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WSTĘP
Zadaniem samorządu gminnego jest tworzenie i realizacja polityki rozwoju. Przygotowanie strategii
rozwoju zawierającej diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, wizję i cele rozwojowe oraz
określającej sposób wdrażania i finasowania priorytetowych przedsięwzięć pozwala na skuteczną
realizację tego zadania.
Pierwsza strategia rozwoju gminy Strzelce Krajeńskie została przyjęta uchwałą Nr XXIV/169/96 Rady
Miejskiej z dnia 19 grudnia 1996 roku. Z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki prowadzenia
polityki rozwoju, strategia wymagała aktualizacji. Dokument strategiczny w Strzelcach Krajeńskich
aktualizowano w roku 2003 oraz 2004 (Uchwała Rady Miejskiej nr XI/76/2003 z dnia 10 grudnia 2003
roku i Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/132/2004 z dnia 27 października 2004 roku). W roku 2008
powstał nowy dokument dostosowany do wymogów polityki spójności w Unii Europejskiej w okresie
programowania 2007-2013 oraz krajowej polityki rozwoju. „Strategię Rozwoju Gminy Strzelce
Krajeńskie na lata 2008-2015” przyjęto uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/149/08 w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 27 marca 2008 roku.
Nowy okres programowania w Unii Europejskiej 2014-2020, w tym warunki realizacji polityki
spójności oraz wytyczne w zakresie prowadzenia polityki rozwoju na gruncie krajowym powodują
konieczność przygotowania nowego podejścia strategicznego do rozwoju gminy Strzelce Krajeńskie.
Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Strzelce Krajeńskie
do roku 2023 uwzględnia
najważniejsze wytyczne strategicznych dokumentów na poziomie UE, kraju i regionu lubuskiego, tj.:
Strategii Europa 2020, Strategii Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna
gospodarka, sprawne państwo, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2020-2020. Regiony,
miasta, obszary wiejskie oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020.
W diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej i analizie SWOT określono z jednej strony problemy,
deficyty i bariery rozwoju, z drugiej strony wskazano potencjały, które należy wzmocnić na rzecz
rozwoju gminy. Układ dokumentu opiera się na czterech strategicznych obszarach działalności gminy,
tj.: rozwój społeczny (m.in. usługi dla ludności, zaspokajanie potrzeb zbiorowych), gospodarka (m.in.
rynek pracy, warunki rozwoju przedsiębiorczości), przestrzeń (m.in. infrastruktura techniczna),
zarządzanie rozwojem lokalnym. Wizja, cele rozwojowe i kierunki działań określają dążenia
wspólnoty gminnej w horyzoncie czasowym do roku 2023. Po raz pierwszy określono także sposób
zarządzania i realizacji oraz monitorowania osiagania celów strategii, a także źródła finansowania.
Ważne miejsce zajmuje ramowy plan inwestycji i przedsięwzięć strategicznych.
Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Strzelce Krajeńskie do roku 2023 powstała poprzez
zaangażowanie władz samorządu, pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych oraz wsparciu
ekspertów zajmujących się programowanie strategicznym. Mieszkańcy gminy zostali zaproszeni
do udziału w tworzeniu strategii poprzez możliwość wypełnienia ankiety na wstępnym etapie
opracowywania dokumentu w listopadzie 2015 roku oraz podczas konsultacji społecznych gotowego
projektu dokumentu w lutym 2016 roku.
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I. DIAGNOZA
Diagnoza została przeprowadzona w oparciu o dane pozyskane ze statystki publicznej, infromacji
wytworzonej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich i jednostkach podległych, innych
isntytucji działających na obszarze gminy, a także dostępnych raportach, analizach dotyczących
rozwoju społeczno-gospodarczego. Zakres merytoryczny diagnozy został ujęty w 4 głównych
obszarach: społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń, zarządzanie rozwojem lokalnym.
UWARUNKOWANIA OGÓLNE
Gmina Strzelce Krajeńskie położona jest w zachodniej części kraju, na północy województwa
lubuskiego, w powiecie strzelecko-drezedeneckim i ma charakter miejsko-wiejski. Miasto Strzelce
Krajeńskie jest ośrodkiem administracji zarówno gminnej, jak i powiatowej. Do gminy należą
następujące sołectwa, stanowiące obszary wiejskie: Bobrówko, Bronowice, Brzoza, Buszów, Danków,
Gardzko, Gilów, Licheń, Lipie Góry, Lubicz, Machary, Ogardy, Piastowo, Pielice, Przyłęg, Sławno,
Sidłów,Sokólsko, Strzelce Klasztorne, Tuczno, Wełmin, Wielisławice, Żabicko.
Ważnym uwarunkowaniem gminy jest położenie w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego, jednego
z dwóch lubuskich ośrodków wojewódzkich. Gmina połączona jest z miastem wojewódzkim drogą
krajową nr 22, prowadzącą od granicy polsko-rosyjskiej w obszarze kaliningradzkim do granicy
polsko-niemieckiej w Kostrzynie nad Odrą.
Rys.1. Położenie Gminy Strzelce Krajeńskie na tle kraju i województwa lubuskiego.

Źródło: System Monitorowania Rozwoju STRATEG, strateg.stat.gov.pl.
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1. OBSZAR STRATEGICZNY: SPOŁECZEŃSTWO
1.1. Demografia
Gmina z mocy prawa stanowi wspólnotę mieszkańców. Procesy demograficzne zachodzące
na terenie gminy są istotnym czynnikiem warunkującym funkcjonowanie i rozwój gminy.
Średnia liczba ludności w gminie na przestrzeni lat 2003-2014 wynosiła ok. 17,4 tys. osób (por.
wykres 1). Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności jest zróżnicowany, jednak w większości
lat (oprócz roku 2012) miał wartość dodatnią. Natomiast saldo migracji wykazuje corocznie wartość
ujemną. W widoczny sposób zmieniała się struktura wiekowa ludności na przestrzeni ostatnich lat.
Przybywało osób w wieku poprodukcyjnym, a ubywało osób w wieku przedprodukcyjnym1 (por.
wykres 1).
W efekcie, na tle gmin w województwie lubuskim w roku 2014 gmina Strzelce Krajeńskie cechuje się
dużą ilością osób w wieku nieprodukcyjnym (wskaźnik obrazujący ludność w wieku nieprodukcyjnym
na 100 osób w wieku produkcyjnym, por. rys. 2).
Wykres 1. Liczba ludności, przyrost naturalny i saldo migracji w latach 2003-2014

Źródło: System Monitorowania Rozwoju STRATEG, strateg.stat.gov.pl.

Wykres 2. Ludność gminy w latach 2003-2014 wg grup wiekowych
1

Wg GUS: wiek produkcyjny - kobiety: 18-59 lat oraz mężczyźni: 18-64 lat, wiek nieprodukcyjny - osoby: 0-17
lat, kobiety: 60 lat i więcej oraz mężczyźni: 65 lat i więcej, - przedprodukcyjny - osoby: 0-17 lat, - poprodukcyjny
- kobiety: 60 lat i więcej oraz mężczyźni: 65 lat i więcej.
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Źródło: System Monitorowania Rozwoju STRATEG, strateg.stat.gov.pl.

Rys. 2. Wskaźniki ludnościowe – Gmina Strzelce Krajeńskie na tle gmin województwa lubuskiego
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w
wieku produkcyjnym w roku 2014

Gęstość zaludnienia w roku 2014

Źródło: System Monitorowania Rozwoju STRATEG, strateg.stat.gov.pl.

Gęstość zaludnienia z wartością 54 osoby na kilometr kwadratowy sytuuje Strzelce Krajeńskie
w średnio zaludnionej grupie lubuskich gmin, bowiem średnia wartość dla województwa lubuskiego
wynosi 73 os/km² (por. rys. 2). Na obszarach miasta mieszkało w roku 2014 ok. 10,1 tys.
mieszkańców, a na obszarach wiejskich 7,2 tys. W tym kobiet ok. 8,9 tys., a mężczyzn ok. 8,4 tys.
Sytuacja demograficzna gminy podlega tendencjom widocznym w całym polskim społeczeństwie.
Wprawdzie nie ma widocznego silnego odpływu mieszkańców, jednak saldo migracji jest ujemne,
a przyrost naturalny nie jest wysoki. Wyraźnie zarysowują się procesy starzenia się społeczeństwa,

6

S t rate g i a Z ró w no ważo n e go Ro zwo j u G m i ny S t r ze l c e Kra je ń s k i e do ro ku 2 02 3
które wpłyną zarówno na sytuację społeczną (np. edukacja, opieka zdrowotna), jak i ekonomiczną
(np. rynek pracy).

1.2. Usługi publiczne (edukacja, opieka zdrowotna, polityka społeczna, mieszkalnictwo,
bezpieczeństwo publiczne, kultura, sport, rekreacja)
Edukacja i wychowanie przedszkolne
W gminie działa Zespół Wychowawczo-Oświatowy, stanowiący jednostkę organizacyjną realizującą
zadania administracyjno-finansowe w zakresie prowadzenia publicznych szkół i przedszkoli. Publiczne
szkoły podstawowe funkcjonują w Strzelcach Krajeńskich, a na terenie wiejskim w Bobrówku,
Ogardach, Tucznie i Wielisławicach, wraz z oddziałami przedszkolnymi. Uczniowie z gminy mają
zapewnioną naukę w publicznym gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich. Na terenie miasta prowadzone
są 2 przedszkola samorządowe, żłobek, klub malucha i punkt przedszkolny. Gmina organizuje dowóz
dzieci do szkół z obszaru całej gminy.
W zakresie edukacji ponadgimnazjalnej działają dwa zespoły szkół. Jednym z nich jest Zespół Szkół,
w ramach którego młodzież zdobywa wykształcenie w liceum ogólnokształcącym o profilu
humanistyczno-politechnicznym i policyjno-strażackim. Drugim jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich, prowadzące technikum (kształcące w zawodach technik
informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, technik ochrony
środowiska) oraz zasadniczą szkołę zawodową (zawody: mechanik pojazdów samochodowych,
ślusarz oraz wielozawodowe), a także zaoczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych.
Ważną rolę w systemie edukacji pełni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna świadcząca usługi
w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, m.in. pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
logopedyczną, doradztwo zawodowe.
W zakresie szkolnictwa artystycznego usługą edukacyjną dostępną w gminie jest możliwość edukacji
w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia. Szkoła kształci w cyklu sześcioletnim oraz czteroletnim.
Program obejmuje naukę gry na instrumentach muzycznych oraz kształcenie słuchu, naukę audycji
muzycznych, rytmiki i muzykowania zespołowego.
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym mają zapewnioną naukę w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich. Nauka trwa od poziomu przedszkola szkoły
podstawowej, poprzez gimnazjum i zasadniczą szkołę zawodową, oferowany jest także internat.
W zakresie kształcenia i wychowania działa również Ośrodek Szkolenia i Wychowania Ochotniczego
Hufca Pracy. Młodzież ma w nim szanse ukończyć edukację i zdobyć zawód w formie zasadniczej
szkoły zawodowej oraz gimnazjum dla dorosłych i gimnazjum z oddziałami przysposobiającymi
do pracy w trzech zawodach (kucharz, ciastkarz, wikliniarz).
Aktywizacją i edukacją w zakresie osób starszych zajmuje się Filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Strzelcach Krajeńskich. Oferuje on zarówno zajęcia edukacyjne, jak i różnego rodzaju zajęcia
kulturalne i rekreacyjne.
Liczba uczniów w głównych typach szkół na przestrzeni lat 2010-2014 sukcesywnie zmniejszała się,
za wyjątkiem szkół podstawowych w roku 2014 (por. dane w tabeli 1). Jednak rok 2014 był rokiem
przejściowym dla edukacji szczebla podstawowego, bowiem do szkół poszli zarówno
7
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siedmiolatkowie, jak i dzieci sześcioletnie, urodzone w pierwszej połowie roku 2008. W Publicznej
Szkole Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich, która dysponuje niedostatecznymi warunkami
lokalowymi (niedostosowany budynek szkoły przy ul. Zachodniej), nastąpiło spotęgowanie
problemów lokalowych i konieczność wprowadzenia systemu dwuzmianowego w organizacji lekcji.
Zmiana liczby uczniów jest ważnym czynnikiem w planowaniu obszaru edukacji, szczególnie na
szczeblu podstawowym i gimnazjum, za które odpowiedzialny jest samorząd gminny.
Tabela 1. Liczba uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych
(bez kształcenia specjalnego)
2010
2011
2012
2013
Szkoły
982
990
987
966
podstawowe
Gimnazja
646
624
592
550
Licea
324
303
278
295
ogólnokształcące
Technika
360
322
287
216
Zasadnicze Szkoły
212
222
192
189
Zawodowe
Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.

2014
1059
535
256
233
165

Podstawową miarą powszechności nauczania jest współczynnik skolaryzacji brutto. Współczynnik
skolaryzacji brutto jest stosunkiem liczby wszystkich osób uczących się na danym poziomie do całej
populacji osób będących w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia. Dla gminy
Strzelce Krajeńskie wskaźnik ten rozkłada się interesująco w przypadku szkół podstawowych
i gimnazjów (por. wykres nr 3). Część uczniów szkół podstawowych z terenu gminy prawdopodobnie
pobiera naukę w placówkach poza gminą i udział ten na przestrzeni ostatnich lat wzrasta.
W przypadku gimnazjum do Strzelec Krajeńskich najwyraźniej przybywają osoby spoza gminy, choć
w tym wypadku wskaźnik się obniżył na przestrzeni lat 2010-2014.
Wykres 3. Współczynnik skolaryzacji na obszarze gminy Strzelce Krajeńskie
Szkoły podstawowe

Gimnazjum

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.

W zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014, 67,4% dzieci w wieku 3-5 lat (w stosunku
do ogółu dzieci w gminie w tym przedziale wiekowym) uczęszczało do przedszkola (por. dane w tabeli
2). Był to odsetek nieznacznie wyższy niż średnia dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Należy przy
tym zaznaczyć, że zapewniono miejsce wszystkim dzieciom, których rodzicie wystąpili z wnioskiem
o objecie wychowaniem przedszkolnym. Natomiast opieką w żłobkach dzieci do lat 3 objętych było
8
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23,7% ogółem dzieci z gminy. Udział ten systematycznie wzrastał w latach 2010-2014 i był wyższy niż
średnia dla powiatu (por. dane w tabeli 3). Na terenie gminy działa Żłobek Samorządowy oferujący
125 miejsc oraz Klub Malucha 20 miejsc2.
Tabela 2. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w roku
2014 (%)
Jednostka terytorialna

Odsetek dzieci
w wieku 3 - 5 lat objętych
wychowaniem przedszkolnym
67,3

Powiat strzeleckodrezdenecki
Dobiegniew
72,9
Drezdenko
65,9
Stare Kurowo
66,9
Strzelce Krajeńskie
67,4
Zwierzyn
64,6
Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.
Tabela 3. Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach (%)
Jednostka terytorialna

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach
2010

2011

2012

2013

2014

Powiat strzelecko-drezdenecki
5,6
5,6
7,5
7,8
8,0
Strzelce Krajeńskie
16,0
15,9
22,5
23,6
23,7
Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.

Dostęp ucznia do komputera i internetu uznaje się za ważny element procesu dydaktycznego.
Wg danych GUS (dostępnych tylko do roku 2012), w gminie Strzelce Krajeńskie w roku 2012
w szkołach podstawowych około 11 uczniów przypadało na jeden komputer z dostępem
do internetu, a w gimnazjum średnio 25 uczniów (por. dane w tabeli 4). Według danych z Urzędu
Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich w roku 2015 wskaźnik ten dla szkół podstawowych wynosił 7,85
uczniów, a dla gimnazjum 12,33 uczniów na 1 komputer. Należy jednak zaznaczyć, że organizacja
zajęć w poszczególnych szkołach zapewnia pracę na zajęciach lekcyjnych na zasadzie: jeden komputer
jeden uczeń.
Tabela 4. Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w komputery w roku 2012
Jednostka
terytorialna

Powiat strzeleckodrezdenecki
Dobiegniew
Drezdenko
Stare Kurowo
Strzelce Krajeńskie
Zwierzyn

Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do internetu
przeznaczony do użytku uczniów
szkoły podstawowe dla dzieci i
gimnazja dla dzieci i młodzieży
młodzieży (bez specjalnych)
(bez specjalnych)
12,31

13,80

14,81
14,84
9,82
11,09
10,07

6,57
15,59
5,88
24,67
31,60

2

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
http://www.bip.strzelce.pl/74/59/Rejestr_Zlobkow_i_Klubow_Dzieciecych/
9

S t rate g i a Z ró w no ważo n e go Ro zwo j u G m i ny S t r ze l c e Kra je ń s k i e do ro ku 2 02 3
Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.

Tabela 5. Średnie wyniki sprawdzianu dla szóstoklasistów w roku 2015 (pkt.)
Cz.I.
Lubuskie

64,60

Cz.I.
J.pol.
71.03

Cz.I.
Mat.
57,84

Cz.II.
J.ang.
76,78

Cz.II.
J.niem
70,53

Powiat
Strzeleckodrezdenecki
Gmina
Strzelce
Krajeńskie

61,50

68,76

53,89

74,75

67,43

60,40

70,71

49,67

80,77

64,64

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, www.oke.poznan.pl

Tabela 6. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2015 (%)
Hist.wos

J.pol.

P.przyrod Mat.

62,02

59,28

48,07

Powiat
60,81
Strzeleckodrezdenecki
Gmina
57,93
Strzelce
Krajeńskie

57,19

56,33

Lubuskie

45,84

J.ang.
podst.
64,88

J.ang.
rozsz.
50,36

J.niem.
podst.
57,12

J.niem.
rozsz.
35,34

44,82

42,82

57,58

43,73

54,52

31,84

45,41

38,19

60,27

41,23

47,06

23,51

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, www.oke.poznan.pl

Średnie wyniki egzaminów uznaję się za obrazujące poziom nauczania na danym szczeblu
terytorialnym. Średnie wyniki sprawdzianu dla szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalnego w roku
2015 pokazują, że w Gminie Strzelce Krajeńskie osiągane są niższe wyniki niż średnia dla
województwa lubuskiego i średnia dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego w zakresie szczególnie
matematyki (por. dane w tabelach 5 i 6). Wynik powyżej średniej dla województwa i powiatu
osiągnęli uczniowie podstawówek z gminy na sprawdzianie z języka angielskiego.
Opieka zdrowotna
Opieka zdrowotna w gminie zapewniona jest przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
Mieszkańcy mają dostęp do poradni i praktyk indywidualnych w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Dostęp do usług specjalistycznych
poprawiła budowa w 2012 roku wielospecjalistycznej niepublicznej przychodni lekarskiej w Strzelcach
Krajeńskich. W ramach umowy z NFZ działają poradnie specjalistyczne świadczące takie usługi
medyczne jak: m.in. poradnia alergologiczna, gruźlicy i chorób płuc, kardiologiczna, logopedyczna,
neurologiczna, okulistyczna, onkologiczna, otolaryngologiczna, ginekologiczno-położnicza oraz usługi
lekarzy stomatologii3.
Obszar Gminy jest obsługiwany przez szpital powiatowy w Drezdenku, który w ostatnich kilku latach
został unowocześniony (modernizacja i termomodernizacja) oraz doposażony w sprzęt. Odległość
od szpitala powiatowego wynosi 26 km (30 min jazdy samochodem). W Gorzowie Wielkopolskim
3

Dane za NFZ, Poradnie specjalistyczne, http://www.nfz-zieloangra.pl/PL/490/Gdzie_sie_leczyc
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funkcjonuje natomiast szpital wojewódzki (porównywalny czas dojazdu i odległość). W systemie
ratownictwa medycznego działa Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Strzelcach Krajeńskich oraz
punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Dostęp do usług medycznych w gminie - zwłaszcza specjalistycznych, jest ograniczony. Świadczą
o tym dane o długości oczekiwania na wizytę u specjalisty4. Jednak podobna sytuacja występuje
w całym kraju. W Gminie Strzelce Krajeńskie brakuje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
(w stosunku do liczby mieszkańców gminy). Brakuje również większej liczby przychodni
specjalistycznych – istniejąca jedna poradnia kardiologiczna jest niewystarczająca, w stosunku
do potrzeb mieszkańców. Brakuje poradni rehabilitacji i fizjoterapii, brak aparatu rentgenowskiego.
Ponadto budynek przychodni zdrowia przy Al. Piastów nie spełnia norm dotyczących takich obiektów,
m.in. w zakresie poczekalni, szerokości korytarzy, dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Polityka społeczna i włączenie społeczne
Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Strzelce Krajeńskie według wskaźników
statystycznych zmniejszył się, wynosząc w 2014 roku 14,4% (w 2010 roku osiągnął wartość 16,2%).
Ponadto był on w roku 2014 niższy niż średnia dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego (16,5%) i niższy
niż odsetek w pozostałych gminach powiatu (por. wykres 4).
Jednostką organizacyjną powołaną przez władze gminne do organizowania i świadczenia pomocy jest
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (M-GOPS). Klientami pomocy społecznej są osoby
i rodziny, które przy pomocy własnych zasobów i możliwości nie są w stanie sami zaspokoić swoich
potrzeb życiowych. Najczęstszymi dysfunkcjami występującymi w rodzinach, którym przyznano
pomoc w gminie Strzelce Krajeńskie w roku 2014 było ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność,
długotrwała lub ciężka choroba oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego5. Niepokojące zjawisko to pozostająca na niezmienionym
poziomie liczba rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej (powyżej 3 lat).
W mieście Strzelce Krajeńskie działają Warsztaty Terapii Zajęciowej "8 kroków”, które powstały
w 2006 roku i działają jako jednostka organizacyjna gminy. Warsztat realizuje zadania w zakresie
rehabilitacji społecznej i zawodowej. Celem tej rehabilitacji jest ogólny rozwój i poprawa sprawności,
niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego
i aktywnego życia. Podstawową działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej finansuje PFRON.
W kwietniu 2014 r. przyjęto dokument pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Strzelce Krajeńskie na lata 2014-2020”, którego realizacja powinna przyczynić się
do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Strzelce Krajeńskie oraz stworzenia warunków
do zaspokajania ich potrzeb i realizacji własnych dążeń ze szczególnym uwzględnieniem środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4

Dane za NFZ, http://kolejki.nfz.gov.pl/Informator/Index/
M.Ambrożuk, Ocena zasobów pomocy społecznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach
Krajeńskich, Strzelce Krajeńskie 2015.
5
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Wykres 4. Zasięg korzystania z pomocy społecznej (%)

(dane liczbowe na wykresie dotyczą roku 2014)

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.

Z analiz M-GOPS wynika, że dużym wyzwaniem w niedalekiej przyszłości będzie konieczność
zabezpieczenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej w odniesieniu do osób w podeszłym wieku,
poprzez zwiększenie usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu ich
zamieszkania oraz budowanie sytemu wsparcia dla osób starszych poprzez propagowanie idei
Dziennych Domów Pobytu. W odniesieniu do osób chorych i niepełnosprawnych konieczne jest
podjęcie działań zmierzających do utworzenia mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych
w celu pozostawienia ich w miejscu zamieszkania (nie kierowanie do domu pomocy społecznej). Skala
istniejących problemów społecznych ukazuje potrzebę znacznych nakładów i środków finansowych
na realizację nałożonych ustawowo zadań, co nie będzie możliwe bez zwiększenia także środków
pochodzących z budżetu państwa.
Kultura, sport, rekreacja
Działalność kulturalną na terenie miasta i gminy upowszechnia Strzelecki Ośrodek Kultury (SOK),
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.
SOK organizuje imprezy kameralne i masowe, okolicznościowe i cykliczne. Do największych imprez
plenerowych należy zaliczyć obchody dni miasta (w czerwcu) i Targi Jadła Regionalnego
w Wielisławicach (lipiec). Do znanych w regionie imprez cyklicznych należy zaliczyć również jesienne
Warsztaty Jazzowe – obecnie organizowane w nieco zmienionej formule. Przy Strzeleckim Ośrodku
Kultury działa Zespół Tańca Ludowego „Krajna”, ponadto działają sekcje tańca nowoczesnego
(„Paradoks” – 5 grup dziecięco –młodzieżowych tańca nowoczesnego, break dance, „Remember the
feeling” – 3 grupy), reaktywowana w ostatnich latach orkiestra dęta, chór, zespół muzyczny „Krater”,
12
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sekcja gimnastyczna Uniwersytetu III Wieku. Organizowane są zajęcia dla dzieci w okresie ferii
zimowych i wakacji. Zasięg oddziaływania SOK należy określić jako ponadlokalny – ze względu
na zakres działalności kulturalnej, sukcesy oraz markę imprez. Obecną aktywność SOK oraz dalszy
rozwój ograniczają możliwości lokalowe – obecnie działalność prowadzona jest w dwóch budynkach,
istniejąca sala widowiskowa (mieszcząca ok. 250 osób) nie mieści publiczności, a sekcje i zespoły nie
posiadają odpowiednich pomieszczeń.
Działalność kulturalno-edukacyjną prowadzi także Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach
Krajeńskich. Organizuje min. konkursy literackie, plastyczne, wystawy, spotkania czytelnicze, zajęcia
z dziećmi. Biblioteka jest miejscem promującym dorobek społeczności lokalnej. Przy Bibliotece działa
Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich obejmujące swym zasięgiem bibliotekarzy z terenu
powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Biblioteka posiada cztery filie biblioteczne w: Brzozie, Bobrówku,
Ogardach, Tucznie. Zabytkowy budynek biblioteki w Strzelcach Krajeńskich wymaga gruntownego
remontu ze względu na zły stan techniczny.
Dostrzec należy także ofertę kulturalną prowadzona przez stowarzyszenia, np. Stowarzyszenie
Chóralne „Gaudium” czy Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej (Centrum Kultury
Łemkowskiej - „Lemko Tower").
Na stronach internetowych gminy zamieszczany jest roczny kalendarz imprez kulturalnych, stanowiąc
przydatną informację dla mieszkańców i osób spoza gminy.
Udział wydatków gminy Strzelce Krajeńskie na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wyniósł
w 2014 roku 4% budżetu, przy zróżnicowanej tendencji wydatków na ten cel w poszczególnych
latach: od 3,7% w 2010 do 6,6% w 2012. Na tle lubuskich gmin w roku 2014 Strzelce Krajeńskie
zaliczały się do grupy gmin o średnich wydatkach na ten cel (por. rys. 3).
Oferta sportowa gminy z jednej strony obejmuje dostępność infrastruktury sportowej
do indywidualnego wykorzystania przez mieszkańców, z drugiej dotyczy organizacji aktywnych form
spędzania czasu wolnego.
Infrastruktura sportowa na terenie gminy jest dosyć różnorodna. Na bazę sportową Gminy Strzelce
Krajeńskie składają się:
 boiska sportowe trawiaste: stadion miejski w Strzelcach Krajeńskich, stadion wiejski
w Bobrówku, boiska wiejskie w Ogardach, Gardzku, Brzozie, Lipich Górach, Buszowie,
Tucznie, Bronowicach, Lubiczu, boiska w Długiem(właściciel: Stowarzyszenie Pomocy
Bliźniemu im. Brata Krystyna), boiska przy szkołach ponadgimnazjalnych i Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
 boiska ze sztuczną nawierzchnią: Kompleks boisk „Orlik - Moje Boisko 2012", boisko
wielofunkcyjne w Długiem(właściciel: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna),
boiska przyszkolne wielofunkcyjne: gimnazjum publiczne (2 szt.), Bobrówko, Ogardy,
 hala sportowa przy Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich,
 sale gimnastyczne przy szkołach podstawowych w Strzelcach Krajeńskich, Bobrówku,
szkołach ponadgimnazjalnych w Strzelcach Krajeńskich, salki gimnastyczne przy szkołach
podstawowych w Wielisławicach, Ogardach i w Tucznie,
 kort tenisowy w Strzelcach Krajeńskich,
 kompleks lekkoatletyczny przy Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich,
 boiska do plażowej piłki siatkowej (3 w Strzelcach Krajeńskich, 2 w Długiem),
 siłownia zewnętrzna w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Strzeleckiej (Powiat StrzeleckoDrezdenecki), oraz przy szkole podstawowej w Strzelcach Krajeńskich
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jedno z niewielu w województwie boisko do plażowej piłki nożnej w miejscowości Długie
(w zarządzie stowarzyszenia),
tor kartingowy w Strzelcach Klasztornych (własność fundacji).

Rys. 3. Udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
Udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego w wydatkach budżetu gmin w
województwie lubuskim w roku 2014 (%)

Udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa
narodowego w wydatkach budżetu gminy Strzelce
Krajeńskie w latach 2010-2014 (%)

Źródło: System Monitorowania Rozwoju STRATEG,
strateg.stat.gov.pl.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku
Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.

Zgodnie z danymi GUS zbieranymi co 2 lata (por. tabela 7) na przestrzeni lat 2010-2014 zmalała
w Gminie Strzelce Krajeńskie liczba klubów sportowych i zmniejszyła się liczba ich członków, choć
na tle innych gmin powiatu strzelecko-drezdeneckiego jest ich najwięcej. W pozostałych gminach
powiatu nastąpił wzrost liczby członków porównując dane z roku 2010 i 2014. Dane te nie obejmują
klubów sportowych, które nie są osobami prawnymi, a działają jako Uczniowskie Kluby Sportowe
(4 aktywnie działające).
Tabela 7. Kluby i członkowie w klubach na terenie gmin powiatu strzelecko-drezdeneckiego
Kluby (szt.)
2010

2012

2014

Członkowie (os.)
2010

2012

2014

Dobiegniew
2
3
4
140
139
221
Drezdenko
4
6
4
149
226
157
Stare Kurowo
3
4
4
83
89
229
Strzelce Krajeńskie
13
12
8
772
414
564
Zwierzyn
3
2
6
105
80
180
Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.

Wśród oferty sportowej i rekreacyjnej gminy można wymienić m.in. zajęcia i imprezy sportowe oraz
rekreacyjne organizowane cyklicznie, np. szkolne sekcje sportowe, zajęcia z Animatorem
na kompleksie Orlik, wyścigi w kolarstwie szosowym i przełajowym, turniej taekwondo ITF, wyścigi
MTB, imprezy biegowe, zawody lekkoatletyczne, regaty, itp. oraz turnieje okolicznościowe (w takich
dyscyplinach jak piłka nożna, piłka siatkowa). Przeważająca część imprez odbywa się przy wsparciu
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finansowym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, najczęściej poprzez przyznanie dotacji
na realizację zadania publicznego. W 2014 roku dotacje na realizacje zadań związanych ze sportem
przyznano 25 stowarzyszeniom, na realizację 29 zadań. Suma przyznanych dotacji wyniosła 344 865
zł6. Od 2015 roku w gimnazjum publicznym prowadzone są rozszerzone zajęcia z piłki nożnej
i lekkoatletyki.
W kraju i województwie rozpoznawalne są kluby LKS POM Strzelce Krajeńskie (kolarstwo przełajowe
i kolarstwo szosowe), UKS Dragon (teakwon-do i kickboxing), młodzieżowe drużyny MKS Łucznik
Strzelce Krajeńskie (piłka nożna), szachiści Strzeleckiego Towarzystwa Miłośników Gry Królewskiej,
UKS „Sprawni Razem” (sport niepełnosprawnych).
Na obszarze gminy znajdują się także tereny zagospodarowane o charakterze rekreacyjnym, jak
np. skatepark przy ul. Ks. St. Wyszyńskiego, Park Miejski w Strzelcach Krajeńskich (wymagający
odnowienia), kąpieliska i miejsca wykorzystywane do kąpieli, place zabaw, zespoły ogródków
działkowych w północnej i południowej części miasta, ścieżka spacerowa Bobrówko-jez. Tuczenko,
ścieżka edukacji przyrodniczej w Dankowie z Leśnym Centrum Edukacji (Nadleśnictwo Strzelce
Krajeńskie), tereny po zlikwidowanej linii kolejowej Strzelce Krajeńskie – Zwierzyn (po przygotowaniu
do wykorzystania jako ścieżka pieszo-rowerowa).
Mieszkalnictwo
Gmina Strzelce Krajeńskie należy na tle innych gmin województwa lubuskiego do obszarów dosyć
zasobnych w substancje mieszkaniową (por. rys. 4)
Według danych Banku Danych Lokalnych GUS w powiecie strzelecko-drezdeneckim w 2014 roku trzy
gminy dysponowały mieszkaniami socjalnymi. Z tego najwięcej posiadała ich gmina Strzelce
Krajeńskie: 85, Drezdenko miało ich: 27, a Dobiegniew: 17.
Rys. 4. Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców w roku 2013

Źródło: System Monitorowania Rozwoju STRATEG, strateg.stat.gov.pl.

6

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi w
2014r., Urząd Miasta Strzelce Krajeńskie, 2015.
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Realizacja działań w zakresie polityki mieszkaniowej odbywa się na podstawie Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2013-2018,
przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w listopadzie 2013 roku. Łącznie w zasobie gminnych mieszkań
komunalnych było w 2014 roku 675 mieszkań i przewidywano, że liczba ta będzie się obniżać.
Natomiast liczba osób oczekujących na mieszkanie socjalne wynosiła ponad 70 osób7. Według
Informacji z realizacji Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Strzelce Krajeńskie na lata 2013-2018, stan na dzień 31 grudnia 2015 r. w zasobie gminnym
znajdowało się 660 lokali (534 w mieście i 126 na wsi), z czego 84 lokale z czynszem socjalnym
(79 w mieście i 5 na wsi). W roku 2016 na przydział lokali socjalnych oczekują 34 rodziny,
a na przydział lokali komunalnych 20 rodzin. Stan wielu budynków i mieszkań komunalnych wymaga
pilnego remontu. Posiadane zasoby mieszkaniowe gminy nie zaspakajają potrzeb mieszkańców
w tym względzie (zarówno mieszkania komunalne i socjalne).
Bezpieczeństwo publiczne
Wprawdzie bezpieczeństwo publiczne znajduje się w kompetencji służb starosty, należy jednak
do ważnych potrzeb społecznych, a niejednokrotnie służby te współpracują z samorządem gminnym.
Jak wynika ze statystyk policyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego8 w 2014 roku
na terenie gminy Strzelce Krajeńskie odnotowano 14 wypadków drogowych, w których rannych było
16 osób. Dla porównania w gminie Drezdenko było 10 wypadków i 9 osób rannych, w Dobiegniewie
zdarzył się 1 wypadek i 2 osoby ranne, w gminie Starte Kurowo i Zwierzyn po 3 wypadki i 3 ranne
osoby. W wyniku wypadków drogowych w roku 2014 śmierć poniosły 4 osoby. Na większą liczbę
wypadków drogowych w Strzelcach Krajeńskich niewątpliwie wpływ ma przebieg drogi krajowej 22,
na której odnotowuje się wzmożony ruch kołowy. Na terenie gminy Strzelce Krajeńskie zmniejszyła
się jednak o 21 liczba zgłoszonych kolizji ze 194 w roku 2013 do 173 w roku 2014.
Zdarzenia kryminalne na obszarze gminy w roku 2014 obejmowały m.in. 141 kradzieży z włamaniem,
12 zdarzeń z kategorii rozbój, pobicie, kradzież rozbójnicza, 13 kradzieży samochodu9.
W okresie wakacyjnym uruchomiony został Posterunek Policji w miejscowości Długie
oraz przedłużono służbę funkcjonariuszy. W pracach na akwenach wodnych policja jest wspierana
przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Zdaniem policji w dalszym ciągu konieczne są przedsięwzięcia zmierzające do ujawniania i zwalczania
wykroczeń, które mają wpływ na bezpieczeństwo w ruchu tj.: przekraczanie dozwolonej prędkości
przez kierujących oraz eliminowanie nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego.
W ciągu całego 2014 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyła w 934
zdarzeniach w tym 333 pożarach, które się dzielą na pożary małe 318, średnie 14 i duże 110. Inne
zdarzenia nie związane z pożarem wystąpiły w ilości 570 oraz odnotowano 31 alarmów fałszywych.
Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie gminy Strzelce Krajeńskie: 333.
7

M. Ambrożuk, Ocena zasobów pomocy społecznej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach
Krajeńskich, Strzelce Krajeńskie 2015.
8
Sprawozdanie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 15 stycznia 2015 r. z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, z dnia 2 lutego 2015,
poz. 221.
9
Dane z Komendy Powiatowej Policji, Strzelce Krajeńskie, 2015.
10
Sprawozdanie Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 15 stycznia 2015 r. z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego, z dnia 2 lutego 2015,
poz.221.
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Według analiz służb utrzymuje się tendencja do większej liczby miejscowych zagrożeń w porównaniu
do ilości pożarów, należało do nich m.in. pompowanie wody z piwnic, usuwanie wiatrołomów
na drogach publicznych, monitoring wałów przeciwpowodziowych, itp.
W działaniach ratowniczo – gaśniczych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
jest wspomagana przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Na terenie powiatu funkcjonują
33 jednostki OSP, w tym zarejestrowanych w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym jest
9 jednostek OSP. Na obszarze gminy działa 7 jednostek OSP: w Bronowicach (włączona do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i najlepiej wyposażona), Bobrówku, Buszowie, Lipich Górach,
Ogardach, Tucznie i Pielicach. Każda z nich dysponuje pojazdem ratowniczym (z wyjątkiem
OSP Pielice) oraz remizą.

1.3. Społeczeństwo obywatelskie
Społeczeństwo obywatelskie charakteryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji,
wyraża zainteresowanie rozwojem lokalnym, potrafi dążyć do zaspokajania własnych potrzeb
i posiada poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne. Wskaźnikiem pokazującym samoorganizację
społeczeństwa jest ilość fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Wskaźnik ten w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców pokazuje, że w latach 2012-2014 w gminie Strzelce Krajeńskie było
stosunkowo więcej tego typu organizacji niż wynosi średnia dla powiatu i województwa (por. tabela
8).
Tabela 8. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców
2010

2011

2012

2013

2014

Jednostka terytorialna
LUBUSKIE
3
3
3
3
3
Powiat strzelecko3
3
3
3
3
drezdenecki
Strzelce Krajeńskie
3
3
4
4
4
Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.

Gmina corocznie uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o zapisy
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem
głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami
pozarządowymi oraz podniesienie skuteczności i efektywności prowadzonych działań na rzecz
poprawy jakości życia mieszkańców Gminy. Realizacja programu polega m.in. na zlecaniu realizacji
zadań publicznych, konsultacjach społecznych, działaniach informacyjnych i promocyjnych. W roku
2014 realizowano zadania z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym osób
niepełnosprawnych (51 tys. zł), współpracy ze społecznościami lokalnymi (30 tys. zł), ochrony zdrowia
i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (14 tys.)11. Ważne miejsce w budowaniu
społeczeństwa
obywatelskiego
gminie
zajmują
organizacje
pozarządowe
związane
z upowszechnianiem sportu. W roku 2014 dla 12 klubów sportowych rozdysponowano kwotę blisko
300 tys. zł.

11

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi w
2014r., Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, 2015.
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2. OBSZAR STRATEGICZNY: GOSPODARKA
Rozwój gospodarczy, pojmowany w kategoriach indywidualnej aktywności gospodarczej
mieszkańców oraz funkcjonowania firm wpływa zasadniczo na poprawę bytu lokalnej społeczności.
Zadaniem gminy w tym obszarze jest tworzenie korzystnych warunków do podejmowania działań
przedsiębiorczych, wpływania na lokalny rynek pracy i infrastrukturę niezbędną do rozwoju
ekonomicznego.

2.1. Rynek pracy i bezrobocie
W 2013 roku pracujących na terenie gminy było 2840 osób, w tym 1311 kobiet. Głównym miejscem
wykonywania pracy jest miasto Strzelce Krajeńskie, gdzie zatrudnionych było 2670 osób. Pracujący
w gminie zatrudnienie są głównie w sektorze handlu i usług (1394 osób) oraz przemysłu
i budownictwa (1365 osób). Marginalne znaczenie ma zatrudnienie w rolnictwie, w tym sektorze
pracowało zaledwie 81 osób. Niepokojące jest systematyczne obniżanie od roku 2010 wskaźnika
pracujących na 1000 ludności. Przy czym wskaźnik ten w gminie jest niższy niż średnia
dla województwa (por. tabela 10).
Najwięcej osób zatrudnionych na terenie gminy pracuje w mieście Strzelce Krajeńskie, natomiast
biorąc pod uwagę rynek pracy poza gminą – najwięcej osób pracuje w Gorzowie Wielkopolskim12
(ponad pół tysiąca w roku 2011, dane wg Narodowego Spisu Powszechnego GUS w roku 2011).
Tabela 9. Pracujący w gminie Strzelce Krajeńskie, stan na 31.12.2013
Pracujący
Employed persons

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

w tym
kobiety
of
which
women

ogółem
total

Strzelce Krajeńskie
.............
w tym miasto .................

Rolnictwo,
leśnictwo,
łowiectwo i
rybactwo
Agriculture,
forestry
and fishing

Przemysł
i
budownictwo
Industry
and
construction

Handel;
naprawa pojazdów
samochodowych 
transport i gospodarka
magazynowa,
zakwaterowanie
i gastronomia 
informacja
i komunikacja
Trade; repair
of motor vehicles 
transportation
and storage,
accommodation
and catering 
information and
communication

Działalność
finansowa
i ubezpieczeniowa;
obsługa rynku
nieruchomościΔ 
oraz pozostałe usługi b
Financial
and insurance
activities; real estate
activities and
other services b

2840

1311

81

1365

461

933

2670

1228

32

1343

425

870

Źródło: Województwo lubuskie 2014 podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona
Góra 2014.

Tabela 10. Pracujący na 1000 ludności
Ogółem osoby
2010

2011

2012

2013

LUBUSKIE
214
214
210
212
Powiat strzelecko-drezdenecki
160
162
157
158
Strzelce Krajeńskie
171
178
166
163
Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.

2014
219
161
168

12

Dojazdy do pracy w Polsce NSP 2011, Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp2011/nsp-2011-wyniki/dojazdy-do-pracy-w-polsce-wyniki-nsp-2011,9,1.html.
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Powiat strzelecko-drezdenecki należy do jednego z 3 powiatów lubuskich, w których stopa
bezrobocia rejestrowanego w roku 2014 wciąż przekraczała 20% (dokładnie w powiecie wyniosła
20,4% (por. rys. 5). Na przestrzeni ostatnich lat jednak liczba bezrobotnych spadła blisko o pół tysiąca
osób, porównując rok 2010 i 2015 (por. tabela 11). Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy
potwierdzają, że wciąż do grup o trudnej sytuacji na rynku pracy należą: osoby młode (28,2%
bezrobotnych w gminie Strzelce Krajeńskie w 2014 roku były to osoby w wieku 25-34 lata), gorzej
wykszatłcone (bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej było w gminie 35,8%,
zasadniczym zawodowym: 31,8%) i długotrwale bezrobotne (34,5% bezrobotnych pozostawało
bez pracy powyżej 12 miesięcy)13.
Rys. 5. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa lubuskiego w roku 2014 (w %)

Źródło: System Monitorowania Rozwoju STRATEG, strateg.stat.gov.pl.

Tabela 11. Bezrobotni zarejestrowani w gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2010-2015
ogółem

Ogółem
Mężczyźni
Kobiety

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

1440
709
731

1564
724
840

1699
803
896

1633
765
868

1222
565
657

943
419
524

*dane na koniec grudnia 2015 r., wg PUP w Strzelcach Krajeńskich

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny i danych
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Pomimo spadku bezrobocia, sytuacja na rynku pracy w gminie i powiecie, analizując dane urzędów
pracy jest trudna. Odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
w roku 2014 w gminie Strzelce Krajeńskie wyniósł 11,1%, odsetek dla województwa lubuskiego
ukształtował się na poziomie 7,2% (por. wykres 5). Zazwyczaj jednak bezrobocie rejestrowane jest
wyższe niż rzeczywista sytuacja na rynku pracy. Bezrobotni, którzy nie zamierzają podjąć pracy
z różnych przyczyn lub też pracują w „szarej strefie”, rejestrują się, aby mieć dostęp do ubezpieczenia
zdrowotnego. Wskazują na to dane pozyskane w ramach ankietowego Badania Aktywności
Ekonomicznej Ludności (BAEL), których wyniki przedstawione są w układzie województw.

13

Sprawozdanie o kształtowaniu się bezrobocia w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim w 2014 r. i podjętych
działaniach w celu jego ograniczenia, PUP Strzelce Krajeńskie, Strzelce Krajeńskie, marzec 2015.
19

S t rate g i a Z ró w no ważo n e go Ro zwo j u G m i ny S t r ze l c e Kra je ń s k i e do ro ku 2 02 3
Przykładowo stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego wyniosła w 2014 roku
12,5%, a stopa bezrobocia wg BAEL osiągnęła 8,4% (dane wg Banku Danych Lokalnych GUS).
W 2013 roku w mieście Strzelce Krajeńskie powstało jedno z czterech powiatowych Centrów
Integracji Społecznej prowadzonych w ramach PUP, w których osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym uczestniczą w zajęciach i otrzymują świadczenie integracyjne.
Warto zwrócić również uwagę na monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Szczególnie
ważny jest monitoring zawodów deficytowych, pokazuje bowiem jakich pracowników brakuje
na rynku. W roku 2014 poszukiwano m.in. operatorów maszyn do produkcji opakowań z papieru
i tektury, sekretarek, spawaczy metodą MAG i kierowców samochodów dostawczych.14
Wykres 5. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2014
roku15 (%)

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.

2.2. Przedsiębiorczość
W latach 2010-2014 widoczny jest w gminie Strzelce Krajeńskie wzrost liczby podmiotów
gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, choć w roku 2014 liczba podmiotów spadła do 1630
(por. wykres nr 6). Największą grupę stanowią przedsiębiorstwa mikro, zatrudniające od 0 do 9 osób,
w roku 2014 było ich 1559 (95,6%). Podmiotów małych zatrudniających od 10 do 489, było jedynie 59
(3,8%), średnich, w przedziale 50-249, jedynie 12 (0,6%). Duże przedsiębiorstwa na terenie gminy nie
występują. Większość zarejestrowanych pomiotów, tj. 95% działa w sektorze prywatnym, a tylko 5%
w sektorze publicznym.
Do największych pracodawców w gminie poza administracją (m.in. szkoły, urzędy), należą:
SPARTHERM Sp. z o o. (produkcja konstrukcji metalowych: wkłady metalowe)AE GROUP POLSKA
Sp. z o. o. (obróbka metali), PPUH POM Strzelce Krajeńskie Sp. z o. o. (produkcja maszyn i urządzeń
metalowych), ROFIX Sp. z o. o. (produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników tworzyw sztucznych),
POM SAKON Sp z o.o., “Kaczmarczyk” Sp. z o. o. (branża handlowa), Gandia Sp. z o. o. (branża
14
15

J.w.
Wskaźnik w trakcie opracowania diagnozy dostępny za rok 2014.
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handlowa), Paret Sp. z o.o.,
2 placówki).

Jeronimo Martins Dystrybucja Spółka Akcyjna (branża handlowa-

Przedsiębiorczość w gminie Strzelce Krajeńskie na tle innych lubuskich gmin, jest dosyć rozwinięta,
biorąc pod uwagę wskaźnik dotyczący podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 1000
mieszkańców w wieku produkcyjnym (por. rys. nr 6).
Wykres 6. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w gminie Strzelce
Krajeńskie w latach 2010-2014

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.

Rys. 6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców w wieku
produkcyjnym (2014 r.)

Źródło: System Monitorowania Rozwoju STRATEG, strateg.stat.gov.pl.

Rozwój przedsiębiorczości w gminie można obserwować poprzez nowo zarejestrowane podmioty
(por. wykres 7). Na przestrzeni lat 2010-2014 najwięcej przybywało osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą. One są podstawą lokalnej gospodarki, przy czym koszty wejścia na rynek dla
tej grupy podmiotów są relatywnie niskie. Jak również rozwija się szereg instrumentów finansowych
wspomagających zakładanie mikrofirm. Warto zwrócić uwagę na wzrost liczby zakładanych spółek
handlowych (6 w 2014 roku) i spółek z udziałem kapitału zagranicznego (3 w 2014 roku).
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Wykres 7. Nowo zarejestrowane podmioty w gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2010-2014
z podziałem na grupy
A. Liczba nowozarejstrowanych podmiotów w sektorze prywatnym - spółki handlowe

B. Liczba nowozarejstrowanych podmiotów w sektorze prywatnym - osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą

C. Liczba nowozarejstrowanych podmiotów w sektorze prywatnym - spółki handlowe z
udziałem kapitału zagranicznego

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.
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Najwięcej, blisko 23% wszystkich podmiotów w gminie w roku 2014 zarejestrowanych było w sekcji
G, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli (por. dane
na wykresie nr 8). Około 13 % prowadziła działalność w sekcji L związanej z obsługą rynku
nieruchomości, a około 12% w sekcji E, dotyczącej dostaw wody, gospodarowania ściekami
i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją. W sekcji C, przetwórstwo przemysłowe,
zarejestrowanych było około 8% a około 7% w sekcji H, transport i gospodarka magazynowa. Na
uwagę zasługuje sekcja M, w której prowadzona jest działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
funkcjonowało w niej 92 podmioty, tj. ok. 6%. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że najmniej
podmiotów działa w sektorze rolnym (jedynie 4,1%). Dominujący w gminie nie jest także sektor
przemysłu i budownictwa: 20,4%. Najwięcej podmiotów: 75,5% prowadzi tzw. pozostałą działalność
(w szeroko definiowanych usługach, por. wykres 9).
Wykres 8. Podmioty gospodarcze w gminie Strzelce Krajeńskie wg sekcji PKD 2007 (2014 r.)

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.

Wykres 9. Podmioty gospodarcze w gminie Strzelce Krajeńskie w roku 2014 wg grup rodzajów
działalności PKD 2007

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.
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Gmina dysponuje terenami inwestycyjnymi, w tym na terenie gminy znajduje się podstrefa
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (16 hektarów). Teren znajduje się w części
zachodniej Strzelec Krajeńskich, przy drodze krajowej nr 22, u wylotu na Gorzów Wlkp. Grunty należą
w 85% do Agencji Nieruchomości Rolnych, w 15% do miasta. W 2017 roku planowane jest
doprowadzenie do strefy drogi i mediów. Obecnie opracowywany jest miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, z planowanym zakończenie w 2016 roku. W gminie znajduję się
też kilka obszarów brownfield. Obiekty należą do prywatnych firm, które są zainteresowane
wynajmem lub sprzedażą. Dla części terenów zlokalizowanych w północno-wschodniej części
miejscowości Długie uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gdzie
przewidziano kilkanaście hektarów terenu przeznaczonego pod inwestycje usługowe o charakterze
rekreacyjno-turystycznym i gastronomicznym.

2.3.

Turystyka

Gmina Strzelce Krajeńskie posiada wyróżniające ją walory przyrodnicze i kulturowe. Wśród walorów
przyrodniczych na pierwszym miejscu należy wymienić jeziora: Jezioro Lipie, Jezioro Słowa, Jezioro
Wielgie (Dankowskie), Jezioro Buszewo, Jezioro Kinołęka (Dankowskie Małe). Atrakcyjność jezior
wzmacnia piękne otoczenie leśne, w tym: rezerwaty przyrodnicze: Rezerwat Leśny ,,Wilanów”,
Rezerwat ,,Zdroiskie Buki”, Rezerwat Rzeka ,,Przyłężek”, Rezerwat przyrody ,,Mszar Rosiczkowy koło
Rokitna", Rezerwat przyrody ,,Mszar Przygiełkowy Długie im. Huberta Jurczyszyna " oraz Barlinecko
Gorzowski Park Krajobrazowy. Lesistość w gminie wynosiła w 2014 roku 37,8%, będąc niższą
niż średnia dla województwa lubuskiego i większości lubuskich gmin (por. rys. nr 7).
Rys 7. Udział lasów w powierzchni gmin ogółem w województwie lubuskim w roku 2014 (%)

Źródło: System Monitorowania Rozwoju STRATEG, strateg.stat.gov.pl.

Biorąc pod uwagę zagospodarowanie turystyczne, na terenie gminy wyróżnić trzeba znaczącą pod
tym względem miejscowość Długie z infrastrukturą turystyczną niezbędną do uprawiania sportów
wodnych. Przystanie żeglarskie, wypożyczalnie sprzętu wodnego, baza nurkowa, baza noclegowa
i gastronomiczna tworzą dobre warunki do aktywnego letniego wypoczynku, organizacji obozów
i kolonii szkoleniowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży. Liczącą się atrakcją turystyczną
i zapleczem turystycznym w regionie jest także miejscowość Danków. Wieś jest laureatem plebiscytu
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na 10 najatrakcyjniejszych atrakcji turystycznych województwa lubuskiego w ramach Wielkiego
Odkrywania Polski i Certyfikatu Perła w Koronie województwa lubuskiego 2011 rok.
Wśród walorów kulturowych należy wymienić atrakcyjne dziedzictwo kulturowe i historyczne, w tym
przede wszystkim zabytki architektury obronnej w mieście Strzelce Krajeńskie. Miasto zachowało
średniowieczne rozplanowanie o regularnym szachownicowym kształcie z centralnie usytuowanym
prostokątnym rynkiem. Całość tworzy układ przestrzenny o kształcie koła, zamkniętego pierścieniem
murów obronnych o dł. 1640m, rozdzielonych 36 basztami półotwartymi. Spośród zabudowy
tworzącej historyczne wnętrze miasta wyróżniają się gotycki kościół farny, Baszta Więzienna, Brama
Młyńska i plac rynkowy. Są one systematycznie przywracane do dawnej świetności i udostępniane
turystom.
W gminie warto także zwrócić uwagę na zabytki architektury rezydencjonalnej (pałac w Ogardach,
dwór w Sokólsku, pałac w Tucznie, folwark Wielisławice, i in.), zabytki architektury sakralnej (kościół
parafialny w Strzelcach Krajeńskich, budynek cerkwi grekokatolickiej we wsi Brzoza, neogotycki
Kościół w Dankowie, neoromański Kościół w Gardzku, kościół w z XIV w. we wsi Lipie Góry, gotycki
Kościół w Lubiczu i in.) , agrarnej (zabudowania folwarczne w Wielisławicach), stanowiska
archeologiczne (w Gardzku i Dankowie).
Bazę noclegową dla turystów stanowi 18 obiektów świadczących usługi noclegowe różnych rodzajów:
hotele – 145 miejsc noclegowych, ośrodki turystyczne i wypoczynkowe – 320 miejsc noclegowych,
agroturystyka – 85 miejsc noclegowych, inne obiekty (miejsca biwakowe, zajazdy, domki letniskowe)
– 224 miejsc noclegowych. Łącznie 774 miejsc noclegowych, sezonowych i całorocznych. Obiekty
oferujące zakwaterowanie to: m.in.: Hotel „Staropolski” i Hotel „Łucznik” w Strzelcach Krajeńskich
oraz Hotel „Wodnik” w Długiem, dwa ośrodki kolonijne w Długiem, domki letniskowe i gospodarstwa
agroturystyczne, głównie w Dankowie.
Na terenie gminy wyznaczono i oznakowano we współpracy z PTTK i Lubuską Regionalną Organizacją
Turystyczną szlaki turystyczne: 11 szlaków rowerowych(171,8 km), 2 piesze (31,5 km), 6 nordic
walking (35,7 km), kajakowe (18 km), o łącznej długości 239km. Ponadto wytyczono i oznakowano
miejski szlak historyczny (3 km), który obejmuje 19 istniejących obiektów zabytkowych
i 23 „zaginione”. Oznakowanie szlaków jest corocznie odnawiane, sprawdzana jest przejezdność.
Osobom korzystającym ze szlaków turystycznych pomocą maja służyć mapy i przewodniki,
opracowane i wydane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich. Najmniejsze
nasycenie wytyczonych szlaków turystycznych występuje w środkowej i północnej części gminy,
na których znajdują się pola uprawne. Szlaki prowadzą do atrakcyjnych turystycznie miejsc w gminie
– zabytków, lasów i jezior, a także w kierunku sąsiadujących gmin Barlinek, Zwierzyn, Stare Kurowo,
Dobiegniew. Pożądane byłoby większe wzajemne wykorzystanie szlaków. Na szlakach zorganizowano
we współpracy z Nadleśnictwem Strzelce Krajeńskie miejsca odpoczynku, wyposażone w zadaszone
stoły i ławki i miejsca do ogniska.
W lipcu 2008 roku opracowano „Strategię rozwoju turystyki w Gminie Strzelce Krajeńskie do 2015
roku z horyzontem czasowym do 2020 roku”. W Strategii wytyczono do realizacji 9 priorytetów, tj.:
wytyczenie miejskiej trasy turystycznej, renowacja i konserwacja zespołu średniowiecznych
fortyfikacji obronnych wraz z otoczeniem, urządzenie stałej ekspozycji poświęconej historii miasta
i regionu (muzeum miejskie), rozwój istniejących obszarów rekreacyjno – wypoczynkowych
i kreowanie nowych, urządzenie stałej ekspozycji poświęconej kulturze agrarnej oraz technice
(Skansen Techniki Wiejskiej w Wielisławicach), odtworzenie walorów krajobrazowych historycznego
parku w Brzozie, utworzenie rezerwatów archeologicznych w Gardzku i Dankowie, przystosowanie
tras do wykorzystania turystycznego (m.in. trasy turystyczno-rowerowe), rozwój agroturystyki
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i turystyki wiejskiej. Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie wskazano dwa produkty markowe: zespół
średniowiecznych fortyfikacji obronnych oraz szlak wodny określany jako Lubuskie Mazury – Odcinek
Jeziora Lipie i Słowa. Ponadto opisano walory do uprawiania turystyki specjalistycznej: kajakowej
i żeglarskiej, wędkarskiej, łowieckiej, rowerowej, pieszej, pielgrzymkowej.
Wykres 10. Miejsca noclegowe w gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2010-2014
A. Obekty hotelowe

B. Inne obiekty noclegowe

C. Dynamika liczby miejsc noclegowych całorocznych (rok poprzedni = 100)

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.
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Rys.8. Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w roku
2014 w gminach podregionu gorzowskiego

Źródło: System Monitorowania Rozwoju STRATEG, strateg.stat.gov.pl.

Wykres 11. Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych
gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2010-2014 (os.)

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.

Informacja dla turystów oparta jest na lokalnym certyfikowanym Punkcie Informacji Turystycznej.
Punkt udziela bezpłatnie informacje turystom krajowym, zagranicznym oraz mieszkańcom Gminy
Strzelce Krajeńskie. Prowadzona jest sprzedaż detaliczna wydawnictw turystycznych w tym: map,
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przewodników, informatorów oraz gadżetów ze znakiem graficznym Strzelec Krajeńskich. Punkt
Informacji Turystycznej posiada elektroniczny informator turystyczny – infokiosk, który włączony jest
do wojewódzkiej sieci elektronicznych informatorów turystycznych i jest częścią Polskiego
Elektronicznego Systemu Informacji Turystycznej oferując całodobowo dostępność elektronicznej
informacji turystycznej.
Z uwagi na walory przyrodnicze i kulturowe gmina Strzelce Krajeńskie wydaje się posiadać duży
potencjał turystyczny. Wskaźnikiem potencjału turystycznego jest liczba miejsc noclegowych
w całorocznych obiektach zbiorowego zakwaterowania do których zalicza się m.in. hotele, motele,
pensjonaty, schroniska (nie uwzględnia on danych o turystycznych obiektach indywidualnego
zakwaterowania). Wynosi ona na terenie gminy ok.120-130 miejsc, w zależności od roku (por. wykres
10). Wskaźnikiem obrazującym atrakcyjność turystyczną jednostki terytorialnej jest liczba turystów
zagranicznych korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych. W latach 20052013 gminę odwiedzało od 365 do 757 gości z zagranicy. W roku 2014 liczba ta gwałtownie spadła
do 204 (por. wykres 11). Wskaźnik ten w innych gminach w podregionie gorzowskim wskazuje,
że turyści zagraniczni wybierają bazę noclegową gdzie indziej, m.in. w sąsiednim Dobiegniewie, gdzie
do dyspozycji jest wysokiej jakości baza noclegowa w Mierzęcinie oraz w nie tak odległym Gorzowie
Wielkopolskim, w którym infrastruktura turystyczna jest o wiele bardziej rozbudowana. W mniejszym
stopniu noclegi wykorzystywane są także przez kierowców tranzytowych, jak to ma miejsce w innych
gminach województwa lubuskiego.
Wydaje się więc, że turystyka w gminie odgrywa ważną w gminie rolę głównie w sezonie letnim.
Związana jest ona głównie z potencjałem jezior oraz szlakami pieszymi, rowerowymi i kajakowymi.
Napływ turystów i odwiedzjących jednodniowych zwiększa się podczas weekendów. Walory
przyrodnicze wykorzystywane są w celach rekreacji nie tylko przez odwiedzających z innych gmin
(w tym z Gorzowa Wielkopolskiego) ale także przez samych mieszkańców gminy.

2.4. Rolnictwo
W gminie Strzelce Krajeńskie panują dobre warunki naturalne do produkcji rolnej, co potwierdza
wskaźniki waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP)16 opracowany przez Instytut
Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Przy opracowaniu wskaźnika pod uwagę bierze się
jakość gleby, klimat, rzeźbę trenu i stosunki wodne. W województwie lubuskim średnia wartość
wskaźnika wynosi 62,3 pkt. Wskaźnik 70 punktów, oznaczający bardzo dobre warunki dla rozwoju
rolnictwa w Lubuskiem przekracza jedynie 8 gmin, w tym najwyżej oceniono gminy Nowe Miasteczko
(78,6 pkt) i Strzelce Krajeńskie (77,9 pkt). Niemniej kilka terenów w gminie (Danków, Długie, Wełmin,
Przyłęg) zakwalifikowano do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.
Strukturę gospodarstw rolnych z punktu ekonomicznego można uznać za korzystną. Wyniki
Powszechnego Spisu Rolnego pokazały przewagę dużych gospodarstwa, powyżej 50 ha, a Strzelce
Krajeńskie były korzystnie wyróżniającą się pod tym względem gminą na tle innych lubuskich jst.
Również kadra kierująca gospodarstwami należała do relatywnie młodych na tle innych gmin w kraju
i województwie, tj. około 40% kierujących było w wieku 44 lat, a udział osób w wieku 54-64 lata
wynosił około 45% (w części lubuskich gmin około 60%). Kierujący gospodarstwem cechowali się
także dosyć wysokim udziałem osób z wykształceniem wyższym ogólnym, ok. 16%, przy średniej
16

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, IUNG, Puławy 2007.
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dla Polski 10% i dosyć niskim, na tle innych lubuskich gmin, odsetku osób bez wykształcenia
rolniczego poniżej 40%17.
W rolnictwie Gminy Strzelce Krajeńskie dominuje produkcja roślina (uprawa towarowa zbóż
i rzepaku). Mimo istnienia kilku gospodarstw ekologicznych, brak jest widocznej produkcji
ekologicznej. Produkcja trzody i bydła mięsnego oraz bydła mlecznego jest mało zauważalna.
Biorąc pod uwagę charakterystykę rolnictwa w gminie oraz wcześniej zdiagnozowane trendy
rozwojowe w zakresie pracujących w rolnictwie i liczby podmiotów gospodarczych w rolnictwie,
należy stwierdzić, że rolnictwo, pomimo wskazanych potencjałów nie odgrywa wiodącej roli
w gospodarce gminy.

3. OBSZAR STRATEGICZNY: PRZESTRZEŃ
Kształtowanie przestrzeni w gminie dotyczy z jednej strony działania na rzecz podwyższania
standardu i jakości życia mieszkańców, jak również służy rozwojowi gospodarczemu. Powinna być
ona jednak użytkowana zgonie z zasadą zrównoważonego rozwoju, poprzez poszanowanie
środowiska naturalnego.

3.1. Infrastruktura techniczna
Infrastruktura komunikacyjna
Infrastruktura komunikacyjna jest ważnym elementem w gminie w zakresie dostępności
transportowej, zewnętrznej (wyjazdy poza gminą) i wewnętrznej (przemieszczanie się na obszarze
gminy).
Dostępność zewnętrzna, jak i wewnętrzna gminy w dużej mierze kształtowana jest przez drogę
krajową nr 22, w kierunku wschód-zachód i drogę wojewódzką nr 156, w kierunku północ-południe
(por. rys 9). Droga krajowa 22 jest dosyć mocno obciążona ruchem samochodowym, w tym
pojazdów ciężarowych, a przebiega przez centrum miasta Strzelce Krajeńskie. Władze gminy, przy
poparciu mieszkańców od wielu lat zabiegały o wyprowadzenie ruchu poza miasto. We wrześniu
2015 roku rząd przyjął „Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023” (z perspektywą do 2025
r.). Obwodnica Strzelec Krajeńskich, została wpisana na listę główną zadań inwestycyjnych
Programu. Obwodnica ma mieć długość 8,5 km i zostać zrealizowana w latach 2019-2024. Droga
wojewódzka nr 156 przecina gminę w kierunkach północny zachód - południowy zachód. W mieście
Strzelce Krajeńskie krzyżuje się z drogą krajową nr 22. Długość drogi wojewódzkiej nr 156 w gminie
to 23 km. Jest to droga bitumiczna, a jej stan uznawany jest jedynie za zadowalający. Zgodnie
z „Planem inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich
w perspektywie finansowej 20140-2020”18 przewidziano w latach 2018-2019 modernizację drogi
na odcinku Drezdenko - Strzelce Krajeńskie - granice województwa.

17

Por. Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, Powszechny Spis Rolny 2010, praca zbiorowa pod kierunkiem
prof. dr hab. Bencjusza Głębockiego, Warszawa 2014, s. 55, 93, 99-100.
18
Plan inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w perspektywie
finansowej 20140-2020, Załącznik do uchwały nr 46/543/2015 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14
lipca 2014 roku, http://www.zdw.zgora.pl/system/obj/460_Plan_inwestycji_priorytetowych_-_14.07.2015.pdf
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Infrastruktura drogowa obejmuje także drogi powiatowe, których jest ponad 80 km i drogi gminne,
ponad 110 km. W większości wymagają one remontów nawierzchni. Z uwagi na wzrost liczby
samochodów konieczne jest także zapewnienie na terenie miast miejsc parkingowych.
Rys. 9. Przebieg drogi krajowej 22 i drogi wojewódzkiej nr 156 na obszarze gminy Strzelce
Krajeńskie

Źródło: https://www.google.pl/maps
Na terenie gminy funkcjonuje dwóch przewoźników publicznego zbiorowego transportu
samochodowego. Publiczna komunikacja zbiorowa nie dociera do ośmiu miejscowości: Ciecierzyn,
Golczewice, Piastowo, Małe Osiedle, Chwytowo, Puszczykowo, Buszewko, Śródlesie.
Najbliższy w gminie dworzec kolejowy znajduje się pomimo nazwy (Strzelce Krajeńskie Wschód)
około 5 km do miasta Strzelce Krajeńskie, na terenie gminy Zwierzyn. PKP SA realizuje projekt
pilotażowy innowacyjnego dworca systemowego. Dworzec zapewnia połączenie kolejowe m.in.
z Gorzowem Wielkopolskim i Poznaniem.
W gminie brak jest rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych. Istnieją jedynie fragmenty odcinków przy
drogach powiatowych: Strzelce Krajeńskie – Sławno (2,9km, do ostatniej miejscowości w granicach
gminy w kierunku południowym) o nawierzchni bitumicznej, Strzelce Krajeńskie-Gardzko (3,9km,
do ostatniej miejscowości w granicach gminy w kierunku południowo-wschodnim) oraz Strzelce
Krajeńskie-Bronowice (4 km) o nawierzchni z tzw. polbruku. Na obszarze miasta nie ma wydzielonych
pasów dla rowerów, dróg rowerowych itp. Planuje się wybudowanie ścieżki rowerowej
międzygminnej: Strzelce Krajeńskie-Zwierzyn (sąsiednia gmina, gdzie znajduje się stacja kolejowa
na trasie Berlin-Krzyż-Poznań) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 156, o dł. ok. 6km oraz parkingu
dla samochodów i rowerów (typu park & ride) w Strzelcach Krajeńskich, a także ścieżki rowerowej
do terenów inwestycyjnych strefy gospodarczej (przecinającej drogę krajową nr 22).

Infrastruktura sieciowa (wodociągi, kanalizacja, elektryfikacja, sieć gazowa, energia cieplna,
telekomunikacja)
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna ma zasadniczy wpływ na standard życia mieszkańców gminy.
Na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, typu mechaniczno-biologicznego. W 2014 roku
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97,7% mieszkańców w gminie korzystało z wodociągów i około 68,7% mieszkańców miało dostęp
do kanalizacji (por. rys. 10).
Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie mieszkańcy korzystają ze zbiorowej sieci zaopatrzenia w wodę,
z wyjątkiem miejscowości Danków (w opracowaniu jest dokumentacja projektowa pn.: Budowa sieci
wodociągowej w miejscowości Danków wraz z przesyłem i rozbudową ujęcia wody w Buszowie) oraz
osad: Małe Osiedle, Ciecierzyn, Chwytowo, Golczewice, Śródlesie, Buszewko, Puszczykowo.
Rys. 10. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 2014 roku
w gminach województwa lubuskiego [%]
Odsetek ludności korzystającej z sieci
kanalizacyjnej

Odsetek ludności korzystającej z sieci
wodociągowej

Źródło: System Monitorowania Rozwoju STRATEG, strateg.stat.gov.pl.

Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie następujące miejscowości nie są objęte siecią kanalizacji
zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych: Gilów, Danków, Ogardy, Buszów, Wielisławice,
Lipie Góry, Pielice, Licheń, Gardzko, Sławno, Wełmin, Przyłęg, Lubicz , Czyżewo, Machary. Część
z wymienionych miejscowości, ze względów technicznych i ekonomicznych, posiadać będzie
indywidualne lokalne oczyszczalnie. W miejscowościach nie posiadających kanalizacji Urząd Miejski
przekazuje środki finansowe na częściową refundację wydatków związanych z instalowaniem przez
właścicieli nieruchomości indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników
bezodpływowych. Kwoty przeznaczane na ten cel tj. 15 – 20 tys. rocznie pozwalają
na dofinansowanie każdego roku ok. 7-10 szt. takich instalacji. Zadania na rzecz wodociągów
i kanalizacji prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach
Krajeńskich.
Cała obszar gminy ma dostęp do sieci energetycznych. Natomiast infrastruktura sieci gazowej jest
słabo rozwinięta – jedynie kilkaset gospodarstw z terenu miasta ma dostęp do gazu przesyłanego
siecią. Pozostali mieszkańcy korzystają z gazu w butlach.
Zapotrzebowanie na energię cieplną w gminie w budynkach wielorodzinnych jest realizowane
w dużej mierze przez lokalne kotłownie, zarządzane przez SEC Strzelce Krajeńskie sp. z o.o. Produkcja
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i dystrybucja energii cieplnej jest prowadzona przez prywatne przedsiębiorstwo od 2013r. (w ramach
prywatyzacji). W budownictwie indywidualnym dominują indywidualne systemy grzewcze,
najczęściej opalane węglem, gazem. Często są to systemy nieekologiczne, powodujące emisje
szkodliwych gazów do atmosfery.
Mieszkańcy mają dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej. Cały obszar gminy objęty jest
działaniem operatorów sieci komórkowych. Od 2010 r. na Rynku Miejskim działa darmowy HotSpot
dostępny dla mieszkańców i turystów. Ponadto publiczny dostęp do Internetu mają klienci
Strzeleckiego Ośrodka Kultury (bezpłatne sieć WiFi w budynku) oraz Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy – w godzinach otwarcia. Dostęp do Internetu jest również w filiach biblioteki znajdujących się
w miejscowościach Tuczno, Brzoza i Bobrówko – w godzinach otwarcia. Mieszkańcy mogą również
korzystać z komputerów podłączonych do Internetu w świetlicach wiejskich w Tucznie, Sokólsku,
Lipich Górach, Licheniu.
W ubiegłym okresie finansowania 2007-2013, na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie realizowany
był projekt LRPO „Szerokopasmowe Lubuskie” dotyczący budowy sieci szerokopasmowego Internetu
na obszarach sklasyfikowanych jako zagrożone ryzykiem wykluczenia cyfrowego. W Gminie Strzelce
Krajeńskie projekt realizowano w następujących miejscowościach: Bronowice, Brzoza, Czyżewo,
Danków, Gilów. Licheń, Lipie Góry, Lubicz, Ogardy, Pielice, Przyłęg, Sokólsko, Wełmin, Wielisławice,
Wełmin19.

3.2. Ochrona środowiska
Samorząd gminy ma obowiązek opracowania gminnego programu ochrony środowiska na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W roku 2014 opracowano aktualizację „Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie” na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 20182021. Zagadnienia ochrony środowiska obejmują ochronę powietrza, wód, powierzchni ziemi,
środowiska akustycznego oraz zasobów przyrodniczych. Program Ochrony Środowiska wskazuje
tzw. „punkty zapalne” w środowisku, wywołane niezrównoważonym rozwojem gospodarczym oraz
przedstawia konkretne propozycje działań zmierzających do stopniowej likwidacji zagrożeń.
Hierarchicznie uporządkowanie celów pod kątem ich ważności, decyduje o podziale przyszłego
budżetu gminy i spodziewanych środków pomocowych przeznaczonych na ochronę środowiska
Gmina prowadzi działania na rzecz selektywnej zbiórki odpadów w ramach Związku Celowego Gmin
SG05, z siedzibą w Starym Kurowie. Uruchomiony został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Strzelcach Krajeńskich.
Na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie nie ma czynnych wysypisk na odpady. Wysypisko obsługujące
teren Gminy Strzelce Krajeńskie zostało zamknięte w 2008 roku i w pełni zrekultywowane w roku
2012 r. Obecnie dla terenu gminy jedynym składowiskiem odpadów, zgodnie ze wskazaniami
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa lubuskiego jest składowisko
w Gorzowie Wlkp. w obrębie Chróścik, administrowane przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. Z o.o.
w Gorzowie Wlkp.
Prowadzone sa także działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Strzelce Krajeńskie, przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

19

www.orange.pl – Szerokopasmowe Lubuskie-Miejsce realizacji.pdf
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i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej („Program usuwania azbestu z terenu gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2009-2032”).
W roku 2015 Gmina Strzelce Krajeńskie przystąpiła do opracowania dokumentu pt.: „Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie”. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) obejmuje
działania inwestycyjne i nieinwestycyjne realizowane na terenie gminy w latach 2014-2020,
przyczyniające się do: redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez
zwiększenie efektywności energetycznej, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych (OZE) oraz poprawy jakości powietrza na terenie gminy.
Na terenie gminy, w miejscowości Czyżewo wybudowane zostały przez inwestora zewnętrznego trzy
elektrownie wiatrowe o mocy 2MW/ każda. Inwestor planuje rozbudowę zespołu elektrowni
w najbliższych latach. Gmina podejmowała także inwestycje energooszczędne, w tym:
termomodernizację zespołu budynków gimnazjum publicznego, wymianę okien i remont instalacji
centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne
– podczas remontów i inwestycji drogowych. Opracowano audyty energetyczne i projekty
termomodernizacji pozostałych placówek oświatowych.

3.3. Przestrzeń miejska, rewitalizacja
Głównym dokumentem odnoszącym się do przestrzeni miejskiej był przyjęty w 2004 roku Lokalny
Program Rewitalizacji Miasta Strzelce Krajeńskie na lata 2004-2013, aktualizowany w roku 2008.
W latach 2006-2007 realizowano ze środków UE projekt pn.: „Rewitalizacja rynku w Strzelcach
Krajeńskich". Zadanie polegało m.in. na: zagospodarowaniu placu rynkowego, budowie parkingów,
wymianie pokryć dachowych kamienic, renowacji elewacji kamienic z ociepleniem, budowie punktu
informacji turystycznej z toaletą publiczną. W roku 2015 wykonano remontu skweru wraz z budową
fontanny przy ul. Chrobrego ze środków własnych gminy.
W dokumencie „Aktualizacja dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzelce Krajeńskie na lata
2008 – 2015” wskazano 10 zadań inwestycyjnych do realizacji:
1. Remont ul. Ludowej
2. Budowa fontanny na Placu Rynkowym
3. Renowacja murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Strzelcach
Krajeńskich
4. Zagospodarowanie jeziora Górnego
5. Adaptacja Baszty Czarownic na muzeum (stara kuźnia) lub inny rodzaj działalności kulturalnej
6. Rewitalizacja zabytków na terenie Miasta Strzelce Krajeńskie
7. Modernizacja zieleni miejskiej i traktów spacerowych
8. Remont budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego
9. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Al. Wolności i ul. PCK oraz sieci wodociągowej
w Al. Wolności
10. Zagospodarowanie kwartału przy Kolegiacie Gmina Strzelce Krajeńskie.
Prace rewitalizacyjne na Rynku Miejskim wymusiły przeniesienie targowiska, które wcześniej
tu funkcjonowało, w inną część miasta, poprawiły estetykę oraz zmieniły funkcje centrum miasta.
Obecnie na rynku odbywa się duża część imprez kulturalnych i sportowych, powstały nowe punkty
handlowe, a istniejące placówki zadbały o wygląd. Rynek stał się miejscem spotkań mieszkańców.
Działania te wymusiły kolejne – zagospodarowanie skweru i zieleni po drugiej stronie rynku,
przy średniowiecznym kościele farnym.
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Wszystkie zadania ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji zostały zrealizowane lub rozpoczęte,
część z nich wymaga kontynuacji lub poszerzenia zakresu, np. renowacja murów, dalsze
zagospodarowywanie trenów rekreacyjnych wokół jeziora Górnego, modernizacja parku miejskiego.
Głównym celem Programu było „dążenie do ożywienia społeczno-gospodarczego poprzez
wykorzystanie istniejącego potencjału”. Analizy wykonane na potrzeby aktualizacji dokumentu
dotyczącego rewitalizacji w 2008 roku wykazały, że problemy społeczne rozkładały się
nierównomiernie na terenie całego miasta Strzelce Krajeńskie. Trudno było zidentyfikować obszary
miasta, które w sposób szczególny na tle innych byłyby dotknięte problemami społecznymi.
Dodatkowo obszar centrum miasta i przyległy do pierścienia miejskich obwarowań objęty jest
ochroną konserwatorską.
Eliminacja długotrwałych, kryzysowych zjawisk w sferze społecznej wymaga wieloletniego procesu.
Obecnie mieszkańcy gminy i miasta nadal borykają się z problemami bezrobocia, ubóstwa
i związanych z nimi patologiami społecznymi (alkoholizm, przestępczość, dziedziczenie bezrobocia),
co wynika z diagnozy do strategii oraz danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Degradacja przestrzeni miejskiej związana jest również z ograniczonymi środkami finansowymi
na prowadzenie koniecznych inwestycji: remontów zniszczonych mieszkań komunalnych i socjalnych,
remontów dróg i skwerów, co prowadzi do pogłębiania się w mieście zjawisk degradacji
i marginalizowania obszarów, z których zamożniejsi mieszkańcy wyprowadzają się na przedmieścia
do osiedli domów jednorodzinnych. W ostatnich latach zaszły zmiany w przestrzeni miejskiej
związane z nowymi inwestycjami mieszkaniowymi. Mogły one mieć wpływ na rozmieszczenie
przestrzenne zjawisk kryzysowych. W związku z tym działania rewitalizacyjne, mające na względzie
wyprowadzenie terenów ze stanu kryzysowego będą podejmowane w kolejnych latach. Gmina
zamierza opracować nowy Program Rewitalizacji i kontynuować zadania związane z kształtowaniem
funkcjonalnej przestrzeni miejskiej przyjaznej mieszkańcom i użytecznej dla nich, angażując w ten
proces mieszkańców. Planowane do przeprowadzenia analizy i diagnozy pozwolą na weryfikację
i wskazanie obszarów zdegradowanych, które zostaną objęte działaniami rewitalizacyjnymi.

4. OBSZAR STRATEGICZNY: ZARZĄDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM
4.1. Samorząd gminny
Zgodnie ze Statutem Gminy, jej celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz
umożliwienie pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Następuje to poprzez tworzenie
i realizację polityki rozwoju oraz dbałość o właściwe funkcjonowanie gminy. Organami zarządzania
rozwojem w gminie są Rada Miejska, w liczbie 15 radnych i burmistrz. Burmistrz wykonuje swoje
obowiązki przy pomocy zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników referatów oraz
pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach i kieruje Urzędem Miejskim
w Strzelcach Krajeńskich. Ponadto powołano jednostki organizacyjne gminy, tj.: Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Wychowawczo – Oświatowy, Warsztat Terapii Zajęciowej. Jako
spółka ze 100% udziałem gminy działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. W lipcu
2009 roku powołano dwie samodzielne samorządowe instytucje kultury, tj.: Strzelecki Ośrodek
Kultury oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich. Jednostkami
pomocniczymi są 23 sołectwa.
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Kontakt z administracją w gminie staje się coraz łatwiejszy z uwagi na wykorzystanie technologii
teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim. Większość dokumentów, formularzy, druków dostępnych
jest w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy lub w gminnym elektronicznym Biuletynie
Informacji Publicznej. E-usługi w gminie świadczone są w systemie e PUAP (Urząd Miejski, Starostwo
Powiatowe, Sąd Rejonowy, Powiatowy Urząd Pracy, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia,
Prokuratura Rejonowa w Strzelcach krajeńskich, Przedszkole Samorządowe nr 1, Żłobek w Strzelcach
Kraj., Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Kraj., Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach
kraj., Zespół Wychowawczo-Oświatowy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole
Samorządowe nr 2). Urząd Miejski w ramach e-usług prowadzi System Informacji Podatkowej,
a Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich i Gimnazjum – elektroniczny dziennik.
Realizacja polityki rozwoju wymaga tworzenia dokumentów planistycznych. Najważniejszym
dokumentem wyznaczającym priorytetowe kierunki działań jest strategia rozwoju. Ważnym
przedsięwzięciem związanym z planowaniem przestrzennym w gminie było sporządzenie zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie.
Dokument został przyjęty przez Radę Gminy w październiku 2014 roku. Polityka przestrzenna
w gminie Strzelce Krajeńskie, zgodnie ze Studium powinna opierać się o następujące zasady tj.:
 racjonalne zagospodarowanie terenów zabudowanych,
 tworzenie we wsiach sołeckich miejsc o charakterze przestrzeni publicznych pozwalających
na integrację mieszkańców,
 eliminowanie barier urbanistycznych i architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
 poprawę jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej,
 zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez modernizację systemu komunikacji drogowej,
 wykorzystanie dogodnego położenia gminy i jej walorów w aktywizacji funkcji turystycznej,
 ochrona gruntów rolnych I-III klasy bonitacyjnej przed zmianą użytkowania na cele
nierolnicze,
 wykorzystanie potencjału przyrodniczego do rozwoju turystyki,
 ochrona zwartych kompleksów leśnych,
 ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych poprzez wprowadzenie
odpowiednich ograniczeń w zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenów.
Wśród innych dokumentów planistycznych, uszczegółowiających zapisy strategii rozwoju
w poszczególnych obszarach są min.:
 Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2014-2017
z perspektywą na lata 2018-2021
 Program usuwania azbestu z terenu gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2009-2032
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie
 Strategii rozwoju turystyki w Gminie Strzelce Krajeńskie do 2015 roku z horyzontem
czasowym do 2020 roku
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce Krajeńskie na lata 20142020
 Gminny program przeciwdziałania narkomanii dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na lata
2014 - 2016
 Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Strzelce
Krajeńskie na rok 2016
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Program współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2016
Aktualizacja dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzelce Krajeńskie na lata 20082015
Plan wykorzystania zasobu Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2015 – 2017

 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Krajeńskie
na lata 2013-2018.

4.2. Współpraca zagraniczna z miastami partnerskimi
Gmina, w ramach umów o partnerstwie, współpracuje z dwoma gminami niemieckimi i jedną gminą
duńską.
Angermünde jest to gmina położona w niemieckiej Brandenburgii, leży około 80 km na północny –
wschód od Berlina. Dzięki tej współpracy zrealizowano wiele projektów w ramach Euroregionu Pro
Europa Viadrina. Współpraca dotyczy min. wymiany międzyszkolnej, współpracy sportowej
i kulturalnej, aktywizacji seniorów, wzajemnej promocji gmin.
Północny, duński kierunek współpracy zagranicznej w gminie Strzelce Krajeńskie oficjalnie został
nawiązany w roku 1993, z gminą Aabybro/Jammerbugt. W roku 2007 podpisano kolejną umowę
o nawiązaniu współpracy z prawnym następcą gminą Jammerbugt. Wzajemne kontakty oraz
współpraca mieszkańców i przedsiębiorstw rozpoczęła się jednak już w latach siedemdziesiątych.
Dotychczas zrealizowano wspólnie wiele projektów, współfinansowanych również ze środków
unijnych.
Kolejna gmina partnerska: Tornesch, położona jest na północy Niemiec, w kraju związkowym
Schlezwig Holsztyn, niedaleko Hamburga. Oficjalna współpraca ma miejsce od 2002 r. Dotychczas
najaktywniej rozwijała się współpraca dotyczące współpracy OSP. Spotkanie i projekty strażaków
związane były z wzajemnym poznawaniem struktur, nabywaniem doświadczeń i współpracą
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Oprócz władz lokalnych we współpracy uczestniczyły różnorakie instytucje, takie jak szkoły, kluby,
przedsiębiorcy, prasa lokalna, stowarzyszenia mieszkańców, rolnicy, twórcy ludowi oraz artyści.
W 2015 roku w ramach współpracy zagranicznej gminy odbyło się 26 bezpośrednich spotkań
mieszkańców

4.3. Finanse publiczne
Dochody ogółem w gminie Strzelce Krajeńskie w roku 2014, w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły
ok. 1456 zł i były niższe niż innych gmin powiatu strzelecko-drezdeneckiego, a także średnia dla
powiatu i województwa (por. wykres 12). Dochody własne niższe niż w Strzelcach Krajeńskich w roku
2014 odnotowała jedynie gmina wiejska Stare Kurowo. Gmina Strzelce Krajeńskie odnotowała także
niższe wydatki w roku 2014 niż inne gminy powiatu strzelecko-drezdeneckiego (por. wykres 13).
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Na uwagę zasługuje jednak dosyć stabilna struktura wydatków inwestycyjnych w latach 2010-2013
i ich wzrost w roku 2014 (por. wykres 14 i 15). Na wydatki w roku 2014 miała wpływ inwestycja
związana z termomodernizacją budynku gimnazjum, rozbudową sieci kanalizacji, inwestycjami
drogowymi, budową sali gimnastycznej przy szkole w Bobrówku. Zaznaczyć należy, że poziom
wydatków inwestycyjnych w gminie jest istotnym czynnikiem rozwoju lokalnego. Ważny wpływ na
poziom wydatków ma sprawność administracji samorządowej w pozyskiwaniu środków unijnych
(por. wykres 15).
Wykres 12. Dochody ogółem i dochody własne na 1 mieszkańca województwa lubuskiego, powiatu
strzelecko-drezdeneckiego i gmin powiatu strzelecko-drezdeneckiego w roku 2014
A. Dochody ogółem na 1 mieszkańca
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B. Dochody własne na 1 mieszkańca
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.

Wykres 13. Wydatki na 1 mieszkańca w roku 2014

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.

Wykres 14. Wydatki majątkowe inwestycyjne w gminach powiatu strzelecko-drezdeneckiego
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Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.

Wykres 15. Środki z Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów unijnych w gminie
Strzelce Krajeńskie w latach 2010-2014

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.
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II. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT jest powszechnie używana metodą w procesie zarządzania strategicznego. Stanowi
kompleksowe podsumowanie prac diagnostycznych, systematyzując czynniki rozwoju lokalnego.
Nazwa SWOT pochodzi od angielskich słów: Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony),
Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia). Przy czym mocne i słabe strony określają sytuację
wewnętrzną gminy, a szanse i zagrożenia wynikają z otoczenia zewnętrznego. Zaprezentowana
poniżej analiza SWOT gminy Strzelce Krajeńskie została opracowana na podstawie danych zawartych
diagnozie, wynikach ankietyzacji mieszkańców gminy oraz opiniach i uwagach Członków Zespołu
powołanego przez Burmistrza do aktualizacji strategii.

OBSZAR: SPOŁECZEŃSTWO
Mocne strony



zróżnicowana oferta edukacyjna, w tym
kształcenia specjalnego i artystycznego



dostęp do edukacji przedszkolnej
i żłobka



szeroka oferta kulturalna i sportowa,
istniejąca infrastruktura sportowa
i rekreacyjna



Słabe strony



starzejące się społeczeństwo



migracje szczególnie osób młodych



niższe wyniki egzaminów w szkołach
podstawowych i gimnazjum, szczególnie
w części matematycznej,



wysoki poziom wykluczenia
społecznego, uzależnienie wielu rodzin
od systemu pomocy społecznej



infrastruktura oświaty, wymagająca

działalność służb w zakresie
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bezpieczeństwa publicznego

modernizacji i rozbudowy



aktywność organizacji pozarządowych w
różnych dziedzinach



niska dostępność do podstawowej
opieki zdrowotnej



Strzelce Krajeńskie siedzibą organów
administracji samorządowej (gminnej
i powiatowej), władzy sądowniczej
oraz komórek urzędów centralnych
(ARiMR, ZUS)



trudna dostępność do leczenia
specjalistycznego na miejscu



niski zasób mieszkań komunalnych
i socjalnych



wysoki poziom zadłużenia lokatorów
mieszkań komunalnych



brak uzbrojonych terenów pod
budownictwo mieszkaniowe,



zdegradowane i wymagające
rewitalizacji obszary miejskie



profesjonalne kadry pomocy społecznej



realizacja gminnych programów, np.
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, programu rewitalizacji

Szanse

Zagrożenia



wykorzystanie funduszy unijnych
związanych z kapitałem ludzkim



dobra dostępność do usług publicznych,
np. edukacyjnych w Gorzowie Wlkp.
i zdrowotnych w Gorzowie Wlkp.
i Drezdenku




kampanie społeczne zachęcające do
wolontariatu



zmniejszanie się poziomu
dofinansowania zadań publicznych ze
środków budżetu państwa



zmieniająca się polityka edukacyjna
państwa



niewydolność systemu opieki
zdrowotnej



rosnące koszty opieki społecznej

rozwój niepublicznej oferty usług
publicznych

OBSZAR: GOSPODARKA
Mocne Strony


przedsiębiorczość, w tym indywidualna



przewaga sektora usług




Słabe Strony


lokalizacja, przy drodze krajowej, blisko
ośrodka wojewódzkiego

bezrobocie, szczególnie w grupie osób
młodych do 30 roku życia, osób
starszych 50+ i słabo
wykwalifikowanych



istniejące tereny inwestycyjne w
ramach Kostrzyńsko-Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

niewystarczająco rozwinięty rynek pracy
w gminie, konieczność zatrudnienia
poza gminą



brak uzbrojonych terenów
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potencjał turystyczny wynikający
z walorów naturalnych (jeziora, szlaki
turystyczne) oraz dziedzictwa
kulturowego (zabytki)
wyróżniające warunki glebowe dla
rozwoju rolnictwa

inwestycyjnych i ograniczone
możliwości tworzenia nowych terenów


brak dużych firm



niskie zatrudnienie w rolnictwie



słabo rozwinięta infrastruktura
turystyczna, szczególnie baza
noclegowa

Szanse


Zagrożenia

pozyskanie nowych inwestorów, w tym
zagranicznych



pozyskanie środków UE na rozwój
gospodarczy



wzmocnienie skuteczności metod
aktywizacji bezrobotnych



rozwój turystyki weekendowej



dalsze wspieranie rozwoju rolnictwa
ekologicznego i różnicowania
działalności na wsi



wysokie koszty pracy i wzrost podatków



atrakcyjność większych ośrodków,
w tym za granicą jako miejsc pracy



konkurencyjność sąsiednich gmin jako
potencjalnych lokalizacji dużych
inwestycji

OBSZAR: PRZESTRZEŃ
Mocne Strony


położenie komunikacyjne blisko
Gorzowa Wlkp., dostępność zewnętrzna
i wewnętrzna dzięki drogom: krajowej
22 i wojewódzkiej 156



funkcjonowanie oczyszczalni ścieków



gospodarka odpadami, w tym wdrożona
selektywna zbiórka odpadów



dofinansowanie do budowy domowych
oczyszczalni i szamb



realizacja programu usuwania azbestu



wdrażanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej



zabytkowy układ urbanistyczny centrum
miasta (wpisany na listę zabytków i pod
ochroną konserwatora)

Słabe strony


brak obwodnicy



infrastruktura kolejowa poza gminą



nawierzchnia wielu dróg wymagająca
remontu



niedostateczna ilość ścieżek
rowerowych



niewystraczające połączenia
komunikacyjne, transport publiczny



zły stan części infrastruktury
kanalizacyjnej i wodociągowej



istniejące tereny zdegradowane
wymagające rewitalizacji,



niska emisja pyłów do atmosfery
(kotłownie, emisja komunikacyjna)
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niska świadomość ekologiczna
mieszkańców w zakresie
odprowadzania ścieków



zanieczyszczenie jezior



niejednolitość architektoniczna
zabudowy w mieście i na wsi,



niewykorzystana internetowa sieć
szkieletowa, słaby dostęp do Internetu
na terenach wiejskich

Szanse

Zagrożenia



plany rządowe dotyczące infrastruktury
drogi krajowej 22 na obszarze gminy



ograniczenie inwestycji na drogach
krajowych



wykorzystanie środków UE na poprawę
gospodarki niskoemisyjnej w gminie





zmniejszenie kosztów produkcji ciepła
z odnawialnych źródeł energii

ograniczenie finansowania
infrastruktury komunikacyjnej na
poziomie lokalnym z funduszy UE



wzrost natężenia ruchu kołowego



wymagania dotyczące pozyskania
funduszy na działania rewitalizacyjne



nieuregulowane prawnie „wylewanie
się” zabudowy miejskiej poza teren
miasta i związana z tym konieczność
zapewnienia infrastruktury

OBSZAR: ZARZĄDZANIE ROZWOJEM
Mocne Strony

Słabe strony



korzystny trend w wydatkach
inwestycyjnych w ostatnich latach



niski dochód gminy na 1 mieszkańca,
w tym dochody własne



planowanie rozwoju gminy





współpraca zagraniczna z miastami
partnerskimi

brak wdrożonego systemu jakości ISO
w organizacji urzędu



niski stopień cyfryzacji urzędu



niewystarczające środki na inwestycje
komunalne

Szanse


wzrost dostępności interentu dla

Zagrożenia


cedowanie zadań na gminę przez
administrację centralną bez
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obywateli (m.in. obniżenie kosztów)


środki zewnętrzne na rozwój współpracy
zagranicznej

zabezpieczenia finansowego


ograniczenie środków budżetowych

III. WIZJA i MISJA
Wizja
Po roku 2023 gmina Strzelce Krajeńskie jest miejscem atrakcyjnym do zamieszkania i odwiedzania,
zapewniającym wysokiej jakości warunki do życia. Obszar gminy cechuje wzrost gospodarczy,
dobrej jakości infrastruktura techniczna i społeczna, zróżnicowania oferta kulturalna, sportowa
i turystyczna. Przestrzeń komunalna jest bardziej dostępna, funkcjonalna i zaspokaja potrzeby
mieszkańców.
Na uzbrojonych terenach strzeleckiej podstrefy KSSSE działają inwestorzy, dzięki którym powstały
nowe miejsca pracy. Bezrobocie zmniejszyło się. Miejsca pracy dostępne są także w rozwijającym
się sektorze turystyki i rolnictwa.
Wybudowana obwodnica miasta, zmodernizowana infrastruktura drogowa, nowe parkingi,
oświetlenie i ścieżki rowerowe znacząco poprawiają komunikację w gminie.
W Długiem funkcjonuje kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, a jezioro Górne dysponuje bazą dla
rekreacji wodnej. Większość obszaru gminy posiada infrastrukturę wodno-kanalizacyjną,
a mieszkańcy korzystają z wysokiej jakości wody pitnej. Wszyscy mieszkańcy mają dostęp
do internetu i korzystają z jego możliwości.
Placówki oświatowe, a także przedszkola i żłobek są zmodernizowane. Rozbudowana szkoła
podstawowa w Strzelcach Krajeńskich posiada kompleks sportowy, podobnie jak szkoły w Tucznie
i Wielisławicach, a przedszkola i żłobek dysponują przyjaznymi dzieciom placami zabaw. Budynki
użyteczności publicznej są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Działające podmioty ekonomii społecznej w postaci Centrów Integracji Społecznej i spółdzielnie
socjalne efektywnie działają na rzecz włączenia społecznego, rodziny otrzymują wsparcie
w prawidłowym funkcjonowaniu. W mieście funkcjonuje przychodnia lekarska w nowoczesnym
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budynku, widoczna jest poprawa jakości i dostępu do usług medycznych stopnia podstawowego
oraz usług specjalistycznych.
Różnorodna infrastruktura i oferta kulturalno-sportowa zapewniają możliwość realizacji pasji
i zainteresowań mieszkańców oraz odwiedzających. Rewitalizacja terenów zielonych pozwala
na korzystanie w pełni z walorów rekreacyjnych. Promocja i dbałość o miejsca świadczące
o bogatej historii i kulturze Ziemi Strzeleckiej powoduje wzrost tożsamości lokalnej oraz
rozpoznawalność w regionie i poza nim.
Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i wysokim standardom obsługi, sprawnie i szybko
można załatwić sprawę w urzędzie miejskim. Gminę cechuje profesjonalne zarządzanie i realizacja
priorytetów rozwoju społeczno-gospodarczego.

Misja
Dynamiczny i zrównoważony rozwój Gminy Strzelce Krajeńskie, planowany i realizowany
w perspektywie długofalowej, z zachowaniem wartości kulturowych i środowiskowych oraz
z wykorzystaniem możliwości technicznych i technologicznych, prowadzący do podniesienia
jakości życia mieszkańców.

IV. CELE ROZWOJU I KIERUNKI INTERWENCJI
OBSZAR STRATEGICZNY: SPOŁECZEŃSTWO
Cel główny 1.Wzrost jakości i dostępności świadczonych usług publicznych
Cel szczegółowy 1.1.
Poprawa warunków funkcjonowania placówek oświatowych, podniesienie jakości
i efektywności kształcenia
Priorytetowe kierunki działań (interwencji):
 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej
 Sukcesywne doposażenie bazy edukacyjnej
 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
 Wspieranie inicjatyw rozwojowych w zakresie edukacji
 Rozwój kształcenia zgodnego z potrzebami lokalnego rynku pracy
 Rozwój edukacji przedszkolnej w tym wdrożenie programów innowacyjnej edukacji
przedszkolnej
 Wsparcie edukacji specjalnej
Cel szczegółowy 1.2.
Wsparcie włączenia społecznego i poprawa usług ochrony zdrowia
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Priorytetowe kierunki działań (interwencji):
 Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz pomoc rodzinom dysfunkcyjnym
 Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie walki z uzależnieniami i przemocą
w rodzinie
 Edukacja prozdrowotna społeczeństwa
 Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia
 Wzrost jakości i dostępności do świadczonych usług medycznych w gminie
 Wzrost jakości i dostępności miejsc w żłobkach
Cel szczegółowy 1.3.
Zwiększenie dostępu społeczeństwa do różnych form kultury i umożliwienie rozwoju
indywidualnych uzdolnień
Priorytetowe kierunki działań (interwencji):
 Wzbogacenie i zróżnicowanie oferty lokalnych instytucji kultury
 Poszerzenie współpracy z instytucjami kultury spoza terenu gminy, promocja różnych form
kulturalnych
 Rozwój i modernizacja obiektów pełniących funkcje kulturalne,
 Stworzenie możliwości zapoznania się z historią regionu, lokalnymi tradycjami, twórczością
i sztuką ludową
 Organizacja przedsięwzięć, wydarzeń, imprez kulturalnych
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami promującymi rozwój
kultury
Cel szczegółowy 1.4.
Zapewnienie warunków rozwoju kultury fizycznej i sportu
Priorytetowe kierunki działań (interwencji):
 Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej
 Doposażenie obiektów sportowych, w tym w urządzenia stanowiące zaplecze socjalne
 Współorganizacja oraz promocja imprez i wydarzeń sportowych
 Wsparcie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, klubów prowadzących działalność
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Cel szczegółowy 1.5.
Podwyższenie stopnia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
Priorytetowe kierunki działań (interwencji):
 Podwyższenie stopnia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
 Poprawa stanu technicznego istniejącej substancji mieszkaniowej
Cel szczegółowy 1.6.
Podwyższenie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców
Priorytetowe kierunki działań (interwencji):
 Wdrożenie monitoringu miejskiego
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Wsparcie służb ratowniczych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń życia
i zdrowia mieszkańców
Uporządkowanie spraw związanych z bezdomnością zwierząt
Poprawa estetyki miasta i gminy, modernizacja i uzupełnienie terenów zielonych,
Ochrona ładu przestrzennego dotycząca zachowania tożsamości kulturowej regionu
w aspekcie urbanistycznym i architektonicznym
Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynków użyteczności publicznej

OBSZAR STRATEGICZNY: GOSPODARKA
Cel główny 2. Rozwój gospodarczy gminy
Cel szczegółowy 2.1.
Tworzenie warunków dla rozwoju inwestycji
Priorytetowe kierunki działań (interwencji):
 Stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych, w tym strzeleckiej podstrefy
KSSSE
 Opracowanie systemu zachęt dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność
gospodarczą
 Stworzenie bazy danych zawierającej kompleksowe informacje przydatne inwestorom
Cel szczegółowy 2.2.
Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości
Priorytetowe kierunki działań (interwencji):
 Ułatwienie dostępu do informacji i usług szkoleniowo-doradczych podmiotom
prowadzącym działalność gospodarczą, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa
 Wspieranie inicjatyw lokalnych i systemu zachęt służących rozwojowi przedsiębiorczości
w sektorze usług, produkcji, w tym produkcji rolnej
 Współpraca z sektorem otoczenia biznesu, instytucjami rynku pracy w celu aktywizacji
mieszkańców
Cel szczegółowy 2.3.
Wzrost znaczenia turystyki i rekreacji jako czynnika stymulującego rozwój gminy
Priorytetowe kierunki działań (interwencji):
 Wytyczenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych
 Kreowanie nowych obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym placów zabaw dla
małych dzieci, miejsc aktywnego wypoczynku dla młodzieży
 Lepsze wykorzystanie terenów przeznaczonych do rekreacji oraz wymiana istniejącej
infrastruktury i urządzeń na nowocześniejsze i bezpieczniejsze
 Przygotowanie oferty turystycznej dla różnych segmentów odbiorców, uwzględniającej
zarówno walory środowiskowe jak i dziedzictwo kulturowe gminy
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Cel szczegółowy 2.4.
Promocja potencjału gospodarczego i turystycznego Gminy
Priorytetowe kierunki działań (interwencji):
 Stworzenie i systematyczne doskonalenie systemu informacji gospodarczej i turystycznej
 Zwiększenie stopnia wykorzystania sieci Internet oraz współczesnych technologii do
promowania walorów turystycznych i gospodarczych
 Doskonalenie tradycyjnych form promocji (reklama w mediach, publikacja wydawnictw,
udział w imprezach targowych), wprowadzenie elementów identyfikujących gminę
w otoczeniu.

OBSZAR STRATEGICZNY : PRZESTRZEŃ
Cel główny 3. Zrównoważony rozwój przestrzeni
Cel szczegółowy 3.1.
Tworzenie funkcjonalnej sieci drogowej o wysokim standardzie, wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
Priorytetowe kierunki działań (interwencji):
 Budowa nowych ulic, dróg, chodników, parkingów, modernizacja istniejącej infrastruktury
drogowej
 Wsparcie dla inwestycji - budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich
 Wydzielanie i budowa ścieżek rowerowych
 Wsparcie publicznego transportu zbiorowego
Cel szczegółowy 3.2.
Efektywne zarządzanie gospodarką wodną
Priorytetowe kierunki działań (interwencji):
 Budowa i modernizacja ujęć wodnych
 Rozbudowa i modernizacja sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 Tworzenie indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę wraz z uzdatnianiem na terenie
wiejskim
Cel szczegółowy 3.3.
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Kształtowanie właściwej gospodarki ściekowej
Priorytetowe kierunki działań (interwencji):
 Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
 Budowa kanalizacji rozdzielczej (sanitarnej i deszczowej)
 Budowa na terenach wiejskich lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą liniową
sieci kanalizacji zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych.
 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (indywidualnych) lub zbiorników
bezodpływowych w miejscach niedostępnych lub w zabudowie rozproszonej i zagrodowej
 Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków.
Cel szczegółowy 3.4.
Tworzenie warunków sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego
Priorytetowe kierunki działań (interwencji):
 Rozbudowa sieci energetycznej,
 Tworzenie warunków sprzyjających poprawie stanu środowiska naturalnego
 Rekultywacja skażonych terenów i zbiorników wodnych
 Wdrożenie monitoringu czystości i porządku w gminie
 Modernizacja kotłowni oraz sieci ciepłowniczej
 Edukacja ekologiczna mieszkańców
 Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
 Usunięcie azbestu z pokryć dachowych
 Renowacja, w tym termomodernizacja części wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych
Cel szczegółowy 3.5.
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta i gminy
Priorytetowe kierunki działań (interwencji):
 Renowacja i konserwacja lokalnych obiektów zabytkowych oraz zagospodarowanie ich
otoczenia
 Przywrócenia historyczności miasta i gminy poprzez odtworzenie elementów zabytkowych,
pomników historycznych
 Adaptacja obiektów zabytkowych na cele publiczne
 Opracowanie i realizacja Programu Rewitalizacji

OBSZAR STRATEGICZNY: ZARZĄDZANIE ROZWOJEM LOKALNYM
Cel główny 4. Wzmocnienie skuteczności zarządzania gminą
Cel szczegółowy 4.1.
Wzrost jakości obsługi mieszkańców przez jednostki administracji publicznej
Priorytetowe kierunki działań (interwencji):
 Efektywne zarządzanie zasobami gminy
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Wykorzystanie systemów i urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych do ułatwienia
dostępu do usług administracji publicznej
Edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego
Doskonalenie kadr administracji publicznej

Cel szczegółowy 4.2.
Rozwój współpracy międzyregionalnej, transgranicznej i międzynarodowej
Priorytetowe kierunki działań (interwencji):
 Poszerzenie współpracy z jednostkami administracji publicznej, uczelniami wyższymi,
gminami i miastami partnerskimi i innymi instytucjami w celu realizacji wspólnych
przedsięwzięć, czerpania dobrych wzorców i korzystania ze sprawdzonych praktyk
 Koordynacja i promocja współpracy międzyregionalnej, transgranicznej i międzynarodowej
lokalnych stowarzyszeń, klubów, przedsiębiorców, rolników i innych grup
zainteresowanych współpracą

Cel szczegółowy 4.3.
Wspieranie działań na rzecz zwiększenia tożsamości lokalnej i rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego
Priorytetowe kierunki działań (interwencji):
 Poszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie ważnych społecznie
zadań
 Stymulowanie rozwoju lokalnego oraz inicjatyw lokalnych na terenie miasta i terenach
wiejskich
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V. SYSTEM REALIZACJI, MONITOROWANIA I OCENY
Za realizację celów strategii odpowiedzialne są organy gminy, tj. rada Gminy i Burmistrz. Wdrażanie
strategii odbywa się poprzez działanie Urzędu Miasta, jednostek podległych oraz innych instytucji
publicznych, na mocy obowiązujących ogólnych przepisów prawa lub na podstawie współpracy
z gminą.
Realizacja poszczególnych zadań odbywa się poprzez wdrażanie szczegółowych programów i planów,
a także innych uchwał podjętych przez Radę Gminy oraz Zarządzeniach Burmistrza.
Za monitorowanie procesu wdrażania Strategii Gminy odpowiedzialny będzie Sekretarz Gminy,
odpowiedzialny za organizacje i koordynację prac oraz pracownicy Urzędu Gminy i jednostek
podległych.
Proces monitorowania ma za zadanie:
 bieżącą ocenę stanu realizacji celów,
 wypracowanie wniosków i rekomendacji,
 sporządzanie raportu oceniającego wdrażanie dokumentu strategicznego.
Raport oceniający (ewaluacyjny) wdrażanie strategii powinien powstawać co najmniej raz na 3 lata.
Powinien obejmować między innymi analizę przyjętych wskaźników oraz opis najważniejszych
inwestycji, koniecznych do osiągania założonych celów. Zgodnie z zasadami ewaluacji, powinien
zawierać wnioski i rekomendacje, szczególnie w odniesieniu do realizacji celów strategii.
System monitorowania z zasady nie powinien generować dodatkowych wysokich kosztów oraz nie
należy nadmiernie go komplikować np. dużą ilością wskaźników, pozyskiwanych z trudno dostępnych
źródeł. W związku z tym jego podstawą będą dane prezentowane w ramach statystyki publicznej oraz
innych, publicznie dostępnych, zbiorach informacji.
Statystyka publiczna oferuje łatwo dostępne, bezpłatne narzędzia internetowe na potrzeby
programowania i monitorowania polityki rozwoju (STRATEG, Portal Geostatystyczny). Pozwalają one
na ciągły, porównywalny w czasie i przestrzeni dostęp do wskaźników. Dostępne są narzędzia
ułatwiające analizę zjawisk w formie wykresów i map, co umożliwia łatwe porównanie sytuacji gminy
na tle innych gmin w powiecie, województwie i kraju.
Do oceny postępu wdrażania strategii wybrano listę wskaźników statystycznych wskazanych poniżej
w tabeli. Ich wykaz ma charakter ramowy. Poszczególne wskaźniki mogą ulec zmianom z uwagi np.
na zmiany w metodologii GUS lub pojawienie się innych wiarygodnych źródeł danych.
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Tabela 12. Wskaźniki statystyczne wybrane do oceny celów głównych
Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Źródło
wskaźnika

Wartość wskaźnika
w roku 2014

Oczekiwany
trend

Obszar strategiczny: Społeczeństwo
Saldo migracji na pobyt stały na 1000
osób

Os.

- 4,7

Dodatni

Przyrost naturalny na 1000 ludności

Os.

1,4

Wzrost

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych
wychowaniem przedszkolnym

[%]

67,4

Wzrost

Udział wydatków na kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego w wydatkach
budżetu
jednostek
samorządu
terytorialnego ogółem
Zasięg korzystania z pomocy społecznej
Obszar strategiczny: Gospodarka
Liczba podmiotów gospodarki narodowej
w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców
w wieku produkcyjnym
Bezrobotni zarejestrowani

[%]

GUS
(STRATEG,
BDL)
GUS
(STRATEG,
BDL)
GUS
(STRATEG,
BDL)
GUS
(STRATEG,
BDL)

4,0

Wzrost

GUS (BDL)

14,4

Spadek

148,2

Wzrost

1222

Spadek

Turyści zagraniczni korzystający z
noclegów w turystycznych obiektach
noclegowych
Obszar strategiczny: Przestrzeń
Odsetek ludności korzystającej z sieci
wodociągowej

Os.

GUS
(STRATEG,
BDL)
GUS (BDL),
PUP Strzelce
Krajeńskie
GUS
(STRATEG,
BDL)

203

Wzrost

97,7

Wzrost

Odsetek ludności korzystającej z sieci
kanalizacyjnej

[%]

GUS
(STRATEG,
BDL)
GUS
(STRATEG,
BDL)

68,7

Wzrost

GUS BDL)

2980,68

Wzrost

[%]

Os.

[%]

Obszar strategiczny: Zarządzanie rozwojem
Dochód własny gminy na 1 mieszkańca
Zł.

Ważnym elementem monitorowania i oceny strategii jest analiza innych publicznych źródeł
informacji, w tym przede wszystkim informacje wytworzone w Urzędzie Gminy i jednostkach
podległych (sprawozdania, raporty, itp.). Istotne są także dane udostępniane przez sektorowe
instytucje publiczne, jak np. dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie jakości edukacji,
Komendy Powiatowej Policji w zakresie bezpieczeństwa publicznego, itp.
W części merytorycznej oceny wdrażania strategii powinien znaleźć się także opis stanu realizacji
priorytetowych inwestycji i przedsięwzięć, ze wskazaniem stopnia ryzyka osiągnięcia założonych
efektów w przyjętym terminie realizacji.
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VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Bezpośredni, finansowy wpływ na realizację polityki rozwoju lokalnego ma unijna polityka spójności.
W okresie programowania 2014-2020 (z faktycznym okresem wdrażania do roku 2023) przyjęto
11 celów tematycznych polityki spójności, na realizację których przeznaczane są m.in. środki
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Na wdrażanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 duży
wpływ będą miały środki unijne, w szczególności pozyskiwane w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020. RPO L2020 realizuje wszystkie cele tematyczne polityki spójności,
ponadto jest dokumentem programującym zarówno wykorzystanie środków EFRR, jak i EFS
(por. tabela nr 13).
Należy mieć na uwadze ograniczenia w aplikowaniu o środki z RPO L2020, np. w obszarze transportu,
gdzie nie mam możliwości finansowania dróg lokalnych. Ubieganie się o środki unijne wymaga
również spełnienie różnego rodzaju wymogów, w tym przygotowanie odpowiednich gminnych
programów rozwoju, jak plan gospodarki niskoemisyjnej czy program rewitalizacji.
Wśród pozostałych głównych potencjalnych źródeł finansowania celów rozwojowych gminy Strzelce
Krajeńskie można wymienić:
- krajowe programy operacyjne (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program
Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Pomoc Techniczna)
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020)
- Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia –Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska
Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- budżet państwa ( w tym programy rządowe wdrażane przez poszczególne ministerstwa
oraz instytucje np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska)
- budżet samorządu województwa
- dochody własne gminy.
Wysokość planowanego dofinansowania ze środków unijnych może być zróżnicowana, w zależności
od programu operacyjnego i typu działania i wahać się w granicach 50-90% kosztów dofinansowania.
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Tabela 13. Plan finansowy w podziale na osie priorytetowe, fundusze, kategorie regionu i cele
tematyczne (EUR)
Oś
Kategoria
Fundusz
priorytetowa
regionu
OP 1
Gospodarka i
EFRR
innowacje
OP 2
Rozwój
EFRR
Cyfrowy
OP 3
Gospodarka
EFRR
niskoemisyjna
OP 4
Środowisko i
EFRR
kultura
OP 5
EFRR
Transport
Region
słabiej
OP 6
rozwinięty
Regionalny
EFS
rynek pracy
OP 7
Równowaga
EFS
społeczna
OP 8
Nowoczesna
EFS
edukacja
OP 9
Infrastruktura
EFRR
społeczna
OP10
Pomoc
EFS
techniczna

Cel
tematyczny

Wsparcie UE

Wkład krajowy

Finansowanie
ogółem

CT 1

49 955 148,00

8 815 615,00

58 770 763,00

CT 3

143 741 047,00

25 366 067,00

169 107 114,00

CT 2

39 202 104,00

6 918 019,00

46 120 123,00

CT 4

108 005 260,00

19 059 752,00

127 065 012,00

CT 5

26 134 736,00

4 612 012,00

30 746 748,00

CT 6

65 336 840,00

11 530 031,00

76 866 871,00

CT 7

136 055 371,00

24 009 772,00

160 065 143,00

CT 8

70 935 951,00

12 518 110,00

83 454 061,00

CT 9

68 226 384,00

12 039 951,00

80 266 335,00

CT 10

79 854 611,00

14 091 991,00

93 946 602,00

CT 9

58 803 156,00

10 377 028,00

69 180 184,00

CT 10

24 581 085,00

4 337 839,00

28 918 924,00

n/d

36 098 000,00

6 370 236,00

42 468 236,00

906 929 693,00

160 046 423,00

1 066 976 116,00

razem
Źródło: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020.
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VII. SPÓJNOŚĆ Z INNYMI DOKUMENTAMI
O CHARAKTERZE STRATEGICZNYM

I

PROGRAMAMI

System zarządzania strategicznego w Polsce, zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju obejmuje długookresową strategię rozwoju kraju oraz średniookresową strategię rozwoju
kraju. Wśród innych strategii ważnych dla rozwoju lokalnego, wskazanych we wspomnianej wyżej
ustawie należy wymienić krajową strategię rozwoju regionalnego oraz strategię rozwoju
województwa.
Długookresowa strategia rozwoju kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności wskazuje jako cel
główny „Poprawę jakości życia Polaków (wzrost PKB na mieszkańca w relacji do najbogatszego
państwa Unii i zwiększenie spójności społecznej) dzięki stabilnemu, wysokiemu wzrostowi
gospodarczemu, co pozwala na modernizację kraju”. W dokumencie zakłada się rozwój kraju do roku
2030 w trzech obszarach strategicznych: Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki,
Równoważenie potencjału rozwojowego regionów Polski, Efektywność i sprawność państwa.
Mając na uwadze, że strategia rozwoju gminy Strzelce Krajeńskie należy do dokumentów
strategicznych o średnim okresie planistycznym, szczególną uwagę poświęcono wykazaniu spójności
celów strategii gminy z innymi średniookresowymi dokumentami strategicznymi na szczeblu
krajowym i regionalnym.
Dokumentem strategicznym o charakterze średniookresowym jest Strategia Rozwoju Kraju 2020.
Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (SRK). Priorytetami SRK
są sprawne państwo, konkurencyjna gospodarka oraz spójność społeczna i terytorialna.
Dla kształtowania lokalnej polityki rozwoju ważne miejsce zajmuje dokument Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie (KSRR). Cel strategiczny tego
dokumentu to „Efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych
potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności
w horyzoncie długookresowym”. Dla KSRR przyjęto tzw. triadę celów: konkurencyjność, spójność,
sprawność.
Na poziomie regionu, samorząd województwa opracowuje strategię rozwoju województwa. Strategia
Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 została przyjęta w roku 2012. Skupia się ona na osiągnięciu
czterech celów związanych z konkurencyjną i innowacyjną gospodarką, infrastrukturą komunikacyjną
i telekomunikacyjną, spójnością społeczną i terytorialną oraz zarządzaniem rozwojem regionu.
Macierz spójności celów zawarta w tabeli nr… wskazuje zachowanie spójności celów, co oznacza,
że realizacja zawartych w strategii gminy celów rozwoju lokalnego będzie stanowić wkład w rozwój
regionu lubuskiego i kraju.
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Tabela 14. Macierz spójności celów

Strategia Rozwoju Województwa
Lubuskiego 2020

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony,
Miasta, Obszary wiejskie).

Strategia Rozwoju Kraju 2020.
Aktywne społeczeństwo,
konkurencyjna gospodarka,
sprawne państwo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE
do roku 2023
Cel główny 1.
Cel główny 2.
Cel główny 3.
Cel główny 4.
zrost jakości i
Rozwój
Zrównoważony
Wzmocnienie
dostępności
gospodarczy
rozwój
skuteczności
świadczonych
gminy
przestrzeni
zarządzania
usług publicznych
gminą
Cel.1.
Sprawne
i efektywne
państwo
Cel.2.
Konkurencyjna
gospodarka
Cel.3
Spójność
społeczna
i terytorialna
Cel.1.
Wspomaganie
wzrostu
konkurencyjności
regionów
Cel.2.
Budowanie
spójności
terytorialnej i
przeciwdziałanie
marginalizacji
obszarów
problemowych
Cel.3.
Tworzenie
warunków dla
skutecznej,
efektywnej
i partnerskiej
realizacji działań
rozwojowych
ukierunkowanych
terytorialnie
Cel.1.
Konkurencyjna
i innowacyjna
gospodarka
regionalna
Cel.2.
Wysoka
dostępność
transportowa i
teleinformatyczna

Cel.3.Społeczna
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i terytorialna
spójność regionu
Cel.4.
Region
efektywnie
zarządzany
Źródło: Opracowanie własne.

Strategie krajowe i regionalne muszą zachować spójność z prawem unijnym, w tym także
z dokumentami strategicznymi. Najważniejszym dokumentem strategicznym Unii Europejskiej jest
Strategia Europa 2020. Zakłada ona trzy priorytetowe kierunki rozwoju: rozwój inteligentny, oparty
na innowacyjnej gospodarce, rozwój zrównoważony, z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz
rozwój oparty na włączeniu społecznym, skierowany na osiąganie spójności społecznej. Strategia
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023, zachowując spójność
ze strategiami krajowymi i strategią rozwoju województwa, stanowi wkład w realizację celów
Strategii Europa 2020.
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VIII. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W PROCESIE TWORZENIA STRATEGII
Podczas prac związanych ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie na lata
2016-2023 zagwarantowano partycypację mieszkańców gminy w procesie tworzenia dokumentu
poprzez ankietyzację mieszkańców oraz przedstawienie dokumentu do konsultacji.
Ankietyzacja została przeprowadzona w formie papierowej i elektronicznej. Zawierała
ona 5 rozbudowanych pytań/zagadnień oraz metryczkę. Dotyczyły one:
1. Oceny w jakim stopniu osiągnięto priorytety i cele strategiczne wyznaczone w Strategii
Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie przyjętej w roku 2008 (należało ocenić każdy z celów,
w skali: w pełni zrealizowany, częściowo zrealizowany, nie zrealizowany, trudno powiedzieć).
2. Wskazania mocnych i słabych stron gminy, które wynikają z wewnętrznej sytuacji w gminie
(25 propozycji w tym możliwość zgłoszenia własnej, skala: mocna strona, słaba strona,
uwagi).
3. Wskazania szans i zagrożeń dla gminy płynące z zewnętrznego otoczenia (8 propozycji w tym
możliwość zgłoszenia własnej, skala: szansa, zagrożenie, uwagi).
4. Kierunków rozwoju gminy (istotnych dla wizji rozwoju) (11 propozycji w tym możliwość
zgłoszenia własnej, skala: ważny, mniej ważny, nieistotny).
5. Zadań i inwestycji, które powinny być realizowane w pierwszej kolejności (16 propozycji
w tym możliwość zgłoszenia własnej, skala: pilne, mniej ważne, można odłożyć realizację
w czasie).
Ankietę załączono do wydania lokalnego dwutygodnika „Ziemia Strzelecka” z dnia 22.10.2015r.
o nakładzie 1300 egzemplarzy. Ponadto wyłożono ankiety wraz z urnami w 3 punktach: Urząd Miejski
w Strzelcach Krajeńskich, Strzelecki Ośrodek Kultury, Punkt Informacji Turystycznej. Mieszkańcy
zostali również poinformowani o ankietyzacji na miejskiej stronie internetowej i na miejskim portalu
społecznościowym, gdzie zamieszczono elektroniczną wersje ankiety. Ankietyzację mieszkańców
zaplanowano do 06.11.2015 r.. ale ze względu na niewielką liczbę złożonych ankiet, przedłużono
do dnia 30 listopada 2015r.
Ogółem wpłynęło 108 ankiet, w tym 26 w postaci elektronicznej.
Ankietowani uznali, że większość celów poprzedniej strategii została zrealizowana częściowo.
Do niezrealizowanych celów zaliczono: Cel 1.3.Tworzenie funkcjonalnej sieci drogowej o wysokim
standardzie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (45,7% wskazań ale 44,8% jako częściowo
zrealizowany), Cel 2.1.Tworzenie warunków dla rozwoju inwestycji (43,4% wskazań ale 42,5% jako
częściowo zrealizowany) oraz Cel 3.5.Ograniczenie zakresu i skutków wykluczenia społecznego,
ochrona zdrowia (41,1% wskazań ale 36,4% jako częściowo zrealizowany). Za mocne strony gminy
uznano: położenie geograficzne (bliskość Gorzowa Wlkp. ), rolnictwo, walory środowiska
przyrodniczego, dziedzictwo kulturowe, dostęp i poziom edukacji na poziomie podstawowym,
gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, dostęp do edukacji przedszkolnej, imprezy kulturalne,
infrastruktura sportowa i rekreacji, infrastruktura turystyczna. Z kolei za słabe strony ankietowani
mieszkańcy uznawali tereny inwestycyjne, warunki dla przedsiębiorców, mieszkalnictwo, dostęp
do podstawowej opieki zdrowotnej, stan dróg i chodników, dostępność komunikacyjną.
Zagrożeniem dla dalszego rozwoju gminy mogą być, zdaniem ankietowanych, atrakcyjniejsze miejsca
pracy za granicą oraz ograniczenie inwestycji na drogach krajowych. Rozwój gminy maja przyspieszyć
fundusze z UE oraz z budżetu państwa, rozwój technologiczny i telekomunikacyjny, aktywniejsza
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promocja gospodarcza i turystyczna, partnerzy zagraniczni oraz nowi inwestorzy. Wszystkie
z zaproponowanych kierunków rozwoju gminy uznano za ważne, a zwłaszcza dotyczące poprawy
jakości usług publicznych (edukacja, zdrowie, kultura, opieka społeczna), infrastruktury drogowej
(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe) oraz rozwoju gospodarczego (tereny inwestycyjne, wsparcie
przedsiębiorczości). W pierwszej kolejności, zdaniem respondentów, powinny być realizowane
zadania dotyczące remontów i budowy dróg, wspierania lokalnych przedsiębiorców i szukania
inwestorów z zewnątrz, rozwój szkół oraz modernizacja budynków służby zdrowia oraz poprawa
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i gazowniczej w gminie. Wśród ankietowanych najczęściej
wypowiadały się kobiety, osoby z miasta, osoby w wieku 36-64 lata, osoby z wykształceniem
wyższym.
Projekt dokumentu poddano również konsultacjom, umożliwiając zapoznanie się z dokumentem
i wyrażenie pisemnej opinii na jego temat, umieszczając informację na miejskiej stronie internetowej
oraz w Biuletynie informacji Publicznej na okres 14 dni od dnia 7 marca 2016r. do dnia 21 marca
2016r. We wskazanym terminie nie wniesiono uwag do projektu dokumentu.
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko „Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Strzelce Krajeńskie do roku
2023”, jako dokument strategiczny podlega co do zasady procedurze przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Dla projektu powyższego dokumentu uzyskano od Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, zgodę, wyrażoną pismem znak: WOOŚI.411.55.2016.DT z dnia 8 kwietnia 2016 roku, na odstąpienie od przeprowadzania strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko. Również Lubuski Państwowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie
Wlkp. pismem znak: NZ.9022.157.2016.KJ z dnia 21 kwietnia 2016 roku wyraził zgodę na odstąpienie
od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu.
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IX. PLAN INWESTYCYJNY

Zakres/nazwa zadania

1

Termomodernizacja 5 obiektów oświatowych./Realizacja działań
ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strzelce
Krajeńskie

2 600 000

Opracowanie Gminnego Planu Rewitalizacji i jego wdrażanie

2 000 000

2

3

4

Zagospodarowanie terenów wypoczynkowych w Długiem

Remont istniejących i utworzenie nowych placów zabaw na terenie
gminy: Danków, Długie, Gardzko, Gilów, Licheń, Pielice, Sławno,
Wełmin, Żabicko.

(zł)

Lp.

100 000

630 000

Cel główny
Cel
szczegółow
y

Szacunkow
y koszt

W poniższym zestawieniu ujęto zadania inwestycyjne, planowane do realizacji w latach 2016-2023.
Zadania wynikają z celów określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Strzelce
Krajeńskie do roku 2023 oraz pozostałych gminnych dokumentów strategiczno-planistycznych.
Realizacja części zaplanowanych działań uzależniona jest od pozyskania zewnętrznych środków.

1

1.1

3

3.4

1

1.2

1

1.6

3

3.5

1

1.4

1

1.6

2

2.3

1

1.2

1

1.4

2

2.3

5

Adaptacja budynku po byłym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej
na potrzeby Gminy Strzelce Krajeńskie

1 000 000

1

1.6

6

Rozbudowa siedziby Strzeleckiego Ośrodka Kultury

1 000 000

1

1.3

1

1.6

3

3.3

3

3.4

7

Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z systemem
zagospodarowania osadów (etapowo)

5 000 000

8

Budowa nowego cmentarza komunalnego w Strzelcach Krajeńskich

2 000 000

1

1.6

9

Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich

250 000

1

1.1

1

1.4
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10

11

12

13

14

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Strzelcach Krajeńskich

1

1.3

1

1.4

1

1.3

1

1.6

2

2.3

3

3.5

1

1.2

1

1.6

2

2.3

3

3.1

3

3.4

1

1.3

1

1.6

3

3.1

1

1.6

ul. Północna i Zachodnia,

2

2.1

ul. J. Słowackiego,

3

3.1

ul. Przemysłowa i Jedności Robotniczej (tereny strefy
inwestycyjnej),

3

3.4

1

1.6

3

3.1

3

3.4

1

1.1

1

1.6

1

1.2

Remont murów miejskich z zagospodarowaniem terenów
przyległych na cele turystyczne (etapowo)

Remont parkingu przy ul. PCK w Strzelcach Krajeńskich

Budowa parkingu przy Strzeleckim Ośrodku Kultury

Remonty/przebudowy ulic w mieście:

8 000 000

20 000 000

550 000

120 000

18 000 000

ul. PCK,
ul. Słoneczna,
ul. Orzechowa,
ul. H. Sienkiewicza,
ul. Cmentarna.
15

Remonty/przebudowy dróg gminnych w miejscowościach:

4 800 000

Sidłów, Gardzko, Ogardy, Gilów, Brzoza, Danków, Czyżewo, Lipie
Góry, Długie, Wielisławice, Bronowice-Wielisławice, Strzelce
Krajeńskie-Piastowo

16

17

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowe w Strzelcach
Krajeńskich
Zagospodarowanie terenów przy jeziorze Górnym w Strzelcach

4 300 000

500 000
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Krajeńskich na cele rekreacyjne i wypoczynkowe

18

Remont obecnego budynku szkoły podstawowej przy ul.
Zachodniej w Strzelcach Krajeńskich z przeznaczeniem na
działalność kulturalno-edukacyjną.

2 000 000

1

1.4

1

1.6

2

2.3

3

3.4

1

1.3

1

1.6

3

3.4

3

3.5

19

Budowa wodociągu Buszów-Danków z modernizacją ujęcia wody
w Buszowie.

6 900 000

3

3.2

20

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiczu.

3 900 000

3

3.3

21

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gardzku

4 000 000

3

3.3

22

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Licheniu

3 600 000

3

3.3

23

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Przyłęgu wraz z oczyszczalnią
ścieków (etapowo)

2 000 000

3

3.3

24

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ogardach

5 300 000

3

3.3

25

Adaptacja budynków komunalnych na lokale socjalne

500 000

1

1.2

1

1.5

3

3.4

1

1.2

1

1.4

1

1.6

3

3.4

3

3.5

1

1.3

1

1.6

4

4.3

6 900 000

3

3.2

535 000

3

3.2

26

27

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich.

Remont/przebudowa świetlic wiejskich w Brzozie, Sidłowie,
Wełminie, Gilowie, Pielicach, Sławnie, Gardzku, Lubiczu

28

Budowa wodociągu Buszów Danków z modernizacją ujęcia wody
w Buszowie

29

Budowa przesyłowej sieci wodociągowej z m. Buszów do m.
Machary (etapowo)

300 000

2 500 000
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30

Wymiana/remont zbiornika wody czystej w m. Sławno

156 000

3

3.2

31

Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Przyłęg

56 000

3

3.2

32

Wymiana zasuw na sieci wodociągowej i konserwacja hydrantów

150 000

3

3.2

33

Wymiana sieci wodociągowej w Al. Piastów w Strzelcach
Krajeńskich

220 000

3

3.2

34

Wymiana sieci wodociągowej ul. Północna-Zachodnia

360 000

3

3.2

35

Budowa przesyłowej sieci wodociągowej z m. Ogardy do m. Gilów
(etapowo)

901 000

3

3.2

36

Modernizacja SUW Gardzko

170 000

3

3.2

37

Modernizacja ujęcia wody w m. Pielice

60 000

3

3.2

38

Wymiana rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Sidłów

75 000

3

3.2

39

Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Bronowice

300 000

3

3.2

40

Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej i Grodziskiej

390 000

3

3.2

41

Opracowanie dokumentacji budowlanej remont ul. PCK
i ul. Orzechowej (sieć kanalizacji sanitarna, wodociągowa oraz
branża drogowa)

80 000

3

3.2

42

Wymiana wodomierzy i montaż systemy oraz wdrożenie systemu
radiowego odczytu wodomierzy

300 000

3

3.2

43

Doprowadzenie sieci wodociągowej do Strefy Przemysłowej
(etapowo)

3 000 000

2

2.1

3

3.2

44

Wykonanie studni głębinowej w m. Licheń

200 000

3

3.2

45

Budowa przesyłowej sieci wodociągowej z m. Ogardy do m. Pielice
(etapowo)

430 000

3

3.2

46

Modernizacja przepompowni ścieków w m. Sokólsko

70 000

3

3.3

47

Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Piastów

300 000

3

3.3

48

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa

20 000

3

3.3

49

Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Północna -Zachodnia

840 000

3

3.3

50

Modernizacja przepompowni ścieków w m. Bronowice

80 000

3

3.3
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51

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej i Grodziskiej

612 000

3

3.3

52

Doprowadzenie sieci kanalizacyjnej do Strefy Przemysłowej
(etapowo)

2 500 000

2

2.1

3

3.3

53

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiaździstej
i ul. Księżycowej

500 000zł

3

3.3

54

Opracowanie dokumentacji remontu nawierzchni ul. Popiełuszki,
Piłsudskiego, 11-go Listopada, budowa kanalizacji deszczowej
i remont sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz branża
drogowa

60 000

3

3.1

3

3.2

3

3.3

55

Modernizacja przepompowni Bobrówko (ul. Spółdzielcza), Sokólsko
(główna), Strzelce Kraj. (ul. Jedności Robotniczej, Al. Wolności)

240 000

3

3.3

56

Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowalnej kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul. Cmentarnej do tłoczni
ścieków

50 000

3

3.2

3

3.3

Oddzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w mieście Strzelce
Krajeńskie

5 000 000

3

3.3

3

3.4

57

126 325 000
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X. SPIS TABEL, WYKRESÓW, RYSUNKÓW
SPIS TABEL:
Tabela 1. Liczba uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych
(bez kształcenia specjalnego)
Tabela 2. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w roku
2014 (%)
Tabela 3. Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach (%)
Tabela 4. Wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w komputery w roku 2012

Tabela 5. Średnie wyniki sprawdzianu dla szóstoklasistów w roku 2015 (pkt.)
Tabela 6. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2015 (%)
Tabela 7. Kluby i członkowie w klubach na terenie gmin powiatu strzelecko-drezdeneckiego
Tabela 8. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców
Tabela 9. Pracujący w gminie Strzelce Krajeńskie, stan na 31.12.2013
Tabela 10. Pracujący na 1000 ludności
Tabela 11. Bezrobotni zarejestrowani w gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2010-2015
Tabela 12. Wskaźniki statystyczne wybrane do oceny celów głównych
Tabela 13. Plan finansowy w podziale na osie priorytetowe, fundusze, kategorie regionu i cele
tematyczne (EUR)
Tabela 14. Macierz spójności celów
SPIS WYKRESÓW:
Wykres 1. Liczba ludności, przyrost naturalny i saldo migracji w latach 2003-2014
Wykres 2. Ludność gminy w latach 2003-2014 wg grup wiekowych
Wykres 3. Współczynnik skolaryzacji na obszarze gminy Strzelce Krajeńskie
Wykres 4. Zasięg korzystania z pomocy społecznej (%)
Wykres 5. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2014
roku (%)
Wykres 6. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w gminie Strzelce
Krajeńskie w latach 2010-2014
Wykres 7. Nowo zarejestrowane podmioty w gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2010-2014
z podziałem na grupy
Wykres 8. Podmioty gospodarcze w gminie Strzelce Krajeńskie wg sekcji PKD 2007 (2014 r.)
Wykres 9. Podmioty gospodarcze w gminie Strzelce Krajeńskie w roku 2014 wg grup rodzajów
działalności PKD 2007
Wykres 10. Miejsca noclegowe w gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2010-2014
Wykres 11. Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych
gminie Strzelce Krajeńskie w latach 2010-2014 (os.)
Wykres 12. Dochody ogółem i dochody własne na 1 mieszkańca województwa lubuskiego, powiatu
strzelecko-drezdeneckiego i gmin powiatu strzelecko-drezdeneckiego w roku 2014
Wykres 13. Wydatki na 1 mieszkańca w roku 2014
Wykres 14. Wydatki majątkowe inwestycyjne w gminach powiatu strzelecko-drezdeneckiego
Wykres 15. Środki z Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów unijnych w gminie
Strzelce Krajeńskie w latach 2010-2014
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SPIS RYSUNKÓW:
Rys.1. Położenie Gminy Strzelce Krajeńskie na tle kraju i województwa lubuskiego.
Rys. 2. Wskaźniki ludnościowe – Gmina Strzelce Krajeńskie na tle gmin województwa lubuskiego.
Rys. 3. Udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
Rys. 4. Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców w roku 2013
Rys. 5. Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa lubuskiego w roku 2014 (w %)
Rys. 6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 1000 mieszkańców w wieku
produkcyjnym (2014 r.)
Rys 7. Udział lasów w powierzchni gmin ogółem w województwie lubuskim w roku 2014 (%)
Rys.8. Turyści zagraniczni korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w roku
2014 w gminach podregionu gorzowskiego
Rys. 9. Przebieg drogi krajowej 22 i drogi wojewódzkiej nr 156 na obszarze gminy Strzelce
Krajeńskie
Rys. 10. Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 2014 roku
w gminach województwa lubuskiego [%]
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