowie placu parkingowego,
wyznaczeniu miejsca na Skate Park (zgodnie z założeniami projektu inwestycyjnego,
zob. Projekt 23/2007).
Projekt powinien przyczynić się do poprawy stanu technicznego miejsca targowego,
zwiekszenia estetyki otoczenia, jak również do zwiększenia dochodów budżetowych Gminy
i Miasta.

Projekt 23. Remont zabytkowego cmentarza ewangelickiego przy ul. Szosa
Konińska w Stawiszynie
Realizacja projektu: 2008-2010
Łączny koszt projektu: 60.000 zł
Projekt ma na celu poprawę estetyki i stanu technicznego cmentarza ewangelickiego
zlokalizowanego przy ul. Szosa Konińska w Stawiszynie. Beneficjentami są Parafia
Ewangelicko-Augsburska w Stawiszynie oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kaliszu.
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Prace remontowe polegać będą na:
naprawie ogrodzenia cemtnarza,
uporządkowaniu nagrobków,
uporządkowaniu zieleni,
uporządkowaniu ścieżek,
instalacji oświetlenia.
Zakłada się dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, środki własne wyniosą
15% kosztów ogólnych i pochodzić będą z wpłat parafii, parafian i turystów.
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6. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI
6.1. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie Gminy
W maju 2004 roku Rada Miejska Gminy Stawiszyn, przyjęła Strategię rozwoju Gminy
i Miasta Stawiszyn na lata 2004-2013. Na podstawie analizy silnych stron oraz braków
i problemów, biorąc pod uwagę wszystkie zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju Gminy,
sformułowano następującą deklarację misji Gminy:

Jesteśmy Gminą rolniczą, położoną w południowej Wielkopolsce, która pragnie
rozwijać swój potencjał gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Wielofunkcyjny rozwój naszej Gminy powinien przynieść wzrost dobrobytu
Gminy i zapewnić satysfakcję finansową i społeczną jej mieszkańców.
Wykorzystując posiadane zasoby Gmina stanie się atrakcyjnym miejscem dla
inwestorów i odwiedzających ją gości.
W pierwszym zdaniu podkreślono rolniczy charakter Gminy. Wynika z niego również, że
Gmina zamierza oprzeć swoją przyszłość właśnie na rozwoju rolnictwa zrównoważonego,
czyli z poszanowaniem środowiska naturalnego. Drugie zdanie uświadamia, że rozwój
rolnictwa nie może być jedynym kierunkiem rozwoju Gminy. Dopiero dywersyfikacja funkcji
Gminy i źródeł jej dochodów może zapewnić satysfakcję finansową i społeczną
mieszkańców. Konieczny jest zatem rozwój funkcji pozarolniczych, głównie w zakresie
agrobiznesu, szeroko rozumianych usług oraz turystyki. Gmina pragnie tak kreować swój
rozwój, aby przyciągnąć inwestorów, a jednocześnie stać się atrakcyjnym miejscem, które
będą licznie odwiedzać goście.
W rezultacie przeprowadzonych warsztatów strategicznych z szerokim udziałem
pracowników Urzędu Gminy i Miasta oraz jednostek podległych, radnych, szefów innych
instytucji i przedsiębiorstw, sformułowano trzy strategiczne cele rozwoju:
1.
2.
3.

Rozwój infrastruktury technicznej,
Wspieranie rozwoju gospodarczego,
Rozwój usług społecznych.

Wszystkie przyjęte w tym dokumencie programy są w pełni zgodne z celami strategicznymi,
przyjętymi w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy. Konsekwentnie, także zgłoszone projekty
przyczyniać się będą do osiągania tychże celów. Dokładne przyporządkowanie przedstawia
Tabela 6.1.
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Tabela 6.1. Zgodność projektów inwestycyjnych z celami strategicznymi Gminy
Cel strategiczny
Rozwój infrastruktury
technicznej

Wspieranie rozwoju
gospodarczego
Rozwój usług społecznych

Zgodność projektu inwestycyjnego (kod zadania)
01/2007; 02/2007; 03/2007; 05/2007;
09/2007; 10/2007; 11/2007; 12/2007;
15/2007; 16/2007; 17/2007; 18/2007;
31/2007; 32/2007; 37/2007
01/2007; 02/2007; 03/2007; 05/2007;
09/2007; 10/2007; 11/2007; 12/2007;
15/2007; 16/2007; 17/2007; 18/2007;
31/2007; 32/2007; 37/2007
04/2007; 15/2007; 20/2007; 21/2007;
24/2007; 25/2007; 26/2007; 27/2007;
30/2007; 33/2007; 34/2007; 35/2007

07/2007; 08/2007;
13/2007; 14/2007;
19/2007; 23/2007;
07/2007; 08/2007;
13/2007; 14/2007;
19/2007; 23/2007;
22/2007; 23/2007;
28/2007; 29/2007;

Źródło: Opracowanie własne

6.2. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie Powiatu
W 2004 roku, na bazie dokumentu „Kierunki Rozwoju Powiatu Kaliskiego”, powstał
dokument Strategia Rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2004-2013. Za priorytetowe cele
samorząd powiatu uznał:
1.
Wzrost poziomu bezpieczeństwa obywateli,
2.
Wpływ na zrównoważony rozwój gmin,
3.
Dynamiczny rozwój oświaty,
4.
Rozwój kultury, sportu i turystyki,
5.
Poprawa poziomu infrastruktury technicznej,
6.
Zmniejszenie poziomu bezrobocia,
7.
Wzrost jakości i zakresu usług.
Wszystkie przyjęte w tym dokumencie projekty są w pełni zgodne z działaniami
i w konsekwencji celami strategicznymi, przyjętymi w Strategii Rozwoju Powiatu. Dokładne
przyporządkowanie przedstawia Tabela 6.2.
Tabela 6.2. Zgodność projektów inwestycyjnych z celami strategicznymi Powiatu
Cel główny

Zgodność projektu inwestycyjnego (kod zadania)

02/2007; 08/2007; 12/2007; 13/2007; 15/2007;
Wzrost poziomu bezpieczeństwa
17/2007; 18/2007; 19/2007; 31/2007; 32/2007; 37/2007
obywateli
Dynamiczny rozwój oświaty

04/2007; 06/2007; 20/2007; 21/2007; 22/2007;
30/2007; 34/2007; 35/3007; 36/2007

04/2007; 06/2007; 20/2007; 21/2007; 22/2007;
30/2007; 24/2007; 25/2007; 26/2007; 27/2007;
28/2007; 29/2007; 36/2007
01/2007; 02/2007; 03/2007; 05/2007; 07/2007;
08/2007; 09/2007; 10/2007; 11/2007; 12/2007;
Poprawa poziomu infrastruktury
13/2007; 14/2007; 15/2007; 16/2007; 17/2007;
technicznej
18/2007; 19/2007; 23/2007; 31/2007; 32/2007; 37/2007
Rozwój kultury, sportu i
turystyki

Źródło: Opracowanie własne
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6.3. Powiązanie projektów z innymi działaniami na terenie Województwa
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:
DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI DO WYZWAŃ XXI WIEKU
ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA POTENCJAŁÓW
ROZWOJOWYCH WOJEWÓDZTWA
WZROST KOMPETENCJI MIESZKAŃCÓW I PROMOCJA ZATRUDNIENIA
WZROST SPÓJNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO.
Wszystkie przyjęte w tym dokumencie projekty są w pełni zgodne z działaniami
i w konsekwencji celami strategicznymi przyjętymi w Strategii Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego. Dokładne przyporządkowanie przedstawia Tabela 6.3.
Tabela 6.3. Zgodność projektów inwestycyjnych z celami strategicznymi Województwa
Wielkopolskiego
Cel strategiczny

Cele szczegółowe

- Poprawa stanu środowiska i
racjonalne gospodarowanie zasobami
DOSTOSOWANIE przyrodniczymi
PRZESTRZENI DO - Wzrost spójności komunikacyjnej
oraz powiązań z otoczeniem
WYZWAŃ XXI
- Przygotowanie i racjonalne
WIEKU
wykorzystanie terenów
inwestycyjnych

WZROST
SPÓJNOŚCI I
BEZPIECZEŃSTWA
SPOŁECZNEGO

Źródło: Opracowanie własne

- Poprawa warunków mieszkaniowych
- Wzrost bezpieczeństwa
- Budowa kapitału społecznego na
rzecz społeczeństwa obywatelskiego

Zgodność projektu
inwestycyjnego (kod zadania)
01/2007; 02/2007; 03/2007;
05/2007; 07/2007; 08/2007;
09/2007; 10/2007; 11/2007;
12/2007; 13/2007; 14/2007;
15/2007; 16/2007; 17/2007;
18/2007; 19/2007; 23/2007;
31/2007; 32/2007; 37/2007
01/2007; 02/2007; 03/2007;
04/2007; 05/2007; 06/2007;
07/2007; 08/2007; 09/2007;
10/2007; 11/2007; 12/2007;
13/2007; 14/2007; 15/2007;
16/2007; 17/2007; 18/2007;
19/2007; 20/2007; 21/2007;
22/2007; 23/2007; 24/2007;
25/2007; 26/2007; 27/2007;
28/2007; 29/2007; 30/2007;
31/2007; 32/2007; 33/2007;
34/2007; 35/2007; 36/2007;
37/2007
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6.4. Powiązanie projektów z działaniami Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jest dokumentem, o którym
mowa w artykule 2. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku,
ustanawiającego przepisy ogólne, dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Program jest
instrumentem, realizującym działania, prowadzące do zmniejszenia dysproporcji
gospodarczych, społecznych i terytorialnych na terenie Wspólnoty. Realizuje jeden z trzech
celów, określonych w art. 3 wymienionego wyżej rozporządzenia, jakim jest „konwergencja”.
Obszar interwencji programu wynika ze Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego
do roku 2020, a zakres ograniczony jest listą priorytetów Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Struktura programu – liczba i zakres priorytetów, ich pola interwencji, poprzez
który program będzie realizowany – wynika z szeregu dokumentów strategicznych wspólnotowych i krajowych. Struktura priorytetów przedstawia się następująco:
1.
Konkurencyjność przedsiębiorstw,
2.
Infrastruktura komunikacyjna,
3.
Środowisko przyrodnicze,
4.
Rewitalizacja obszarów problemowych,
5.
Infrastruktura dla kapitału ludzkiego,
6.
Turystyka i środowisko kulturowe,
7.
Pomoc techniczna.
Gmina Stawiszyn w latach 2007-2013 roku zamierza podjąć kilka inwestycji, wpisujących się
w priorytety i działania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Będą one
ważnym czynnikiem pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze Gminy,
powiatu kaliskiego oraz województwa wielkopolskiego. Zgodność projektów z priorytetami
WRPO przedstawia syntetycznie Tabela 6.4.
Tabela 6.4. Zgodność projektów Gminy z priorytetami WRPO
Priorytet WRPO
Priorytet 2
Działanie 2.2. Poprawa dostępności do
regionalnego i ponadregionalnego układu
drogowego (drogi powiatowe i gminne)
Priorytet 3
Działanie 3.4. Gospodarka wodnościekowa
Priorytet 4
Działanie 4.2. Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów miejskich
Priorytet 5
Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym kształcenia
ustawicznego
Źródło: Opracowanie własne

Zgodność projektu (kod zadania)
02/2007; 08/2007; 12/2007; 13/2007; 15/2007;
17/2007; 18/2007; 19/2007; 31/2007; 32/2007;
37/2007
01/2007; 03/2007; 05/2007; 07/2007; 09/2007;
10/2007; 11/2007; 14/2007; 15/2007; 16/2007;
04/2007; 05/2007; 14/2007; 15/2007; 20/2007

04/2007; 06/2007; 20/2007; 21/2007; 22/2007;
30/2007; 34/2007; 35/2007; 36/2007
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6.5. Powiązanie projektów z działaniami Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013
Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane na
podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich,
z uwzględnieniem doświadczeń, związanych z realizacją Planu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2004–2006 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004–2006.
Ponadto wybór działań uwzględnia wyniki przeprowadzonych konsultacji z Urzędami
Marszałkowskimi oraz instytutami naukowymi.
W ramach priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE zdefiniowano cztery
osie:
Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
Oś 4: Leader.
Powyższe kierunki wsparcia w pełni odzwierciedlają potrzeby Polski w zakresie rozwoju
obszarów wiejskich i ustanawiają podstawowe sfery, wokół których zostaną zaprogramowane
szczegółowe instrumenty wsparcia.
Część z zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych gminy Stawiszyn w pełni zgodna jest
z działaniami wyróżnionych powyżej osi priorytetowych Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Zgodność tą zawiera Tabela 6.5.
Tabela 6.5. Zgodność projektów Gminy z osiami priorytetowymi PROW
Oś priorytetowa PROW

Zgodność projektu (kod zadania)

Oś 3
Działanie Podstawowe usługi dla
ludności wiejskiej
Oś 3
Odnowa i rozwój wsi
Źródło: Opracowanie własne

01/2007; 03/2007; 05/2007; 07/2007; 09/2007;
10/2007; 11/2007; 14/2007; 15/2007; 16/2007;
24/2007; 25/2007; 26/2007; 27/2007; 28/2007;
29/2007;
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7. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU
ROZWOJU LOKALNEGO
Wszystkie zadania, przyjęte do realizacji w ramach programów pomocowych funduszy
strukturalnych, objęte zostaną monitoringiem rzeczowym, który dostarczy danych,
obrazujących postęp we wdrażaniu programu oraz umożliwi ocenę jego wykonania.
Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań są podzielone na dwie
kategorie, zgodnie z wytycznymi KE:
wskaźniki produktu – odnoszą się do rzeczowych efektów działania, liczone są
w jednostkach materialnych,
wskaźniki rezultatu – odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektom
wynikającym z wdrożenia programu, mogą przybierać formę wskaźników materialnych
lub finansowych.
Do wymienionych w Planie Rozwoju Lokalnego zadań mogą zostać wykorzystane
następujące wskaźniki monitoringu:
Tabela 7.1. Wskaźniki produktu PRL
Produkty
Jedn.
Długość nowobudowanych dróg gminnych
km
Długość nowobudowanych dróg gminnych z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną
km
Liczba nowych obiektów infrastruktury drogowej
szt.
Długość zmodernizowanych dróg gminnych
km
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów mostowych
szt.
Długość wybudowanych utwardzonych poboczy
km
Liczba wybudowanych miejsc postojowych
szt.
Liczba wybudowanych zatok autobusowych
szt.
Długość wybudowanych chodników
km
Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych
szt.
Liczba wybudowanych przejść dla pieszych
szt.
Liczba wybudowanych sygnalizacji świetlnych
szt.
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej
Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci rozdzielczej wodociągów
km
Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej
km
Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacji deszczowej
km
Długość wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy (przykanalików)
km
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych przyłączy (przykanalików)
szt.
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych stacji uzdatniania wody
szt.
Liczba wybudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków
szt.
Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych wysypisk śmieci
m2
Objętość wybudowanych/zmodernizowanych wysypisk śmieci
m3
Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych/zaadaptowanych budynków
m2
szkolnych
Kubatura budynku szkolnego
m3
Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów infrastruktury edukacyjnej
m2
Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
m2
Powierzchnia odrestaurowanych i zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego
m2
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Tabela 7.2. Wskaźniki rezultatu PRL
Rezultaty

Jedn.

Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji
ha
projektów
Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci
min.
Nośność zmodernizowanych dróg
kN/oś
Przepustowość odciążonych dróg zdefiniowanych przez beneficjenta
%
Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej
szt.
Długość sieci wodociągowej na terenie gminy
km
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej
ha
Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji
szt.
sanitarnej
Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
ha
Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej
szt.
Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez stację uzdatniania
szt.
wody
Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem stacji uzdatniania wody
ha
Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię
szt.
ścieków
Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem oczyszczalni ścieków
ha
Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni ścieków
m3/doba
Ilość nieoczyszczonych ścieków
m3/doba
Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem wysypiska śmieci
m2
Liczba gospodarstw obsługiwanych przez wysypisko śmieci
szt.
Liczba dzieci w szkołach
osoby
Liczba zatrudnionych pracowników w placówkach oświatowych
osoby
Liczba dzieci korzystających z nowo wybudowanych/zmodernizowanych obiektów
osoby
szkolnych
Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i
szt.
kulturalnych
Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
osoby
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8. PLAN FINANSOWY NA LATA 2007-2016
8.1. Metodyka opracowywania WPF
W opracowaniu Wieloletniego Planu Finansowego dla Gminy i Miasta Stawiszyn na lata
2007-2016 posłużono się programem MAFI (Model Analizy Finansowo-Inwestycyjnej) –
programem do opracowywania wieloletniego planu finansowego i inwestycyjnego Gminy,
oceny zdolności kredytowej oraz analizy jej możliwości inwestycyjnych.
Program jest objęty prawem autorskim, którego właścicielem jest Stowarzyszenie
"Partnerzy dla Samorządu" z Puszczykowa koło Poznania.
Program został stworzony w celu przeprowadzenia kompleksowej oceny kondycji finansowej
Gminy. Ułatwia on tworzenie szczegółowych projekcji poszczególnych kategorii dochodów
i wydatków budżetowych, co prowadzi do opracowania prognoz budżetowych na przyszłe
lata. Dzięki przyjętym rozwiązaniom program pozwala na przeprowadzenie szybkich
symulacji zaciągania i spłaty kredytów na dowolnie przyjętych warunkach. Pozwala na
opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego oraz na badanie wpływu realizacji
poszczególnych inwestycji na przyszłe budżety Gminy. Poszczególne inwestycje można
bezpośrednio powiązać z kredytami bankowymi i określić zasadność ich realizacji po analizie
sytuacji finansowej i określeniu źródeł finansowania inwestycji.
W przypadku prac nad planem finansowym dla Gminy Stawiszyn program MAFI
posłużył do sporządzenia prognozy wolnych środków na inwestycje w perspektywie
najbliższych 10 lat.
Metodykę zastosowaną w programie można przedstawić w następujący sposób:
Dochody
- Wydatki bieżące
= WOLNE ŚRODKI
- obsługa zadłużenia (raty + odsetki)
= WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE
- inwestycje
= WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH
(nadwyżka/deficyt środków finansowych)
+ kredyty/pożyczki/obligacje
= ROCZNY PRZEPŁYW GOTÓWKI
+ stan środków pieniężnych na koniec roku poprzedniego
= SKUMULOWANY PRZEPŁYW GOTÓWKI
Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej
zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ
środków pieniężnych w kolejnych latach w sposób przypominający analizę przepływów
gotówkowych ("cash flow"), stosowaną w przedsiębiorstwach.
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Bazę do obliczeń stanowią zweryfikowane dane, będące wynikiem dokładnej analizy danych
historycznych, dotyczących wykonania budżetów Gminy za ostatnich 5 lat
z uwzględnieniem:
Poszczególnych źródeł dochodów budżetowych
Poszczególnych kategorii bieżących wydatków budżetowych (wydatki bieżące nie
obejmują nakładów inwestycyjnych oraz obsługi zadłużenia w postaci spłaty rat
i odsetek).
Na podstawie danych historycznych opracowane są założenia odnośnie kształtowania się
poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach, w efekcie
czego można policzyć wartość tzw. wolnych środków.
wolne środki = dochody - wydatki bieżące
Wolne środki to część budżetu Gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę
zaciągniętych przez Gminę kredytów/pożyczek oraz ewentualnie wyemitowanych obligacji.
Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji.
Wartość wolnych środków oraz ich udział w dochodach Gminy są podstawowymi
miernikami jej kondycji finansowej. Im wielkości te są większe oraz im większy jest jej
udział w dochodach Gminy, tym w lepszej jest ona kondycji finansowej.
Po określeniu wartości wolnych środków można przystąpić do dalszej części analizy.
Obejmuje ona obsługę kredytów i pożyczek. Po odjęciu obsługi zadłużenia od wolnych
środków określona zostaje wielkość środków możliwych do wydatkowania przez Gminę na
program inwestycyjny w danym roku. Wartość ta w modelu finansowym została nazwana
jako wolne środki na inwestycje.
wolne środki na inwestycje = wolne środki - obsługa zadłużenia
Wartość ta określa maksymalną kwotę, jaką Gmina może wydać w kolejnych latach na
realizację programu inwestycyjnego ze środków własnych. Gmina może realizować program
inwestycyjny, przekraczający tę wartość, korzystając z nadwyżek finansowych z lat
poprzednich oraz z zewnętrznych źródeł finansowania.
wolne środki po inwestycjach = wolne środki na inwestycje - wartość inwestycji
Wolne środki po inwestycjach wskazują na nadwyżkę bądź z reguły na niedobór środków
pieniężnych na realizację założonego planu inwestycyjnego. Wartość ta, w zależności od
tego, czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania
zewnętrznego, koniecznego do zrealizowania założonego programu inwestycyjnego. Gmina
w zależności od tego, czy posiada środki finansowe z poprzednich lat, może zdecydować się
na finansowanie takich inwestycji z nadwyżek z lat poprzednich, jak również może zaciągnąć
kredyty, pożyczki, czy wyemitować obligacje.
Następnie do tak otrzymanej wartości dodawane są źródła finansowania założonego planu
inwestycyjnego w postaci kredytów i pożyczek. W wyniku tej operacji otrzymujemy tzw.
roczny przepływ gotówki.
roczne przepływy gotówki = wolne środki po inwestycjach + wartość kredytów
pozyskanych w danym roku budżetowym
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Wartość ta może przyjmować wartości zarówno dodatnie, jak i ujemne. Wartość dodatnia
oznacza, że budżet został w pełni zrealizowany oraz jeśli Gmina zaciągała kredyty, to ich
kwota w pełni pokrywała niedobory konieczne do realizacji zadań inwestycyjnych. Wartość
ujemna mówi o tym, że budżet nie został w pełni zrealizowany, a ewentualne kredyty, jakie
Gmina zaciągnęła, nie w pełni pokryły niedobory. Wystąpienie ujemnej wartości rocznych
przepływów gotówki netto nie oznacza, że Gmina znajduje się, bądź znajdowała się w złej
sytuacji. Kategoria ta określa płynność finansową Gminy bez uwzględniania nadwyżek z lat
poprzednich.
Rzeczywistą płynność finansową odzwierciedla skumulowany stan środków pieniężnych
na koniec roku - wartość ta jest sumą rocznego przepływu gotówki oraz kwoty
skumulowanej z roku poprzedniego.
Wartość skumulowanego stanu środków pieniężnych określa stan środków finansowych,
pozostających w kasie oraz na rachunkach bankowych Gminy, skorygowany o wielkość
należności i zobowiązań, wynikających z realizacji dochodów i wydatków budżetowych
w danym roku (niezaliczonych do dochodów i wydatków w latach następnych). Jest to tzw.
nadwyżka kasowa, która jest miernikiem płynności finansowej Gminy.
Skumulowany stan gotówki na koniec okresu określa płynność finansową Gminy i może być
porównywany do skumulowanej wartości „cash flow” w analizie przepływów pieniężnych
przedsiębiorstw. Taka interpretacja sytuacji finansowej Gminy oznacza, że wartość tej
kategorii w kolejnych latach powinna być większa od zera. Zważywszy na korektę należności
i zobowiązań Gminy, wartość ta powinna być na tyle duża, aby wystarczyła na pokrycie
zobowiązań, jakie wystąpią w pierwszych dniach nowego roku budżetowego.
Wysokie roczne przyrosty skumulowanego stanu gotówki oznaczają kumulowanie się
niewykorzystanych środków. Daje to możliwość realizacji zadań, których nie planowano
w analizie, a które mogą się okazać konieczne do realizacji w przyszłości. Z drugiej strony
sytuacja taka zapewnia możliwość realizacji założonego planu w przypadku zmniejszenia się
planowanych dochodów budżetowych, bądź też zwiększenia planowanych wydatków
bieżących. Jest to tzw. “margines bezpieczeństwa” przy tworzeniu wieloletniego planu
finansowego i inwestycyjnego.

8.2. Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących Gminy i Miasta
Stawiszyn
Założenia makroekonomiczne
Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych Gminy wynika, że w dużej
mierze zmieniają się one pod wpływem inflacji. Z drugiej strony na część dochodów
budżetowych wpływ ma aktywność gospodarcza, której podstawowym miernikiem są zmiany
produktu krajowego brutto.
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Dla celów prognozy przyjęto następujące założenia makroekonomiczne:
Tabela 8.1. Prognoza poziomu inflacji i Produktu Krajowego Brutto
Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Inflacja

2,5%

2,8%

3,0%

3,4%

3,7%

3,6%

3,5%

3,5%

3,4%

3,4%

PKB

5,8%

5,6%

5,4%

6,1%

5,6%

5,2%

5,0%

4,9%

5,0%

5,0%

Źródłem powyższych danych są prognozy różnych instytucji i ośrodków naukowych, takie
jak Ministerstwo Finansów, GUS, jednostki UE, banki inwestycyjne.

Założenia ogólne
1) Dochody są prognozowane w następującym podziale
Tabela 8.2. Podział dochodów
Podatki i opłaty lokalne:
Podatek rolny
od osób fizycznych
od osób prawnych
Podatek leśny
od osób fizycznych
od osób prawnych
Podatek od nieruchomości
od osób fizycznych
od osób prawnych
Podatek od środków transportowych
od osób fizycznych
od osób prawnych
Opłaty lokalne
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z karty podatkowej
Opłata skarbowa
Odsetki od nieterminowych wpłat
Opłata eksploatacyjna
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Udziały w podatkach budżetu państwa
Podatek dochodowym od osób fizycznych
Podatek dochodowym od osób prawnych
Dochody z majątku gminy
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Sprzedaż mienia, wyrobów i składników majątkowych
Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
Sprzedaż akcji i udziałów
Dobrowolne wpłaty ludności na inwestycje
Pozostałe dochody
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Grzywny i kary pieniężne
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Odsetki od środków na rachunkach bankowych
Spadki, zapisy i darowizny (nie na inwestycje)
Nadwyżki zakładów budżetowych
Wpływy z usług
Różne opłaty
Różne dochody
Różne rozliczenia i wpływy do wyjaśnienia
Dywidendy
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Subwencja podstawowa (równoważąca)
Subwencja oświatowa
Subwencja rekompensująca (wyrównawcza)
Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące
Zlecone (par. 201)
Realizowane na podst. porozumienia z organami admin. rządową (par.202)
Na realizację własnych zadań bieżących (par. 203)
Realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
Środki pozyskane z innych źródeł (par. 270)
Środki na realizację inwestycji
Dotacje z budżetu państwa
Środki pozabudżetowe
2) Wydatki są prognozowane w ramach poszczególnych działów w następującym układzie:
Tabela 8.3. Podział wydatków
Wydatki osobowe
Pozostałe wydatki rzeczowe
Inwestycje
3) Wydatki na zadania inwestycyjne nie podlegają prognozowaniu w ramach WPF (tak jak
wydatki bieżące), lecz są szacowane w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Założenia zmian dochodów budżetowych
W prognozie dochodów przyjęto, że będą one rosły zgodnie ze stopą inflacji. Równocześnie
przyjęto dodatkowe założenia:
Na skutek rozwoju gospodarczego kraju i gminy o 20% wzrostu wskaźnika PKB rosnąć
będą wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach budżetu Państwa (podatek
dochodowy od osób prawnych).
Z uwagi na wzrost wynagrodzeń i spadek bezrobocia o 20% zmian wskaźnika PKB
rosnąć będzie udział gminy w podatkach budżetu Państwa (podatek dochodowy od
osób fizycznych).
Na skutek wzrostu liczby świadczeniobiorców rosnąć będzie dotacja budżetu Państwa
na zadania zlecone – przyjęto coroczny 3% wzrost dochodów z tego tytułu.
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W planie dochodów nie uwzględniono ewentualnego wpływu środków na realizację
inwestycji, zarówno z budżetu Państwa i województwa, jak również ze źródeł
pozabudżetowych. Jest wysoce prawdopodobne, że środki na realizację inwestycji
infrastrukturalnych uda się pozyskać z unijnych funduszy strukturalnych. Przewidywane do
otrzymania środki będą przypisane do konkretnych zadań inwestycyjnych.

Założenia zmian w wydatkach budżetowych
W przypadku wydatków przyjęto w prognozie kształtowanie się ich wielkości na poziomie
realnym roku poprzedniego. W kilku przypadkach uznano natomiast, że:
Rosnąca liczba osób, korzystających z opieki społecznej, powodować będzie coroczny
4% wzrost wydatków w grupie Opieka Społeczna.
W grupie Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa ujęto wydatki,
związane z kalendarzem wyborczym.
Od 2008 roku obniżą się wydatki w dziale Gospodarka komunalna o około 450.000 zł.
W stosunku do większych rozbieżności w poziomie wydatków pomiędzy latami 2006 i 2007
wyjaśniono, że:
W dziale Gospodarka Mieszkaniowa Gmina poniosła wydatki, związane ze zwrotem
mieszkańcom wpłaconych przez nich wcześniej kaucji za mieszkania.
w dziale Administracja Publiczna Gmina poniosła w 2006 roku szczególnie wysokie
wydatki, związane z remontem Urzędu.
Rzeczą oczywistą pozostaje, że w trakcie roku wartość wydatków może być modyfikowana
zgodnie ze zmianami dochodów, uwarunkowanych zmieniającą się sytuacją z Gminie, jak
również trybem przekazywania środków z budżetu Państwa.
W Wieloletnim Planie Finansowym nie uwzględniono kolejnych zobowiązań, które Gmina
będzie zaciągać po to, aby finansować inwestycje ponad poziom, wynikający z dostępnych
własnych środków budżetowych, a przy tym zachować zrównoważony poziom dochodów
i wydatków budżetowych. Zobowiązania niezbędne do zaciągnięcia mogą pojawić się
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, po analizie planów inwestycyjnych Gminy na
najbliższe lata.
Należy przy tym pamiętać, iż jest to sytuacja obliczona przy użyciu opisywanej wcześniej
metodologii i w oparciu o kwotę wielkości wyjściowej skumulowanego stanu środków
pieniężnych na koniec roku 2000, dlatego może nieznacznie różnić się od faktycznych
przepływów finansowych na rachunku Gminy (dla urealnienia obliczeń przyjęto również
faktyczny stan środków pieniężnych na rachunku Gminy na koniec roku 2005).

8.3. Wyniki prognozy dochodów i wydatków bieżących Gminy na lata 2007-2016
Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków bieżących Gminy
Stawiszyn na lata 2007-2016.
Wykres 8.1. przedstawia prognozowane kształtowanie się wielkości dochodów i wydatków
bieżących w budżecie Gminy w latach 2007-2016. Dla ukazania ciągłości danych
przedstawiono również poziomy danych z 2006 roku.
Wykres 8.1. Dochody i wydatki bieżące Gminy Stawiszyn w latach 2006-2016 (w zł)

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn wraz z Lokalnym Programem Rewitalizacji

156

20 000 000
19 000 000
18 000 000
17 000 000
16 000 000
15 000 000
14 000 000
13 000 000
12 000 000
11 000 000
10 000 000
2006

2007

2008

2009

2010

Dochody

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Wydatki bieżące

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta (dane historyczne); projekcja programu MAFI (dane prognozowane)

W całym okresie prognozy zarówno dochody, jak i wydatki bieżące Gminy będą wzrastały.
W latach 2007-2016 dochody wzrosną o ok. 44%, natomiast wydatki bieżące o ok. 38%.
Wzrost ten powoduje wygenerowanie wolnych środków od ok. 950 tys. zł w 2007 roku do
ok. 2.062 tys. zł w roku 2016. Z przyjętych założeń wynika, że dochody będą rosły z większą
dynamiką, co będzie powodowało zwiększanie kwoty wolnych środków. Łącznie w latach
2007-2016 kwota wolnych środków wyniesie około 18,646 mln zł. W prognozowanym
okresie wielkość dochodów będzie przewyższać wydatki bieżące.
Tabela 8.4 przedstawia dokładne wartości dochodów ogółem oraz wydatków bieżących
w budżecie Gminy w latach 2006-2016.
Tabela 8.4. Dochody i wydatki bieżące Gminy Stawiszyn w latach 2006-2016 (w zł)
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Dochody
13.910.543
13.321.528
13.791.160
14.309.017
14.908.488
15.578.550
16.263.847
16.964.573
17.697.678
18.447.814
19.232.654

Wydatki bieżące
11.380.630
12.373.155
12.240.852
12.562.555
13.061.657
13.561.720
14.146.829
14.819.513
15.574.571
16.358.001
17.170.294

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta (dane historyczne); projekcja
programu MAFI (dane prognozowane)

Z kolei Tabela 8.5. przedstawia tempo nominalnego i realnego wzrostu dochodów ogółem
i wydatków bieżących Gminy w latach 2007-2016.
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Tabela 8.5. Nominalne i realne zmiany dochodów i wydatków bieżących Gminy w latach
2007-2016 (rok poprzedni =100)
%
Zmiany
dochodów
nominalnie
Zmiany
wydatków
nominalnie
Zmiany
dochodów realnie
Zmiany
wydatków realnie

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

95,8

103,5

103,8

104,2

104,5

104,4

104,3

104,3

104,2

104,3

94,0

98,9

102,6

104,0

103,8

104,3

104,8

105,1

105,0

105,0

93,3

100,7

100,8

100,8

100,8

100,8

100,8

100,8

100,8

100,9

91,5

96,1

99,6

100,6

100,1

100,7

101,3

101,6

101,6

101,6

Źródło: Projekcja programu MAFI

Powyższe założenia są sformułowane ostrożnie i opierają się na założeniu, że zarówno
dochody, jak i wydatki budżetowe będą rosnąć, zachowując prognozowane trendy. Sytuację
powinny znacznie poprawić wielkości środków pozabudżetowych, w tym przede wszystkim
środki pomocowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy.
Gmina może wygenerować pewien poziom środków na inwestycje, mogących służyć jako
wkład własny przy ubieganiu się o środki z Funduszy Strukturalnych. W planie
inwestycyjnym będą one wiązane z konkretnymi zadaniami inwestycyjnymi.

8.4. Prognoza wolnych środków w budżecie Gminy Stawiszyn w latach 2007-2016
Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości:
wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi
w kolejnych latach,
wolnych środków na inwestycje, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty
obsługi istniejącego już zadłużenia.
Wykres 8.2. Wolne środki w budżecie Gminy Stawiszyn w latach 2006-2016 (w zł)
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Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta (dane historyczne); projekcja programu MAFI (dane prognozowane)

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn wraz z Lokalnym Programem Rewitalizacji

158

Tabela 8.6. Wolne środki w budżecie Gminy w latach 2006-2016 (w zł)
Lata
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Wolne środki
2.529.913
948.373
1.550.579
1.746.462
1.847.131
2.016.830
2.117.018
2.145.059
2.123.107
2.089.813
2.062.360

Wolne środki na inwestycje
1.260609
517.328
1.148.559
1.671.142
1.745.141
2.016.830
2.117.018
2.145.059
2.123.107
2.089.813
2.062.360

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta (dane historyczne); projekcja programu MAFI
(dane prognozowane)

Z powyższych danych wynika, że wartość wolnych środków będzie rosnąć i będą to
relatywnie duże kwoty. Konieczność spłacania w latach 2007-2010 zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów nie wpłynie znacząco na uszczuplenie wolnych środków
na inwestycje. Wygenerowane środki będą mogły służyć jako wkład własny w realizacji
inwestycji współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
Spłata zadłużenia w latach 2007-2010 wyniesie około 1.010 tys. zł, co spowoduje w tym
okresie obniżenie kwot dostępnych na inwestycje. W związku z tym, łącznie w najbliższych
10 latach kwota wolnych środków na inwestycje wyniesie w sumie około 17,636 mln zł.
Chcąc realizować inwestycje powyżej tych kwot, Gmina będzie musiała je finansować
z kredytów, pożyczek, obligacji lub środków bezzwrotnych. Należy podkreślić, że obecnie
zadłużenie Gminy jest minimalne i mierzone procentowym wskaźnikiem rocznej obsługi
zadłużenia do rocznych dochodów budżetowych wynosi:
w 2007 roku – 3,2%,
w 2008 roku – 2,9%,
w 2009 roku – 0,5%,
w 2010 roku – 0,7%.
Wskaźnik ten jest bardzo daleki maksymalnemu dopuszczalnemu, 15% poziomowi. 5
Również ograniczenie w postaci granicy maksymalnej sumy zadłużenia w wysokości 60%
rocznych dochodów w latach 2007-2016 nie stanowi żadnej bariery dla dalszego zadłużania
Gminy, gdyż na koniec poszczególnych lat wynosi: 4,3% w 2007 r., 1,3% w 2008 r., 0,7%
w 2009 r. Z powyższego wynika, że warunkiem realizacji inwestycji na jeszcze większą skalę
jest pozyskiwanie obok środków bezzwrotnych, również funduszy ze źródeł zwrotnych.

5

Należy pamiętać, że od stycznia 2008 ma zacząć obowiązywać nowa ustawa o finansach publicznych, która
zmienia limity zadłużenia dla samorządów, które teraz będą indywidualne dla każdej gminy i zależały od
poziomu dotychczasowego zadłużenia, wysokości dochodów bieżących i majątkowych.
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Z powyższego wynika, że Gmina znajduje się w korzystnej sytuacji finansowej, ponieważ:
Dysponuje wolnymi środkami własnymi.
Ma możliwość zaciągania dalszych zobowiązań.
Kwoty zobowiązań mogą służyć bezpośrednio finansowaniu inwestycji.
Kwoty te mogą stanowić niezbędny wkład własny przy ubieganiu się o dotacje na
zadania inwestycyjne oraz środki pomocowe Unii Europejskiej.
Symulacja komputerowa, polegająca na konfrontacji dochodów z uwzględnieniem
spodziewanych płatności z zewnętrznych źródeł finansowania z wydatkami Gminy oraz
zatwierdzeniu planowanych inwestycji i planowanych kredytów, w sposób bezsprzeczny
pokazuje, iż Gmina jest w stanie finansować zaplanowane inwestycje przy
wsparciu zaplanowanych zewnętrznych źródeł finansowania.
Poniżej, w Tabeli 8.7., przedstawiono zestawienie inwestycji, przewidzianych do wykonania
w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn w latach 2007-2016. Tabele
i wykresy przedstawiane w tym miejscu są wynikiem obliczeń dokonanych w programie
MAFI.
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Tabela 8.7. Zestawienie inwestycji wg lat i źródeł finansowania
NAZWA INWESTYCJI

Budowa wodociągu

Koszt
całkowity

328.500
101.500
150.000
160.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

40.000
120.000
6.900.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

500.000

Urząd Marszałkowski

Budowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami,
przepompowniami P1 i P2 oraz linią
energetyczną eNN w miejscowościach
Stawiszyn oraz Długa Wieś Druga
Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

2009

580.000

Inne (dotacja Agencji Nieruchomości Rolnych)

Budowa hali sportowo-widowiskowej w
Stawiszynie

2008

126.700

Środki własne
Dotacje FOGR

Budowa studni głębinowej

2007

126.700

Środki własne

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na
drogach gminnych

PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE

280.000

280.000

2.420.000

2.420.000

500.000

500.000

427.500

427.500

2.422.500

2.422.500

5.700.000

2010

2011

2012

2013
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NAZWA INWESTYCJI

Budowa hali sportowej w Zbiersku

Koszt
całkowity

2007

2008

2009

2010

2011

300.000

300.000

4.500.000
337.500 3 3 7 . 5 0 0
1.912.500 1.912.50 0
700.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne
Dotacje FOGR

Budowa kanalizacji sanitarnej StawiszynPetryki

175.000
175.000
350.000
2.400.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Budowa kanalizacji sanitarnej Zbiersk,
Zbiersk Cukrownia

360.000
2.040.00 0
3.000.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Budowa kanalizacji sanitarnej Piątek
Wielki i Piątek Mały
Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

2012

1.700.00 0 1.700.00 0

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Modernizacja dróg w Pólku-Ostrówku

PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE

4.000.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
miejscowości Długa Wieś Druga
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450.000
2.550.00 0
3.300.000
495.000
2.805.00 0

2013
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NAZWA INWESTYCJI

Budowa drogi nr 674319 Piątek Mały Piątek Mały Kolonia oraz budowa chodnika
w miejscowości Piątek Mały

Koszt
całkowity

162

PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE
2007

2008

2009

2010

2011

1.040.000

Środki własne
Dotacje FOGR

295.000
295.000
450.000

Inne (dotacja GDDKiA)

Modernizacja drogi gminnej nr 674339 w
miejscowości Zbiersk Cukrownia

300.000

Środki własne
Dotacje FOGR

Wymiana rur azbestowo-cementowych na
PCV sieci wodociągowej w
miejscowościach Stawiszyn i Zbiersk

150.000
150.000
1.050.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Rewitalizacja Miasta Stawiszyn

Środki własne

45.000

45.000

382.500

255.000

255.000

380.190

35.940

2.154.410

203.660

4.000.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Modernizacja drogi gminnej nr 674320 P
Piątek Wielki do drogi krajowej nr 25

67.500

2.774.200

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Wyrów, Pólka, Ostrówka,
Długa Wieś Trzecia

2012

600.000
3.400.00 0
350.000
175.000

2013
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NAZWA INWESTYCJI

Koszt
całkowity

PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE
2007

2008

2009

2010

145.000

145.000

130.000

130.000

Dotacje FOGR

275.000

275.000

300.000

Środki własne
Dotacje FOGR

Budowa boiska sportowego w Stawiszynie

150.000
150.000
1.200.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Budowa boiska sportowego w Zbiersku

90.000

90.000

510.000

510.000

600.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Modernizacja boiska sportowego GLZS w
Stawiszynie

90.000
510.000
400.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Organizacja Skate Parku

2012

550.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Modernizacja drogi gminnej nr 674347 P
Werginki

2011

175.000

Dotacje FOGR

Modernizacja drogi gminnej nr 674351 P
Stawiszyn-Petryki
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60.000
340.000
400.000

Środki własne

100.000

Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

300.000

2013
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Odnowa miejscowości Piątek Mały

Koszt
całkowity

2008

2009

2010

135.000
120.000
30.000
90.000
647.000
161.750
485.250
300.000
75.000
225.000
250.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Remont budynku Szkoły w Zbiersku
Cukrowni
Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

2013

45.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Odnowa miejscowości Pólko-Ostrówek

2012

180.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Odnowa miejscowości Długa Wieś Trzecia

2011

150.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Odnowa miejscowości Zbiersk Cukrownia

2007

50.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Odnowa miejscowości Zbiersk Kolonia

PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE

200.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Odnowa miejscowości Zbiersk
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62.500
187.500
224.000
33.600
190.400
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Budowa dróg i chodników w Zbiersku
Cukrowni

Koszt
całkowity
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PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE
2007

2008

2009

2010

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

750.000

750.000

225.000
25.478
25.478
980.000
147.000
833.000
1.200.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Modernizacja boiska sportowego CKS
Zbiersk w Zbiersku Cukrowni

750.000

160.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Budowa łącznika między budynkiem nowej
szkoły a budynkiem starej szkoły i hali
sportowo-widowiskowej w Stawiszynie

750.000

165.000

Środki własne

Remont budynku Szkoły w Stawiszynie
wraz z termoizolacją budynków

2013

550.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne
Dotacje FOGR

Pozostałe zakupy inwestycyjne

2012

3.000.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Budowa chodników i remont nawierzchni
dróg w Długiej Wsi Trzeciej

2011

180.000
1.020.000
350.000
52.500
297.500
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Koszt
całkowity

NAZWA INWESTYCJI

Budowa chodnika pieszo-jezdnego
Stawiszyn-Zbiersk przy drodze krajowej nr
25 Kalisz-Konin
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PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE
2007

2008

2009

2010

2011

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne
Dotacje FOGR
Dotacje Urzędu Marszałkowskiego
Dotacje GDDKiA
Dotacje Agencji Nieruchomości
Rolnych
Razem

2013

2.000.000

Środki własne
Środki zewnętrzne, w tym fundusze
strukturalne

Inwestycje finansowane z:

2012

300.000
1.700.000

Ogółem

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10.511.658

980.678

1.122.500

1.537.690

2.319.040

1.021.750

2.717.500

812.500

40.524.220
1.721.500
1.000.000
450.000

0
101.500
0
0

5.112.500
325.000
500.000
0

9.426.910
0
500.000
0

11.594.560
500.000
0

3.425.250
500.000
0
0

10.027.500
295.000
0
450.000

937.500
0
0
0

150.000
54.357.378

150.000
1.232.178

0
7.060.000

0
11.464.600

0
14.413.600

0
4.947.000

0
13.490.000

0
1.750.000

Z przedstawionej tabeli wynika, iż faktyczne nakłady na realizację inwestycji są większe niż własne możliwości finansowe Gminy. Jest to
spowodowane tym, że zaplanowane działania inwestycyjne są realizowane nie tylko ze środków własnych, ale w dużej mierze przy założeniu
finansowania zewnętrznego w nadchodzących latach, przede wszystkim z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Już istniejące zobowiązania wymagalne w latach 2007-2016 zostały ujęte w tabelach poniżej. Ich wpływ na całość budżetu Gminy i wskaźniki
zadłużenia zaprezentowano w tabelach i na wykresach w dalszej części opracowania.
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Tabela 8.8. Zestawienie płatności zaciągniętych zobowiązań
Wyszczególnienie
Stan na początku roku
Stan na koniec roku
Raty kapitałowe
Odsetki
Umorzenia

2007

1.010.375
579.330
431.045
68.000

2008

579.330
177.310
402.020
10.000

Kredyty i pożyczki zaciągnięte przed 2007 rokiem
2009
2010
2011
2012

177.310
101.990
75.320
2.500

2013

2014

2015

2016

101.990
0
101.990
900

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

Tabela 8.9. Zestawienie płatności planowanych zobowiązań
Kredyt na pokrycie deficytu w 2010 roku
Wyszczególnienie
Transze
Stan na początku roku
Stan na koniec roku
Raty kapitałowe
Odsetki

2009

2010
150.000
0
150.000
0
4.350

2011

2012

2013

2014

150.000
112.500
37.500
7.875

112.500
75.000
37.500
6.000

75.000
37.500
37.500
1.884

37.500
0
37.500
619

2015

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

8.5. Wyniki obliczeń –tabele i wykresy
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

I.

DOCHODY
WYDATKI
PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH
WSKAŹNIKI
ANALIZA MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH I ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ
WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA I WSKAŹNIK DŁUGU
RZECZYWISTA ORAZ MAKSYMALNA OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W STOSUNKU DO DOCHODÓW
RZECZYWISTA ORAZ MAKSYMALNA KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU W STOSUNKU DO DOCHODÓW
WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WOLNYCH ŚRODKÓW
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A. DOCHODY
DOCHODY

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

inflacja Założenia wzrostu
1,5%
2,5%
2,8%
3,0%
3,4%
3,7%
3,6%
3,5%
3,5%
3,4%
3,4%
wzrost PKB
w latach
4,5%
5,8%
5,6%
5,4%
6,1%
5,6%
5,2%
5,0%
4,9%
5,0%
5,0%
projektowanych
%
%
historyczn projektow projektow projektow projektow projektow projektowa projektow projektow projektow projektow
stały
infl. PKB
y
any
any
any
any
any
ny
any
any
any
any
Podatki i opłaty lokalne
Podatek rolny
od osób prawnych
od osób fizycznych
Podatek leśny
od osób prawnych
od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
od osób prawnych
od osób fizycznych
Podatek od środków transportowych
od osób prawnych
od osób fizycznych
Podatek od posiadania psów
Opłaty lokalne
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z karty podatkowej
Opłata skarbowa
Odsetki od nieterminowych wpłat

2.051.454 2.694.590 2.770.039 2.853.140 2.950.146 3.059.302 3.169.437 3.280.367 3.395.180 3.510.616 3.629.977
100% 0%
100% 0%

0%
0%

100% 0%
100% 0%

0%
0%

100% 0%
100% 0%

0%
0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Opłata eksploatacyjna

100% 0%

0%

Podatek od czynności cywilnoprawnych

100% 0%

0%

285.134 404.635 415.965 428.444 443.011 459.402
475.941 492.599 509.840 527.174 545.098
14.633
22.135
22.755
23.437
24.234
25.131
26.036
26.947
27.890
28.838
29.819
270.501 382.500 393.210 405.006 418.777 434.271
449.905 465.652 481.949 498.336 515.279
27.449
28.400
29.195
30.071
31.093
32.244
33.405
34.574
35.784
37.001
38.259
22.405
22.700
23.336
24.036
24.853
25.772
26.700
27.635
28.602
29.574
30.580
5.044
5.700
5.860
6.035
6.241
6.471
6.704
6.939
7.182
7.426
7.679
1.512.756 1.929.001 1.983.013 2.042.503 2.111.949 2.190.091 2.268.934 2.348.347 2.430.539 2.513.177 2.598.625
1.199.350 1.589.001 1.633.493 1.682.498 1.739.703 1.804.072 1.869.018 1.934.434 2.002.139 2.070.212 2.140.599
313.406 340.000 349.520 360.006 372.246 386.019
399.916 413.913 428.400 442.965 458.026
85.159
95.500
98.174 101.119 104.557 108.426
112.329 116.261 120.330 124.421 128.651
-1.905
6.000
6.168
6.353
6.569
6.812
7.057
7.304
7.560
7.817
8.083
87.064
89.500
92.006
94.766
97.988 101.614
105.272 108.956 112.770 116.604 120.569
0
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.739
13.100
13.467
13.871
14.342
14.873
15.409
15.948
16.506
17.067
17.647
1.790
2.000
2.056
2.118
2.190
2.271
2.352
2.435
2.520
2.606
2.694
2.189
15.700
16.140
16.624
17.189
17.825
18.467
19.113
19.782
20.455
21.150
41.181
48.000
49.344
50.824
52.552
54.497
56.459
58.435
60.480
62.536
64.662
35.395
14.400
14.803
15.247
15.766
16.349
16.938
17.530
18.144
18.761
19.399

48.662

143.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147.826

152.261

157.438

163.263

169.141

175.061

181.188

187.348

193.718
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Udziały w podatkach budżetu
państwa
pod. doch. od osób fizycznych
pod. doch. od osób prawnych

1.546.210 1.550.053 1.611.301 1.677.564 1.755.764 1.841.119 1.927.236 2.014.636 2.105.583 2.198.945 2.296.446
100% 20%
100% 20%

0%
0%

Dochody z majątku gminy
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątk.
Sprzedaż mienia, wyrobów i
składników majątk.
Zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste

200.934

119.900

123.257

126.955

131.271

136.128

141.029

145.965

151.074

156.210

161.522

0%

24.240

31.900

32.793

33.777

34.925

36.218

37.521

38.835

40.194

41.561

42.974

100% 0%

0%

170.000

81.000

83.268

85.766

88.682

91.963

95.274

98.609

102.060

105.530

109.118

100% 0%

0%

6.694

7.000

7.196

7.412

7.664

7.947

8.234

8.522

8.820

9.120

9.430

324.460

451.402

464.041

477.962

494.213

512.499

530.949

549.532

568.766

588.104

608.099

100% 0%
100% 0%
100% 0%

0%
0%
0%

74.225
13.527

71.000
21.200

0
72.988
21.794

0
75.178
22.447

0
77.734
23.211

0
80.610
24.069

0
83.512
24.936

0
86.435
25.809

0
89.460
26.712

0
92.502
27.620

0
95.647
28.559

100% 0%

0%

3 410

3 000

3.084

3.177

3.285

3.406

3.529

3.652

3.780

3.909

4.041

100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

231 200
155
1 943

353 059
2 043
100

0
362.945
2.100
103

0
373.833
2.163
106

0
386.543
2.237
109

0
400.845
2.320
114

0
415.276
2.403
118

0
429.811
2.487
122

0
444.854
2.574
126

0
459.979
2.662
130

0
475.618
2.752
135

100% 0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100% 0%

0%

1.028

1.059

1.095

1.135

1.176

1.217

1.260

1.303

1.347

100% 0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100% 0%
100% 0%
100% 0%

0%
0%
0%

1 000

5.856.393 5.602.880 5.759.761 5.932.553 6.134.260 6.361.228 6.590.232 6.820.890 7.059.621 7.299.649 7.547.837

Dotacje i środki pozabudżetowe na
zadania bieżące
Zlecone (par. 2010)

1.510.131 1.510.053 1.569.721 1.634.274 1.710.455 1.793.608 1.877.503 1.962.648 2.051.247 2.142.200 2.237.185
36.079
40.000
41.581
43.291
45.308
47.511
49.733
51.989
54.336
56.745
59.261

100% 0%

Pozostałe dochody
Grzywny i kary pieniężne
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Odsetki od środków na rach. bank.
Spadki, zapisy i darowizny (nie na
inwestycje)
Nadwyżki zakładów budżetowych
Wpływy z usług
Różne opłaty
Różne dochody
Różne rozliczenia i wpływy do
wyjaśnienia
Opłata administracyjna za czynności
urzędowe
Pozostałe odsetki
Subwencje ogólne z budżetu
państwa
Subwencja równoważąca
Subwencja oświatowa
Subwencja wyrównawcza
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15.744
16.185
16.670
17.237
17.875
18.518
19.167
19.837
20.512
21.209
4.400.975 4.521.544 4.648.147 4.787.592 4.950.370 5.133.533 5.318.341 5.504.483 5.697.139 5.890.842 6.091.131
1.455.418 1.065.592 1.095.429 1.128.291 1.166.653 1.209.820 1.253.373 1.297.241 1.342.645 1.388.294 1.435.496
2.749.005 2.902.703 3.062.761 3.240.842 3.442.833 3.668.273 3.904.964 4.153.182 4.417.454 4.694.291 4.988.774

100% 0%

3%

2.444.811 2.634.561 2.789.579 2.959.464 3.151.888 3.366.563 3.592.392 3.829.670 4.082.620 4.348.072 4.630.783
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Realiz. na podst. poroz. z org.
admin.rząd (par.2020)
Na realizację własnych zadań
bieżących (par. 2030)
Realiz. na podst. poroz. między j.s.t.
Środki pozyskane z innych źródeł
(par. 270)
Środki na realizację inwestycji

100% 0%

0%

100% 0%

0%

292.194

100% 0%

0%

12.000

100% 0%

0%
1.182.087
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

259.542

266.809

274.813

284.157

294.671

305.279

315.964

327.023

338.141

349.638

6.200

6.374

6.565

6.788

7.039

7.293

7.548

7.812

8.078

8.352

2.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

251.500 5.937.500 9.926.910 12.094.560 3.925.250 10.772.500

937.500

0

0

0

Dotacje zewnętrzne,w tym fundusze
x
x
x
251.500 5.937.500 9.926.910 12.094.560 3.925.250 10.772.500 937.500
0
0
0
strukturalne
Dotacje budżetu Państwa
1.182.087
Środki pozabudżetowe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DOCHODY RAZEM
13.910.543 13.573.028 19.728.660 24.235.927 27.003.048 19.503.800 27.036.347 17.902.073 17.697.678 18.447.814 19.232.654
Źródło: Dane Urzędu Gminy i miasta w Stawiszynie (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)
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B. WYDATKI
WYDATKI

2006

Rolnictwo
Wynagrodzenia (z narzutami)
Pozostałe wydatki rzeczowe
Inwestycje

100%
100%
100%

0%
0%
x

0%
0%
x

Transport i Łączność
Wynagrodzenia (z narzutami)
Pozostałe wydatki rzeczowe
Inwestycje

100%
100%
100%

0%
0%
x

0%
0%
x

100%
100%
100%

0%
0%
x

0%
0%
x

Gospodarka Mieszkaniowa
Wynagrodzenia (z narzutami)
Pozostałe wydatki rzeczowe
Inwestycje
Działalność usługowa
Wynagrodzenia (z narzutami)
Pozostałe wydatki rzeczowe
Inwestycje

100%
100%
100%

0%
0%
x

0%
0%
x

100%
100%
100%

0%
0%
x

0%
0%
x

Administracja Publiczna
Wynagrodzenia (z narzutami)
Pozostałe wydatki rzeczowe
Inwestycje
Urzędy Naczelnych
Organów Władzy, Kontroli i
Sądownictwa
Wynagrodzenia (z narzutami)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

%
historyczn projektowa projektowa projektowa projektowa projektowa projektowa projektowa projektowa projektowa projektowa
% infl.
stały
PKB
y
ny
ny
ny
ny
ny
ny
ny
ny
ny
ny
179.467

52.235

53.280

54.079

55.431

56.983

58.692

60.688

62.933

65.199

67.481

39.342
140.125

865
51.370
xxx

882
52.397
xxx

896
53.183
xxx

918
54.513
xxx

944
56.039
xxx

972
57.720
xxx

1.005
59.683
xxx

1.042
61.891
xxx

1.080
64.119
xxx

1.117
66.364
xxx

1.102.969

111.311

113.537

115.240

118.121

121.429

125.072

129.324

134.109

138.937

143.800

0
104.573
998.396

0
111.311
xxx

0
113.537
xxx

0
115.240
xxx

0
118.121
xxx

0
121.429
xxx

0
125.072
xxx

0
129.324
xxx

0
134.109
xxx

0
138.937
xxx

0
143.800
xxx

107.342

32.930

33.589

34.092

34.945

35.923

37.001

38.259

39.674

41.103

42.541

3.582
67.631
36.129

8.000
24.930
xxx

8.160
25.429
xxx

8.282
25.810
xxx

8.489
26.455
xxx

8.727
27.196
xxx

8.989
28.012
xxx

9.295
28.964
xxx

9.639
30.036
xxx

9.985
31.117
xxx

10.335
32.206
xxx

17.533

10.000

10.200

10.353

10.612

10.909

11.236

11.618

12.048

12.482

12.919

17.533

10.000

10.200
0
xxx

10.353
0
xxx

10.612
0
xxx

10.909
0
xxx

11.236
0
xxx

11.618
0
xxx

12.048
0
xxx

12.482
0
xxx

12.919
0
xxx

0

1.556.162 1.398.396 1.426.364 1.447.759 1.483.953 1.525.504 1.571.269 1.624.692 1.684.806 1.745.459 1.806.550

100%

0%

0%

996.270 1.020.157 1.040.560 1.056.169 1.082.573 1.112.885 1.146.271 1.185.245 1.229.099 1.273.346 1.317.913
410.643
378.239
385.804
391.591
401.381
412.619
424.998
439.448
455.707
472.113
488.637
149.249
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
16.372

1.172

1.195

1.213

31.994

2.050

2.111

2.183

2.264

2.345

2.427

5.379

1.172

1.195

1.213

11.494

1.536

1.582

1.635

1.696

1.757

1.818
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Pozostałe wydatki rzeczowe
Inwestycje
Bezpieczeństwa Publiczne i
Ochrona Przeciwpożarowa
Wynagrodzenia (z narzutami)
Pozostałe wydatki rzeczowe
Inwestycje

100%
100%

0%
x

0%
x

100%
100%
100%

0%
0%
x

0%
0%
x

Obsługa długu publicznego
Odsetki od kredytów
historycznych

100%

0%

0%

100%
100%
100%

0%
0%
x

0%
0%
x

100%
100%
100%

0%
0%
x

0%
0%
x

100%
100%
100%

0%
0%
x

4%
4%
x

Oświata i Wychowanie
Wynagrodzenia (z narzutami)
Pozostałe wydatki rzeczowe
Inwestycje

Opieka Społeczna
Wynagrodzenia (z narzutami)
Pozostałe wydatki rzeczowe
Inwestycje
Edukacyjna Opieka
Wychowawcza
Wynagrodzenia (z narzutami)
Pozostałe wydatki rzeczowe
Inwestycje
Gospodarka Komunalna i
Ochrona Środowiska
Wynagrodzenia (z narzutami)
Pozostałe wydatki rzeczowe
Inwestycje

10.993
0

0

0
xxx

0
xxx

20.500
xxx

514
xxx

529
xxx

547
xxx

568
xxx

588
xxx

609
xxx

73.065

85.000

86.700

88.001

90.201

92.726

95.508

98.755

102.409

106.096

109.809

11.025
62.040
0

15.300
69.700
xxx

15.606
71.094
xxx

15.840
72.160
xxx

16.236
73.964
xxx

16.691
76.035
xxx

17.191
78.316
xxx

17.776
80.979
xxx

18.434
83.975
xxx

19.097
86.999
xxx

19.766
90.044
xxx

69.246

68.000

10.000

2.500

900

0

0

0

0

0

0

69.246

68.000

10.000

2.500

900

0

0

0

0

0

0

5.501.339 5.457.623 5.566.775 5.650.277 5.791.534 5.953.697 6.132.308 6.340.806 6.575.416 6.812.131 7.050.556

Ochrona Zdrowia
Wynagrodzenia (z narzutami)
Pozostałe wydatki rzeczowe
Inwestycje
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4.229.594 4.531.747 4.622.382 4.691.718 4.809.011 4.943.663 5.091.973 5.265.100 5.459.909 5.656.465 5.854.442
905.404
925.876
944.394
958.559
982.523 1.010.034 1.040.335 1.075.706 1.115.508 1.155.666 1.196.114
366.341
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
92.965

71.000

72.420

73.506

75.344

77.454

79.777

82.490

85.542

88.621

91.723

50.096
21.545
21.324

32.700
38.300
xxx

33.354
39.066
xxx

33.854
39.652
xxx

34.701
40.643
xxx

35.672
41.781
xxx

36.742
43.035
xxx

37.992
44.498
xxx

39.397
46.144
xxx

40.816
47.806
xxx

42.244
49.479
xxx

3.133.567 3.390.281 3.596.410 3.796.370 4.046.931 4.326.655 4.634.713 4.983.985 5.375.128 5.791.378 6.233.839

100%
100%
100%

100%
100%
100%

0%
0%
x

0%
0%
x

0%
0%
x

0%
0%
x

359.572
410.457
435.413
459.622
489.957
523.823
561.119
603.405
650.760
701.155
754.723
2.769.996 2.979.824 3.160.997 3.336.749 3.556.974 3.802.832 4.073.594 4.380.580 4.724.368 5.090.223 5.479.116
3.999
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
403.915

357.429

364.578

370.046

379.297

389.918

401.615

415.270

430.635

446.138

461.753

205.407
198.508
0

204.642
152.787
xxx

208.735
155.843
xxx

211.866
158.180
xxx

217.163
162.135
xxx

223.243
166.675
xxx

229.940
171.675
xxx

237.758
177.512
xxx

246.555
184.080
xxx

255.431
190.707
xxx

264.371
197.381
xxx

411.300

829.500

387.090

392.896

402.719

413.995

426.415

440.913

457.227

473.687

490.266

850
404.472
5.978

0
829.500
xxx

0
387.090
xxx

0
392.896
xxx

0
402.719
xxx

0
413.995
xxx

0
426.415
xxx

0
440.913
xxx

0
457.227
xxx

0
473.687
xxx

0
490.266
xxx
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Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego
Wynagrodzenia (z narzutami)
Pozostałe wydatki rzeczowe
Inwestycje

100%
100%
100%

0%
0%
x

0%
0%
x

100%
100%
100%

0%
0%
x

0%
0%
x

Kultura Fizyczna i Sport
Wynagrodzenia (z narzutami)
Pozostałe wydatki rzeczowe
Inwestycje
Różne rozliczenia
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294.484

286.000

291.720

296.096

303.498

311.996

321.356

332.282

344.577

356.981

369.476

0
294.484

0
286.000
xxx

0
291.720
xxx

0
296.096
xxx

0
303.498
xxx

0
311.996
xxx

0
321.356
xxx

0
332.282
xxx

0
344.577
xxx

0
356.981
xxx

0
369.476
xxx

150.553

107.200

109.344

110.984

113.759

116.944

120.452

124.548

129.156

133.806

138.489

22.740
73.767
54.046

20.800
86.400
xxx

21.216
88.128
xxx

21.534
89.450
xxx

22.073
91.686
xxx

22.691
94.253
xxx

23.371
97.081
xxx

24.166
100.382
xxx

25.060
104.096
xxx

25.962
107.843
xxx

26.871
111.618
xxx

0

67.846

69.203

70.241

71.997

74.013

76.233

78.825

81.742

84.684

87.648

Wynagrodzenia (z narzutami) 100% 0% 0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pozostałe wydatki rzeczowe
100% 0% 0%
0
67.846
69.203
70.241
71.997
74.013
76.233
78.825
81.742
84.684
87.648
Inwestycje
x
x
x
0
0
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Pobór podatków
45.938
47.232
48.177
48.899
50.122
51.525
53.071
54.875
56.906
58.954
61.018
Wynagrodzenia (z narzutami) 100% 0% 0%
41.937
35.850
36.567
37.116
38.043
39.109
40.282
41.651
43.193
44.747
46.314
Pozostałe wydatki rzeczowe
100% 0% 0%
4.001
11.382
11.610
11.784
12.078
12.417
12.789
13.224
13.713
14.207
14.704
Inwestycje
100%
x
x
0
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
WYDATKI NA ZADANIA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZLECONE
WYDATKI NA INWESTYCJE (RAZEM) - lata
xxx 1.232.178 7.060.000 11.464.600 14.413.600 4.947.000 13.490.000 1.750.000
0
0
0
projekcji
Koszty eksploatacji
xxx
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
inwestycji
Wydatki razem
13.156.217 13.605.333 19.300.82 24.027.155 27.474.957 18.508.720 27.636.829 16.569.513 15.574.571 16.358.001 17.170.294
Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)
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C. PROJEKCJA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH
2006
Dochody:
Subwencje, dotacje, środki pozabudżetowe
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Dotacje i środki pozabudżetowe na zad.
bież.
Środki na realizację inwestycji
dotacje zewnętrzne, w tym z f. strukturalnych
pozostałe środki pozabudżetowe
Przychody uzyskiwane po realizacji inwestycji
Dochody własne gminy
Podatki i opłaty lokalne
Udziały we wpływach z podatku dochodowego
Dochody z majątku gminy
Pozostałe dochody
Wydatki bieżące:
Wynagrodzenia (z narzutami)
Pozostałe wydatki rzeczowe
Koszty eksploatacji inwestycji

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

13.910.543 13.573.028 19.728.660 24.235.927 27.003.048 19.503.800 27.036.347 17.902.073 17.697.678 18.447.814 19.232.654
9.787.485

8.757.083 14.760.022 19.100.306 21.671.654 13.954.751 21.267.696 11.911.572 11.477.076 11.993.939 12.536.610

5.856.393

5.602.880

5.759.761

5.932.553

6.134.260

6.361.228

6.590.232

6.820.890

7.059.621

7.299.649

7.547.837

2.749.005

2.902.703

3.062.761

3.240.842

3.442.833

3.668.273

3.904.964

4.153.182

4.417.454

4.694.291
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0
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0

0

0

0
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0

0

0

0

0
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-514.978

-463.350

26.059

133.452

-428.249

949.705

-643.982
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2.084.989

2.089.813

2.062.360

Stan środków pieniężnych na koniec
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302.135
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983.102

339.120

1.632.295

3.717.283

5.807.097

7.869.457

Inwestycje (bez odsetek w trakcie realizacji)
Środki własne
Kredyty i pożyczki preferencyjne
Kredyty komercyjne
Dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne)
Środki pozabudżetowe
Wolne środki po inwestycjach
Kredyty/pożyczki otrzymane
Roczne przepływy gotówki netto

2.319.040
0
0
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D. WSKAŹNIKI
Wskaźnik obsługi zadłużenia do
dochodów
Wskaźnik długu do dochodów
Dynamika dochodów
Dynamika dochodów własnych
Dynamika wydatków bieżących
Roczne przepływy gotówki jako
% dochodów
Stan środków pieniężnych na koniec roku jako % dochodów
Stan środków pien. na koniec roku
jako % dochodów własnych
Wolne środki jako % dochodów
Wolne środki jako % dochodów
własnych
Inwestycje jako % dochodów
Inwestycje jako % dochodów własnych
Inwestycje jako % wolnych środków
Inwestycje jako % wydatków ogółem
Obsługa zadłużenia jako % inwestycji
Obsługa zadłużenia jako % wolnych środków
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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2,5%

3,2%

2,0%

0,3%

0,4%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,0%

0,0%

7,3%

4,3%
-2,4%
16,8%
8,7%

0,9%
45,4%
3,2%
-1,1%

0,4%
22,8%
3,4%
2,6%

0,6%
11,4%
3,8%
4,0%

0,6%
-27,8%
4,1%
3,8%

0,3%
38,6%
4,0%
4,3%

0,2%
-33,8%
3,8%
4,8%

0,0%
-1,1%
3,8%
5,1%

0,0%
4,2%
3,7%
5,0%

0,0%
4,3%
3,8%
5,0%

-3,7%

-3,4%

0,1%

0,6%

-1,6%

4,9%

-2,4%

7,2%

11,8%

11,3%

10,7%

5,5%

2,2%

1,7%

1,9%

0,1%

5,0%

1,3%

9,1%

21,0%

31,5%

40,9%

18,6%

6,3%

6,6%

9,0%

0,6%

17,7%

5,9%

27,2%

59,8%

90,0%

117,5%

18,2%

8,8%

38,0%

48,2%

51,6%

30,5%

47,7%

17,2%

12,0%

11,3%

10,7%

61,4%

24,9%

150,7%

227,3%

261,5%

107,1%

223,4%

51,5%

34,1%

32,4%

30,8%

12,8%

9,1%

35,8%

47,3%

53,4%

25,4%

49,9%

9,8%

0,0%

0,0%

0,0%

43,1%

25,6%

142,1%

223,2%

270,4%

89,2%

233,9%

29,2%

0,0%

0,0%

0,0%

70,2%

102,7%

94,3%

98,2%

103,4%

83,3%

104,7%

56,8%

0,0%

0,0%

0,0%

13,5%

9,1%

36,6%

47,7%

52,5%

26,7%

48,8%

10,6%

0,0%

0,0%

0,0%

75,4%

40,5%

5,8%

0,7%

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

52,9%

41,6%

5,5%

0,7%

0,8%

0,8%

0,3%

1,3%

1,8%

0,0%

0,0%
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E. ANALIZA MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH I ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ
Kredyty/pożyczki
Nadwyżka z poprzedniego roku
Obsługa zadłużenia

16 000 000

Wolne środki
Inwestycje

14 000 000
12 000 000

2006

2007

2008

2009

2010

13 490 000
2011

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)
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F. WSKAŹNIKI OBSŁUGI DŁUGU I ZADŁUŻENIA

16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%

7,3%
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4,0%

4,3%
2,5%
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0,2% 0,2%

0,9%

0,0%
2006

0,3% 0,4% 0,2%
0,2% 0,2%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów
Wskaźnik długu do dochodów
Maksymalny dozwolony wskaźnik obsługi zadłużenia

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)
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G. RZECZYWISTA ORAZ MAKSYMALNA OBSŁUGA ZADŁUŻENIA W STOSUNKU DO DOCHODÓW

27 036 347

19 232 654

18 447 814

2,5%

17 697 678

13 573 028

10 000 000
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15 000 000
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3,0%
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H. RZECZYWISTA ORAZ MAKSYMALNA KWOTA ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU W STOSUNKU DO
DOCHODÓW
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I. WSKAŹNIKI WOLNYCH ŚRODKÓW
dochody
wolne środki
obsługa zadłużenia jako % wolnych środków
wolne środki jako % dochodów

60,0%

27 036 347

50,0%

19 232 654

18 447 814

17 697 678

40,0%

17 902 073

19 503 800

13 573 028

10 000 000

13 910 543

15 000 000

24 235 927

20 000 000

19 728 660

25 000 000

27 003 048

30 000 000

30,0%

20,0%

5 000 000

10,0%

0

0,0%
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie (historyczne); projekcja programu MAFI (prognoza)

2013

2014

2015

2016

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn wraz z Lokalnym Programem Rewitalizacji

182

9. SYSTEM WDRAŻANIA
System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn z Lokalnym
Programem Rewitalizacji Miasta jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy
strukturalnej Unii Europejskiej. Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie –
beneficjentów korzystających ze środków finansowych funduszy strukturalnych obowiązek
przestrzegania zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w Rozporządzeniu
ramowym nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r.
Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków według
źródeł ich pochodzenia. Korzystanie ze środków własnych, jak i środków unijnych wymusza
konieczność sprostania wielu wymogom formalnym, głównie za sprawą odmiennych zasad
wykorzystania danych środków finansowych.

9.1. Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta
Stawiszyn z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta
Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Rozwoju Gminy i Miasta
Stawiszyn z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta będzie pełnił specjalnie powołany
zespół w skład, którego wejdą:
Wiesław Szymczak
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Anna Manikowska
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Dariusz Bawoł
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Bartłomiej Kalinowski
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Zdzisław Wiksleben
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Stawiszynie
Danuta Pilarczyk
Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w
Stawiszynie
Andrzej Rachwał
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Justyna Urbaniak
Pzewodnicząca Komisji Społecznej Rady Miejskiej w
Stawiszynie
Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi:
ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Planu,
zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi
wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad
konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad
zawierania kontraktów publicznych,
zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz
przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,
zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji
Planu,
przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Planu, zbieranie informacji do
rocznego raportu o nieprawidłowościach,
dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.
Do właściwej oceny Planu Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać
z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.
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9.2. Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn
z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta
Urząd Gminy i Miasta jako instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta
Stawiszyn z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta jest odpowiedzialny za:
kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji podległych
– beneficjentów pomocy,
kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i z zapisami
w Planie,
ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów,
zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.
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10. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA
SPOŁECZNA
10.1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta
Stawiszyn z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta
Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy i Miasta Stawiszyn z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta posiada Rada
Miejska. Instytucja Zarządzająca współpracuje z Burmistrzem, Sekretarzem i Skarbnikiem,
których główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie
oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub nieuzasadnionej
rezygnacji z realizacji zadania.

10.2. Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn
z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta
Skuteczność Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn z Lokalnym Programem
Rewitalizacji Miasta będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez
Burmistrza oraz Radę Miejską przy pomocy wskaźników postępu realizacji i oceny
skuteczności wdrażanych projektów określonych w poszczególnych programach
operacyjnych i w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki.

10.3. Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn
z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta
Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest:
zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się
o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących
rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu Gminy,
zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz
obowiązujących w tym zakresie procedurach,
zapewnienie bieżącej informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy
wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy,
inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym
zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie
i realizowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn z Lokalnym
Programem Rewitalizacji Miasta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych
poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia
wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. takich
jak: internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu
usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn z Lokalnym Programem Rewitalizacji
Miasta.
Wszelkie działania podejmowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gminy
i Miasta Stawiszyn z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta będą uwzględniały
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specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz użytych instrumentów
w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczność. Grupami docelowymi Planu są:
społeczeństwo – to bezpośredni beneficjent – kształtowanie i informowanie opinii
publicznej poprzez przekazywanie powszechnej wiedzy o działaniach Unii
Europejskiej, o wdrażaniu i wykorzystaniu środków wspólnotowych, o korzyściach
płynących z członkostwa, o budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów
zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, co przyczyni się do poparcia dla
inwestycji,
beneficjenci to osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające
z wdrażanej pomocy:
jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego,
podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź
realizujące zadania jednostki samorządu terytorialnego,
podmioty gospodarcze,
organizacje zrzeszające przedsiębiorców,
organizacje pozarządowe,
inne organizacje społeczne,
media.
Szczególnie istotną jest potrzeba kształtowania pozytywnego wizerunku Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Za jego
pośrednictwem należy kształtować świadomość w zakresie istnienia oraz możliwości
pozyskania środków dla jednostek samorządu terytorialnego, a od tego uzależnione jest
wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej.
Aby osiągnąć cele związane z informacją i promocją Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
i Miasta Stawiszyn z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta będą stosowane m.in.
następujące środki i instrumenty:
konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje – propagujące informacje
o możliwościach wykorzystania środków unijnych, o rezultatach wsparcia UE oraz
upowszechniające wiedzę na ten temat,
wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody
prezentacji osiągnięć w zakresie inicjatyw z wykorzystaniem środków unijnych
informowanie o projektach i ich promocja przez beneficjentów – dbanie
o przekazywanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu Gminy
odpowiedzialnych za spełnienie wymogów w tym zakresie
serwisy internetowe – to szybkie i ogólnodostępne źródło informacji na temat
możliwości pozyskania pomocy unijnej, zaś dla opinii publicznej będzie to
kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Planu i wsparciu ze środków Unii
Europejskie dla Gminy,
publikacje, broszury informacyjne, plakaty, reklamy, materiały audio – wizualne, ulotki
– pozwalają w łatwy, przystępny i atrakcyjny sposób przekazywać wiedzę o Unii
Europejskiej i dostępnej pomocy, a także o roli instytucji samorządowych
w zarządzaniu tą pomocą
współpraca z mediami – publikacje prasowe, artykuły, relacje, wiadomości w lokalnej
i regionalnej telewizji oraz rozgłośniach radiowych, audycje, reklamy czy ogłoszenia to
kluczowe źródła przekazu wszelkich informacji o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy i Miasta Stawiszyn z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta
w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej.
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13. ZAŁĄCZNIK 1 – TABELE PROJEKTÓW NA OBSZARZE
REWITALIZOWANYM
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Projekt 1A

Odnowa elewacji budynku Ratusza

Nazwa projektu
Cele projektu

Dostosowanie elewacji budynku do
architektury historycznej miasta

Odbiorcy

Mieszkańcy
Goście

Czas realizacji projektu

2009

Łączny koszt
projektu

200.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Gmina i Miasto Stawiszyn

Źródła
finansowania
projektu

Środki UE - 85%
Budżet samorządu 15%

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie
Zadanie
1. Odnowienie elewacji budynku Ratusza poprzez:
malowanie elewacji
odnowę detali architektonicznych
odnowę wieży wraz z remontem zabytkowego zegara
wymianę rur i rynien spustowych.

Wskaźniki realizacji zadań
Produktu
Odnowiona powierzchnia
Wymienione rury i rynny spustowe
Rezultatu
Wzrost estetyki miasta w opinii mieszkańców
Wzrost liczby turystów

Sfera działań

Przestrzenna

Wartość
wskaźnika
300 m2
70 mb

20 % ocen
pozytywnych
liczba lub
3% wzrostu
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Projekt 1B
Budowa wiaty przystankowej

Nazwa projektu
Cele projektu

Rozwój infrastruktury

Odbiorcy

Mieszkańcy
Przyjezdni

Czas realizacji projektu

2009

Łączny koszt
projektu

200.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Gmina i Miasto Stawiszyn

Źródła
finansowania
projektu

Środki UE - 85%
Budżet samorządu 15%

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie
Zadanie

1. Budowa wiaty przystankowej wraz z pomieszczeniami usługowo-handlowymi na
Placu Wolności z architekturą dostosowaną do architektury historycznej części
miasta

Wskaźniki realizacji zadań

Sfera działań
Przestrzenna
Gospodarcza

Wartość
wskaźnika

Produktu:
Powierzchnia wiaty
Liczba pomieszczeń usługowo-handlowych
Powierzchnia pomieszczeń usługowo-handlowych

120,00 m2
3 sztuki
90,00 m2

Rezultatu:
Osoby korzystające z wiaty przystankowej
Nowe miejsca pracy
Klienci obiektów usługowo-handlowych
Wzrost dochodów budżetu gminy

1.800 osób
1 osoba
300 osób
1.800 zł/rok
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Projekt 1C
Budowa zieleńców i urządzenie małej architektury

Nazwa projektu
Cele projektu

Poprawa stanu zieleni, przystosowanie
małej architektury do architektury
historycznej części miasta

Odbiorcy

Mieszkańcy
Przejezdni
Turyści

Czas realizacji projektu

2009

Łączny koszt
projektu

250.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Gmina i Miasto Stawiszyn

Źródła
finansowania
projektu

Środki UE - 85%
Budżet samorządu 15%

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie
Zadanie

Sfera działań

1. Budowa zieleńców

Przestrzenna
Społeczna

2. Urządzenie małej architektury (ławki, kosze na śmieci)

Przestrzenna
Społeczna

3. Budowa fontanny miejskiej

Przestrzenna
Społeczna

Wskaźniki realizacji zadań
Produktu:
Powierzchnia zieleńców nasadzenia drzew i krzewów
Elementy małej architektury
Fontanna miejska
Rezultatu:
Wzrost estetyki miasta w opinii mieszkańców
Wzrost liczby turystów

Wartość
wskaźnika
800 m2
100 szt
1 szt.

60% ocen
pozytywnych
3% wzrostu
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Projekt 2
Nazwa projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze rewitalizowanym

Cele projektu

Poprawa stanu środowiska

Odbiorcy

Mieszkańcy miasta
Firmy

Czas realizacji projektu

2008-2009

Łączny koszt
projektu

1.000.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Gmina i Miasto Stawiszyn

Źródła
finansowania
projektu

Środki UE - 85%
Budżet samorządu 15%

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie
Zadanie
1. Budowa sieci kanalizacyjnej z rur PVC:
Plac Wolności
ul. Kaliska
ul. Piekarska
ul. Starościńska
ul. Szkolna

Wskaźniki realizacji zadań
Produktu:
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej

Sfera działań

Przestrzenna
Społeczna

Wartość
wskaźnika
900 m

Rezultatu:
Liczba gospodarstw domowych, podłączonych do nowej sieci kanalizacyjnej
41
Liczba innych podmiotów, podłączonych do nowej sieci (usługi, handel,
8
oświata, ZOZ-pogotowie
- 10%
Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego
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Projekt 3
Nazwa projektu

Wymiana rur wodociągowych na obszarze rewitalizowanym

Cele projektu

Modernizacja sieci wodociągowej

Odbiorcy

Mieszkańcy
Firmy

Czas realizacji projektu

2009-2010

Łączny koszt
projektu

200.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Gmina i Miasto Stawiszyn

Źródła
finansowania
projektu

Środki UE - 85%
Budżet samorządu 15%

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie
Zadanie

1. Wymiana rur wodociągowych z azbestowo-cementowych na PCV na obszarze
rewitalizowanym:
Plac Wolności
ul. Piekarska
ul. Kościelna
ul. Zamkowa
ul. 1-go Maja
ul. Piskorzewska
ul. Ciasna
część ul. Kaliskiej
ul. Konińska
Szosa Konińska
ul. Szkolna

Wskaźniki realizacji zadań
Produktu:
Długość wymienionych rur PCV Ø 110
Liczba i długość wymienionych przyłączy wodociągowych – 200 szt. o dł. 1,6
km
Rezultatu:
Liczba gospodarstw domowych i innych podmiotów, podłączonych do
wymienionej sieci wodociągowej
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez zmniejszenie zachorowalności

Sfera działań

Przestrzenna
Społeczna

Wartość
wskaźnika
2.000 m
200 szt.,
1.600 m
łącznie 200
5%
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Projekt 4
Nazwa projektu

Budowa chodników i nawierzchni ulic na obszarze rewitalizowanym

Cele projektu

Poprawa stanu nawierzchni dróg
miasta w jego historycznej części

Odbiorcy

Mieszkańcy
Przejezdni
Turyści

Czas realizacji projektu

2009

Łączny koszt
projektu

950.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Gmina i Miasto Stawiszyn

Źródła
finansowania
projektu

Środki UE - 85%
Budżet samorządu 15%

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie
Zadanie
1. Budowa chodników i nawierzchni ulic z kostki brukowej:
Pl. Wolności
ul. Kościelna
ul. Zamkowa
ul. Piekarska
ul. Piskorzewska
część ul. Kaliskiej
część ul. Konińskiej
ul.1 Maja
ul. Niecała
ul. Ciasna
Wskaźniki realizacji zadań
Produktu:
Powierzchnia chodników i ulic:
Plac Wolności
ul. Kościelna
ul. Zamkowa
ul. Piekarska
ul. Piskorzewska
część ul. Kaliskiej
część ul. Konińskiej
ul. 1 Maja
ul. Niecała
ul. Ciasna
Razem:
Rezultatu:
Użytkownicy ulic
Użytkownicy chodników
Wzrost estetyki miasta w opinii mieszkańców
Wzrost liczby turystów

Sfera działań

Przestrzenna
Społeczna

Wartość
wskaźnika
4.100 m2
2.160 m2
498 m2
504 m2
574 m2
800 m2
700 m2
300 m2
706 m2
215 m2
10.557 m2

400pojazdów
700 osób
100% ocen
pozytywnych
3%
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Projekt 5
Modernizacja oświetlenia ulicznego

Nazwa projektu

Cele projektu

Poprawa stanu technicznego
oświetlenia, dostosowanie opraw
oświetleniowych wraz z słupami do
historycznego układu urbanistycznego
miasta

Odbiorcy

Mieszkańcy
Przejezdni
Turyści

Czas realizacji projektu

2009

Łączny koszt
projektu

190.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Gmina i Miasto Stawiszyn

Źródła
finansowania
projektu

Środki UE - 85%
Budżet samorządu 15%

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie
Zadanie

1. Zaprojektowanie i wymiana bądź instalacja nowego oświetlenia ulicznego:
Plac Wolności
ul. Kościelna
ul. Zamkowa
ul. Piekarska
ul. Ciasna
ul. 1 Maja
ul. Piskorzewska
ul. Targowa

Wskaźniki realizacji zadań
Produktu:
Zainstalowane punkty oświetleniowe
Rezultatu:
Użytkownicy
Spadek przestępczości
Wzrost estetyki miasta w opinii mieszkańców
Wzrost liczby turystów

Sfera działań

Przestrzenna
Społeczna

Wartość
wskaźnika
55 szt.
2.000 osób
2%
100 % ocen
pozytywnych
3%
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Projekt 6

Nazwa projektu

Odnowa budynku przy ul. Zamkowej w Stawiszynie (siedziby
Komisji Przeciwalkoholowej, Świetlicy Terapeutycznej, Poczty i
Telekomunikacji, ZHR, itp.)

Cele projektu

Dostosowanie elewacji budynku do
architektury historycznej miasta

Odbiorcy

Użytkownicy budynku
Klienci

Czas realizacji projektu

2009

Łączny koszt
projektu

550.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Gmina i Miasto Stawiszyn

Źródła
finansowania
projektu

Środki UE - 85%
Budżet samorządu 15%

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie
Zadanie

Sfera działań

1. Odnowa budynku, polegająca na:
termoizolacji
odnowieniu elewacji budynku poprzez malowanie elewacji wraz z odnową
detali architektonicznych
wymianie rur i rynien spustowych
wymianie pokrycia dachowego

Przestrzenna

2. Budowa szaletu na tyłach budynku

Przestrzenna
Społeczna
Gospodarcza

Wskaźniki realizacji zadań
Produktu:
Powierzchnia termoizolacji
Powierzchnia odnowionej elewacji
Długość wymienionych rynien i rur spustowych
Powierzchnia wymienionego dachu
Powierzchnia szaletu
Rezultatu:
Obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej w budynku
Wzrost estetyki miasta w opinii mieszkańców
Liczba użytkowników szaletu
Liczba nowych miejsc pracy

Wartość
wskaźnika
700 m2
700 m2
80 mb
250 m2
50 m2
40% i zł
50% ocen
pozytywnych
50-100
osoby
1 etat
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Projekt 7
Remont zabytkowego kościoła rzymsko-katolickiego

Nazwa projektu
Cele projektu

Poprawa stanu technicznego obiektu

Odbiorcy

Parafia
Parafianie
Turyści

Czas realizacji projektu

2008-2010

Łączny koszt
projektu

1.000.000

Beneficjent (inwestor)

Parafia Rzymsko-Katolicka św.
Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie

Źródła
finansowania
projektu

Środki UE - 85%
Srodki własne – 15%

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie

Sfera działań

Zadanie
1. Prace remontowe:
wymiana pokrycia dachowego - dachówki ceramicznej
remont konstrukcji drewnianej dachu z wymianą elementów konstrukcji
drewnianej dachu budynku głównego kościoła
remont wieży kościoła (wymiana pokrycia z blachy, wymiana konstrukcji
drewnianej, wymiana stolarki okiennej)

2. Oświetlenie budynku kościoła

Przestrzenna

Przestrzenna

Wartość
wskaźnika

Wskaźniki realizacji zadań
Produktu:
Powierzchnia wymienionej dachówki ceramicznej
Powierzchnia wymienionej konstrukcji drewnianej dachu
Liczba lamp oświetleniowych kościoła
Liczba wymienionych okien w wieży kościoła
Długośc rynien
Długość rur spustowych

1.400 m2
350 m2
4 szt
5 szt/40 m2
50 mb
60 mb
-

Rezultatu:
Wzrost estetyki miasta w opinii mieszkańców
Wzrost liczby turystów

70% ocen
pozytywnych
5%
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Projekt 8
Nazwa projektu

Remont zabytkowego kościoła ewangelickiego w Stawiszynie wraz z
przyległym cmentarzem i terenem przykościelnym

Cele projektu

Poprawa estetyki i stanu technicznego
obiektu

Odbiorcy

Parafia
Parafianie
Turyści

Czas realizacji projektu

2008-2010

Łączny koszt
projektu

1.500.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Parafia Ewangelicko-Augsburska w
Stawiszynie, Parafia EwangelickoAugsburska w Kaliszy

Źródła
finansowania
projektu

Środki UE - 85%
Środki własne – 15%

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie
Zadanie

Prace remontowe kościoła:
wymiana pokrycia dachowego - dachówki ceramicznej
remont konstrukcji drewnianej dachu z wymianą elementów konstrukcji
drewnianej dachu budynku głównego kościoła
remont wieży kościoła i ścian zewnętrznych
remont drewnianych konstrukcji wnętrza kościoła
uporzadkowanie terenu przykościelnego (cmentarza), naprawa ogrodzenia
Wskaźniki realizacji zadań
Produktu:
Powierzchnia wymienionej dachówki ceramicznej
Powierzchnia wymienionej konstrukcji drewnianej dachu
Powierzchnia wyremontowanej wieży kościoła
Długość naprawionego ogrodzenia
Powierzchnia drewnianych rekonstrukcji wnętrza
Powierzchnia uporządkowanego terenu przykościelnego
Rezultatu:
Wzrost estetyki miasta w opinii mieszkańców
Wzrost liczby turystów
Polepszenie bezpieczeństwa w obszarze zabudowy

Sfera działań

Przestrzenne

Wartość
wskaźnika
1.000 m2
300 m2
3500 m2
100 mb
2.000 m²
5.000 m²

50 % ocen
pozytywnych
50%
- 50%
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Projekt 9
Nazwa projektu

Remont budynku Zespołu Szkół w Stawiszynie wraz z
termomodernizacją budynków

Cele projektu

Poprawa stanu technicznego budynku
oświaty

Odbiorcy

Użytkownicy budynku

Czas realizacji projektu

2008-2010

Łączny koszt
projektu

980.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Gmina i Miasto Stawiszyn

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie

Zespół Szkół w Stawiszynie

Źródła
finansowania
projektu

Środki UE - 85%
Budżet samorządu 15%

Zadanie

Sfera działań

1. Ocieplenie ścian budynku warstwą styropianu wraz z malowaniem elewacji (dwa
Przestrzenne
budynki szkolne)

2. Ocieplenie i pokrycie stropodachu (dwa budynki szkolne)

Przestrzenne

3. Wymiana rynien i rur spustowych (dwa budynki szkolne)

Przestrzenne

4. Wymiana okien w małym budynku szkolnym

Przestrzenne

5. Modernizacja kotłowni z węglowej na olejową

Przestrzenne

Wskaźniki realizacji zadań

Wartość
wskaźnika

Produktu:
Powierzchnia ocieplonych i pomalowanych ścian
Powierzchnia dachu
Długość rynien i rur spustowych
Liczba wymienionych okien
Kotłownia olejowa wraz z instalacją c.o.

2.920 m2
1.372 m2
500 mb
40 szt.
1 szt

Obniżenie kosztów zużycia energii cieplnej w budynku

40%

Rezultatu:
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Projekt 10
Nazwa projektu

Budowa hali sportowo-widowiskowej w Stawiszynie

Cele projektu

Stworzenie warunków do rozwoju
sportu i rekreacji w gminie

Odbiorcy

Użytkownicy hali

Czas realizacji projektu

2007-2009

Łączny koszt
projektu

6.900.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Gmina i Miasto Stawiszyn

Źródła
finansowania
projektu

Środki UE - 85%
Budżet samorządu 15% Urząd
Marszałkowski

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie
Zadanie

Sfera działań

1. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej

Przestrzenne
Społeczne

2. Budowa zaplecza sanitarnego (sanitariatów, pryszniców, szatni)

Przestrzenne
Społeczne

3. Budowa zaplecza technicznego

Przestrzenne
Społeczne

Wskaźniki realizacji zadań

Wartość
wskaźnika

Produkty:

wymiary boiska do piłki ręcznej
wymiary boiska do siatkówki
wymiary boiska do koszykówki
trybuny dla widzów (miejsca stałe)
trybuny dla widzów (teleskopowe)

1.659,89 m²
36 x 24 m
wys. 11 m
20 x 36 m
9 x 18 m
15 x 28 m
147 miejsc
208 miejsc

liczba użytkowników:
młodzież szkolna
młodzież pozaszkolna
dorośli

570 osób
400 osób
2.000 osób

powierzchnia zabudowy (hala i zaplecze)
wymiary areny sportowej

Rezultatu:
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Projekt 11
Nazwa projektu

Budowa boisk przy hali sportowo-widowiskowej w Stawiszynie

Cele projektu

Stworzenie warunków do rozwoju
sportu i rekreacji w gminie

Odbiorcy

Użytkownicy boisk

Czas realizacji projektu

2009

Łączny koszt
projektu

1.200.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Gmina i Miasto Stawiszyn

Źródła
finansowania
projektu

Środki UE - 85%
Budżet samorządu 15%

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie
Zadanie

Sfera działań

1.

Budowa boiska do piłki nożnej

Przestrzenne
Społeczne

2.

Budowa boiska wielofunkcyjnego

Przestrzenne
Społeczne

3.

Budowa bieżni oraz skoczni w dal

Przestrzenne
Społeczne

Wskaźniki realizacji zadań
Produktu:
Boisko wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna)
Siatkówka
Koszykówka
Piłka ręczna
Boisko do piłki nożnej
Boisko wielofunkcyjne (lekkoatletyczne)
Bieżnia na cztery tory
Skocznia do skoku w dal i trójskoku

Wartość
wskaźnika
22 x 44 m
9 x 18
15 x 26
20 x 40
28 x 44 m
20 x 40 m
80 m
1 szt.

Rezultatu:
Liczba użytkowników:
Młodzież szkolna
Młodzież pozaszkolna
Dorośli
Nowe etaty

570 osób
400 osób
2.000 osób
1 osoba
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Projekt 12
Nazwa projektu

Modernizacja boiska GLZS w Stawiszynie

Cele projektu

Poprawa warunków do rozwoju sportu
i rekreacji w gminie

Odbiorcy

Użytkownicy boiska

Czas realizacji projektu

2012

Łączny koszt
projektu

400.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Gmina i Miasto Stawiszyn

Źródła
finansowania
projektu

Środki UE - 85%
Budżet samorządu 15%

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie
Zadanie
1. Modernizacja boiska, polegająca na
dodatkowe trybuny na 100 osób
wymiana ogrodzenia
wymiana nawierzchni z odwodnieniem
boisko do siatkówki
korty
modernizacja zaplecza technicznego

Wskaźniki realizacji zadań

Sfera działań

Przestrzenne
Społeczne

Wartość
wskaźnika

Produktu:
Zmodernizowana powierzchnia boiska do piłki nożnej wraz z
odwodnieniem
Liczba obiektów sportowych
Dodatkowe trybuny
Ogrodzenie obiektu
Szatnia wraz z zapleczem socjalnym
Boiska wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka, tenis ziemny)

6.000 m²
1 szt
100 osób
440 mb
80 m²
1.200 m²

Liczba użytkowników:
Liczba uczniów i młodzieży korzstających z obiektów sportowych

1.800 osób
300 osób

Rezultatu:
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Projekt 13
Nazwa projektu

Monitoring wizyjny w centrum miasta

Cele projektu

Zwiększenie bezpieczeństwa
publicznego w mieście

Odbiorcy

Mieszkańcy Miasta
Goście

Czas realizacji projektu

2009

Łączny koszt
projektu

60.000 zł i 40.000 zł
w następnych latach

Beneficjent (inwestor)

Gmina i Miasto Stawiszyn

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie

Posterunek Policji w Stawiszynie

Źródła
finansowania
projektu

Środki UE - 85%
Budżet samorządu 15%

Zadanie

Sfera działań

1. Zainstalowanie kamer do monitoringu wizyjnego:
Plac Wolności – 2 kamery
Park Miejski - 2
Szkoła (na zewnątrz) i boisko - 2
Plac zabaw - 1
Budynek Urzędu - 2

Przestrzenne

2. Organizacja centrum monitoringu:
organizacja siedziby (w budynku Policji)
zakup i instalacja sprzętu
ewentualne utworzenie dodatkowych etatów

Przestrzenne
Społeczne
Gospodarcze

Wskaźniki realizacji zadań
Produktu:
Liczba zainstalowanych kamer
Powierzchnia siedziby centrum monitoringu, liczba pomieszczeń
Rodzaj i liczba sprzętu w centrum monitoringu
Liczba nowych miejsc pracy
Rezultatu:
Spadek przestępczości na monitorowanym obszarze

Wartość
wskaźnika
9 szt.
20 m2, szt.1

1 szt.
1 etat

o 30%
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Projekt 14
Nazwa projektu

Organizacja doradztwa zawodowego

Cele projektu

Zmniejszenie bezrobocia w gminie

Odbiorcy

Mieszkańcy gminy

Czas realizacji projektu

Od 2008 roku

Łączny koszt
projektu

40.000 zł w I roku
i 30.000 rocznie w
następnych latach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Kierownik Świetlicy Środowiskowej

Źródła
finansowania
projektu

Środki UE - 85%
Budżet samorządu 15%

Beneficjent (inwestor)
Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie

Zadanie

Sfera działań

1. Utworzenie miejsca na realizację zadań projektu (adaptacja pomieszczenia, zakup
sprzętu i materiałów)

Przestrzenna

2. Rozpowszechnienie informacji na temat nowego projektu wśród mieszkańców
gminy

Społeczna

3. Zatrudnienie doradcy zawodowego i prowadzenie usługi doradztwa

Społeczna
Gospodarcza

4. Gromadzenie informacji o lokalnym rynku pracy

Społeczna
Gospodarcza

Wskaźniki realizacji zadań

Wartość
wskaźnika

Produktu
Liczba godzin doradztwa miesięcznie
Liczba osób korzystających z doradztwa

16 godz.
50 osób

Rezultatu
Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych na terenie gminy

1%
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Projekt 15
Nazwa projektu

Organizacja poradnictwa psychologicznego

Cele projektu

Zwiększenie dostępności pomocy
psychologicznej dla mieszkańców
gminy

Odbiorcy

Mieszkańcy gminy

Czas realizacji projektu

Od 2008 roku

Łączny koszt
projektu

40.000 zł w I roku
i 30.000 rocznie w
następnych latach

Beneficjent (inwestor)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Źródła
finansowania
projektu

Środki UE - 85%
Budżet samorządu 15%

Zadanie

Sfera działań

1. Utworzenie miejsca na realizację zadań projektu (adaptacja pomieszczenia, zakup
sprzętu i materiałów – koszt około 10.000 zł)

Przestrzenna

2. Rozpowszechnienie informacji na temat nowego projektu wśród mieszkańców
gminy

Społeczna

3. Zatrudnienie psychologa i prowadzenie usługi doradztwa

Społeczna
Gospodarcza

Wskaźniki realizacji zadań

Wartość
wskaźnika

Produktu
Liczba godzin doradztwa miesięcznie
Liczba osób korzystających z doradztwa

16 godz.
100 osób

Rezultatu
Zmniejszenie liczby osób, korzystających z pomocy społecznej
Zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną

10 osób
5.000 zł/ rok
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Projekt 16
Rozwój orkiestry dętej OSP w Stawiszynie

Nazwa projektu
Cele projektu

Zwiększenie roli orkiestry w życiu
gminy, zwiększenie liczby członków
zespołu

Odbiorcy

Mieszkańcy gminy

Czas realizacji projektu

2008-2009

Łączny koszt
projektu

50.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Miejsko-Gmina Orkiestra Dęta OSP
Stawiszyn

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie

Gmina i Miasto Stawiszyn

Źródła
finansowania
projektu

Urząd Gminy i Miasta
OSP Stawiszyn

Zadanie

Sfera działań

1. Remont pomieszczeń, zajmowanych przez orkiestrę

Przestrzenna

2. Pozyskanie nowych członków zespołu

Społeczna

3. Zakup instrumentów muzycznych

Społeczna

4. Szkolenie członków zespołu w grze na instrumentach muzycznych

Społeczna

5. Koncertowanie na terenie gminy i miasta

Społeczna

Wskaźniki realizacji zadań
Produktu
Zakres rzeczowy i finansowy remontu
Liczba nowych członków zespołu
Liczba i koszt zakupionych instrumentów
Rezultatu
Liczba koncertów rocznie

Wartość
wskaźnika
35.000 zł
15 osób
15 sztuk
15.000 zł
20 szt
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Projekt 17
Nazwa projektu

Szkolny Ośrodek Karier przy Zespole Szkół w Stawiszynie

Cele projektu

Przygotowanie młodzieży do wejścia
na rynek pracy

Odbiorcy

Uczniowie Zespołu
Szkół
w Stawiszynie

Czas realizacji projektu

X 2008 – VI 2009

Łączny koszt
projektu

16.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Zespół Szkół w Stawiszynie

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie

Gmina i Miasto Stawiszyn

Źródła
finansowania
projektu

Urząd Gminy i Miasta
Powiatowy Urząd
Pracy
Środki UE

Zadanie

Sfera działań

1. Prowadzenie grupowych zajęć, przygotowujących uczniów do świadomego
Gospodarcza
planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; udzielanie indywidualnych porad
Społeczna
uczniom i rodzicom
2. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł
informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim,
dotyczących m. in.: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów
i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy
wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych oraz możliwościach udziału w
programach edukacyjnych Unii Europejskiej

Gospodarcza
Społeczna

3. Gromadzenie bazy informacyjnej o zawodach (informatory, teczki
zawodów, ulotki o zawodach, baza multimedialna, literatura na temat rynku
pracy i doradztwa zawodowego)

Gospodarcza
Społeczna

4. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informację
edukacyjno-zawodową oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery
zawodowej

Gospodarcza
Społeczna

5. Prowadzenie tablicy ogłoszeń „Informacje ze świata zawodów i z rynku
pracy”

Gospodarcza
Społeczna

6. Gromadzenie informacji o lokalnym rynku pracy

Gospodarcza
Społeczna

7. Organizowanie spotkań z pracodawcami, przedstawicielami zawodów (np.
rodzice), przedstawicielami agencji pośrednictwa pracy, regionalnych
ośrodków przedsiębiorczości, itp.

Gospodarcza
Społeczna

8. Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez
organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie
informacji i materiałów do pracy z uczniami

Gospodarcza
Społeczna

9. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system
doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologicznopedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi
instytucjami, świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i
rodzicom

Gospodarcza
Społeczna
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10. Nawiązanie kontaktu z Urzędem Pracy (Klubami Pracy, Centrami Informacji i
Planowania Kariery Zawodowej)
Wskaźniki realizacji zadań
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Gospodarcza
Społeczna
Wartość
wskaźnika

Produktu
Liczba zajęć
Liczba godzin zajęć
Liczba uczestników
Liczba źródeł informacji
Liczba materiałów informacyjnych
Liczba spotkań

36 szt.
72 godz.
80 osoby
3 szt.
100 szt.
36 szt.

Rezultatu
Zmniejszenie liczby bezrobotnych absolwentów
Liczba absolwentów, rozpoczynających własną działalność gospodarczą

2%
3%
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Projekt 18
Utworzenie kawiarenki internetowej

Nazwa projektu

Cele projektu

Umożliwienie dostępu do sieci
internetowej dzieciom z rodzin o
niskim statusie socjalnym.
Zapobieganie marginalizacji
społecznej młodzieży zagrożonej
demoralizacją, przestępczością i
uzależnieniami.
Rozwijanie i propagowanie idei
społeczeństwa informacyjnego w
środowisku lokalnym

Odbiorcy

Dzieci i młodzież ze
Stawiszyna i
okolicznych
miejscowości

Czas realizacji projektu

2008-2010

Łączny koszt
projektu

40.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Świetlica Środowiskowa Centrum
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
„WYSPA”

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie

Gmina i Miasto Stawiszyn

Źródła
finansowania
projektu

Urząd Gminy i Miasta
Powiatowy Urząd
Pracy
Środki UE

Zadanie

Sfera działań

1. Przygotowanie i wyposażenie 7 stanowisk komputerowych (zakupienie
odpowiednich mebli pod komputery, fotele, sprzęt multimedialny)

Przestrzenna

2. Założenie szybkiej sieci internetowej

Przestrzenna

3. Nauka poszukiwania informacji i rozwijania wiedzy pod kierunkiem
nauczyciela

Społeczna

4. Pomoc w nauce poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych

Społeczna

5. Stymulowanie rozwoju młodzieży trudnej wychowawczo nowościami
technicznymi, dostarczenie satysfakcji i zabawy z twórczego spędzania
czasu wolnego, uświadomienie zasad zdrowego korzystania z Internetu i
pracy przy komputerze

Społeczna

Wskaźniki realizacji zadań
Produktu
Liczba stanowisk komputerowych
Liczba godzin zajęć
Liczba uczestników
Rezultatu
Wzrost wyników osiąganych w nauce przez uczniów, korzystających z
kawiarenki w zakresie średniej ocen

Wartość
wskaźnika
7 szt.
20 godz.
tygodniowo
40 osoby

5%

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Stawiszyn wraz z Lokalnym Programem Rewitalizacji

211

Projekt 19
Nazwa projektu

„Pomóżmy tym, którym słońce świeci słabiej” – propagowanie
zdrowego stylu życia

Cele projektu

Propagowanie zdrowego stylu życia
poprzez zajęcia sportowe,
rekreacyjne i kulturalne

Odbiorcy

60 osobowa grupa
dzieci i młodzieży w
wieku szkolnym z
terenu gminy

Czas realizacji projektu

2007 – 2008

Łączny koszt
projektu

30.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Świetlica Środowiskowa w
Stawiszynie

Źródła
finansowania
projektu

Urząd Gminy i Miasta
Środki UE

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie

Gmina i Miasto Stawiszyn
Zadanie

Sfera działań

1. Prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych
zabawy zręcznościowe
wycieczki rowerowe
gry zespołowe(piłka nożna, siatkówka, koszykówka)
podchody
tenis stołowy
zajęcia na basenie
szachy
turnieje sportowe

Społeczna

2. Prowadzenie zajęć turystyczno- krajoznawczych
piesze i rowerowe wycieczki
zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym regionu
wycieczki krajoznawcze

Społeczna

3. Profilaktyka uzależnień - realizacja autorskich programów psychoprofilaktycznych

Społeczna

4. Zagospodarowanie czasu wolnego, pobudzanie aspiracji poznawczych i
twórczych oraz kształtowanie aktywnych postaw wobec rzeczywistości
poprzez zajęcia plastyczne, sportowe, teatralne, fotograficzne, muzyczne, gry i
zabawy świetlicowe

Społeczna

5. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; pomoc w zakresie
przedmiotów humanistycznych, ścisłych i języków obcych:
organizowanie konkursów edukacyjnych
nauka technik szybkiego uczenia się
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub korekcyjno-kompensacyjne

Społeczna

6. Wypracowanie umiejętności współżycia społecznego:
przestrzeganie norm i zasad
konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
rozwój umiejętności interpersonalnych

Społeczna
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7. Rozwój kulturalny:
organizacja wyjazdów do kina, teatru, muzeów, itp.
organizacja spotkań świątecznych i uroczystości wynikających z tradycji
i obyczajów
Wskaźniki realizacji zadań
Produktu
Liczba uczestników projektu

Liczba godzin zajęć w tygodniu
Liczba wyjść, wyjazdów i wycieczek jednodniowych
Liczba 7-dniowych warsztatów wyjazdowych (obozy socjoterapeutyczneprofilaktyczne)
Rezultatu
Wzrost wyników osiąganych w zawodach, konkursach etc. przez uczniów,
uczestniczących w projekcie
Wzrost wyników w nauce w zakresie średniej ocen
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Społeczna

Wartość
wskaźnika
po 30 dzieci
ze szkół
podst. i
ponadpodst.
20 godz.
raz na m-c
2 wyjazdy
po 30 osób

5%
5%
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Projekt 20
Nazwa projektu

„Poznajmy swoje korzenie” – zapoznanie dzieci i młodzież z terenu
gminy z dziedzictwem kulturowym regionu

Cele projektu

Zapoznanie dzieci i młodzież z terenu
gminy z dziedzictwem kulturowym
regionu

Odbiorcy

30 uczestnikówdzieci i młodzież w
wieku od 10 do 18 lat
z terenu gminy

Czas realizacji projektu

2007 – 2008

Łączny koszt
projektu

16.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Świetlica Środowiskowa w
Stawiszynie

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie

Gmina i Miasto Stawiszyn
Społeczność lokalna

Źródła
finansowania
projektu

Urząd Gminy i Miasta
Środki UE

Zadanie

Sfera działań

1. Przeprowadzenie warsztatów:
fotograficznych
filmowych DKF
kulinarnych
turystyczno-krajoznawczych

Społeczna

2. Zorganizowanie Wielopokoleniowych Świąt Bożego Narodzenia oraz
Wielkanocnych – reintegracja społeczna

Społeczna

3. Organizacja tygodniowego obozu teatralnego

Społeczna

4. Zbieranie, podczas trwania projektu, zdjęć, anegdot, przepisów kulinarnych, itp.,
które zostaną wykorzystane do stworzenia przez dzieci i młodzież „Przewodnika
historycznego Stawiszyna”

Społeczna

5. Przeprowadzenie imprezy kończącej projekt - wystawa zdjęć, wyświetlenie filmu
nakręconego przez adresatów projektu, przedstawienie spektaklu - efektu wyjazdu
teatralnego, rozdanie „Przewodnika historycznego Stawiszyna”

Społeczna

Wskaźniki realizacji zadań

Wartość
wskaźnika

Produktu
Liczba uczestników projektu
Liczba godzin zajęć
Czas trwania obozu teatralnego
Liczba zaangażowanych przedstawicieli społeczności lokalnej

30 dzieci
192 godz.
1 tydzień
30 osoby

Rezultatu
Zwiększenie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego regionu

10 %
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Projekt 21
Nazwa projektu

„Podaj dłoń” – program profilaktyczno-wychowawczy w formie
teatru szkolnego

Cele projektu

Promocja zdrowego stylu życia
Wyuczenie najważniejszych
umiejętności psychologicznych i
społecznych

Odbiorcy

Dzieci i młodzież ze
Świetlicy
Środowiskowej w
Stawiszynie
Uczniowie Szkoły
Podstawowej i
Gimnazjum w
Stawiszynie

Czas realizacji projektu

2007 – 2008

Łączny koszt
projektu

13.000 zł

Źródła
finansowania
projektu

Urząd Gminy i Miasta
Środki UE

Beneficjent (inwestor)

Zespół Szkół w Stawiszynie

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie

Świetlica Środowiskowa w
Stawiszynie
Gmina i Miasto Stawiszyn
Zadanie

Sfera działań

1. Przygotowywanie spektakli teatralnych

Społeczna

2. Przeprowadzanie spektakli teatralnych

Społeczna

3. Tworzenie scenografii, kostiumów, zaproszeń, plakatów itp.

Społeczna

Wskaźniki realizacji zadań

Wartość
wskaźnika

Produktu
Liczba uczestników projektu:
podopieczni Świetlicy Środowiskowej
uczniowie Szkoły Podstawowej
uczniowie Gimnazjum
Liczba godzin zajęć
Liczba przedstawień

30 osób
40 osób
30 osób
20 osób
20 godz
5 szt.

Rezultatu
Wzrost wyników w nauce
Spadek liczby uczniów z problemami wychowawczymi
Spadek przestępczości wśród nieletnich

5%
10%
5%
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Projekt 22
Nazwa projektu

Modernizacja placu targowego (Targowica) w Stawiszynie, przy ul.
Szkolnej w obszarze rewitalizowanym

Cele projektu

Poprawa stanu technicznego i
warunków placu targowego

Odbiorcy

Mieszkańcy,
handlowcy

Czas realizacji projektu

2010

Łączny koszt
projektu

130.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Gmina i Miasto Stawiszyn

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie

Przedsiębiorcy

Źródła
finansowania
projektu

Budżet Gminy
i Miasta
Środki UE

Zadanie

Sfera działań

1. Budowa nawierzchni z kostki betonowej z podbudową i odwodnieniem terenu

Przestrzenna

2. Budowa ogrodzenia z siatki

Przestrzenna

3. Budowa sanitariatów

Przestrzenna

4. Wyznaczenie miejsc handlowych oraz budowa pawilonu handlowego

Przestrzenna

4. Wyznaczenie miejsca na Skate Park zgodnie z założeniami projektów
inwestycyjnych nr 23. kod zadania: 23/2007 „organizacja Skate Parku”

Przestrzenna

Wskaźniki realizacji zadań
Produktu
Powierzcznia wybudowanej nawierzchni
Długość wybudowanego ogrodzenia
Sanitariaty:
wc
umywalnie
Liczba miejsc handlowych-pawilony handlowe
Liczba otwartych powierzchni handlowych
Rezultatu
Wzrost dochodów do budżetu z opłat
Wzrost osób korzystających z Targowicy

Wartość
wskaźnika
6.000 m²
320 mb
4 szt
4 szt
40 szt
3.000 m²

30 %
200 osób
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Projekt 23
Nazwa projektu

Remont zabytkowego cmentarza ewangelickiego przy ul. Szosa
Konińska w Stawiszynie

Cele projektu

Poprawa estetyki i stanu technicznego

Odbiorcy

Parafia
Parafianie
Turyści

Czas realizacji projektu

2008-2010

Łączny koszt
projektu

60.000 zł

Beneficjent (inwestor)

Parafia Ewangelicko-Augsburska w
Stawiszynie, Parafia EwangelickoAugsburska w Kaliszy

Źródła
finansowania
projektu

Środki UE - 85%
Środki własne – 15%

Inne podmioty
uczestniczące w
projekcie
Zadanie
2. Prace remontowe na cmentarzu (koszt około 60.000 zł)
naprawa ogrodzenia
uporządkowanie nagrobków
uporządkowanie zieleni
uporządkowanie ścieżek
instalacja oświetlenia
Wskaźniki realizacji zadań
Produktu:
Długość naprawionego ogrodzenia
Liczba uporządkowanych nagrobków
Długość uporządkowanych ścieżek
Liczba zainstalowanych punktów świetlnych
Rezultatu:
Wzrost estetyki miasta w opinii mieszkańców

Wzrost liczby turystów
Polepszenie bezpieczeństwa terenu i obszarów przyległych

Sfera działań

Przestrzenne

Wartość
wskaźnika
100 mb
20 sztuk
500 mb
sztuki

50 % ocen
pozytywnych
20 %
30 %
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14. ZAŁĄCZNIK 2 – MAPA OBSZARU
REWITALIZOWANEGO
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