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 WPROWADZENIE 

  

 Strategia rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021–2030 jest najważniejszym 

dokumentem planistycznym i strategicznym, na podstawie którego samorząd realizuje 

obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. Jej głównym celem jest stworzenie 

realnych podstaw planu rozwoju dla gminy w okresie 2021–2030. Rada Miejska w 

Stawiszynie  podjęła decyzję utworzeniu nowej Strategii, w miejsce już wygasłej Strategii 

rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020. W oparciu o szczegółową diagnozę 

wyznaczono najważniejsze cele oraz środki ich realizacji – zadania i konkretne w ramach tych 

zadań działania. Zestawienie takich priorytetów jest konieczne przy ograniczonych środkach 

finansowych na ich realizację. Będą one stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania 

i problemy Gminy i Miasta, zmierzając do trwałego i zrównoważonego rozwoju całej 

wspólnoty mieszkańców. 

 Strategię utworzono w oparciu o dokonaną analizę SWOT: mocnych i słabych stron 

oraz szans i zagrożeń. Jest ona narzędziem do efektywnego zarządzania gminą z perspektywy 

wielopoziomowego rozwoju. Ma charakter dokumentu programowego, który nie wskazuje 

dokładnie co i z jakich środków zostanie zrealizowane. Poszczególne zadania, w ramach 

dążenia do realizacji konkretnych celów, będą wymagać sporządzenia odpowiednich 

dokumentów podwykonawczych wraz z wyznaczeniem podmiotów odpowiedzialnych za ich 

wykonanie.  Prezentowana strategia była tworzona przy zaangażowaniu przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. 

Partycypowanie w tworzeniu tego rodzaju dokumentów wiąże się ze zwiększeniem 

możliwości sukcesów w działaniu nad jego realizacją. Miały miejsce także spotkania, które 

miały na celu zbudowanie wizji, celów, a także projektowania rozwiązań. Prezentowany 

dokument koresponduje ze strategicznymi dokumentami ogólnymi wyższego rzędu.  
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1.1. PODSTAWA PRAWNA 

 Podstawę prawną opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 

2021-2030 stanowią: 

• Ustawa z 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

• Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Strategia została opracowana na podstawie aktualnych dokumentów planistycznych, 

sprawozdań oraz danych statystycznych. 

1.2. ETAPY REALIZACJI 

 Prace nad załącznikiem w postaci Diagnozy stanu istniejącego podjęte zostały 

w grudniu 2020 roku. Podjęcie uchwały dotyczącej przystąpienia do pracy nad dokumentem 

Strategii miało miejsce w lutym 2021 r. (Uchwała Nr XXVIII/197/2021 Rady Miejskiej 

w Stawiszynie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania projektu 

„Strategii rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030” oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym 

tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju). 

 Ważną rolę w procesie przygotowania dokumentu miał Zespół ds. opracowania 

Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030. W jego skład weszli 

przedstawiciele władz, jednostek organizacyjnych gminy i społeczności lokalnej. Zespół został 

powołany zarządzeniem Nr  14A Burmistrza Stawiszyna z dnia 24 lutego 2021 r.   

Nieodzownym elementem były przeprowadzone warsztaty strategiczne. To dzięki nim 

możliwie było poznanie zdań różnych środowisk oraz wymiana opinii na temat kluczowych 

problemów. Określono także ważne potencjały gminy. Istotne było także przeprowadzenie 

badania ankietowego wśród mieszkańców gminy. Dzięki temu narzędziu poznano m.in. 

oczekiwania na temat przyszłości gminy Stawiszyn w perspektywie 10 lat. Opracowany 

projekt Strategii poddano konsultacjom społecznym, które trwały w dniach 4 maja-8 czerwca 

2021 r. Konsultacje zostały ogłoszone Zarządzeniem Nr 0050.25.2021 Burmistrza Stawiszyna 

z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  zakresie 

projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030. Miało także miejsce 
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spotkanie publiczne 19 maja br. będące elementem konsultacji. Następnie wystąpiono o 

opinię Zarządu Województwa. Po otrzymaniu pozytywnej opinii podjęto uchwałę……… 

Poniższa rycina przedstawia schemat pracy nad dokumentem Strategii. 
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Proces budowy Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030  przebiegał 

wieloetapowo: 

1. Opracowanie diagnozy sfer: społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 

Celem było stworzenie obrazu obecnej sytuacji gminy w aspektach społecznych 

i gospodarczych oraz przestrzennych. Podczas prac diagnostycznych analizie poddano zasoby 

infrastruktury społecznej oraz stan i zasoby środowiska przyrodniczego. Efektem pracy było 

powstanie diagnozy, opisującej podstawowe uwarunkowania rozwojowe gminy. Dokument 

został opracowany w oparciu o dane zastane, pozyskane m.in. z Banku Danych Lokalnych 

Głównego Urzędu Statystycznego, dokumentów strategicznych, Urzędu Gminy i Miasta 

w Stawiszynie oraz jednostek organizacyjnych gminy.  

3. Analiza mocnych i słabych stron gminy, a także szans i zagrożeń jego rozwoju (analiza 

SWOT).  

Celem było przeanalizowanie obecnych mocnych i słabych stron gminy Stawiszyn, a także 

szans i zagrożeń istotnych z punktu widzenia jego dalszego rozwoju społeczno-

gospodarczego.  

Analiza SWOT została podzielona na trzy główne obszary tematyczne, a w ramach nich 

podobszary obszary, takie jak: 

1. Sfera społeczna (społeczeństwo, edukacja, opieka zdrowotna, pomoc społeczna, 

bezpieczeństwo, kultura, turystyka, sport) 

2. Sfera gospodarcza (gospodarka, rynek pracy, wizerunek gminy, sytuacja finansowa) 

3. Sfera przestrzenna (zagospodarowanie przestrzenne, transport, infrastruktura 

techniczna, rolnictwo, zmiany klimatu, środowisko przyrodnicze).  

4. Organizacja warsztatu I z udziałem Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy 

i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030.  

Celem organizacji I warsztatu było:  

• zaprezentowanie efektów pracy nad początkowymi etapami budowania strategii, 

• zapoznanie z diagnozą stanu istniejącego Gminy i Miasta Stawiszyn, 

• omówienie wyników badań ankietowych, 

• zidentyfikowanie i zweryfikowanie mocnych i słabych stron gminy oraz szans 

i zagrożeń jego rozwoju w pięciu obszarach strategicznych. 

5. Określenie kluczowych potencjałów i problemów.  
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6. Przeprowadzenie warsztatu II z Zespołem: 

Celem organizacji II warsztatu było:  

• opracowanie misji i wizji rozwoju gminy,  

• wspólne wyznaczenie celów strategicznych oraz kierunków rozwoju i konkretnych 

zadań. 

7. Przeprowadzenie spotkania podsumowującego: 

• podsumowanie całości prac nad strategią oraz dyskusja nad ich wynikami.  

8. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030. 

9. Opracowanie procesu monitorowania i ewaluacji strategii.   

Celem było opracowanie zasad monitorowania oraz ewaluacji celów i realizacji 

poszczególnych kierunków działań oraz aktualizowania dokumentu. 
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 CZĘŚĆ I: STAN I WYZWANIA ROZWOJOWE GMINY I MIASTA STAWISZYN 

 

2.1. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY SYTUACJI SPOŁECZNEJ 

OBSZAR SPOŁECZNY 

Przemiany demograficzne, w tym zmiany struktur wieku populacji w gminie Stawiszyn 

mają istotny wpływ na proces zarządzania sferą usług publicznych. Prognozowane starzenie 

się społeczeństwa wymaga m. in. zwiększonych nakładów na sferę związaną z zapewnieniem 

opieki osobom starszym, na zapewnienie realizacji nie tylko ich podstawowych, 

egzystencjalnych potrzeb, ale także na  ich samorozwój i wypełnienie czasu wolnego, którego 

osoby starsze mają najwięcej spośród pozostałych grup ekonomicznych, np. poprzez rozwój 

oferty kulturalnej czy edukacyjnej. Wiąże się to również z zapewnieniem seniorom 

odpowiedniej jakości usług medycznych, a także odpowiedniej ich dostępności. Wzrost liczby 

seniorów oznacza zwiększenie popytu na opiekę i usługi Domów Seniora i tego typu 

placówek. Klub Seniora, który obecnie funkcjonuje czy prywatny Dom Seniora, którego 

otwarcie zaplanowano na 2021 r. mogą okazać się niewystarczające, dlatego ważny jest 

monitoring liczby osób starszych zamieszkujących gminę oraz ich potrzeb. Skutki 

prognozowanej struktury demograficznej odczuje także Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Wydłużający się czas życia i większa grupa osób starszych oznacza wzrost 

pobieranych świadczeń m.in. z tytułu długotrwałej i ciężkiej choroby. Spadek liczby dzieci w 

wieku szkolnym powoduje z kolei konieczność zmian w sferze szkolnictwa. Liczba 

poszczególnych klas w placówkach oświatowych powinna być dostosowana do bieżącej  

sytuacji demograficznej. Malejąca liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym będzie 

oddziaływać na rynek pracy. Choć zjawisko ciążenia ku większym ośrodkom jest zjawiskiem 

naturalnym, należy stwarzać korzystny klimat z zakresu infrastruktury społecznej w 

miejscach zamieszkania. Działania te powinny być prowadzone wielopłaszczyznowo. To nie 

tylko zapewnienie odpowiedniej bazy edukacyjnej, a potem atrakcyjnego rynku pracy. To 

również stworzenie dogodnej infrastruktury społecznej (m.in. przedszkola, żłobek, 

propozycja atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego). Zadaniem gminy powinna być 

rzetelna ocena potencjału swojego terenu do przyciągnięcia mieszkańców spoza gminy.  
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 Opisane powyżej procesy demograficzne wpłyną istotnie na rosnące potrzeby 

społeczeństwa lokalnego w zakresie dostępności do usług publicznych (edukacyjnych, 

zdrowotnych, sportowo-rekreacyjnych itd.). Należy więc z dużą uwagą podejść do prognozy 

demograficznej, aby podjąć trafne decyzje i skoordynować działania w wymiarze gminnym. 

Decyzje te powinny jak najbardziej odpowiadać na potrzeby trzech istotnych grup 

społecznych. Po pierwsze grupa w wieku przedprodukcyjnym, której największe potrzeby 

sprowadzają się do zapewnienia opieki przedszkolnej, następnie zapewnienie dobrej jakości 

edukacji w szkołach podstawowych. Po drugie: potrzeby osób w wieku produkcyjnym, a więc 

atrakcyjne miejsca pracy, ciekawe formy spędzania czasu wolnego w pobliżu miejsca 

zamieszkania. Po trzecie grupa senioralna, której potrzeby silnie związane są z zapewnienie 

opieki medycznej oraz usług opiekuńczych. 

Najbliższe 10 lat, o których mówi prognoza to czas pewnych wyzwań dla szkolnictwa. 

Związane jest to z dynamiką w liczebności zarówno dzieci w grupie 0-6 lat, jak i starszych. 

Zmiany mogą dotyczyć także liczby przedszkoli i żłobków, co związane jest z prognozowanym 

spadkiem liczby urodzeń. Zapowiadany spadek osób w wieku przedprodukcyjnym w 

zależności od tego w jakim stopniu spełni się prognoza, może  wpłynąć na reorganizację szkół 

na terenie gminy. Dużą zaletą jest obecność żłobka w gminie, który wpływa pozytywnie na 

aktywność zawodową młodych rodzin.   

Opieka zdrowotna w gminie to przede wszystkim sprawnie funkcjonujące ośrodki 

zdrowia. Szeroki wachlarz specjalistów, a przede wszystkim dostęp do dobrej jakości 

podstawowej opieki medycznej to podstawa działań. Kolejne 10 lat to okres odpowiedzi na 

wyzwania, które niesie ze sobą także wzrost zachorowań. Nadal problemem są zachorowania 

związane z układem krążenia. Powszechnym, nie tylko w gminie Stawiszyn problemem jest 

duża zapadalność na choroby nowotworowe. Z szczególną uwagą należy przyjrzeć się 

diagnostyce dzieci i młodzieży, które również coraz częściej borykają się  z problemami 

zdrowotnymi, nie mając świadomości jakie poważne schorzenia się za tym kryją. Starzejące 

się społeczeństwo wpłynie również na potrzebę poszerzenia zakresu świadczonych usług 

medycznych. Aby zwiększyć świadomość mieszkańców gminy dotyczącą profilaktyki oraz 

tematu zdrowia, należy zaplanować i przeznaczyć odpowiednie środki na akcje promocyjne 

na wymienione wyżej zagadnienia i dążyć do ich realizacji. 

 Mimo znaczącego spadku odsetka beneficjentów, który obserwuje się od 2015 r. 

pomoc społeczna jest nadal ważnym tematem. Zagrożenie wykluczeniem społecznym jest 
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sytuacją dynamiczną. Utrata pracy, niepełnosprawność czy długotrwała choroba to 

najczęstsze powody przyznawanych świadczeń. O ile bezrobocie nie jest już dużym 

problemem w gminie, sytuacja ta może ulec zmianie ze względu na panującą w momencie 

opracowywania diagnozy pandemię COVID-19 i odczuwane skutki społeczno-gospodarcze.  

Niekorzystnie kształtująca się struktura demograficzna mieszkańców w gminie 

wymaga zaplanowania działań z zakresu świadczenia pomocy osobom starszym. Kolejne 10 

lat będą charakteryzowały się przyrostem liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Może 

okazać się, że usługi opiekuńcze skierowane do seniorów na zmieniające się warunki są już 

niewystarczające. Podobnie z dużym prawdopodobieństwem sytuacja będzie wyglądać w 

związku z  usługami medycznymi. Zapowiedź zwiększonego popytu na usługi opiekuńcze 

powinna być wzięta pod uwagę przy wyznaczaniu celów i zadań w Strategii. Tym bardziej, że 

obserwuje się tendencję wydłużania się czasu trwania życia. Zapewnienie odpowiedniej 

jakości opieki nad grupą seniorów to ważne wyzwania na kolejne lata. 

Do zadań własnych gminy należą między innymi zadania z zakresu porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Do mocnych stron należy znaczna liczba 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina podejmuje nie tylko bezpośrednie działania 

o charakterze interwencyjnym. Na wzrost poziomu bezpieczeństwa wpływa także realizacja 

innych zadań samorządu, których celem jest ograniczanie pośrednich przyczyn stanowiących 

podłoże przestępczości oraz patologii społecznych. Są to np. działania w obszarze edukacji, 

wychowania, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu, 

narkomanii, alkoholizmowi i przemocy w rodzinach. Coraz większym problemem staję się 

przestępczość przy wykorzystaniu drogi Internetowej. Aby świadomość na temat 

bezpieczeństwa i czyhających zagrożeń wśród mieszkańców była na wysokim poziomie 

należy kontynuować projekty edukacyjne skierowane zarówno dla dorosłych i seniorów, jak i 

dzieci. 

Zapewnienie  mieszkańcowi odpowiedniej jakości życia i poziomu zadowolenia 

w gminie wymaga zaoferowania ciekawej oferty kulturalnej oraz edukacyjnej. Prowadzone 

zajęcia w ramach działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z sekcji: plastycznej, 

teatralnej, muzycznej, nauki śpiewu oraz tanecznej powinny być kontynuowane, a w razie 

potrzeby poszerzane. Wyremontowane świetlice wiejskie powinny być małymi centrami 

kultury, tętniące życiem, w którym swoje miejsce znajdą zarówno najmłodsi, jak i Seniorzy. 

Mogą stać się one placówkami integracji międzypokoleniowej.   
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 Główną atrakcją na terenie gminy Stawiszyn jest szlak rowerowy, który powstał 

z inicjatywy Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nocy i Dni” oraz LGD „Długosz Królewski”. 

Dzięki niemu mieszkańcy, jak i przyjezdni mają szansę poznać najciekawsze zakątki gminy.  

Ważna jest bieżąca konserwacja szlaku. Rozważeniu należy poddać dalsze uzupełniania 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz placów w sołectwach, tam gdzie one nie 

występują, a przede wszystkim utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym. 

 Wyzwaniem dla Gminy i Miasta Stawiszyn na najbliższe lata będzie dalsza aktywizacja 

mieszkańców oraz organizacji pozarządowych, m.in. do realizacji bądź współrealizacji zadań 

publicznych, szczególnie z udziałem dzieci, młodzieży oraz seniorów. Istotne będzie 

przeznaczanych na ten cel dostatecznych środków. 

 W dzisiejszych czasach dostęp do szybkiej, sprawdzonej informacji, źródeł danych czy 

map ma ogromne znaczenie i wpływa na poziom zadowolenia mieszkańców danej jednostki 

terytorialnej. Podnoszenie jakości obsługi klientów, jak i usprawnienie pracy Urzędu Gminy 

i Miasta to ważne wyzwania, które należy ciągle ewaluować. Pomocne mogą okazać się 

szkolenia pracowników. Rozwój e-administracji ma prowadzić do wzrostu efektywności, 

skuteczności oraz do poprawy jakości i redukcji kosztów funkcjonowania. 

 Dobra współpraca samorządowa wpływa na budowę dobrego klimatu pomiędzy 

poszczególnymi instytucjami. Warto zastanowić się nad korzyściami mogącymi płynąć 

z wymiany doświadczeń z samorządami zagranicznymi, których listę można poszerzyć. Może 

to posłużyć do zaczerpnięcia ciekawych wzorców oraz możliwości rozwiązań problemów 

pojawiających się w zarządzaniu jednostką terytorialną. Działania podejmowane w ramach 

współpracy mogą także objąć sferę kultury, oświaty, gospodarki i spraw społecznych. 

2.2. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ 

 Gmina Stawiszyn posiada dość umiarkowane warunki przyciągające potencjalnych 

inwestorów. Z pewnością do dużej zalety należy przebiegająca przez gminę droga krajowa, 

która może być uwarunkowaniem przyciągającym potencjalnych zainteresowanych. Powinno 

kontynuować się promocję posiadanych terenów inwestycyjnych. Do rozważenia pozostaje 

objęcie ważniejszych działek Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Do 

korzystnych uwarunkowań rozwoju gminy należy rosnąca liczba przedsiębiorstw. Głównym 

wskazaniem na kolejne lata jest intensyfikacja działań z zakresu promocji gospodarczej. Jest 

to dedykowane głównie terenom wyznaczonym pod inwestycje w gminie.  
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Mimo że stopa bezrobocia w gminie jest na niskim poziomie, należy przeciwdziałać 

temu zjawisku szczególnie wśród osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Sytuacja jednak zmienia się ze względu na pandemię koronawirusa. Brak 

precyzyjnych danych nie pozwala jednak na stwierdzenie, jaka będzie to skala zmian w 

kwestii bezrobocia.  

 Bliskość dużego ośrodka miejskiego oprócz oczywistych zalet, ma swoje minusy 

z względu na zjawisko ciążenia ku niemu, stanowiąc niejako pewne zagrożenie rozwoju 

przedsiębiorczości w gminach powiatu kaliskiego. Mając na uwadze preferencje 

mieszkańców należy „zatrzymywać” odpływ mieszkańców poza tereny własnych gmin 

poprzez działania promocyjne oraz tworzenie odpowiedniego klimatu do rozwoju własnego 

biznesu. Gmina Stawiszyn powinna stać się ośrodkiem zaspokajającym potrzeby 

mieszkańców na poziomie podstawowym. 

Wyzwaniem dla Gminy i Miasta Stawiszyn na najbliższe lata będzie umiejętne 

zarządzenie zadłużeniem w celu optymalizacji kosztów jego obsługi, a także kontynuacja 

pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie planowanych inwestycji. Bieżący 

monitoring nad sytuacją finansową gminy to nieodłączny element prowadzenia politykami 

finansowej jednostki na najbliższe kilka lat.  

2.3. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY SYTUACJI PRZESTRZENNEJ 

 Zjawisko niekontrolowanego rozproszenia zabudowy może powodować problemy 

infrastrukturalne, w tym komunikacyjne, a w konsekwencji naruszać stabilizację finansową 

gmin. W związku z tym jednostki samorządów gminnych z dużą uwagą winny przyjrzeć się 

dokumentom planistycznym tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz Miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, które powinny 

w przemyślany sposób kierować polityką przestrzenną gmin. Należy w miarę potrzeb i 

rozwoju sytuacji aktualizować Studium, które jest niezbędnym narzędziem do harmonijnego 

kształtowania polityki przestrzennej. Ciągłe inwestycje związane z  zapewnieniem 

mieszkańcom podstawowych potrzeb powiązanych z ekspansją mieszkalnictwa poza tereny 

zwartej zabudowy powoduje, że brakuje środków na rozwój działalności i usług wyższego 

rzędu. Ważne jest prowadzenie do uzupełniania „luk” w zabudowie, wypełniając te 

przestrzennie zabudowaniami. W dokumentach planistycznych gminy podkreśla się także 

ważność rolniczej funkcji gminy, wprowadzając zapisy chroniące dobrej klasy gleby, a także 
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propagujące ekologiczne rolnictwo. Dużą uwagę zwraca się także na przemyślane 

lokalizowanie działalności gospodarczej oraz ochronę walorów kulturowych.  

Ważnym zadaniem samorządu gminnego są kwestie związane z transportem oraz 

komunikacją publiczną.  Dla większości mieszkańców gminy jedną z ważniejszych potrzeb 

komunikacyjnych jest dobra komunikacja z Kaliszem. To naturalne zjawisko związane  

z zaspokajaniem usług wyższego rzędu w dużym  ośrodku miejskim.   

„Kręgosłupem” komunikacyjnym gminy jest niewątpliwie droga krajowa nr 25. 

Ważnym wydarzeniem będzie budowa obwodnicy drogi krajowej. Stawia się również na 

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz pieszych. Szczególną uwagę zwraca się 

na dzieci i młodzież, które korzystają z chodników i ścieżek rowerowych celem dotarcia do 

szkół. Ustalenie priorytetowości zadań inwestycji drogowych oraz ich realizacja to 

wyzwanie na kolejne lata. W pierwszej kolejności wykonywane powinny być inwestycje na 

drogach, które doprowadzają do dróg wyżej kategorii bądź też łączą ze sobą dwie drogi 

wyższego rzędu. Poleca się stałe monitorowanie jakości dróg oraz infrastruktury 

okołodrogowej.  

 Rozwój budownictwa, szczególnie na terenach zabudowy rozproszonej wywiera 

wpływ na kształtowanie się sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Odpady w gminie 

przetwarzane są w sposób nowoczesny, ekonomiczny i ekologiczny. 

 Wszyscy mieszkańcy gminy Stawiszyn mają możliwość podłączenia się do sieci 

szerokopasmowej.  Rozwój sieci wymaga zadbania o to, by korzystanie z niej było jak 

najbardziej bezpieczne. 

 Tradycyjne systemy ogrzewania domów w oparciu o węgiel powinny być sukcesywnie 

zastępowane innego rodzaju ogrzewaniem np. olejowym. W najbliższych 10 latach zadaniem 

powinna być promocja alternatywnych źródeł energii przy wykorzystaniu OZE. Zwiększanie 

świadomości oraz poszerzanie wiedzy np. na temat  pomp ciepła do ogrzewania i 

pozyskiwania ciepłej wody użytkowej to niezwykle istotne kwestie. Należy również postawić 

na informowanie mieszkańców na temat dostępnych i możliwych do uzyskania 

dofinansowań. Dążenie do większej świadomości ekologicznej mieszkańców może przełożyć 

się na większych komfort funkcjonowania gospodarstw domowych. 

 Zjawiska suszy w gminie nasilają się, co w konsekwencji rzutuje to na przyszłość 

rolnictwa w gminie.  Niedobór wody jest także problemem dla leśnictwa. Zagrożeniem są 

również gwałtowne zjawiska pogodowe, nawałnice, silne wiatry. Najważniejsza wydaje się 
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działalność edukacyjna skierowana do mieszkańców. Świadomość na temat malejących  

zasobów wody nie tylko powinna być przekazywana w formie dla dzieci i młodzieży w 

ramach edukacji szkolnej, ale skierowana przede wszystkim do dorosłych mieszkańców.  W 

związku z powyższym nadal konieczne są działania mające na celu zatrzymanie wód, tj. m.in. 

ochrona zadrzewień śródpolnych. Powinno prowadzić się działania służące tzw. małej 

retencji. Do zadań tych należy zaliczyć: zatrzymywanie wód wiosennych, roztopowych 

i opadowych w sadzawkach, oczkach wodnych i obniżeniach terenowych. Należy również 

monitorować i dbać o stan urządzeń melioracyjnych. 

Na terenie gminy Stawiszyn istnieją bardzo korzystne warunki do wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, w tym głównie wiatru i energii słonecznej, ale również 

geotermalnej. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wymaga ciągle wielu działań 

zachęcających do ich wdrożenia. Z uwagi na bardzo umiarkowane zainteresowanie OZE przez 

mieszkańców, należy podejmować działania promujące i edukujące społeczność w tej 

tematyce. Ważnym zadaniem jest ciągłe budowanie świadomości związanej ze zmianami 

klimatu, niską emisją i możliwościami wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Organizacja konkursów, czy seminariów na tematy proekologiczne jest oczekiwanym 

działaniem. 

2.4. ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH 

 W celu zapewnienia partycypacji społecznej w opracowywaniu dokumentu Strategii 

rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030, przeprowadzono badania ankietowe 

wśród mieszkańców. Ankiety udostępniono w lutym 2021 r. Respondenci zostali poproszeni 

o ocenę działalności Gminy i Miasta, a także o wskazanie priorytetowych przedsięwzięć 

w określonych sferach i problemów. Zdecydowana większość pytań była charakteru 

otwartego. Ankieta strategiczna stanowi Załącznik nr 2 do dokumentu.  

 Mieszkańcy zostali zapytani o  jakość życia i zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatnich 7 

lat. 79% uznało, że miała miejsce poprawa. Wskazywano przede wszystkim na następujące 

pozytywne zmiany: rozbudowa infrastruktury technicznej, spadek bezrobocia,  lepszą jakość 

usług świadczonych na terenie gminy, modernizację dróg, chodników i rozbudowę 

oświetlenia. Bardzo często pojawiały się odpowiedzi dotyczące rewitalizacji rynku 

w Stawiszynie oraz budowy przedszkola w Stawiszynie. Wskazywano także na obecność 

targowiska oraz działania w ramach projektów  „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.  Ważne dla 
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mieszkańców a szczególnie dla młodych rodzin jest zwiększenie liczby miejsc w oddziałach 

przedszkolnych oraz  rozbudowa sieci ścieżek rowerowych.  

 Pod względem świadczeń i działań skierowanych do osób starszych, 62% udzielonych 

odpowiedzi wskazywało na niewystarczające działania. Osoby te sygnalizowały potrzebę 

utworzenia Domu Seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz tzw. „kąciku rekreacyjnego”. 

Ankietowani zwracali uwagę na potrzebę zwiększania akcji promujących zdrowy tryb życia 

(większą aktywność fizyczną seniorów), a także programów profilaktycznych. W związku 

z postępem technologicznym oraz obecną sytuacją związaną z pandemią pojawia się także 

problem z małym zaawansowaniem technologicznym osób starszych. W odpowiedziach 

pojawiały się propozycje przeprowadzania warsztatów komputerowych lub miejsc 

świadczących pomoc z tego typu trudnościami. Pojawił się też pomysł utworzenia 

wolontariatu dla seniorów oraz postulaty większej częstotliwości kontroli środowiskowych 

u osób starszych w celu zbadania ich potrzeb. Osoby starsze odczuwają braki związane 

z prowadzeniem zajęć ruchowych/sportowych.   

 Kolejne pytanie dotyczyło potrzeb związanych z poszerzeniem infrastruktury 

rekreacyjno-wypoczynkowej. Propozycje, które pojawiły się najczęściej w ankiecie to: 

• dodatkowe ścieżki rowerowe na terenie gminy, 

• utworzenie skateparku i lodowiska, 

• zwiększenie  liczby placów zabaw, 

• budowa siłowni plenerowych, 

• utworzenie boiska typu Orlik i boiska do siatkówki, 

• rewitalizacja tzw. stawków w Zbiersku i utworzenia bazy rekreacyjnej 

i gastronomicznej w tej okolicy, 

• utrzymanie obecnej infrastruktury w dobrym stanie oraz utworzenie placu zabaw 

w Zbiersku Cukrowni przy blokach mieszkalnych, 

•  utworzenie ścieżki zdrowia w lasku zbierskim, 

• utworzenie ścieżki rowerowej z Piątku do Zbierska. 

 

Zdania dotyczące szans i zagrożeń wynikających z planowanej budowy obwodnicy drogi 

krajowej nr 25 są podzielone w stosunku 50% do 50%.  Mieszkańcy  uważający, że 

planowana obwodnica  jest szansą  i wskazują na następujące zalety: łatwiejsza, szybsza 
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komunikacja, nowe tereny inwestycyjne i poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Dla 

drugiej połowy ankietowanych planowane działania związane z obwodnicą stanowią pewne 

zagrożenie. Wymieniane są przede wszystkie aspekty związane ze złym klimatem 

akustycznym, większym natężeniem ruchu, a co za tym idzie większą ilością zanieczyszczeń. 

Wskazuje się także na ograniczenia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy dla 

zabudowy mieszkaniowej, rozdrobnienie agrarne i utrudnione dojazdy do pól. Porusza się 

kwestie związane ze zmianą krajobrazu. Mieszkańcy zastanawiają się także czy inwestycja nie 

wpłynie na ograniczenie ruchu turystycznego w mieście. Podróżujący podczas dłuższej trasy 

często wstępowali do Stawiszyna, w celu zrobienia „postoju” czy celach gastronomicznych. 

Budowa obwodnicy w pewnym stopniu to zniweluje.  

 Stan dróg mieszkańcy w większości oceniają jako dobry, pojawiały się także 

odpowiedzi mówiące o tym, że jest to jeden z kluczowych potencjałów Gminy i Miasta 

Stawiszyn, a jedynym wskazaniem jest bieżące utrzymanie dróg. Wskazano jednakże na 

pewne lokalizacje, gdzie uwidaczniają się potrzeby modernizacyjne: 

• modernizacja ul. Kaliskiej (chodnik), Wiśniowej i ul. Konińskiej, 

• utworzenie bądź poprawa jakości dróg na nowopowstałych osiedlach, 

• remont nawierzchni drogi  w Zbiersku Kolonii, 

• utworzenie ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 25, 

• utworzenie chodnika w Zbiersku przy drodze w kierunku Mycielina,  

• utworzenie chodnika przy drodze ze Zbierska wzdłuż lasu w kierunku kolejki 

wąskotorowej, 

• utwardzanie dróg dojazdowych do pól, 

• modernizacja drogi relacji Stawiszyn-Goliszew, 

• budowa ścieżki rowerowej ze Zbierska Cukrowni w kierunku Stawiszyna, 

• przeciwdziałania związane ze zwężaniem poboczy, 

• przeciwdziałanie i kontrola związane z zaorywaniem dróg gruntowych, 

• modernizacja drogi z Ostrówka do Petryk, 

• utwardzenie drogi w miejscowości Pólko, 

• budowa ścieżki rowerowej w kierunku Stawek. 

 W obszarze komunikacji mieszkańcy zostali zapytani o to, jaka grupa społeczna 

posiada największe problemy w tym zakresie. 66% osób odpowiedziało, że największe 
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kłopoty w przemieszczaniu się mają osoby nieposiadające auta lub prawa jazdy. 34% 

ankietowanych uważa, że w gminie nie ma utrudnień związanych z funkcjonowaniem 

komunikacji. Z kolei kolejnych 30% osób twierdzi, że kłopoty z przemieszczaniem się 

posiadają seniorzy chcących dotrzeć do ośrodków zdrowia, apteki czy Urzędu Gminy i Miasta 

w Stawiszynie.    

 Obecna sytuacja związana z pandemią wywołała szerokiego spectrum skutki 

społeczno-gospodarcze. Społeczność lokalna zapytana o to, jakie kroki należałoby podjąć, 

aby w przyszłości być przygotowanym na podobną sytuację w większości uznała, że nie da się 

przygotować na takie zjawiska. Część ankietowanych spróbowała jednak wskazać pewne 

działania oraz trudności, jakie napotyka obecnie. W pierwszej kolejności wymieniany był 

utrudniony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Kolejno wskazywano na potrzebę 

utworzenia punktów, gdzie można wykonać testy. Odpowiedzi dotyczyły również 

zabezpieczenia odpowiedniej ilości płynów dezynfekujących oraz maseczek, a także większej 

troski o losy osób starszych i niepełnosprawnych w tym trudnym czasie.  

Ankietowani zapytani o sąsiedztwo dużego ośrodka miejskiego, jakim jest Kalisz 

w większości wiążą z nim pewnego rodzaju szanse (59% ankietowanych). Wymienia się 

przede wszystkim dostęp do usług wyższego rzędu (kultura, rozrywka, sztuka), możliwość 

skorzystania ze specjalistycznej opieki medycznej oraz obecność uczelni wyższych i szkół 

ponadpodstawowych. Kalisz jest przede wszystkim miejscem pracy dla znaczącej większości  

osób zamieszkujących Gminę i Miasto Stawiszyn. Pozostali ankietowani, którzy wpływ Kalisza 

utożsamiają z zagrożeniem, wymieniają głównie: odpływ zdolnej, młodej kadry oraz upadek 

lokalnego handlu i usług. Stopniowo uwidacznia się problem związany z coraz mniejszą liczbą 

miejsc pracy w Kaliszu. 

W kwestii zagospodarowania przestrzennego mieszkańcy zaznaczają, że „Miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP)” powinny być często aktualizowane. 

Znaczna część ankiet zawierała również negatywny oddźwięk MPZP związanego z 

elektrowniami wiatrowymi na terenie gminy. Mieszkańcy nie są zadowoleni z tego 

dokumentu z uwagi na ograniczenia w możliwościach kształtowania zabudowy 

jednorodzinnej. Społeczność lokalna chciałaby, aby dokumenty planistyczne zawierały 

wskazania do kształtowania większej liczby terenów zieleni. W kwestii budynków 

wskazywano często na potrzebę zagospodarowania obiektu kościoła ewangelickiego oraz 

dbałość o zachowanie układu urbanistycznego miasta i estetykę elewacji. 
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W obszarze związanym z problemem suszy we wskazaniach zapisano propozycje 

działań, które realnie mogą ograniczać zjawiska suszy. Były to: budowa studni głębinowych, 

udrożnienie kanałów, ich ochrona przez zaorywaniem, ochrona małych zbiorników wodnych, 

udrażnianie i odmulanie, budowa nowych zbiorników, a  także działania zachęcające do 

zatrzymywania wody opadowej oraz propozycje wprowadzenia ograniczeń w podlewaniu 

ogrodów przydomowych, trawników. Podkreślano także ważność edukacji mieszkańców na 

temat zbierania wody.  

W obszarach związanych z promocją gminy ujawniła się ograniczona wiedza na temat 

istniejących już produktów lokalnych Gminy i Miasta Stawiszyn. Ponadto, częste odpowiedzi 

dotyczyły kolei wąskotorowej (stacja Zbiersk) jako ważnego elementu wizerunkowego gminy.  

Niektóre odpowiedzi wskazywały na pasieki związane z  rozwojem pszczelarstwa w gminie. 

Produktem lokalnym wg mieszkańców są produkty pochodzące z upraw ogrodniczych oraz 

hodowli. Proponuje się także rozwój ścieżek rowerowych, które tworzyłyby sieć i w ten 

sposób stały się pozytywnym elementem na mapie gminy. Podkreślona została też ważność 

współpracy gminy z gminami sąsiednimi w ramach budowania pozytywnego wizerunku. 

Mieszkańcy zapytani o kluczowy potencjał gminy Stawiszyn najczęściej wymieniali: 

• zrewitalizowany Rynek i park w Stawiszynie, 

• Przedszkole „Justynka” w Stawiszynie, 

• kolej wąskotorową w Zbiersku, 

• „miano najmniejszego miasta w Polsce”, 

• zmodernizowaną infrastrukturę drogową, 

• zadbane placówki oświatowe, 

• targowisko, 

• kluby sportowe. 

Na pytanie z czym mieszkańcy chcieliby, aby utożsamiano ich gminę w 2030 r. 

54% odpowiedzi wskazywało na gminę przedsiębiorczą, tworzącą nowe miejsca pracy i 

atrakcyjną dla inwestorów. 30% mieszkańców widziałoby gminę, którą można nazwać 

ekologiczną, dbającą o środowisko i estetykę otoczenia.  

Wśród najpilniejszych inwestycji mieszkańcy widzą: 

• rozbudowę ścieżek pieszo-rowerowych, 

• systematyczne utwardzenie dróg gruntowych, 
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• rewitalizację kościoła ewangelickiego, 

• rozwój sieci światłowodów, 

• uzupełnienie oświetlenia w mniejszych miejscowościach, 

• rewitalizację stawków w Zbiersku z wytyczeniem ścieżki zdrowia, 

• podłączenie do sieci gazowej. 

Pojedyncze odpowiedzi dotyczyły uzupełnienia oświetlenia przydrożnego, doposażenia 

świetlic wiejskich i udostępnienie ich młodzieży i seniorom, modernizacji wodociągów 

i rozbudowy kanalizacji.  

W większości przeciętnie została oceniona sytuacja finansowa gminy (77% 

ankietowanych). Ankietowani przeciętnie ocenili też aktywność społeczną mieszkańców 

gminy Stawiszyn. Odpowiedzi takiej udzieliło 59% respondentów. Odpowiadający dokonali 

także charakterystyki gminy „obecnie” oraz ich wyobrażeń na temat wyglądu gminy 

„w przyszłości”. Ankietowani uważają, że gmina Stawiszyn jest przede wszystkim: 

bezpieczna, położona w atrakcyjnym miejscu oraz atrakcyjna dla mieszkańców, w 

szczególności dla rodzin z dziećmi. 

W przyszłości życzeniem mieszkańców byłoby, aby Gmina i Miasto Stawiszyn 

charakteryzowała się nadal atrakcyjnością dla mieszkańców z dobrze rozbudowaną 

infrastrukturą techniczną oraz zapewnioną i dobrze funkcjonującą infrastrukturą społeczną. 

2.5. ANALIZA SWOT 

 Analiza SWOT jest powszechnie wykorzystywanym w jednostkach administracji 

publicznej narzędziem diagnozy strategicznej. Narzędzie to pozwala zdefiniować obszary 

problemowe, a także możliwości rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn. Analizy dokonano 

w oparciu o: 

• wyniki warsztatów strategicznych, 

•  ankiety wypełnione przez mieszkańców i pracowników jednostek 

organizacyjnych gminy, 

• wyniki diagnozy strategicznej opracowanej w oparciu dane i dokumenty 

pozyskane z gminy oraz GUS i innych źródeł zewnętrznych. 

Tabela 1. Analiza SWOT 

SFERA SPOŁECZNA 
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SPOŁECZEŃSTWO 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• występujące organizacje społeczne – 

różnorodność form zrzeszania się, 

• liczne jednostki  OSP w gminie, 

• aktywność na rzecz budowania tożsamości 

lokalnej, 

• członkostwo w „LGD7 – Kraina Nocy i Dni” 

i związany z tym udział w 

przedsięwzięciach, inwestycjach.  

 

• malejąca liczba mieszkańców gminy, 

• ujemny, malejący z roku na rok wskaźnik 

przyrostu naturalnego, 

• malejąca liczba zamledowań, 

• wzrastająca liczbna wymeldowań, 

• niekorzystna struktura demograficzna 

ludności – starzejące się społeczeństwo, 

• rosnący wskaźnik obciążenia 

demograficznego, 

• prognoza demograficzna mówiąca 

o spadku udziału osób w wieku 

przedprodukcyjnym i produkcyjnym 

w strukturze ludności, 

• prognoza mówiąca o spadku liczby 

ludności w gminie. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• angażowanie w działalność społeczną 

dzieci i młodzieży oraz seniorów,  

• aktywizacja społeczności, 

• planowane otwarcie prywatnej palcówki 

opiekuńczej dla seniorów, 

• dążenie do samorozwoju przy 

wykorzystaniu oferowanych narzędzi 

i możliwości. 

• niekorzystna prognoza demograficzna – 

zagrożenie zbyt małą liczbą placówek 

opiekuńczych dla seniorów, 

• prognozowany spadek liczby dzieci w 

wieku 0-12 lat – zagrożenie zamknięciem 

niektórych placówek oświatowych, 

• brak chęci i czasu na aktywność 

obywatelską (intensywny tryb życia), 

• społeczne następstwa wywołane 

pandemią SARS-CoV-2. 

EDUKACJA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

• odpowiednia baza placówek oświatowych 

o wysokiej jakości świadczonych usług, 

• zmodernizowane szkoły i przedszkola. 

• niska subwencja oświatowa, 

• malejąca liczba uczniów w placówkach 

oświatowych. 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• planowane otwarcie żłobka – szansa 

powrotu na rynek pracy dla młodych 

rodziców. 

• prognozowany spadek liczby mieszkańców 

w wieku przedprodukcyjnym, 

• reformy systemu oświaty oraz konieczność 

szybkiego dostosowywania się do nich, 

• niewystarczająca subwencja oświatowa. 

OPIEKA ZDROWOTNA 
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Mocne strony Słabe strony 

• przeprowadzane Programu Profilaktyki 

Nowotworów Skóry (Gmina i Miasto 

Stawiszyn jest koordynatorem projektu), 

• stosunkowo dobre zasoby podstawowej 

opieki zdrowotnej, 

• odpowiednia  liczba aptek. 

• ograniczony dostęp do specjalistów na 

terenie gminy, 

• ograniczony dostęp do POZ w związku z 

pandemią koronawirusa, 

• wysokie zagrożenie zachorowaniem na 

nowotwór, 

• rosnący poziom liczby zgonów 

spowodowany chorobami układu 

oddechowego, 

• mała liczba prowadzonych akcji 

profilaktycznych (a wyjątkiem Programu 

Profilaktyki Nowotworów Skóry, gdzie 

Gmina i Miasto Stawiszyn jest 

koordynatorem projektu). 

Szanse Zagrożenia 

• rosnąca świadomość zdrowotna 

mieszkańców, 

• zwiększenie nacisku na profilaktykę. 

• preferencje mieszkańców powiatu wobec 

poradni i specjalistów w Kaliszu, 

• starzenie się społeczeństwa – zwiększenie 

popytu na usługi medyczne, 

• wzrost natężenia chorób cywilizacyjnych, 

• brak stabilności w kontraktowaniu usług 

medycznych, 

• słabo funkcjonujący państwowy system 

opieki zdrowotnej generujący system 

kolejkowy do lekarzy POZ, wieloletnie 

oczekiwanie na wizyty u specjalistów 

medycznych. 

POMOC SPOŁECZNA, BEZPIECZEŃSTWO 

Mocne strony Słabe strony 

• systematyczny spadek liczby 

beneficjentów pomocy społecznej, 

• funkcjonowanie Klubu Seniora, 

• planowane otwarcie prywatnej placówki 

opiekuńczej dla seniorów, 

• przeprowadzane programy i akcje nt. 

szeroko pojętego bezpieczeństwa, 

• rozwinięta sieć jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 

• dominującymi powodami przyznawania 

świadczeń – niepełnosprawność, rodzina 

niepełna, wielodzietna, 

• spadek wykrywalności przestępstw (82%). 

Szanse Zagrożenia 

• rosnące możliwości zlecania zadań 

własnych i realizacja ich przez NGO. 

• niskie wynagrodzenia opiekunów osób 

starszych, niepełnosprawnych – problemy 

z kadrą pracowników w tym zawodzie, 
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konkurencyjne oferty zagraniczne, 

• skutki migracji zarobkowej (malejąca 

funkcja wychowawcza rodziny), 

• starzenie się społeczeństwa – zagrożenie 

zbyt małą kadrą pracowników usług 

opiekuńczych. 

KULTURA, TURYSTYKA, SPORT 

Mocne strony Słabe strony 

• obecność dworu i parku krajobrazowego w 

miejscowości Piątek Wielki, 

• układ urbanistycznych miasta Stawiszyn, 

• przebiegający przez gminę szlak rowerowy 

powstały z inicjatywy Lokalnej Grupy 

Działania „Kraina Nocy i Dni” oraz LGD 

„Długosz Królewski”, 

• duża lesistość (28,2%),  

• prężnie działający Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w Zbiersku, 

• cykliczne wydarzenia kulturalne, 

• boiska sportowe, hala sportowo-

widowiskowa,  

• wydarzenie: „Bieg Stawiszyn 5 – 10 – 15 

km” wizytówką gminy, 

• znaczny nacisk w działaniach Gminy i 

Miasta Stawiszyn na kulturę sportu i 

promocję prowadzenia zdrowego i 

aktywnego trybu życia mieszkańców, 

• zrewitalizowane przestrzenie publiczne 

(Plac Wolności – nowy Rynek, Ratusz wraz 

z dziedzińcem, park przy ul. Kaliskiej). 

• brak wyróżniających się obiektów 

historycznych o randze ponadlokalnej. 

Szanse Zagrożenia 

• poprawa estetyki przestrzeni publicznych 

dla społeczności lokalnej,   

• zadbane elementy zielonej infrastruktury 

(parki, zadrzewienia), 

• kontynuacja dotychczasowej oferty 

kulturalnej MGOK. 

• bliskość Kalisza z atrakcyjną ofertą 

kulturalną, 

• rozwój mediów elektronicznych skutkujący 

mniejszym zainteresowaniem młodzieży 

kulturą i sportem. 

 

SFERA GOSPODARCZA 

GOSPODARKA, RYNEK PRACY 

Mocne strony Słabe strony 

• niska stopa bezrobocia, równowaga na 

rynku pracy, 

• żaden teren inwestycyjny nie jest objęty 

MPZP.  
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• dobre warunki dla rozwoju gospodarczego 

– rozwinięta infrastruktura drogowa,  

• utrzymująca się tendencja wzrostu liczby 

podmiotów gospodarczych, 

• struktura gospodarki w większości oparta 

o małą przedsiębiorczość, 

• znaczna liczba przedsiębiorstw związanych 

z produkcja rolnicza na terenie gminy, 

• korzystna dostępność terenów o 

przeznaczeniu inwestycyjnym, 

• wzmocnienie współpracy Powiatowego 

Urzędu Pracy z lokalnymi 

przedsiębiorcami. 

Szanse Zagrożenia 

• dążenie do współpracy ponadlokalnej, 

• dobre warunki dla rozwoju rolnictwa i 

ogrodnictwa – dobrej jakości gleby, 

• zmieniające się przepisy prawne 

ułatwiające prowadzenie działalności 

gospodarczej, 

• rozwój gospodarstw agroturystycznych, 

produktów turystycznych – turystyka 

ważną gałęzią gospodarki powiatu, 

• obecność w Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej szansą na wspólne projekty 

powiatu i gmin oraz na otrzymanie 

dofinansowań. 

• zmniejszający się udział mieszkańców w 
tzw. wieku kreatywnym, 

• problem z kadrą opiekuńczą dla osób 

starszych – konkurencyjne oferty 

zagraniczne, 

• konkurencyjność inwestycyjna gmin 

sąsiadujących bezpośrednio z Kaliszem, 

• zmieniające się często regulacje prawne, 

• gospodarcze następstwa pandemii SARS -

CoV-2, 

• niepewna sytuacja gospodarcza hamulcem 

rozwojowym dla przedsiębiorstw i 

zakładów na terenie gminy. 

• nieznana skala zmian w poziomie 

bezrobocia wywołana pandemią. 

 

WIZERUNEK GMINY, SYTUACJA FINANSOWA 

Mocne strony Słabe strony 

• współpraca gminy z organizacjami 

pozarządowymi, 

• obecność w LGD7  „Kraina Nocy i Dni”, 

• skuteczne pozyskiwanie środków 

zewnętrznych na rozwój gminy, 

• sprawnie działający system ePUAP, 

• współpraca z partnerami zagranicznymi. 

• zadłużenie gminy, 

• brak realizacji budżetu obywatelskiego, 

• w 2019 r. i 2020 r. brak funduszu 

sołeckiego wyodrębnionego w budżecie 

gminy. 

 

Szanse Zagrożenia 

• wzrost dostępności środków zewnętrznych 

(fundusze unijne,  środki rządowe, 

• stosunkowo niski poziom zainteresowania 

e-usługami publicznymi ze strony 
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wojewódzkie i in.), 

• rosnący stopień informatyzacji nie tylko 

administracji, ale także samych 

mieszkańców,  

• nowa perspektywa funduszy europejskich 

na lata 2021-2027, 

• przynależność do stowarzyszeń i związków 

międzygminnych ułatwiająca dostęp do 

funduszy zewnętrznych i rozbudowy 

infrastruktury, 

• udział w przedsięwzięciach i inwestycjach 

o charakterze ponadlokalnym. 

mieszkańców, niski prób zaufania do 

nowoczesnych technologii, 

• zmiany prawne zwiększające zakres zadań 

samorządu i ich niedostateczne 

finansowanie. 

SFERA PRZESTRZENNA 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

Mocne strony Słabe strony 

• kierunki wyznaczone w Studium 

uwarunkowań i zagospodarowania 

przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn 

skierowane na zapobieganie rozproszeniu 

zabudowy, 

• ochrona rolniczej funkcji gminy – zapisy w 

Studium, 

• działania zmierzające do ochrony 

wiejskiego krajobrazu wsi, 

• obowiązujący i sukcesywnie realizowany 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i 

Miasta Stawiszyn na lata 2017-2023, 

• ład przestrzenny i urbanistyczny miasta 

Stawiszyn, 

• stopniowo wzrastająca liczba uchwalanych 

Miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego służąca ochronie ładu 

przestrzennego, 

• położenie w granicach Miejskim Obszarze 

Funkcjonalnym Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej. 

• 6,7% powierzchni gminy objęte MPZP, 

• żaden teren inwestycyjny nie jest objęty 

MPZP, 

• fragmentaryczność miejscowych planów 

przestrzennych,  

• rozproszenie nowej zabudowy 

mieszkaniowej. 

Szanse Zagrożenia 

• realizowanie kolejnych przedsięwzięć 

zamieszczonych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Stawiszyn, 

• wskazania, aby dla terenów leżących w 

zasięgu miast powiatowych dominującą 

• brak poszanowania dla historycznych 

układów wsi, 

• postępujące rozproszenie zabudowy, 

• zróżnicowany poziom rozwoju 

poszczególnych gmin AKO, 
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funkcją nadal było rolnictwo, 

• planowe, sukcesywne wypełnianie 

obszarów przeznaczonych pod inwestycje. 

• przekształcanie użytków rolnych na cele 

nierolnicze. 

TRANSPORT, PRZESTRZEŃ I JEJ FUNKCJONALNOŚĆ 

Mocne strony Słabe strony 

• obecność linii kolejowej i stacji w Zbiersku-

Cukrowni, 

• dobrze rozwinięta sieć komunikacji 

drogowej, występowanie drogi krajowej 

nr 25, 

• dobrze funkcjonująca komunikacja 

publiczna, 

• planowana budowa obwodnicy drogi nr 

25, 

• dobra lokalizacja i dostępność 

komunikacyjna względem ośrodków 

miejskich o znaczeniu wojewódzkim, 

• stosunkowo dobry stan dróg gminnych. 

• niewystraczająca infrastruktura 

okołodrogowa – potrzeba większej liczby 

chodników, ścieżek rowerowych, 

oświetlenia, 

• niski poziom bezpieczeństwa na drogach 

wynikający z miejscowych braków 

w infrastrukturze okołodrogowej, 

• mała liczba miejsc parkingowych. 

Szanse Zagrożenia 

• atrakcyjna lokalizacja w centrum Polski,  

• stworzenie wenętrznej „pajęczyny” 

połączeń komuniakcyjnych obługiwanej 

przez transport zbiorowy orz zewnętrznej 

(szczególnie dla młodzieży), 

• bliskość Kalisza, 

• upowszechnianie i uświadamianie 

znaczenia rewitalizacji, 

• prowadzenie polityki przestrzennej 

służącej zapobieganiu rozproszeniu 

zabudowy. 

• utrzymanie dotychczasowych preferencji 

komunikacyjnych, przejawiających się 

wzrostem liczby samochodów,  

• rozproszona zabudowa – inwestowanie 

w infrastrukturę techniczną kosztem 

innych inwestycji, 

• dominacja Kalisza nad pozostałą częścią 

powiatu. 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Mocne strony Słabe strony 

• funkcjonowanie Mobilnego Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, 

• spadek zużycia wody w gminie, 

• dość wysoki poziom skanalizowania gminy 

– 46,4%, 

• coraz większa popularność przydomowych 

oczyszczalni. 

• problemy organizacyjne gospodarki wodo-

ciągowo-kanalizacyjnej w związku z 

pobieraniem odpowiednich płatności za 

pobór wody, 

• potrzeba modernizacji przepompowni 

ścieków, konieczność instalacji 

monitoringu umożliwiającego zdalne 

nadzorowanie pracy, 

• brak sieci gazociągowej, 

• systemy grzewcze oparte na paliwach 
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stałych (dominacja węgla). 

Szanse Zagrożenia 

• dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 

• modernizacja oczyszczalni ścieków, 

• rozwój Internetu szerokopasmowego, 

obejmującego coraz większą liczbę 

mieszkańców. 

• niebezpieczeństwo niemożności przyjęcia 

całego strumienia ścieków przy 

rozbudowanej kanalizacji do obecnej 

oczyszczalni ścieków. 

ROLNICTWO, ZMIANY KLIMATU, ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Mocne strony Słabe strony 

• mocno zarysowany rolniczy charakter 

gminy, 

• wysokiej klasy gleby, 

• realizacja programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest, 

• obecność ośmiu  grup producenckich, 

• znaczna lesistość na poziomie 28,2%, 

• coraz większe zainteresowanie 

odnawialnymi źródłami energii, 

szczególnie panelami fotowoltaicznymi. 

• powracające susze rolnicze, 

• rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

• brak form ochrony przyrody. 

Szanse Zagrożenia 

• rozwój technologii energetycznych 

optymalnych dla środowiska, 

• budowa urządzeń małej retencji, 

• specyfika produkcji rolnej – „produkty 

regionalne”, 

• ograniczenia możliwości wyłączania 

gruntów rolnych z produkcji, 

• wzrost wymagań dla zakładów 

przemysłowych w zakresie warunków 

zapewniających ochronę gleby, ziemi i wód 

gruntowych oraz regulujących sprawy 

związane z emisją zanieczyszczeń, 

• edukacja ekologiczna, promowanie 

odnawialnych źródeł energii, 

• dobre warunki do rozwoju produkcji 

rolnej, 

• bardzo korzystne warunki do rozwoju 

energetyki odnawialnej,  

• zalesianie, 

• sprawne funkcjonowanie urządzeń 

melioracyjnych. 

• antropopresja wynikająca głównie 

z przekształcania gleb rolnych na cele 

nierolne, 

• niska świadomość ekologiczna części 

mieszkańców, 

• zanieczyszczenia związane m.in. 

z nawożenia w rolnictwie, 

• zmiany klimatu – coraz mniejsze ilości 

opadów, nasilające się zjawiska suszy, 

• nieracjonalne gospodarowanie zasobami 

wód, 

• coraz częściej występujące gwałtowne 

zjawiska. 

Źródło: opracowanie własne 
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 CZĘŚĆ II: STRATEGICZNE KIERUNKI ROZOWJU GMINY I MIASTA 

STAWISZYN 

 

3.1.  MISJA I WIZJA 

 W procesie tworzenia i realizacji strategii istotne jest  określenie misji i wizji. Są to 

dwa elementy strategii wskazujące na pożądane kierunki rozwoju w perspektywie 

najbliższych 10 lat. Misja określa wartości, jakimi będzie kierowała się społeczność lokalna w 

celu zrealizowania zaprojektowanej wizji rozwoju. Ukierunkowuje również na działania, które 

trzeba podjąć, aby misja się powiodła, a wizja stała się rzeczywistością. 

 

MISJĄ GMINY I MIASTA STAWISZYN DĄŻENIE DO JAK NAJLEPSZYCH WARUNKÓW DO ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH, POCZĄWSZY OD ZAPEWNIENIA 

PODSTAWOWYCH POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH, ZWIĄZANYCH Z EDUKACJA I 

GOSPODARKĄ POPRZEZ ZASPOKOJENIE POTRZEB WYŻSZEGO RZĘDU ZWIĄZANYCH Z 

ROZWOJEM OSOBISTYM I KULTURĄ PRZY POSZANOWANIU ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

I ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

 Wizja to obraz gminy, który będzie następstwem realizacji strategii. Ukazuje Gminę 

i Miasto Stawiszyn w perspektywie do 2030 roku. Będzie to obraz gminy zmieniony na skutek 

przyjętych i realizowanych działań. 

GMINA I MIASTO STAWISZYN W 2030 R. MIEJSCEM PRZYJAZNYM, ZAMIESZKIWANYM 

PRZEZ ŚWIADOME SPOŁECZEŃSTWO O WYSOKIM POZIOMIE ŻYCIA. TO GMINA 

WSŁUCHUJĄCA SĘ W POTRZEBY SPOŁECZEŃSTWA,  DBAJĄCA O ŚRODOWISKO 

I WSPIERAJĄCA LOKALNĄ AKTYWNOŚĆ. 

3.2.  CELE STRATEGICZNE ROZWOJU, KIERUNKI DZIAŁAŃ, OCZEKIWANE REZULTATY ORAZ 

WSKAŹNIKI ICH OSIĄGNIĘCIA 

 Na podstawie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej gminy 

Stawiszyn, która została uzupełniona o wyniki badania ankietowego oraz dane zebrane na 

warsztatach strategicznych, wyznaczono obszary strategiczne działalności gminy, które 

wymagają poprawy bądź dodatkowego impulsu rozwojowego.  
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Poniżej przedstawiono  obszary strategiczne działań wraz z celami strategicznymi oraz celami 

operacyjnymi. 

SPOŁECZEŃSTWO 

Obszar działań SPOŁECZEŃSTWO skupia się przede wszystkim na poprawie jakości życia oraz 

odpowiedzi na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Przeanalizowano obecną 

infrastrukturę i zasoby oraz ich wystarczalność przy zmieniających się realiach związanych ze 

wzrostem udziału osób starszych. Skupiono się także na zapewnieniu poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców oraz aktywizacji społecznej. Przez rosnącą średnią wieku 

należy także coraz bardziej wspierać zadania związane z aktywnością seniorów oraz opieką 

nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 

W ramach priorytetu SPOŁECZEŃSTWO wyznaczono cel strategiczny oraz sześć celów 

operacyjnych. Dla tych z kolei określono działania, których realizacja wpłynie na rozwój 

społeczności Gminy i Miasta Stawiszyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2. Cele – obszar społeczeństwo 
CEL STRATEGICZNY I. PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI OSIEDLEŃCZEJ GMINY 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 
OCZEKIWANE REZULTATY 
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA 
DZIAŁAŃ 

Cel operacyjny 1.1. Stworzenie warunków 
dobrego poziomu życia dla rodzin 

• utworzenie nowych miejsc pracy 

• funkcjonujący żłobek z odpowiednią 
liczbą miejsc szansą na powrót na rynek 
pracy  

• pobudzanie do aktywności społecznej i 
obywatelskiej 

• utworzenie miejsca spotkań dla 
młodzieży – przygotowanie lokalu/ 
miejsca w przestrzeni publicznej 

• utworzenie Karty Mieszkańca – sposób 
na zatrzymanie mieszkańca w gminie 

• zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców gminy w zakresie 
usług społecznych 

• osiedlanie się młodych rodzin 
na ternie gminy 

• przyciąganie ciekawą ofertą 
nowych mieszkańców spoza 
gminy 

• zaangażowani społecznie 
mieszkańcy 

• liczba zameldowań (os.) 

• liczba wymeldowań (os.) 

• liczba dzieci uczęszczających 
do Klubu Malucha (os.) 

• liczba utworzonych Kart 
Mieszkańca (szt.) 

• liczba inicjatyw oddolnych ( 
imprez, spotkań) 

• liczba nowopowstałych NGO 

Cel operacyjny 1.2. Dostęp do dobrej 
jakości opieki zdrowotnej na terenie gminy 

• zwiększenie liczby akcji, programów 
profilaktyki zdrowotnej 

• zachęcanie mieszkańców do zdrowego 
trybu życia 

• utworzenie bazy specjalistów 
przyjmujących w ośrodkach zdrowia 

• ochrona zdrowia psychicznego 

• opracowanie Strategii zarządzania 
zdrowiem publicznym na terenie gminy 

• wzrost zadowolenia 
mieszkańców 

• wzrost aktywności fizycznej 
wśród mieszkańców 

• skrócenie czasu oczekiwania 
do specjalistów 

• liczba przeprowadzonych 
akcji/programów 
profilaktycznych (szt.) 

• liczba przeprowadzonych 
badań w ramach programów 
profilaktycznych (szt.) 

• liczba specjalistów 
przyjmujących w ośrodkach 
zdrowia (os.) 

• opracowanie Strategii 
Zarzadzania Zdrowiem 
Publicznym Mieszkańców 
Gminy 

Cel operacyjny 1.3. Poszerzenie 
infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej 
celem podniesienia jakości życia 
mieszkańców 

• dodatkowe ścieżki rowerowe na 
terenie gminy/wyznaczenie pasa dla 
rowerzystów w pasie jezdni 

• zwiększenie  liczby placów zabaw/  
siłowni zewnętrznych 

• utrzymanie obecnej infrastruktury w 
dobrym stanie 

• poprawa bezpieczeństwa 
pieszych poprzez rozbudowę 
chodników i oświetlenia oraz 
ścieżek rowerowych przy 
kluczowych odcinkach dróg 
gminnych 

• poprawa estetyki przestrzeni  

• długość wybudowanych 
chodników, ścieżek 
rowerowych (km) 

• liczba wybudowanych siłowni 
zewnętrznych i placów zabaw 
(szt.)  
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• utworzenie „ścieżki zdrowia” • wzrost jakości życia 
mieszkańców 

Cel operacyjny 1.4. Tworzenie przyjaznych 
miejsc pobytu dla Seniorów 

• utworzenie Domu Seniora  

• funkcjonowanie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku – wyjazdowy 
Uniwersytet (zajęcia realizowane  w 
świetlicach wiejskich o różnej 
tematyce) 

• funkcjonowanie klubów seniora 

• utworzenie mieszkań chronionych 

• stworzenie przyjaznych 
warunków pybytu dla 
Seniorów 

• poprawa jakości życia osób 
starszych 

• stworznie warunków do 
integracji 

• stworzenie własnej, „gminnej” 
infrastruktury dla osób 
starszych bez konieczności 
korzystania z usług 
zewnętrznych 

• liczba osób korzystających z 
Domu Seniora (os.) 

• liczba osób uczęszczająca na 
zajęcia prowadzone przez 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(os.) 

• liczba osób bioracych w 
wydarzenia skierowanych dla 
Seniorów (os.) 

• liczba powstalych mieszkań 
chronionych 

Cel operacyjny 1.5. Wspieranie aktywności 
osób starszych poprzez zwiększenie 
dostępności do usług, kulturalnych, 
rozwojowych i innych 

• organizacja zajęć ruchowych 

• uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla 
seniorów 

• warsztaty komputerowe dla seniorów, 
miejsce świadczenia pomocy dla osób 
nieodnajdujących się w nowych 
technologiach 

• poprawa jakości życia osób 
starszych 

• stworzenie warunków do 
integracji 

• wzrost aktywności fizycznej 
wśród mieszkańców 

• większy wybór w ofercie 
skierowanej do seniorów 

• przeciwdziałanie samotności 
• umożliwienie pełnego 

uczestnictwa w życiu 
społeczności lokalnej  

• liczba prowadzonych zajęć 
skierowanych do Seniorów 
(szt.) 

• liczba wydarzeń kulturalnych z 
udziałem Seniorów (szt.) 

• liczba osób biorących udział w 
wydarzeniach kulturalnych 
(os.) 

Cel operacyjny 1.6. Zapewnienie seniorom 
opieki środowiskowej i pozostawienie ich 
w środowisku naturalnym wraz ze 
wsparciem ich rodzin  

• wsparcie opiekunów faktycznych osób 
starszych poprzez warsztaty, 
doradztwo, opiekę wytchnieniową  

• uruchomienie wolontariatu dla 
potrzebujących oraz angażowanie osób 
chętnych do pomocy  

• zwiększenie kontroli środowiskowych u 
osób starszych, niepełnosprawnych 

• fachowa pomoc dla rodzin  

• przeciwdziałanie samotności 

• wzrost zaangażowania 
społecznego 

• liczba spotkań dedykowanych 
dla rodzin Seniorów (szt.) 

• liczba wolontariuszy na terenie 
gminy  (os.) 

Źródło: opracowanie własne



 

GOSPODARKA 

Obszar działań GOSPODARKA skupia się przede wszystkim na wzmocnieniu 

konkurencyjności. Tworzenie nowych a przede wszystkim odpowiednie zadbanie o istniejące 

tereny inwestycyjne to jedno z kierunków działań. Przygotowanie korzystnej oferty 

inwestycyjnej, która będzie zachętą dla nowych przedsiębiorców to jeden z priorytetowych 

działań. Ważną rolę w zaplanowanych przedsięwzięciach odgrywa rolnictwo i przetwórstwo z 

nim związane. Istotnym celem na kolejne lata będzie także skupienie działań na utworzeniu 

dwóch produktów-marek: kolejki wąskotorowej oraz jarmarku stawiszyńskiego.  

W ramach obszaru GOSPODARKA wyznaczono cel strategiczny oraz trzy cele operacyjne. Dla 

tych z kolei określono działania, których realizacja wpłynie na rozwój społeczności Gminy 

i Miasta Stawiszyn. 

 

 



 

Tabela 3. Cele – obszar gospodarka 
CEL STRATEGICZNY II. KONKURENCYJNY ROZWÓJ GOSPODARCZY GMINY  

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 
OCZEKIWANE REZULTATY 
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA 
DZIAŁAŃ 

Cel operacyjny 2.1. Wsparcie 
przedsiębiorców, rolników i stwarzanie 
warunków do powstawania nowych miejsc 
pracy 

• zapewnienie nowych, atrakcyjnych dla 
przedsiębiorców terenów 
inwestycyjnych  

• rozwój działalności logistycznych 

• zachęcanie producentów i twórców z 
gminy do sprzedaży bezpośredniej na 
rynku lokalnym m.in. poprzez 
odpowiednią promocję, zapewnienie 
miejsca i warunków do takiej sprzedaży  

• organizacja wydarzeń i imprez 
promujących lokalnych producentów 
rolnych  

• wspieranie istniejących zakładów 
przetwórstwa rolno-spożywczego 
wykorzystujących lokalne zasoby 
produkcji rolnej 

• jarmark stawiszyński jako miejsce 
lokalnego zbytu produktów rolnych od 
mniejszych producentów 

• powstanie e- jarmarku stawiszyński 

• rozwój gospodarczy gminy 

• rozwój nowych technologii 

• tworzenie rozpoznawalnych 
marek 

• rosnąca liczba 
przedsiębiorstw o 
działalności opartej na 
rolnictwie 

• rozpoznawalność własnych, 
lokalnych produktów 

• rozwój 
mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich firm 
działających na rynku 
gminnym, jak i w oparciu 
usługi świadczone w Kaliszu 

• liczba wydarzeń promujących 
produkty rynku lokalnego 
(szt.) 

• liczba przedsiębiorstw o 
działalności opartej o 
rolnictwo (szt.) 

• liczba podmiotów 
gospodarczych ogółem (szt.) 

• liczba utworzonych 
stron/aplikacji e – jarmark 
stawiszyński  

Cel operacyjny 2.2. Kompleksowe 
tworzenie stref aktywności gospodarczej 
poprzez przygotowanie terenów pod 
inwestycje 

• oferowanie pakietu preferencyjnego 
przedsiębiorcom i inwestorom 

• promocja terenów inwestycyjnych 

• wydzierżawianie terenów małym i 
średnim przedsiębiorstwom 

• uruchomienie punktu stworzenia 
profilu zaufanego 

• stworzenie fachowej grupy 
wsparcia dla startujących 
przedsiębiorców – doradztwo 
finansowe, księgowe, prawne   

• zwiększenie zainteresowania 
inwestycjami na obszarze 
gminy 

• wzmocnienie wizerunku 
gminy przyjaznej 
przedsiębiorcom 

• powierzchnia dostępnych 
gminnych terenów 
inwestycyjnych (ha) 

• pokrycie Miejscowymi planami 
zagospodarowania 
przestrzennego terenów 
inwestycyjnych (%) 

• liczba osób korzystających z 
porad związanych z 
rozpoczęciem działalności 
gospodarczej (os.) 
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Cel operacyjny 2.3. Utworzenie i 
promowanie lokalnych produktów-marek 

• kolejka wąskotorowa jako atrakcja 
turystyczna – utworzenie infrastruktury 
towarzyszącej 

• jarmark stawiszyński – wykorzystanie 
Targowiska do budowania lokalnej 
marki, utworzenie usług/produktów, 
które będą przyciągać i będą 
utożsamiane z tym miejscem 

• wypromowanie produktu 
lokalnego rozpoznawanego w 
skali ponadregionalnej 

• zwiększenie świadomości 
mieszkańców na temat 
produktów lokalnych 

• liczba wydarzeń, opracowań 
których tematyka obejmowała 
promowanie lokalnych 
produktów (szt.) 

Źródło: opracowanie własne



 

PRZESTRZEŃ  

Działania związane z obszarem strategicznym PRZESTRZEŃ obejmują zagadnienia z zakresu 

rolnictwa,  gospodarki wodno-ściekowej oraz prowadzenia polityki przestrzennej w oparciu 

o aktualne dokumenty planistyczne, które są niezbędnym narzędziem do kreowania 

funkcjonalnych jednostek.  

 Pierwszym obszarem jest rolnictwo. Wiodącą funkcją gminy Stawiszyn mimo jej 

miejsko-wiejskiego statusu jest funkcja rolnicza. Na terenie gminy znajduje się znaczna liczba 

dobrze prosperujących gospodarstw rolnych, w tym zajmujących się ogrodnictwem. 

Związane jest to przede wszystkim z dobrymi jakościowo glebami. Wyznaczone cele 

operacyjne związane z rolnictwem to głównie działania obejmujące polepszanie warunków 

rozwoju gospodarstw, umożliwianie sprzedaży mniejszym producentom na rynku lokalnym 

oraz przeciwdziałania i przygotowywanie się na nawracające zjawiska suszy. Gminę coraz 

częściej dotyka problem suszy rolniczej, na co wskazują zarówno dane odnośnie liczby 

opadów, ale także liczba napływających w ostatnich latach wniosków o tzw. dopłatę 

suszową. Ważne jest podejście adaptacyjne do aktualnego stanu środowiska. Kierunki 

działań to także szerzenie idei rolnictwa ekologicznego i zwiększenie świadomości 

ekologicznej mieszkańców.  

 Kolejna grupa propozycji działań obejmuje ochronę środowiska przyrodniczego 

(gospodarka wodno-ściekowa, zwiększenie liczby instalacji w oparciu o OZE).  

 Ostatni obszar dotyczy zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty planistyczne 

gminy wskazują jednoznacznie na potrzebę kreowania zwartej zabudowy, zapobiegając jej 

rozproszeniu. Drugim ważnym kierunkiem jest poszanowanie wiodącej funkcji gminy, jaką 

jest rolnictwo. Przede wszystkim działania powinny zmierzać ku ochronie dobrej jakości gleb. 

Zapisy dotyczą także kontynuacji realizacji zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji. Dzięki 

niemu ważne przestrzenie publicznych otrzymały już nowy, estetyczny i funkcjonalny wygląd. 

Pracy wymaga jeszcze zniwelowanie barier architektonicznych.  

Dla obszaru PRZESTRZEŃ wytyczono dwa cele strategiczne i siedem  operacyjnych.



 

Tabela 4. Cele – obszar przestrzeń 
CEL STRATEGICZNY III. ROZWÓJ OPARTY O POSZANOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 
OCZEKIWANE REZULTATY 
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA 
DZIAŁAŃ 

Cel operacyjny 3.1. Ochrona przed 
zmianami klimatu 

• zachęcanie do zbierania wody 
deszczowej 

• zwiększenie retencji na terenie gminy 

• edukacja w zakresie suszy 

• dbałość o rowy, kanały, zbiorniki 
wodne 

• ograniczenia w budowie studni 
głębinowych  

• dbałość o ujęcia wody 

• zwiększenie ilości wody 
zatrzymywanej na terenie 
Gminy  

• łagodzenie skutków zmian 
klimatycznych  

• mieszkańcy świadomi zagrożeń 
wynikających z kurczącymi się 
zasobami wody 

• liczba wydarzeń związanych z 
edukacja ekologiczną (szt.) 

• liczba wniosków o tzw. 
„dopłatę suszową” (szt.) 

• roczne zużycie wody na 
mieszkańca (m3/os.) 

Cel operacyjny 3.2. Dbałość o środowisko 
przyrodnicze gminy 

• analiza zapotrzebowania i możliwości 
gazyfikacji Gminy 

• sprawnie działająca gospodarka 
wodno-ściekowa gminy: 
      -   określenie miejsc rozwoju sieci 
          kanalizacyjnej 
      -   budowa nowych przydomowych    
          oczyszczalni ścieków 
      -   dbałość o ujęcia wody 

• modernizacja przepompowni ścieków 

• zwiększenie liczby instalacji w oparciu o 
OZE 

• zwiększenie ilości 
odprowadzonych ścieków 
systemem kanalizacji 
sanitarnej  

• wzrost poziomu jakości życia 

• liczba mieszkańców 
przyłączonych do sieci 
kanalizacyjnej (os.)  

• długość wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej (km) 

• liczba przydomowych 
oczyszczalni (szt.)  

• liczba instalacji 
fotowoltaicznych na terenie 
gminy (szt.) 

Cel operacyjny 3.3. Dostosowywanie 
produkcji, usług i produkcji rolniczej oraz 
przetwórstwa do funkcjonowania 
w standardach ekologicznych 

• wspieranie innowacyjnych technologii 
w produkcji, usługach i rolnictwie, 

• propagowanie ekologicznych upraw i 
pomoc w ukierunkowaniu produkcji 
rolniczej 

• usługi doradcze i szkoleniowe dla 
przedsiębiorców, rolników, pomoc 
prawna 

• tworzenie grup producentów rolnych 

• zwiększenie zainteresowania 
tematyką ekologicznych 
przedsiębiorców i właścicieli 
gospodarstw rolnych 

• rozwój technologiczny 
gospodarstw 

• liczba utworzonych 
programów wsparcia dla 
przedsiębiorców, rolników 
(szt.)  

• liczba grup producentów 
rolnych (szt.) 

Cel operacyjny 3.4. Kształtowanie • dystrybucja ulotek, broszur • zwiększenie świadomości • liczba przeprowadzonych 
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świadomości i postaw proekologicznych 
wśród mieszkańców gminy 

• imprezy o tematyce ekologicznej, 
odnawialnych źródeł energii 

• szkolenia/seminaria dla mieszkańców 

ekologicznej mieszkańców  

• coraz większe zainteresowanie 
możliwościami dofinansowań 
ekologicznych rozwiązań w 
gospodarstwie domowym 

• zwiększenie liczby instalacji w 
oparciu o OZE na terenie 
gminy 

wydarzeń proekologicznych w 
ciągu roku (szt.) 

 CEL STRATEGICZNY IV. ZARZĄDZANIE GMINĄ I POLITYKĄ PRZESTRZENNĄ Z POSZANOWANIEM ROLNICZEJ FUNKCJI GMINY I 

ZWARTEJ ZABUDOWY 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 
OCZEKIWANE REZULTATY 
PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA 
DZIAŁAŃ 

Cel operacyjny 4.1. Efektywne zarządzanie 
gminą 

• tworzenie warunków do rozwoju 
stowarzyszeń, tworzenie warunków 
lokalowych, wsparcie finansowe, 
merytoryczne 

• współpraca samorządu z NGO 

• opracowanie programów 
profilaktycznych dla poszczególnych 
grup społecznych 

• dalszy rozwój systemu e-usług 
publicznych  

• utworzenie Rady ds. gospodarki jako 
organu doradczego 

• zacieśnienie współpracy relacji 
Gmina – przedsiębiorcy 

• zwiększenie udziału organizacji 
pozarządowych w realizacji 
zadań zleconych 

• zwiększenie zainteresowania 
akcjami profilaktycznymi 

• liczba utworzonych 
programów wsparcia dla 
przedsiębiorców (szt.)  

• liczba organizacji 
pozarządowych (szt.)  

• liczba podjętych działań w 
ramach współpracy z 
lokalnymi przedsiębiorcami i 
stowarzyszeniami (szt.)  

• liczba podjętych działań 
promocyjnych w ramach 
współpracy z organizacjami 
zewnętrznymi i 
stowarzyszeniami (szt.)  

• liczba mieszkańców 
korzystających z e-usług (os.)  

Cel operacyjny 4.2. Prowadzenie polityki 
przestrzennej w gminie w oparciu o 
aktualne dokumenty planistyczne 
 

• systematyczna aktualizacja studium 
uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego gminy 

• realizacja Lokalnego Programu 
Rewitalizacji 

• aktualizacja istniejących Miejscowych 
planów zagospodarowania 

• rozwój zabudowy 
mieszkaniowej z zachowaniem 
ładu przestrzennego  

• przeciwdziałanie fragmentacji 
środowiska przyrodniczego, 
ochrona krajobrazu i 
racjonalne korzystanie z 

• stopień aktualizacji Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego (%)  

• stopień pokrycia Miejscowymi 
planami zagospodarowania 
przestrzennego powierzchni 
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przestrzennego wg potrzeb 
rozwojowych 

• opracowanie planu budowy 
infrastruktury (sieć wodociągowa, sieć 
kanalizacyjna, sieć gazowa, drogi) na 
terenach planowanych inwestycji  

zasobów środowiska 

• ochrona planistyczna 
najlepszych jakościowo gleb, 
umacnianie rolniczego 
charakteru terenów z 
rozwiniętą funkcją rolniczą  

• poprawa jakości przestrzeni i 
ochrona ładu przestrzennego 
w Gminie  

gminy (%)  

• powierzchnia obszarów 
zrewitalizowanych (ha)  
 

Cel operacyjny 4.3. Dobre praktyki w 
zakresie ładu przestrzennego i estetyki 
miejsc publicznych  

• sukcesywne uchwalenie nowych MPZP 
dla obszarów kształtowania się nowej 
zabudowy 

• uchwalenie MPZP dla terenów 
inwestycyjnych 

• dbałość o historyczne układy wsi, układ 
urbanistyczny miasta  

• modernizacja dróg gminnych 

• rozwój sieci ścieżek rowerowych 

• poprawa dostępności do miejsc/ 
instytucji – konieczność usuwania 
barier architektonicznych na terenie 
miasta Stawiszyna i całej gminy 

• poprawa stanu jakości dróg na 
terenie Gminy  

• ład przestrzenny w gminie 

• przyciąganie nowych 
inwestorów i przedsiębiorców 

• gmina przyjazna osobom 
niepełnosprawnym (brak 
barier architektonicznych) 

• liczba Miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego 
uwzględniających szczegółowe 
zapisy dotyczące kształtowania 
zabudowy (szt.)  

• tereny inwestycyjne objęte 
MPZP (%) 

• długość wybudowanych 
ścieżek rowerowych (km) 

• długość zmodernizowanych  
dróg (km) 

• powierzchnia przestrzeni 
publicznych dostępnych dla 
mieszkańców (ha)  

Źródło: opracowanie własne 

 



 

3.3.  MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ GMINY 

 Określenie polityki przestrzennej oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego 

wymaga sformułowania modelu rozwoju przestrzennego. Założeniem modelu jest wskazanie 

optymalnej formy organizacji przestrzeni województwa. Model rozwoju przestrzennego 

z założenia określa podstawowe elementy sieci osadniczej, strefy funkcjonalno-przestrzenne 

oraz główne powiązania, które mają stanowić determinanty rozwoju jednostki terytorialnej. 

Całość ma prowadzić do zrównoważonego rozwoju. Dokument Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa wielkopolskiego Wielkopolska 2020+ przyjmuje funkcjonalny 

model rozwoju regionu w oparciu o trzy następujące założenia: 

• system osadniczy, na którego składają się jego elementy w  postaci ośrodków 

miejskich o zróżnicowanej hierarchii. Najbliższym gminie Stawiszyn jest Kalisz, który 

zdefiniowany jest jako ośrodek regionalny wraz z Ostrowem Wielkopolskim. Zakłada 

się, że rolę biegunów wzrostu pełnić będą największe miasta regionu i ich najbliższe 

otoczenie; 

• strefy zróżnicowanej polityki przestrzennej – w przestrzeni województwa wskazuje 

się następujące strefy zróżnicowanej polityki przestrzennej:   

1) strefę wysokiej intensywności procesów osadniczych, 

2) strefę średniej intensywności procesów osadniczych, 

3) strefę niskiej intensywności procesów osadniczych, 

4) strefę zielonych pierścieni, 

5) strefę intensywnej gospodarki rolnej, 

6) strefę przemysłu paliwowo-energetycznego, 

7) strefę równoważenia potencjału przyrodniczego i społeczno-gospodarczego, 

8) system przyrodniczy. 

Dla poszczególnych stref określone zostały preferowane kierunki zagospodarowania 

przestrzennego uwzględniające zasoby i walory społeczno-gospodarcze 

i środowiskowe oraz zachodzące procesy rozwoju. 

• powiązania, czyli relacje między poszczególnymi elementami. Rozwój regionu ma być 

zapewniony poprzez dobrze zaplanowany i rozwinięty system komunikacyjny, a także 

innowacyjną infrastrukturę techniczną. 
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W przypadku gminy Stawiszyn najważniejszą rolę odgrywają powiązania o znaczeniu 

ponadregionalnym (Kalisz-Konin) oraz regionalnym.  

 Gmina i Miasto Stawiszyn wg modelu objęta jest strefą o średniej intensywności 

procesów osadniczych. Stefa średnia to obszar przylegający do miasta Kalisza. Kierunkiem 

wyznaczonymi w PZPWW. Wielkopolska 2020 + dla strefy średniej jest przede wszystkim 

zapewnienie równowagi pomiędzy potrzebami rozwoju i ochrony rolniczej i leśnej 

przestrzeni produkcyjnej oraz integracji funkcjonalno-przestrzennej. Oznacza to: 

1) dostosowanie nowych terenów inwestycyjnych do potrzeb i możliwości rozwoju 

poszczególnych obszarów  

2) ochronę terenów cennych przyrodniczo i kulturowo 

3) eliminowanie lub minimalizowanie konfliktów przestrzennych 

4) zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów położonych wokół ośrodków 

miejskich 

5) poprawę warunków mieszkaniowych 

6) tworzenie przestrzeni publicznych. 

Wskazuje się, aby dla terenów leżących w zasięgu miast powiatowych dominującą funkcją 

nadal było rolnictwo mimo swojego potencjału rozwojowego dla zróżnicowanych form 

działalności gospodarczych ze względu na sąsiedztwo biegunów wzrostu. Rekomendowane 

jest to zwłaszcza dla obszarów charakteryzujących się najbardziej korzystnymi 

uwarunkowaniami przyrodniczym, glebowymi. Do takich niewątpliwie należy gmina 

Stawiszyn.  

 Model rozwoju przestrzennego zaprezentowany w Planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ jest wyrazem wizji 

rozwoju określonej w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 r. Dokument 

Strategii jest  kolejnym ważnym opracowaniem wskazującym na przestrzenne powiązania. 

W dokumencie w nawiązaniu do PZPWW. Wielkopolska 2020+ wyodrębniono obszary 

strategicznej interwencji. Są to obszary o najintensywniejszej sile oddziaływania miast na 

otoczenie, w których obserwować można wyraźne powiązania funkcjonalno-przestrzenne. 

Należy do nich także Miejski Obszar Funkcjonalny Ośrodka Regionalnego Aglomeracja 

Kalisko-Ostrowska (MOF AKO), obejmujący 21 gmin, w tym gminę Stawiszyn. Wsparcie MOF 

służy wzmacnianiu ich konkurencyjności i zdolności do rozprzestrzeniania czynników 

rozwojowych na sąsiednie obszary zurbanizowane oraz te o funkcjach rolniczych, oddziałuje 
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na wszystkie części województwa i stymuluje rozwój całej Wielkopolski, a także wpływa 

stabilizująco na strukturę osadniczą regionu. Wskazuje się na problemy rozwojowe 

stanowiące niekorzystne trendy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa. 

W dokumencie wymienia się także zróżnicowany poziom rozwoju w poszczególnych gminach 

Aglomeracji oraz niewystarczający dostęp gospodarstw domowych do infrastruktury wodnej 

i kanalizacyjnej.  

Kluczowymi kierunkami działań wskazanymi w Strategii rozwoju województwa 

wielkopolskiego do 2030 r. dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej są: 

1) wzrost gospodarczy wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców  

2) rozwój społeczny wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych 

regionu  

3) rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego wielkopolski  

4) wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem.  

 

 Na szczeblu lokalnym najważniejszym dokumentem kształtowania zagospodarowania 

przestrzennego jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy i Miasta Stawiszyn (Uchwała nr XXXX/126/2010 Rady Miejskiej Stawiszyna z dn. 

30.09.2010 r.). W roku 2020 miała miejsce aktualizacja tego dokumentu.  

 Dominującą funkcją gminy jest zdecydowanie rolnictwo. W Studium podkreśla się 

wyjątkowo korzystne warunki do rozwoju rolnictwa głównie w centralnej części gminy, co 

warunkowane jest naturalnie przez występujące tam dobrej klasy gleby. Dokładna sytuacja 

rolnictwa, jego charakterystyka opisana została w Diagnozie w podrozdziale 3.7. Rolnictwo 

i zmiany klimatu. 

 Układ osadniczy gminy w większości charakteryzuje się typowym dla obszaru 

wiejskiego rozproszeniem zabudowy. Najważniejszą miejscowością jest Stawiszyn jako 

centrum administracyjne i usługowe na mapie gminy. Ważną miejscowością o dużym 

zaludnieniu jest Zbiersk Cukrownia. Te dwie jednostki są głównymi ośrodkami osadniczymi 

na mapie gminy. Zachodzące zmiany społeczne i gospodarcze wpłynęły na potrzebę 

aktualizacji polityki przestrzennej gminy. Pozostałe miejscowości gminy Stawiszyn to wsie o 

funkcjach rolniczych, z tendencją  do lokowania tam również innych rodzajów działalności. W 

Studium wskazuje się na malejące znaczenie miasta Stawiszyna w stosunku do rozwoju na 

obszarach wiejskich znaczących zakładów. W Studium wskazuje się na zauważalne, 
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niepożądane zjawiska. Zalicza się do nich: pojawiające się odstępstwa od zasad kształtowania 

zabudowy w Stawiszynie (w części miasta lokacyjnego), przykłady zaburzenia estetyki i ładu 

przestrzennego w zabudowie usługowej bądź związanej z działaniami produkcyjnymi czy 

niekorzystne zjawisko powstawania funkcji produkcyjnych w strefach zwartej zabudowy wsi 

gminy Stawiszyn. 

 Obowiązujące od 2016 r. Studium uwzględniało rozwój – na części omawianego 

terenu – zabudowy usługowej, zagrodowej i produkcyjnej. Konieczne było wprowadzenie 

nowych uregulowań, które miały zapewnić możliwość realizacji nowych propozycji 

inwestycyjnych, na wyznaczonym obszarze. 

 Dla sprawnego prowadzenia polityki przestrzennej gminy w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania wyznaczono kierunki rozwoju przestrzennego. Dotyczą one 

następujących obszarów: 

• kierunki ochrony walorów środowiska przyrodniczego, m.in.: 

1) dążenie do wprowadzenia zakazu zabudowy na obszarach ciągów 

ekologicznych 

2) uznaje się za niezbędne przestrzeganie zakazu przeznaczenia (poza terenami 

już zainwestowanymi w sposób trwały) terenów leśnych pod zabudowę, 

szczególnie lasów oraz prowadzenie właściwej gospodarki leśnej 

3) pielęgnowanie istniejących zadrzewień i zakrzewień oraz wymianę 

zniszczonych fragmentów na skutek działań człowieka 

4) racjonalne wykorzystanie areałów wysoko jakościowych gleb przede 

wszystkim poprzez intensyfikację produkcji rolnej, podejmowanie działań na 

rzecz ochrony gleb 

5) wprowadzenie monitoringu czystości wód. 

• kierunki ochrony walorów środowiska kulturowego, m.in.: 

1) ochronę terenów przed niekontrolowaną pod względem estetyki 

architektonicznej zabudową niedostosowaną do środowiska kulturowego 

terenu 

2) pielęgnację historycznych obiektów małej architektury, takich jak kapliczki, 

krzyże przydrożne, figury, pomniki, związane z historią i tradycjami miejscowej 

ludności 
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3) zachowanie i adaptacja dawnych zespołów dworsko-parkowych i 

folwarcznych stanowiących wartości historyczne i krajobrazowe 

4) wykonanie specjalistycznego studium krajobrazowego dla lokalizacji 

projektowanych na terenie gminy siłowni wiatrowych w kontekście panoram 

zabytkowych zespołów dworsko-parkowych w Petrykach i Piątku Wielkim oraz 

panoramy miasta Stawiszyna. 

• kierunki kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy: 

o kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej, m.in.: 

1) wyznaczenie potencjalnych terenów dla lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej we wszystkich miejscowościach gminy (w tym: zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 

zagrodowej z dopuszczeniem działalności gospodarczej, zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej) 

2) objęcie ochroną krajobrazu wiejskiego wsi poprzez zachowanie ciągów, 

charakteru i skali zabudowy 

3) preferowanie na terenach miasta Stawiszyna i wsi Zbiersk oraz Zbiersk 

Cukrownia rozwoju zwartych układów osadniczych 

4) scalanie rozproszonej zabudowy zagrodowej poprzez uzupełnienia 

plombowe. 

o kierunki rozwoju zabudowy produkcyjnej (produkcja, składy i magazyny), 

m.in.: 

1) lokalizację obiektów przy założeniu pełnego poszanowania walorów 

środowiska przyrodniczego i kulturowego 

2) podjęcie działań na rzecz promocji i reklamy gminy w celu 

zainteresowania potencjalnych inwestorów 

3) rozbudowę podstawowych sieci infrastruktury technicznej, w tym przede 

wszystkim rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków na 

nowoprojektowanych terenach budowlanych. 

o kierunki rozwoju zabudowy usługowej, m.in.: 

1) lokalizację obiektów i urządzeń, wyznaczanie tras komunikacyjnych, przy 

założeniu pełnego poszanowania walorów środowiska przyrodniczego 

i kulturowego 
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2) wykorzystanie dla celów rekreacyjnych i turystycznych (turystyka piesza 

i rowerowa) dogodnie położonych lasów 

3) rozbudowę układu komunikacji pieszo-rowerowej. 

o kierunki rozwoju rolnictwa – rolnicza przestrzeń produkcyjna, m.in.: 

1) ochrona najbardziej przydatnych rolniczo gleb klas II-IV 

2) optymalne wykorzystanie możliwości produkcyjnych gleb 

3) dostosowanie rozwoju produkcji do skali przewidywanego popytu 

4) propagowanie idei rolnictwa ekologicznego 

5) rozwój infrastruktury około rolniczej (usługi, doradztwo rolnicze). 

o kierunki rozwoju infrastruktury społecznej, m.ni.: 

1) tworzenie warunków dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników 

2) podnoszenie bezpieczeństwa publicznego 

3) zwiększenie ilości usług medycznych 

4) wspieranie rozwoju usług otoczenia biznesu. 

• kierunki rozwoju systemu komunikacji: 

1) budowa północno-zachodniej obwodnicy Stawiszyna 

2) podjęcie działań na rzecz budowy wszystkich odcinków dróg powiatowych 

nieposiadających nawierzchni utwardzonej oraz dróg gminnych. 

• kierunki rozwoju infrastruktury technicznej: 

1) przede wszystkim działania związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej  

i realizacja programu doprowadzenia gazu na terytorium gminy. 

 Wskazując na wyżej wymienione kierunki, w dokumencie Studium wskazuje się także 

na istotność działań marketingowych.  

 Aktem prawa miejscowego są Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Łącznie obejmują 492 ha, co stanowi 6,3% powierzchni gminy. Więcej na temat MPZP 

znajduje się w podrozdziale 3.1. Zagospodarowanie przestrzenne w załączniku Diagnoza 

strategiczna. 

3.4.  USTALENIA I REKOMENDACJE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA I PROWADZENIA POLITYKI 

PRZESTRZENNEJ W GMINIE 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i 

Miasta Stawiszyn zostało przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Stawiszyna (Uchwała nr 
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XXXX/126/2010 Rady Miejskiej Stawiszyna z dn. 30.09.2010 r.). Uchwałą nr XVIII/132/2020 w 

sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy i Miasta Stawiszyn zaktualizowano dotychczasowy dokument. Obowiązujące Studium 

należy systematyczne uaktualniać do obowiązujących w danym czasie obowiązujących 

przepisów prawnych oraz potrzeb zagospodarowania przestrzennego Gminy. W poniższym 

zestawieniu wskazano na rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w gminie, jakie wynikają z zapisów Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Stawiszyn. Jednocześnie w dalszej części 

rozdziału odniesiono się do określenia tych zapisów przedmiotowej Strategii, które będą 

miały wpływ na prowadzenia polityki przestrzennej gminy: 

• zahamowanie postępującej chaotycznej, nieplanowej i rozproszonej urbanizacji 

gminy 

• dążenie do uzupełniania „luk” w istniejącej już zabudowie, a więc scalanie 

zabudowy poprzez wypełnianie wolnych przestrzeni między budynkami 

• z obszaru zasobów sieci infrastruktury technicznej kształtowanie zabudowy ma na 

nią znaczący wpływ. Rozproszenie zabudowy powoduje rosnące koszty związane 

z prowadzeniem nowych wodociągów czy kanalizacji 

• poprawa stanu sieci drogowej łączącej poszczególne miejscowości na terenie gminy 

– budowa i rozbudowa dróg o nawierzchni utwardzonej biegnących przez 

poszczególne miejscowości 

• usprawnienia umożliwiające bezpieczne przemieszczanie się niezmotoryzowanym 

użytkownikom dróg publicznych  

• sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscach najwyższej potrzeby 

• dalsze działania społeczno-gospodarcze ukierunkowane tak, aby uwzględnić 

zachowanie ładu przestrzennego, równowagi przyrodniczej oraz utrzymać na 

dobrym poziomie jakości życia mieszkańców gminy 

• w obliczu powtarzającego się zjawiska suszy rolniczej winno podejmować się kroki 

związane z ochroną i właściwym wykorzystywaniem zasobów wodnych, a także 

ograniczeniami w użytkowaniu wód, tworzeniu studni głębinowych 

• uwarunkowania naturalne i wiodąca funkcja, jaką jest rolnictwo  stwarza obowiązek 

ochrony i właściwego gospodarowania glebami, lesistość wymaga kontroli 
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i ewentualnego zalesiania nieużytków lub gleb o niżej klasie. Wszystkie te działania 

powinny dążyć do utrzymania użytkowania rolniczego terenu gminy. Największą 

szanse mają gospodarstwa specjalizujące się, m.in. związane z ogrodnictwem, 

uprawą warzyw. Niepożądanym zjawiskiem jest rozdrobnienie gospodarstw.  

W kwestii zapisów przedmiotowej Strategii, które będą miały wpływ na prowadzenia polityki 

przestrzennej gminy należy wskazać, że realizacja celów i kierunków rozwoju gminy 

wyznaczonych w Strategii nie wpłynie na zmianę modelu struktury funkcjonalno-

przestrzennego gminy. 

W zakresie wpływu realizacji Strategii na strukturę funkcjonalno- przestrzenną gminy należy 

wskazać na następujące priorytetowe działania: 

• poprawa wyposażenia poszczególnych miejscowości w gminie w infrastrukturę 

społeczną poprzez np. rozwój infrastruktury rekreacyjnej 

• zachowanie dotychczasowej tożsamości wiejskiej gminy 

• wzrost zaangażowania mieszkańców gminy w procesy decyzyjne związane 

z  zagospodarowaniem przestrzennym, zwiększenie poziomu partycypacji społecznej 

mieszkańców 

• uzbrojenie posiadanych terenów inwestycyjnych wzdłuż szlaków drogowych 

o znaczeniu ponadlokalnym, które przyspieszy ich zagospodarowanie oraz objęcie ich 

w razie potrzeby MPZP, tam, gdzie pozwalają na to warunki glebowe 

• rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie gminy 

• wykorzystywanie potencjału przyrodniczego do tworzenia przestrzeni publicznych, 

w tym stref rekreacyjno-wypoczynkowych 

• budowa marki gminy – kolejka wąskotorowa wraz z towarzyszącym 

zagospodarowaniem  

• rozwój/modernizacja infrastruktury komunalnej 

• rozwój prośrodowiskowych źródeł energii 

• kształtowanie prawidłowych relacji między zabudową związaną z produkcją rolną, 

a zabudową mieszkaniową w sołectwach 

• wzrost liczby opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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3.5. SPÓJNOŚĆ KIERUNKÓW ROZWOJU GMINY I MIASTA Z KIERUNKAMI WYNIKAJĄCYMI ZE 

STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI OKREŚLONE 

W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 

 Wyznaczone w ramach strategii cele strategiczne i operacyjne będące odpowiedzią 

na problemy gminy Stawiszyn są spójne z celami dokumentów strategicznych wyższego 

szczebla. Takim dokumentem jest Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 

roku. 

 Strategia ta jest elementem systemu programowania przygotowywanego na różnych 

poziomach. Jej treść uwzględnia ustalenia dokumentów wyższego rzędu, w szczególności 

zapisy projektów dokumentów wspólnotowych dotyczących polityki spójności po 2020 roku 

czy strategii krajowych. Wśród takich dokumentów można wymienić: Strategię na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Krajową 

Strategię Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) czy Koncepcję Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK).  

 Jednym z  założeń Strategii jest wzmacnianie rozwoju regionu przy równoczesnym 

rozwoju wszystkich części Wielkopolski zarówno biegunów wzrostu, jak i obszarów 

problemowych. Duży nacisk kładzie się na  wzmacnianie wzajemnie korzystnych relacji 

między wymienionymi obszarami. Strategia Wielkopolska 2030 wspiera kluczowe potencjały 

kreowania wzrostu gospodarczo-społecznego nie rezygnując z odpowiedzi na problemy 

regionu. Strategia stanowi punkt odniesienia dla wszystkich działań rozwojowych na terenie 

Wielkopolski, w tym dla polityki przestrzennej województwa.  

W dokumencie wojewódzkim wyznaczono następujące cele strategiczne:  

1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców. 

2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych 

regionu.  

3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski. 

4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem. 

Poniższa tabela obrazuje spójność celów strategicznych wyznaczonych w Strategii Rozwoju 

Gminy i Miasta Stawiszyn z celami wskazanymi w Strategii wojewódzkiej. 
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Tabela 5. Powiązania celów Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do  
2030 roku ze Strategią  Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030 

Cele 

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do  
2030 roku 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 
2021-2030 

1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy 
swoich mieszkańców  
1.1. Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności 
gospodarki regionu  
1.2. Wzrost aktywności zawodowej i utrzymanie wysokiej 
jakości zatrudnienia  
1.3. Wzrost i poprawa wykorzystania kapitału ludzkiego na 
rynku pracy  

II. Konkurencyjny rozwój gospodarczy gminy  
2.1. Wsparcie przedsiębiorców, rolników i stwarzanie 
warunków do powstawania nowych miejsc pracy 
2.3. Kompleksowe tworzenie stref aktywności 
gospodarczej poprzez przygotowanie terenów pod 
inwestycje 

2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach 
materialnych i niematerialnych regionu  
2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy demograficznie  
2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom  
2.3. Rozwój kapitału społecznego i kulturowego regionu  

I. Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz 
zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej Gminy 
1.1. Stworzenie warunków dobrego poziomu życia dla 
rodzin 
1.2 Dostęp do dobrej jakości opieki zdrowotnej na terenie 
gminy 
1.3. Poszerzenie infrastruktury rekreacyjno-
wypoczynkowej celem podniesienia jakości życia 
mieszkańców 
1.4. Tworzenie przyjaznych miejsc pobytu dla Seniorów 
1.5. Wspieranie aktywności osób starszych poprzez 
zwiększenie dostępności do usług, kulturalnych, 
rozwojowych i innych 
1.6. Zapewnienie seniorom opieki środowiskowej i 
pozostawienie ich w środowisku naturalnym wraz ze 
wsparciem ich rodzin 
III. Wsparcie rolnictwa przy jednoczesnym poszanowaniu 
środowiska przyrodniczego 
3.4. Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności 
lokalnej 

3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska 
przyrodniczego Wielkopolski  
3.1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej 
województwa  
3.2. Poprawa stanu oraz ochrona środowiska 
przyrodniczego Wielkopolski  
3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności 
energetycznej  

III. Wsparcie rolnictwa przy jednoczesnym poszanowaniu 
środowiska przyrodniczego 
3.1. Ochrona przed zmianami klimatu 
3.2. Dbałość o środowisko przyrodnicze gminy 
3.3. Dostosowywanie produkcji rolniczej oraz 
przetwórstwa do funkcjonowania w standardach 
ekologicznych 
3.4. Kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych 
wśród mieszkańców gminy 

4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i 
sprawności zarządzania regionem  
4.1. Rozwój zdolności zarządczych i świadczenia usług  
4.2. Wzmocnienie mechanizmów koordynacji i rozwoju  

IV. Zarządzanie Gminą i polityką przestrzenną z 
poszanowaniem rolniczej funkcji gminy i zwartej 
zabudowy 
4.1. Efektywne zarządzanie gminą 
4.2. Prowadzenie polityki przestrzennej w gminie w 
oparciu o aktualne dokumenty planistyczne 

Źródło: opracowanie własne 
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 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego wskazuje obszary strategicznej 

interwencji (OSI), które są podstawą terytorialnego ukierunkowania celów interwencji. 

Wymiar regionalny reprezentuje w szczególności Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Wielkopolskiego, z kolei wymiar krajowy – SOR, KPZK i KSRR. Dzięki wskazaniu 

obszarów strategicznej interwencji (OSI) w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ są one podstawą, która pozwala 

powiązać cele rozwojowe Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego z typami 

poszczególnych obszarów aż do czasu jej aktualizacji lub opracowania odpowiednich 

dokumentów programowych. Jednym z  OSI jest Miejski Obszar Funkcjonalny Ośrodka 

Regionalnego Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (MOF AKO), obejmujący gminę Stawiszyn. 

Wsparcie MOF służy wzmacnianiu ich konkurencyjności i zdolności do rozprzestrzeniania 

czynników rozwojowych na sąsiednie obszary zurbanizowane oraz te o funkcjach rolniczych, 

oddziałuje na wszystkie części województwa i stymuluje rozwój całej Wielkopolski, a także 

wpływa stabilizująco na strukturę osadniczą regionu. Więcej na temat MOF OSI w 

podrozdziale Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy.  

 Strategia dla Gminy i Miasta Stawiszyn oprócz zgodności ze Strategią wojewódzką 

wykazuje także komplementarność z innymi dokumentami Są to m.in. Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 2030 i Strategia rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2014-2021. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) 

Cel główny polityki regionalnej do roku 2030 w Polsce, który brzmi: „ efektywne 

wykorzystanie endogenicznych potencjałów terytoriów i ich specjalizacji dla osiągania 

zrównoważonego rozwoju kraju, co tworzyć będzie warunki do wzrostu dochodów 

mieszkańców Polski przy jednoczesny osiąganiu spójności w wymiarze społecznym, 

gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym”, realizowany będzie w oparciu 

o uzupełniające się trzy cele szczegółowe, które brzmią następująco: 

1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym i przestrzennym. 

 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych. 

3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie. 

Tabela 6. Powiązania celów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) ze Strategią  Rozwoju Gminy 
i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030 
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Cele 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) 
Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 

2021-2030 

Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze 
społecznym, gospodarczym, środowiskowym i 
przestrzennym 
1.1. Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów słabszych 
gospodarczo 
1.1.2. Wzmacnianie szans rozwojowych obszarów 
zagrożonych trwałą marginalizacją 
1.2. Zwiększenie wykorzystania potencjału rozwojowego 
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 
1.4. Przeciwdziałanie kryzysom na obszarach 
zdegradowanych 
1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług 
publicznych i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną 
obszarów 

I. Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz 
zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej Gminy 
1.1. Stworzenie warunków dobrego poziomu życia dla 
rodzin 
1.2 Dostęp do dobrej jakości opieki zdrowotnej na terenie 
gminy 
1.3. Poszerzenie infrastruktury rekreacyjno-
wypoczynkowej celem podniesienia jakości życia 
mieszkańców 
1.4. Tworzenie przyjaznych miejsc pobytu dla Seniorów 
1.5. Wspieranie aktywności osób starszych poprzez 
zwiększenie dostępności do usług, kulturalnych, 
rozwojowych i innych 
1.6. Zapewnienie seniorom opieki środowiskowej i 
pozostawienie ich w środowisku naturalnym wraz ze 
wsparciem ich rodzin 
II. Konkurencyjny rozwój gospodarczy gminy  
2.1. Wsparcie przedsiębiorców, rolników i stwarzanie 
warunków do powstawania nowych miejsc pracy 
2.2. Promowanie lokalnych produktów 
2.3. Utworzenie i promowanie lokalnych produktów-
marek 

Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag 
konkurencyjnych 
2.1. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 
2.2. Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu 
regionalnym i lokalnym 
2.3. Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie podejścia 
opartego na Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach 

II. Konkurencyjny rozwój gospodarczy gminy  
2.1. Wsparcie przedsiębiorców, rolników i stwarzanie 
warunków do powstawania nowych miejsc pracy 
2.2. Promowanie lokalnych produktów 
2.3. Utworzenie i promowanie lokalnych produktów-

marek 

Cel 3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania 
polityk ukierunkowanych terytorialnie 
3.2 Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia 
do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i 
ponadregionalnym 

IV. Zarządzanie Gminą i polityką przestrzenną z 
poszanowaniem rolniczej funkcji gminy i zwartej 
zabudowy 
4.1. Efektywne zarządzanie gminą 
4.2. Prowadzenie polityki przestrzennej w gminie w 
oparciu o aktualne dokumenty planistyczne 

Źródło: opracowanie własne 

 

KSRR 2030 jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa 

w perspektywie do 2030 r. Kładzie on nacisk na zrównoważony rozwój całego kraju, czyli 

zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego różnych obszarów, 

głównie miejskich i wiejskich. Celem strategii jest wdrożenie nowych inteligentnych 

rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem obszarów transportu, cyfryzacji, kapitału 

społecznego, bezpieczeństwa narodowego, energii oraz środowiska, dzięki współpracy 

podmiotów  

Strategia rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2014-2021 

W dokumencie określono wizję (cel główny) powiatu kaliskiego o brzmieniu: Powiat kaliski, 

przyjaznym miejscem do zamieszkania, o czystym środowisku, walorach turystycznych, 
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związany z Aglomeracją Kalisko-Ostrowską, która sprzyja rozwojowi gospodarczemu, ze 

szczególnym uwzględnieniem nowoczesnej branży rolno-spożywczej, w oparciu o Markę – 

Produkt Kaliski. Wizja ta ma być realizowana m.in. poprzez rozwój infrastruktury zgodnie 

z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

oraz rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Związane z tym są następujące cele strategiczne: 

➢ Cel strategiczny I: Wzrost konkurencyjności gospodarki powiatu poprzez nowoczesne 

rolnictwo, przetwórstwo i dystrybucję w powiązaniu z elastycznym systemem 

edukacji. 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn podkreśla ważność rolniczego charakteru gminy, 

w tym ukierunkowanie gospodarstw na rolnictwo ekologiczne.  

➢  Cel strategiczny III: Poprawa wewnętrznych i zewnętrznych powiązań 

komunikacyjnych. 

Cel ten jest spójny z kierunkami zaplanowanymi w Strategii Rozwoju Gminy i Miasta 

Stawiszyn, w których zaplanowano działania m.in. związane z budową ścieżek rowerowych 

➢ Cel strategiczny IV: Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego, ekologicznego oraz 

rozwój i włączenie społeczne. 

Spójność z dokumentem dla Gminy i Miasta Stawiszyn sprowadza się m.in. do 

zaplanowanych działań w kierunku zapewnienia godnego starzenia się, opieki medycznej  

oraz aktywizacji mieszkańców. Są to składowe tzw. bezpieczeństwa społecznego, które 

sprowadza się do egzystencjalnych podstaw życia ludzi, zapewnienie możliwości 

zaspokajania indywidualnych potrzeb czy tworzenia warunków do nauki, ochrony zdrowia 

oraz opieki. 

Tabela 7. Powiązania celów Strategii rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2014-2021 ze Strategią  Rozwoju 
Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030 

Cele 

Strategia rozwoju Powiatu Kaliskiego na lata 2014-2021 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 
2021-2030 

Cel 1. Wzrost konkurencyjności gospodarki powiatu 
poprzez nowoczesne rolnictwo, przetwórstwo i 
dystrybucje w powiazaniu z elastycznym systemem 
edukacji (łączenie teorii z praktyką) 
1.1. Rozwój stref aktywności gospodarczej i infrastruktury 
sprzyjającej inwestycjom oraz wdrożenie spójnego 
systemu promocji gospodarczej i inwestycyjnej, poprzez 
wspólną ofertę inwestycyjną dla Powiatu Kaliskiego 
1.2. Stworzenie kryteriów i promocja Marki Lokalnej – 
Produkt Kaliski 
1.3. Promowanie nowoczesnych rozwiązań produkcyjnych, 
różnorodności w gospodarce rolnej oraz zwiększanie skali 
produkcji w oparciu i istniejącego, niewykorzystanego 

II. Konkurencyjny rozwój gospodarczy gminy  
2.1. Wsparcie przedsiębiorców, rolników i stwarzanie 
warunków do powstawania nowych miejsc pracy 
2.2. Promowanie lokalnych produktów 
2.3. Utworzenie i promowanie lokalnych produktów-

marek 
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sprzętu rolniczego 
1.5. Organizacja i rozwój rynku hurtowego na terenie 
powiatu 

Cel 3. Poprawa wewnętrznych i zewnętrznych powiazań 
komunikacyjnych 

3.1. Rozwój dróg gminnych i powiatowych, w powiązaniu z 
Aglomeracją Kalisko - Ostrowską oraz w powiązaniach 
poza aglomeracyjnych 

3.3. Rozwój infrastruktury wpierającej istniejący system 
drogowy i połączeń komunikacyjnych 

I. Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz 
zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej Gminy 
1.3. Poszerzenie infrastruktury rekreacyjno-
wypoczynkowej celem podniesienia jakości życia 
mieszkańców  

Cel 4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego, 
ekologicznego oraz rozwój i włączenie społeczne  
4.2. Podniesienie jakości środowiska naturalnego oraz 
wzrost poziomu bezpieczeństwa ekologicznego poprzez 
edukację i inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł 
energii i małą retencję 
4.4. Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych, 
opieki zdrowotnej oraz promocja zdrowia i sportu 
4.5. Stworzenie różnorodnej oferty dla młodych 
mieszkańców powiatu 

I. Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz 
zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej Gminy 
1.1. Stworzenie warunków dobrego poziomu życia dla 
rodzin 
1.2 Dostęp do dobrej jakości opieki zdrowotnej na terenie 
gminy 
1.3. Poszerzenie infrastruktury rekreacyjno-
wypoczynkowej celem podniesienia jakości życia 
mieszkańców 
1.4. Tworzenie przyjaznych miejsc pobytu dla Seniorów 
1.5. Wspieranie aktywności osób starszych poprzez 
zwiększenie dostępności do usług, kulturalnych, 
rozwojowych i innych 
1.6. Zapewnienie seniorom opieki środowiskowej i 
pozostawienie ich w środowisku naturalnym wraz ze 
wsparciem ich rodzin 
III. Wsparcie rolnictwa przy jednoczesnym poszanowaniu 
środowiska przyrodniczego 
3.1. Ochrona przed zmianami klimatu 
3.2. Dbałość o środowisko przyrodnicze gminy 
3.3. Dostosowywanie produkcji rolniczej oraz 
przetwórstwa do funkcjonowania w standardach 
ekologicznych 
3.4. Kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych 
wśród mieszkańców gminy 

Cel 5. Dobra organizacja współpracy wszystkich jednostek 
samorządowych na terenie Powiatu mająca na celu 
podniesienie efektywności i skuteczności przedsięwzięć 
rozwojowych  
5.2. Profesjonalizacja działań rozwojowych poprzez 
zwiększenie udziału jednostek i Organizacji pozarządowych 
we wspólnych przedsięwzięciach 
5.3. Wspieranie i inicjowanie powstawania organizacji 
pozarządowych 

IV. Zarządzanie Gminą i polityką przestrzenną z 
poszanowaniem rolniczej funkcji gminy i zwartej 
zabudowy 
4.1. Efektywne zarządzanie gminą 

 

Źródło: opracowanie własne 

W oby dwóch dokumentach zwraca się również uwagę na istotę prowadzenia działań 

promocyjnych oraz współpracy między NGO a samorządem. Pojawia się także nacisk na 

ochronę środowiska.  Warto zaznaczyć, że ramą czasową Strategii rozwoju Powiatu 

Kaliskiego są lata 2014-2021, stąd w przypadku powstania nowej strategii zaistnieje potrzeba 

weryfikacji niniejszego dokumentu. 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej 
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 Strategia dotyczy powiązanych funkcjonalnie Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, które 

wraz z przylegającymi gminami tworzą wspólny obszar funkcjonalny obu miast, zwany 

Aglomeracją Kalisko-Ostrowską. Wraz z upływem perspektywy na lata 2014-2020 dokonano 

ewaluacji strategii. W Strategii wyznaczono główne cele rozwojowe, które realizowane są 

przez priorytety Strategii ZIT AKO. 

W poniższej tabeli przedstawiono cele rozwojowe Strategii ZIT AKO i ich powiązania z celami 

niniejszej Strategii dla Gminy i Miasta Stawiszyn. 

 

 

Tabela 8. Powiązania celów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-
Ostrowskiej ze Strategią  Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030 

Cele 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 
rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 
2021-2030 

Cel 3. Przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych 
zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich AKO  

I. Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz 
zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej Gminy 
1.1. Stworzenie warunków dobrego poziomu życia dla 
rodzin 
1.2 Dostęp do dobrej jakości opieki zdrowotnej na terenie 
gminy 
1.3. Poszerzenie infrastruktury rekreacyjno-
wypoczynkowej celem podniesienia jakości życia 
mieszkańców 
1.4. Tworzenie przyjaznych miejsc pobytu dla Seniorów 
1.5. Wspieranie aktywności osób starszych poprzez 
zwiększenie dostępności do usług, kulturalnych, 
rozwojowych i innych 
1.6. Zapewnienie seniorom opieki środowiskowej i 
pozostawienie ich w środowisku naturalnym wraz ze 
wsparciem ich rodzin 
II. Konkurencyjny rozwój gospodarczy gminy  
2.1. Wsparcie przedsiębiorców, rolników i stwarzanie 
warunków do powstawania nowych miejsc pracy 
2.2. Promowanie lokalnych produktów 
2.3. Utworzenie i promowanie lokalnych produktów-

marek 

Cel 4. Poprawa stanu środowiska na obszarze 
funkcjonalnym AKO 

III. Wsparcie rolnictwa przy jednoczesnym poszanowaniu 
środowiska przyrodniczego 
3.1. Ochrona przed zmianami klimatu 
3.2. Dbałość o środowisko przyrodnicze gminy 
3.3. Dostosowywanie produkcji rolniczej oraz 
przetwórstwa do funkcjonowania w standardach 
ekologicznych 
3.4. Kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych 
wśród mieszkańców gminy 

Cel 6. Wzmacnianie rozwoju gospodarczego AKO, 
przedsiębiorczości, zatrudnienia i aktywności zawodowej  

II. Konkurencyjny rozwój gospodarczy gminy  
2.1. Wsparcie przedsiębiorców, rolników i stwarzanie 
warunków do powstawania nowych miejsc pracy 
2.2. Promowanie lokalnych produktów 
2.3. Utworzenie i promowanie lokalnych produktów-
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marek 

Cel 7. Poprawa dostępu i jakości usług publicznych na 
całym obszarze funkcjonalnym 

I. Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz 
zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej Gminy 
1.1. Stworzenie warunków dobrego poziomu życia dla 
rodzin 
1.2 Dostęp do dobrej jakości opieki zdrowotnej na terenie 
gminy 
1.3. Poszerzenie infrastruktury rekreacyjno-
wypoczynkowej celem podniesienia jakości życia 
mieszkańców 
1.4. Tworzenie przyjaznych miejsc pobytu dla Seniorów 
1.5. Wspieranie aktywności osób starszych poprzez 
zwiększenie dostępności do usług, kulturalnych, 
rozwojowych i innych 
1.6. Zapewnienie seniorom opieki środowiskowej i 
pozostawienie ich w środowisku naturalnym wraz ze 
wsparciem ich rodzin 

Cel 8. Rozwój infrastruktury AKO  

I. Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz 
zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej Gminy 
1.3. Poszerzenie infrastruktury rekreacyjno-
wypoczynkowej celem podniesienia jakości życia 
mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne 

 

W Strategii ZIT AKO zwraca się uwagę na dobrej jakości usługi publiczne, rozwój 

infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Stawia się także na 

wzmocnienie gospodarki i przedsiębiorczości. Dużą uwagę przykłada się tak do obszarów 

zdegradowanych, które w pewien sposób utraciły swoje funkcje społeczno-gospodarcze.  

 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego wskazuje na  obszary strategicznej 

interwencji (OSI), które są podstawą terytorialnego ukierunkowania celów interwencji. 

Obszary strategicznej interwencji (OSI) wskazane w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ stanowią podstawę, 

dzięki której można powiązać cele rozwojowe Strategii rozwoju województwa 

wielkopolskiego z typami poszczególnych obszarów, do czasu jej aktualizacji lub opracowania 

odpowiednich dokumentów programowych. Gmina i Miasto Stawiszyn położona jest w 

Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Ośrodka Regionalnego Aglomeracja Kalisko-Ostrowska 

(MOF AKO). Wsparcie MOF służy wzmacnianiu ich konkurencyjności i zdolności do 

rozprzestrzeniania czynników rozwojowych na sąsiednie obszary zurbanizowane oraz te 

o funkcjach rolniczych. W Strategii wskazuje się na zróżnicowany poziom rozwoju w 

poszczególnych gminach Aglomeracji. Więcej na temat MOF AKO w rozdziale Model 

struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy.  
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 PROCES REALIZACJI STRATEGII 

4.1.  SYSTEM REALIZACJI STRATEGII, W TYM WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA DOKUMENTÓW 

WYKONAWCZYCH 

 Prawidłowy przebieg procesu realizacji założeń Strategii Rozwoju Gminy i Miasta 

Stawiszyn na lata 2021-2030 będzie kontrolowany poprzez odpowiednie jej wdrażanie, 

a następnie monitoring, jak i ewaluację. Dzięki gromadzeniu, zbieraniu niezbędnych danych 

możliwa będzie ocena efektów realizacji Strategii m.in. dzięki wybranym wskaźnikom. 

Jednym z elementów wdrażania niniejszej Strategii jest obowiązek pracowników Urzędu oraz 

jednostek organizacyjnych do zapoznania się z dokumentem oraz wyznaczenie obszarów, za 

które każda jednostka, wydział lub pracownik będą odpowiedzialni. Poleca się także 

przyjęcie/aktualizację innych planów i programów określających dokładny zakres działań 

koniecznych do realizacji działań danego celu strategicznego. 

Istnieje szereg powiązanych z niniejszą Strategią dokumentów i są to m.in.: 

• Strategia rozwiązywania problemów społecznych 

• Plan gospodarki niskoemisyjnej 

• Program ochrony środowiska 

• Program opieki nad zabytkami 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 

 Gmina powinna aktywnie uczestniczyć w konsultacjach innych Strategii 

przyjmowanych przez podmioty z jej otoczenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na 

niebawem opracowywaną nową Strategię dla Powiatu Kaliskiego czy Strategię ZIT AKO. 

W chwili przyjęcia dokumentów przez podmioty odpowiedzialne za wymienione Strategie, 

Gmina dokona analizy zgodności zapisów swojej Strategii i w razie potrzeby dokona ich 

aktualizacji. 

 Głównym celem procesu wdrażania Strategii jest zachęcenie społeczności lokalnej do 

aktywnego udziału w planowaniu i realizacji zaplanowanych działań, które w konsekwencji 

przyczynią się do rozwoju społecznego i gospodarczego gminy. Z tego względu wdrażanie 

założeń przedmiotowej Strategii oparte będzie o jak najszerszy udział społeczności lokalnej, 
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NGO z zachowaniem dwóch podstawowych zasad: jawności działania związanej 

z informowaniem mieszkańców o procesie wdrażania Strategii oraz szerokim zakresem 

prowadzonych działań zmierzających do uaktywnienia możliwie największej liczby 

mieszkańców gminy. 

 W celu wdrożenia zaangażowania organizacji pozarządowych we wspólne działania 

na rzecz rozwoju Gminy, projekty będą realizowane w partnerstwie z NGO.  

 System monitorowania stanowi narzędzie kontrolne oraz weryfikujące skuteczność 

wdrażanych przedsięwzięć zaproponowanych w niniejsze Strategii. Efekty będą opisywane 

w corocznym Raporcie o stanie gminy, który jest obowiązkowym dokumentem zgodnie z art. 

28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z powyższą ustawą Raport 

podsumowuje działalności burmistrza w roku poprzednim, zwracając szczególną uwagę na 

realizację m.in. programów i strategii.  

 Pomocnym narzędziem stanie się tabela ewaluacyjna stanowiąca Załącznik nr 3 do 

Strategii. W tabeli znajduje się miejsce na wprowadzenie jednostki odpowiedzialnej za 

realizację celów, a także kolumny z planowaną datą wykonania zadania oraz datą faktyczną. 

Zawiera także praktyczne informacje o stanie realizacji działania. Pozwoli ona na dokładne  

sprawdzenie realizacji założonych celów strategicznych i operacyjnych. 

4.2.  RAMY FINANSOWE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 Przedmiotowy dokument mający charakter Strategii nie określa precyzyjnie i nie 

wyszczególnia projektów przeznaczonych do realizacji, wskazując jednocześnie jedynie na 

cele rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn oraz typy przedsięwzięć i zadania służące realizacji 

tych celów. Tym samym w Strategii nie określono dokładnego budżetu jej realizacji. Fakt ten 

wynika ze specyfiki Strategii opisanej powyżej. Ma także uzasadnienie w długim horyzoncie 

czasowym jaki obejmuje Strategia. Jednocześnie należy wskazać, że do realizacji 

poszczególnych celów w ramach Strategii może przyczynić się różna liczba zróżnicowanych 

projektów – stąd sprecyzowanie dokładnych wydatków na ich realizację jest niemożliwe. 

 Gmina i Miasto Stawiszyn na bieżąco śledzi możliwości pozyskania zewnętrznych 

źródeł finansowania, w tym na realizację  kierunków działań zaplanowanych  w Strategii.  

Analizy obejmują:  

• fundusze unijne, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla bieżącej perspektywy finansowej (wdrażanej do roku 2023), a także kolejnego 
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okresu czasowego. Śledzi się także ogólnopolskie programy operacyjne oraz 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;  

• programy rządowe, w tym m.in. Maluch+, Senior+ oraz inne programy w obszarze 

ochrony środowiska, sportu, kultury, edukacji i innych;  

• programy finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego;  

• inne, nieunijne fundusze międzynarodowe, np. Fundusze Norweskie;  

• inne zwrotne i bezzwrotne źródła finansowania. 

 

 Wskazane wyżej źródła finansowania i środki własne gminy mogą być wykorzystane 

w celu realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030. Głównymi 

źródłami finansowania celów rozwojowych będą prawdopodobnie dochody własne Gminy, 

szczególnie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek od nieruchomości. 

Jednocześnie w miarę istniejących możliwości gmina będzie starała się o dofinansowanie 

realizowanych projektów ze środków zewnętrznych, w tym środków pomocowych UE. Jako 

bazę do określenia szacowanych ram finansowych przyjęto budżet gminy oraz Wieloletnią 

Prognozę Finansową.  

 Poniższa tabela przedstawia prognozę wysokości głównych kategorii budżetowych 

w latach 2021-2030 na podstawie Uchwały  XXIX/2013/2021 Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 23 marca 2021 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 

Stawiszyn na lata 2021-2030. W analizowanych latach łącznie dochody wyniosą ponad 

352 mln zł, z czego dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 

56,5 mln zł i podatku od nieruchomości – ponad 38 mln zł, natomiast wydatki blisko 317 mln 

zł. 

Tabela 9. Prognozowane środki budżetowe w okresie realizacji Strategii 

 

dochody ogółem 

w tym: 

wydatki ogółem rozchody 
PIT 

podatek od 

nieruchomości 

2021 35 451 809,64 5 158 292,00 3 610 500,00 37 501 928,63 1 530 000,00 

2022 34 952 651,00 5 263 572,00 3 549 110,00 33 322 651,00 1 630 000,00 

2023 33 924 472,00 5 368 843,00 3 620 092,00 32 119 472,00 1 805 000,00 

2024 34 602 962,00 5 476 220,00 3 692 494,00 32 902 071,00 1 700 891,00 

2025 35 295 022,00 5 585 745,00 3 766 344,00 33 770 022,00 1 525 000,00 

2026 36 000 922,00 5 697 460,00 3 841 671,00 34 475 922,00 1 525 000,00 

2027 36 720 940,00 5 811 409,00 3 918 504,00 35 195 940,00 1 525 000,00 
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2028 37 455 358,00 5 927 637,00 3 996 874,00 35 930 358,00 1 525 000,00 

2029 38 204 467,00 6 046 190,00 4 076 812,00 36 904 467,00 1 300 000,00 

2030 39 968 554,00 6 167 113,00 4 158 348,00 37 668 554,00 1 300 000,00 

Ogółem 362 577 157,64 56 502 481,00 38 230 749,00 316 889 314,63 15 365 891,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Uchwały  XXIX/2013/2021 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 marca 2021 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2030 
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 ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr  1  – Diagnoza strategiczna 

Załącznik nr  2 – Wzór ankiety 

 

 

Ankieta – Stan istniejący oraz perspektywy rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn 

 

Szanowni Państwo! 

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn 

na lata 2021-2030. 

Bardzo prosimy o zastanowienie się i odpowiedzenie na poniższe pytania. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane 
w procesie formułowania celów rozwoju i wyboru obszarów priorytetowych.  
Poświęcony przez Państwa czas przyczyni się do zaplanowania rozwoju Gminy w zgodzie z Państwa sugestiami 

i oczekiwaniami. Chcielibyśmy, aby dokumenty Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn oraz był naszym 

wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział, a założone cele systematycznie i skutecznie 

realizowane w perspektywie najbliższych lat. 

 

Wypełnioną ankietę prosimy składać do skrzynki podawczej w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie 

lub w Domu Kultury w Zbiersku: do dnia 12.02.2021 r. 

1. Jakość życia: Czy w ciągu ostatnich 7 lat jakość życia mieszkańców uległa zmianie? W jaki sposób? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Starzenie się społeczeństwa: Czy istniejące prowadzone działania skierowane dla Seniorów są wystarczające? 
Jakie można by je ewentualnie poszerzyć?  
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3. Infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa:  O co warto poszerzyć z Pana/Pani punktu widzenia zasoby 
infrastruktury w ciągu najbliższych lat?  

 

 

 

 

 

 

 

4. Infrastruktura drogowa: Czy planowana budowa obwodnicy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wlkp-
Kalisz-Konin według Pana/Pani stanowi szansę czy zagrożenie dla rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn? Jeśli 
tak, jakie?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Jakie potrzeby modernizacyjne dróg według Pani/Pana są niezbędne w celu usprawnienia komunikacji                           

na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn?  

 

 

 

 

 

 

 

6. Komunikacja publiczna: Proszę o zaznaczenie problemu związanego z komunikacją publiczną (jeśli Pan/Pani 
go doświadcza): 
 

    utrudniony dojazd dzieci/młodzieży do szkół 

 utrudniony dojazd osób starszych do ośrodków zdrowia, apteki, Urzędu Gminy i Miasta itp. 

   utrudniony dojazd do pracy (proszę podać do jakiej miejscowości  ………………………….) 

    utrudnione przemieszczanie się osób nieposiadających samochodu/prawa jazdy 

    brak utrudnień związanych z funkcjonowaniem komunikacji 

 
7. Pandemia COVID-19: Obserwując obecne skutki społeczno-gospodarcze w gminie, proszę zaproponować, jakie 

działania na poziomie gminy należałoby podjąć, aby w przyszłości być przygotowanym/zabezpieczonym na 
wypadek zagrożenia pandemicznego?   
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8. Miasto Kalisz:  Proszę o podanie szans oraz zagrożeń wynikających z sąsiedztwa Kalisza. 
 

 

 

 

 

 

 

 
9. Zagospodarowanie przestrzenne: Jak widziałby Pan/Pani w przyszłości planowanie przestrzenne w gminie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Problem suszy: Jakie przedsięwzięcia należałoby podjąć w związku ze zmianami klimatu (w tym zapobieganiu 
suszy rolniczej, zatrzymywaniu wody opadowej itp.)?    

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Promocja wizerunku gminy, tereny inwestycyjne: Jakie produkty lokalne dodatkowo oprócz już istniejących 

proponuje Pan/Pani jako narzędzie promocji Gminy i Miasta Stawiszyn? 
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12. Kluczowy potencjał/część wizerunku,  z którego Gmina i Miasto Stawiszyn może być dumna to: 
 

 

 

 

 

 

 

 

13. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź, z czym chciał(a)by Pani/Pan aby utożsamiano gminę  w roku 2030? 

    z gminą, w której prężnie rozwija się rolnictwo i ogrodnictwo, 

 z gminą zapewniającą dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, 

   z gminą przedsiębiorczą, atrakcyjną dla inwestorów i tworzącą nowe miejsca pracy, 

    z gminą ekologiczną dbającą o środowisko naturalne i estetykę otoczenia, 

   z czymś innym: (czym?):………………………………. 

14. Proszę wymienić 3 najważniejsze inwestycje / przedsięwzięcia, które Pani/Pana zdaniem powinny być 

priorytetowo realizowane na terenie Gminy w ciągu najbliższych 10 lat.  

 

 

 

15. Proszę o ocenę sytuacji finansowej gminy: 
 

    dobra, 

 przeciętna, 

   zła, 

16. Proszę o ocenę poziomu aktywności społecznej mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn: 
 
    dobra, 

 przeciętna, 

   zła, 

17. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej charakteryzuje Gminę i Miasto Stawiszyn obecnie? (proszę zaznaczyć 

„x” maksymalnie 5 propozycji).  
 

    atrakcyjna dla mieszkańców 

 atrakcyjna dla przedsiębiorców 

   atrakcyjna dla turystów 

    atrakcyjna dla rodzin z dziećmi 

             położona w atrakcyjnym miejscu  
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    z ciekawą ofertą spędzania czasu wolnego 

    dobrze zarządzana gmina obywatelska 

    bezpieczna 

    dbająca o środowisko przyrodnicze 

    urząd przyjazny mieszkańcom 

    bardziej atrakcyjna niż sąsiednie gminy 

    daje mieszkańcom dobre warunki życia i perspektywy 

    posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę techniczną  (tj. sieć drogową, kanalizacyjną,  

  wodociągową, itp.) 

    posiada dobrze funkcjonującą infrastrukturę społeczną  

  (tj. bazę oświatową, sportową, kulturalną, opiekę zdrowotną, itp.) 

18. Które z poniższych stwierdzeń powinny charakteryzować Gminę w przyszłości? (Proszę zaznaczyć „x” 

maksymalnie 5 propozycji).  

 

    atrakcyjna dla mieszkańców 

 atrakcyjna dla przedsiębiorców 

   atrakcyjna dla turystów 

    atrakcyjna dla rodzin z dziećmi 

             położona w atrakcyjnym miejscu  

    z ciekawą ofertą spędzania czasu wolnego 

    dobrze zarządzana gmina obywatelska 

    bezpieczna 

    dbająca o środowisko przyrodnicze 

    urząd przyjazny mieszkańcom 

    bardziej atrakcyjna niż sąsiednie gminy 

    daje mieszkańcom dobre warunki życia i perspektywy 

    posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę techniczną  (tj. sieć drogową, kanalizacyjną,  

  wodociągową, itp.) 

    posiada dobrze funkcjonującą infrastrukturę społeczną  

  (tj. bazę oświatową, sportową, kulturalną, opiekę zdrowotną, itp.) 

 

19. Proszę o zaznaczenie grupy wiekowej, do jakiej Pan/Pani należy. 
 

    poniżej 18 roku życia 

 18-25 

   26-45 

    46-65 

         powyżej 65 roku życia 
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Załącznik nr  3 – Tabela ewaluacyjna 

CEL STRATEGICZNY I. PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ ZWIĘKSZENIE 

ATRAKCYJNOŚCI OSIEDLEŃCZEJ GMINY 

CEL 
OPERACYJNY 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 
JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 

PLANOWANY 
TERMIN 

WYKONANIA 

FAKTYCZNY 
TERMIN 

WYKONANIA 

REALIZACJA 
(TAK/NIE) 

1.1. Stworzenie 
warunków 
dobrego 
poziomu życia 
dla rodzin 

• funkcjonujący 
żłobek z 
odpowiednią liczbą 
miejsc szansą na 
powrót na rynek 
pracy  
 

   

 

• utworzenie miejsca 
spotkań dla 
młodzieży – 
przygotowanie 
lokalu/ miejsca w 
przestrzeni 
publicznej 
 

   

 

• utworzenie Karty 
Mieszkańca – 
sposób na 
zatrzymanie 
mieszkańca w 
gminie 

   

 

1.2. Dostęp do 
dobrej jakości 
opieki 
zdrowotnej na 
terenie gminy 

zwiększenie liczby 
akcji, programów 
profilaktyki 
zdrowotnej, 
zachęcanie 
mieszkańców do 
zdrowego trybu 
życia 

 

  

 

utworzenie bazy 
specjalistów 
przyjmujących w 
ośrodkach 

 

  

 

ochrona zdrowia 
psychicznego 

 
  

 

opracowanie 
Strategii 
zarządzania 
zdrowiem 
publicznym na 
terenie gminy 
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1.3. 
Poszerzenie 
infrastruktury 
rekreacyjno-
wypoczynkow-
ej celem 
podniesienia 
jakości życia 
mieszkańców 

• dodatkowe ścieżki 
rowerowe na 
terenie 
gminy/wyznaczeni
e pasa dla 
rowerzystów w 
pasie jezdni 

 

  

 

• zwiększenie  liczby 
placów zabaw, 
budowa siłowni 
plenerowych 

 

  

 

utrzymanie 
obecnej 
infrastruktury w 
dobrym stanie 

 

  

 

utworzenie „ścieżki 
zdrowia” 

 
  

 

1.4. Tworzenie 
przyjaznych 
miejsc pobytu 
dla Seniorów 

utworzenie Domu 
Dziennego Pobytu  

 
  

 

funkcjonowanie 
Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku – 
wyjazdowy 
Uniwersytet (zajęcia 
realizowane  w 
świetlicach wiejskich 
o różnej tematyce 

 

  

 

funkcjonowanie 
klubów seniora 

 
  

 

1.5. Wspieranie 
aktywności 
osób starszych 
poprzez 
zwiększenie 
dostępności do 
usług, 
kulturalnych, 
rozwojowych i 
innych 

• organizacja zajęć 
ruchowych 

 
  

 

• uatrakcyjnienie 
oferty kulturalnej 
dla seniorów 

 

  

 

• warsztaty 
komputerowe dla 
seniorów, miejsce 
świadczenia 
pomocy dla osób 
nieodnajdujących 
się w nowych 
technologiach 

 

  

 

1.6. 
Zapewnienie 
seniorom 
opieki 
środowiskowej 
i pozostawienie 
ich 

• wsparcie 
opiekunów 
faktycznych osób 
starszych poprzez 
warsztaty, 
doradztwo, opiekę 
wytchnieniową  
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w środowisku 
naturalnym 
wraz ze 
wsparciem ich 
rodzin 

uruchomienie 
wolontariatu dla 
potrzebujących 
oraz angażowanie 
osób chętnych do 
pomocy  

 

  

 

zwiększenie 
kontroli 
środowiskowych u 
osób starszych, 
niepełnosprawny-
ch 

 

  

 

 

CEL STRATEGICZNY II. KONKURENCYJNY ROZWÓJ GOSPODARCZY GMINY 

CEL OPERACYJNY 
KIERUNEK 
DZIAŁAŃ 

JEDNOSTKA 
ODPOWIEDZIALNA 

PLANOWANY 
TERMIN 

WYKONANIA 

FAKTYCZNY 
TERMIN 

WYKONANIA 

REALIZACJA 
(TAK/NIE) 

2.1. Wsparcie 
przedsiębiorców, 
rolników i 
stwarzanie 
warunków do 
powstawania 
nowych miejsc 
pracy 
 

zapewnienie 
nowych, 
atrakcyjnych dla 
przedsiębiorców 
terenów 
inwestycyjnych  

   

 

rozwój działalności 
logistycznych 

   
 

zachęcanie 
producentów i 
twórców z gminy 
do sprzedaży 
bezpośredniej na 
rynku lokalnym 
m.in. poprzez 
odpowiednią 
promocję, 
zapewnienie 
miejsca i 
warunków do 
takiej sprzedaży  

   

 

organizacja 
wydarzeń i imprez 
promujących 
lokalnych 
producentów 
rolnych  

   

 

wspieranie 
istniejących 
zakładów 
przetwórstwa 
rolno-spożywczego 
wykorzystujących 
lokalne zasoby 
produkcji rolnej 
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targowisko jako 
miejsce lokalnego 
zbytu produktów 
rolnych od 
mniejszych 
producentów 

   

 

2.2. 
Kompleksowe 
tworzenie stref 
aktywności 
gospodarczej 
poprzez 
przygotowanie 
terenów pod 
inwestycje 

 

oferowanie 
pakietu 
preferencyjnego 
przedsiębiorcom i 
inwestorom 

 

  

 

promocja terenów 
inwestycyjnych 

 
  

 

wydzierżawianie 
terenów małym i 
średnim 
przedsiębiorstwom 

 

  

 

uruchomienie 
punktu stworzenia 
profilu zaufanego 

 

  

 

2.3. Utworzenie i 
promowanie 
lokalnych 
produktów-
marek 
 

kolejka 
wąskotorowa jako 
atrakcja 
turystyczna – 
utworzenie 
infrastruktury 
towarzyszącej 

 

  

 

jarmark 
stawiszyński – 
wykorzystanie 
Targowicy do 
budowania 
lokalnej marki, 
utworzenie 
usług/produktów, 
które będą 
przyciągać i będą 
utożsamiane z tym 
miejscem 

 

  

 

 

CEL STRATEGICZNY III. WSPARCIE ROLNICTWA PRZY JEDNOCZESNYM POSZANOWANIU 

ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

CEL OPERACYJNY 
KIERUNEK 
DZIAŁAŃ 

JEDNOSTKA 
ODPOWIEDZIALNA 

PLANOWANY 
TERMIN 

WYKONANIA 

FAKTYCZNY 
TERMIN 

WYKONANIA 

REALIZACJA 
(TAK/NIE) 

3.1. Ochrona 
przed zmianami 
klimatu 
 

zachęcanie do 
zbierania wody 
deszczowej 

   
 

zwiększenie 
retencji na terenie 
gminy 

   
 

edukacja w 
zakresie suszy 
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dbałość o rowy, 
kanały, zbiorniki 
wodne 

   
 

ograniczenia w 
budowie studni 
głębinowych  

   

 

dbałość o ujęcia 
wody    

 

3.2. Dbałość o 
środowisko 
przyrodnicze 
gminy 

analiza 
zapotrzebowania i 
możliwości 
gazyfikacji Gminy 

 

  

 

sprawnie działająca 
gospodarka 
wodno-ściekowa 
gminy: 
      -   określenie 
miejsc rozwoju 
sieci 
          kanalizacyjnej 
      -   budowa 
nowych 
przydomowych    
          oczyszczalni 
ścieków 
      -   dbałość o 
ujęcia wody 

 

  

 

modernizacja 
przepompowni 
ścieków 

 

  

 

zwiększenie liczby 
instalacji w oparciu 
o OZE 

 

  

 

3.3. 
Dostosowywani-
e produkcji 
rolniczej oraz 
przetwórstwa do 
funkcjonowania 
w standardach 
ekologicznych 
 

wspieranie 
innowacyjnych 
technologii 

 

  

 

budowa, 
przebudowa i 
ochrona dojazdów 
do pól 

 

  

 

propagowanie 
ekologicznych 
upraw 

 
  

 

pomoc w 
ukierunkowaniu 
produkcji rolniczej 

 

  

 

usługi doradcze i 
szkoleniowe dla 
rolników, pomoc 
prawna 

 

  

 

tworzenie grup 
producentów 
rolnych 
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3.4. 
Kształtowanie 
świadomości i 
postaw 
proekologicznych 
wśród 
mieszkańców 
gminy 

dystrybucja ulotek, 
broszur 

 
  

 

imprezy o 
tematyce 
ekologicznej, 
odnawialnych 
źródeł energii 

 

  

 

szkolenia/seminari-
a dla mieszkańców 

 
  

 

 

CEL STRATEGICZNY IV. ZARZĄDZANIE GMINĄ I POLITYKĄ PRZESTRZENNĄ Z 

POSZANOWANIEM ROLNICZEJ FUNKCJI GMINY I ZWARTEJ ZABUDOWY 

CEL 
OPERACYJNY 

KIERUNEK DZIAŁAŃ 
JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 

PLANOWANY 
TERMIN 

WYKONANIA 

FAKTYCZNY 
TERMIN 

WYKONANIA 

REALIZACJA 
(TAK/NIE) 

4.1. Efektywne 
zarządzanie 
gminą 

tworzenie 
warunków do 
rozwoju 
stowarzyszeń, 
tworzenie 
warunków 
lokalowych, 
wsparcie 
finansowe, 
merytoryczne 

   

 

współpraca 
samorządu z NGO    

 

opracowanie 
programów 
profilaktycznych dla 
poszczególnych 
grup społecznych 

   

 

dalszy rozwój 
systemu e-usług 
publicznych  

   
 

utworzenie Rady ds. 
gospodarki jako 
organu doradczego 

   
 

4.2. 
Prowadzenie 
polityki 
przestrzennej w 
gminie w 
oparciu o 
aktualne 
dokumenty 
planistyczne 
 

systematyczna 
aktualizacja 
studium 
uwarunkowań i 
zagospodarowania 
przestrzennego 
gminy 

   

 

realizacja Lokalnego 
Programu 
Rewitalizacji 

   
 

aktualizacja 
istniejących 
Miejscowych 
planów 
zagospodarowania 
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przestrzennego wg 
potrzeb 
rozwojowych 

opracowanie planu 
budowy 
infrastruktury (sieć 
wodociągowa, sieć 
kanalizacyjna, sieć 
gazowa, drogi) na 
terenach 
planowanych 
inwestycji 

   

 

4.3. Dobre 
praktyki w 
zakresie ładu 
przestrzennego 
i estetyki miejsc 
publicznych  

sukcesywne 
uchwalenie nowych 
MPZP dla obszarów 
kształtowania się 
nowej zabudowy 

 
 

  

 

dbałość o 
historyczne układy 
wsi, układ 
urbanistyczny 
miasta  

   

 

rozwój sieci ścieżek 
rowerowych    

 

poprawa 
dostępności do 
miejsc/ instytucji – 
konieczność 
usuwania barier 
architektonicznych 
na terenie miasta 
Stawiszyna i całej 
gminy 

   

 

uchwalenie MPZP 
dla terenów 
inwestycyjnych 

   
 

modernizacja dróg 
gminnych    

 

ZANOWANIEM ROLNICZEJ FUNKCJI GMIN 


