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1. Wstęp
Strategia stanowi plan rozwoju w myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376 z późn. zm.)
ustanowionym w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz strategii
rozwoju

Wielkopolska

2020.

Zaktualizowana

strategia

rozwoju

województwa

wielkopolskiego do 2020 r. przyjętej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
w 2012 roku. Przepisem, który w sposób ogólny wskazuje możliwość planowania
i programowania rozwoju, jest art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), zgodnie z którym do właściwości rady gminy
należy uchwalanie programów gospodarczych.
Strategia Rozwoju Gminy stanowi podstawę do prowadzenia przez władze
samorządowe długookresowej polityki

rozwoju gminy. To właśnie z inicjatywy Władz

Gminy Kawęczyn przystąpiono do prac związanych z opracowaniem aktualizacji Strategii
Rozwoju Gminy Kawęczyn w celu prowadzenia zaplanowanej i efektywnej polityki
zarządzania obszarem gminy. Celem głównym opracowania Strategii było opracowanie
dokumentu operacyjnego służącemu jako narzędzie do wdrożenia wizji rozwoju Gminy.
Główną przesłanką prac nad nową Strategią była konieczność aktualizacji obowiązującej
strategii opracowanej w 2014 roku.
Dokument ten jest ważnym narzędziem, który umożliwia realizację projektów
wpływających na rozwój gminy, co jest istotne w kontekście nowej perspektywy finansowej
UE na lata 2014-2020. Posiadanie aktualnej strategii gminy wynika z praktycznej potrzeby
aplikowania o środki unijne. Aplikując o wsparcie ze środków unijnych należy wykazywać
zgodność planowanej inwestycji z dokumentami strategicznymi np. strategią województwa,
powiatu, gminy, planem rozwoju transportu, lokalnym planem rozwoju, itp., a także
powoływać się na właściwe zapisy tych dokumentów. Strategia rozwoju ułatwi
funkcjonowanie gminy w dobie zmian zachodzących w przestrzeni, takich jak suburbanizacja
oraz globalizacja, która przyczynia się do wzrostu powiązań pomiędzy podmiotami.
Strategia stanowi z jednej strony diagnozę stanu obecnego, z drugiej zaś jest
usystematyzowanym zbiorem jasno sprecyzowanych potrzeb i wynikających z nich
kierunków działania. Dokument ten określa działania ukierunkowane na inicjowanie rozwoju
lokalnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa i zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy.
Strategia stanowi podstawę działania gminy, jej programów i przedsięwzięć, wpływając
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również na politykę przestrzenną. Informuje o warunkach podejmowania i realizacji
wszelkich działań w gminie, w tym formułowaniu kolejnych Wieloletnich Planów
Inwestycyjnych. Podnosi wiarygodność wobec partnerów zewnętrznych, stanowiąc dla nich
podstawę ich współpracy z gminą. Jest także podstawą korzystania przez gminę z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Zgodnie
z Dyrektywą Unii Europejskiej każda jednostka samorządowa powinna opierać

swoje

działania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na planie
strategicznym. Po wstąpieniu Polski do UE Strategia Rozwoju uznana została za dokument
nadrzędny wobec innych dokumentów.
Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023 została
przygotowana z uwzględnieniem najważniejszego zasobu endogenicznego Gmin, jakim jest
kapitał ludzki. Partycypacja społeczna ma duże znaczenie ze względu na nowe podejście
w funkcjonowaniu regionów, które wskazuje na to, że terytorium jest systemem złożonym
o wysokim stopniu skomplikowania i odpowiednie zaangażowanie ludzi z lokalnego
otoczenia w proces tworzenia, wdrażania oraz monitorowania Strategii pozwala wprowadzać
efekty zmian.
Korzystając z danych dostępnych w statystyce publicznej oraz przy dużym
zaangażowaniu Władz Gminy Kawęczyn, pracowników Urzędu Gminy przygotowano
diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy. Na podstawie danych zebranych
w ankietach skierowanych do mieszkańców oraz spotkań w Urzędzie Gminy w Kawęczynie
opracowano analizę SWOT, zdefiniowano najważniejsze problemy, a także sformułowano
wizję i schemat celów.
2. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Kawęczyn
2.1. Informacje ogólne
2.1.1. Położenie i uwarunkowania administracyjne
Kawęczyn to gmina wiejska położona w południowo wschodniej Wielkopolsce
w powiecie tureckim. Od strony północnej sąsiaduje z gminą Turek, od północnego zachodu
z gminą Malanów, od zachodu z gminą Lisków w powiecie kaliskim, od wschodu z gminą
Dobra. Jej południowa granica stanowi jednocześnie granicę Województwa Wielkopolskiego
z Województwem Łódzkim (gmina Goszczanów w powiecie sieradzkim).
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Rysunek 1 Mapa Gminy Kawęczyn

Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaw%C4%99czyn_(gmina)#/media/File:Kaw%C4%99czyn_(gmina)_locati
on_map.png

Gmina Kawęczyn zajmuje powierzchnię 10 105 ha, co plasuje ją na jednym
z ostatnich miejsc w Powiecie Tureckim. Nie jest to zatem gmina znacznej wielkości, biorąc
pod uwagę powierzchnie wszystkich gmin Powiatu Tureckiego (Tabela nr 1).
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Tabela 1 Powierzchnia poszczególnych sołectw na terenie Gminy Kawęczyn w roku 2016
Nazwa

Powierzchnia

Nazwa

Powierzchnia

Będziechów

480,99

Marianów Kolonia

163,09

Ciemień

361,94

Marianów

384,58

Chocim

322,62

Milejów

479,22

Dzierzbotki

334,79

Młodzianów

158,11

Dziewiątka

252,74

Nowy Świat

180,29

Głuchów

761,36

Siedliska

152,73

Kawęczyn

290,13

Skarżyn

194,48

Kowale Pańskie-

345,34

Stanisława

109,39

Kowale Pańskie

273,18

Tokary Pierwsze

561,42

Leśnictwo

356,17

Wojciechów

568,05

Marcinów

303,22

Żdżary

591,06

Marcjanów

246,88

Kolonia

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Kawęczyn

Gmina Kawęczyn jest gminą typowo rolniczą, na obszarze której dominują
gospodarstwa indywidualne.
Tabela 2 Struktura gruntów w Gminie Kawęczyn
Struktura gruntów

Tereny
Ha

%

Powierzchnia ogółem

10.105

100,00

Użytki rolne, w tym:

8.518

84,29

Grunty orne

6.847

67,76

Użytki zielone

1.671

16,54

Tereny leśne

1.068

10,57

519

5,14

Pozostałe

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Kawęczyn. Dane za rok 2002
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Wykres 1 Struktura gruntów w gminie Kawęczyn
1068

1671

519

6847

Tereny leśne

Pozostałe

Grunty orne

Użytki zielone

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Kawęczyn.

Gmina Kawęczyn na koniec 2016 roku była zamieszkiwana przez 5368 osób.1
Największą pod względem liczby ludności jest sołectwo Kawęczyn, zamieszkiwane przez
546 osób, najmniejszą zaś sołectwo Stanisława zamieszkiwane przez 53 mieszkańców
(Tabela nr 3).
Gminę Kawęczyn tworzą 23 wsie sołeckie i 3 przysiółki- łącznie 26 miejscowości.

1

Dane z Banku Danych Lokalnych za rok 2016 (wgląd marzec 2018 rok)
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Tabela 3 Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw na terenie Gminy Kawęczyn
w roku 2016
Nazwa

Liczba

Nazwa

Liczba

mieszkańców

mieszkańców

Będziechów

295

Marianów Kolonia

173

Ciemień

269

Marianów

177

Chocim

197

Milejów

281

Dzierzbotki

143

Młodzianów

98

Dziewiątka

182

Nowy Świat

88

Głuchów

435

Siedliska

75

Kawęczyn

546

Skarżyn

163

Kowale Pańskie-

502

Stanisława

53

Kowale Pańskie

194

Tokary Pierwsze

331

Leśnictwo

211

Wojciechów

243

Marcinów

136

Żdżary

389

Marcjanów

187

Kolonia

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Kawęczyn

Według podziału Wielkopolski na regiony B. Krygowskiego, uszczegółowionym dla
województwa konińskiego przez W. Stankowskiego, obszar gminy Kawęczyn leży w obrębie
trzech regionów geomorfologicznych, a mianowicie Równiny Turecko - Liskowskiej, Wału
Malanowskiego oraz Obniżenia Teleszyny należących do Wysoczyzny Kaliskiej. Dwa
ostatnie regiony zajmują stosunkowo niewielkie, peryferyjne obszary: Wał Malanowski
w zachodniej, a Obniżenie Teleszyny we wschodniej części gminy. W ujęciu fizjograficznym
gmina Kawęczyn w całości znajduje się w obrębie mezoregionu Wysoczyzny Tureckiej
(318.17) należącego do makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej (318.1-2).

2.1.2. Historia
Uwarunkowania

historyczne

są

często

ważnym

czynnikiem

gospodarczego

i społecznego rozwoju każdego terytorium. Ważnym zatem jest, aby poznać sytuację
polityczną danego terytorium w rozbiciu na poszczególne okresy historyczne i status tych
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obszarów jak również sytuację gospodarczą, której najjaskrawszym przejawem jest lokacja
miast.2
W okresie kultury łużckiej na obszarze gminy pojawili się pierwsi osadnicy. Z chwilą
przejęcia przez Polan religii chrześcijańskiej (966r.), systematycznie chrystianizowali się.
Pierwsze wzmianki dotyczące zamieszkania ludzi na terenach gminy pochodzą z XII w.
Rozwojowi osadnictwa sprzyjały pierwsze drogi. W najstarszych miejscowościach budowano
kościoły np. w Kowalach Pańskich, Tokarach. W ciągu wieków ludność była dziesiątkowana
przez epidemie, mieszkańcy przeżywali najazdy Krzyżaków, Szwedów i bitwę konfederatów
barskich z Rosjanami w okolicach Dobrej. Po drugim rozbiorze Polski ludność narażona była
na germanizację, obszar ten zabrały Prusy. Natomiast po 1815 r. na rusyfikację, ponieważ
ziemie te włączono pod zabór rosyjski w wyniku kongresu wiedeńskiego. W 1914 r. na teren
gminy wkroczyli Niemcy. W czasie II wojny światowej na terenie gminy Kawęczyn
utworzono getto żydowskie obejmujące miejscowości: Młodzianów, Czachulec Nowy,
Dzierzbotki, Nowy Świat i Marcjanów.

3

2.1.3. Kultura i dziedzictwo kulturowe
Gmina Kawęczyn dokonała szczegółowej inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego
występującego na jej terenie. Uchwałą Nr X/71/2015 Rady Gminy Kawęczy z dnia
25 września 2015 roku został przyjęty „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy
Kawęczyn na lata 2015-2018”.
Do najcenniejszych zabytków na terenie Gminy Kawęczyn należy zaliczyć zespoły
dworskie i dworsko – parkowe, jak również zespoły kościelne. Obiekty zostały wpisane do
rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
I.

Miejscowość Kowale Pańskie

A) Zespół kościoła parafialnego p.w. Siedmiu Boleści NMP wzniesiony w latach
1847-1853 w stylu późnoklasycystycznym z fundacji Antoniego Czarneckiego
z Brzostkowa. Kościół został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 23.12.1953r. pod nr A-45/425,
B) Plebania z poł. XIX w. wpisana do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 29.11.1969r. pod nr A- 150/779.
2

Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn”, rok 2017zmiana.
3
Gminny Program Opieki nad zabytkami gminy Kawęczyn na lata 2015-2018
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II.

Miejscowość Tokary

A) Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja, wzniesiony w latach 1858 –1862 z fundacji
Kazimiery z Miłkowskich Sulimierskiej z Gozdowa. Styl eklektyczny. Kościół został
wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z dnia 14.05.1984r. pod nr A-312/54.
III.

Miejscowość Chocim

A) Zespół dworski. Założony na pocz. XIX w. Pierwotny dwór z gliny, kamienia
i drewna rozebrany został w 1910r., na jego miejscu pobudowano w zachodniej części
rozległego, ponad 7-hektarowego parku krajobrazowego, dwór murowany z cegły.
Dwór i park zostały wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 14.05.1984r. pod nr A-313/55.
IV.

Miejscowość Kawęczyn

A) Zespół dworsko-parkowy. Założony ok. poł. XIX w. Na miejscu drewnianego dworu
wybudowano nowy, murowany dwór ok. 1920r. w zachodniej części niewielkiego dziś
założenia parkowego (1,65ha). Dwór został wpisany do rejestru zabytków decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14.05.1984r. pod nr A-314/56,
natomiast park pod nr Nr A-315/57.
V.

Miejscowość Marcjanów

A) Wiatrak koźlak z poł. XIX w. Wiatrak został wpisany do rejestru zabytków decyzją
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.12.1984r. pod nr A-367/109.
VI.

Miejscowość Gozdów- Żdżary

A) Zespół dworsko-parkowy. Założony w 2 poł. XIX w. Dwór zbudowany w zachodniej
części rozległego, blisko 6-hektarowego parku krajobrazowego. Dwór i park zostały
wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z dnia 27.09.1988r. pod nr A-409/151.
Do rejestru zabytków ruchomych wpisano 32 obiekty stanowiące wyposażenie
i wystrój kościoła parafialnego p.w. Siedmiu Boleści NMP w Kowalach Pańskich. Wpis ten
dokonano na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 grudnia
1985 r. Zabytki te zarejestrowano pod nr B-49/10. Są nimi m.in. murowany ołtarz główny
i ołtarze boczne z poł. XIX w., ambona, obrazy, neobarokowa chrzcielnica. Bogaty wystrój
kościoła tworzy polichromia z k. XIX w. Na ścianach znajdują się Stacje Męki Pańskiej.
Strop dekorowany jest scenami: „Ostatnia Wieczerza”, „Matka Boska Szkaplerzna”, nad
chórem muzycznym „Św. Cecylia”, przedstawionymi w iluzjonistycznych ramach. Fasety
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z medalionami kartuszowymi obwiedzionymi akantem z popiersiami apostołów. Pilastry
jońskie pokrywa dekoracja sztukatorska w układzie kandelabrowym z motywami amfor,
winnej latorośli i akantu. Nad wejściem głównym znajduje się stiukowa supraporta (rozeta
z symetrycznym motywem palmety w obramieniu gzymsu wspartego na konsolkach). 4
Do rejestru zabytków ruchomych wpisano również 20 obiektów stanowiących
wyposażenie i wystrój kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja w Tokarach. Wpis ten
dokonano na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia
22 października 1997 r. Zabytki te zarejestrowano pod nr B-112/58. Są nimi m.in.
neoklasycystyczny ołtarz główny i dwa ołtarze boczne, feretrony i konfesjonały. Wpisany do
rejestru zabytków zespół obiektów ruchomych pochodzi w większości z 2 poł. XIX w.,
tj. z okresu budowy kościoła. Wystrój kościoła stanowi polichromia z 1927 r. wykonana
w technice klejowej autorstwa krakowskiego artysty Ziętarskiego. Składają się na nią sceny
figuralne w dekoracyjnych obramieniach i motywy ornamentalne pokrywające większą część
sklepienia, prezbiterium i nawy. Sklepienie w prezbiterium dekorowane jest sceną „Ostatniej
Wieczerzy”, na stropie w nawie umieszczono „Przemienienie Pańskie”, „Świętą Rodzinę”
i „Św. Izydora”, na ścianach w nawie wizerunki „Św. Floriana”, „Św. Antoniego
z Dzieciątkiem Jezus”, „Św. Rocha” i „Św. Jana Nepomucena”.5
Na terenie Gminy Kawęczyn występuje wiele innych cennych historycznie
i kulturowo obiektów, które nie zostały wpisane do rejestru zabytków, lecz ich wartość
historyczna i kulturowa predysponuje do otoczenia ich szczególną ochroną.
Stanowiska archeologiczne są ważnym elementem krajobrazu kulturowego i stanowią
podstawę wiedzy o najdawniejszych dziejach okolic gminy Kawęczyn. Środowisko
kulturowe gminy zawiera zewidencjonowane stanowiska archeologiczne datowane od
prahistorii do epoki nowożytnej. Stanowiska zewidencjonowano w ramach Archeologicznego
Zdjęcia Polski: 62-42, 62-43, 63-42,64-43, 65-43. Ewidencja stanowisk archeologicznych nie
jest jednak zbiorem zamkniętym i nie można wykluczyć, że w wyniku dalszej weryfikacji lub
prowadzonych prac ziemnych uda się zidentyfikować nowe ślady osadnicze. Na terenie
gminy Kawęczyn, znajduje się 187 zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujętych
w gminnej ewidencji zabytków archeologicznych.6

4

Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn”, rok 2017zmiana.
5
Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn”, rok 2017zmiana.
6
Gminny Program Opieki nad zabytkami gminy Kawęczyn na lata 2015-2018
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2.1.4. Obszary prawem chronione
Na terenie gminy Kawęczyn ustanowiono powierzchniowe formy ochrony przyrody,
które zajmują znaczną powierzchnie terenów i w ten sposób wpływają również na tereny
sąsiednich gmin. Występują również punktowe formy ochrony przyrody takie jak pomniki
przyrody i ustanowione Rozporządzeniem Wojewody Konińskiego (które utraciło moc
prawną na skutek zmiany ustawy o ochronie przyrody) użytki ekologiczne. Powierzchniową
formę ochrony przyrody stanowi utworzony na podstawie Uchwały Nr 53/86 Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986 roku „Uniejowski Obszar Chronionego
Krajobrazu”. Obszar ten wchodzi w skład sieci ECONETU-PL. Stanowi on obszar doliny,
węzłowy o znaczeniu międzynarodowym. W sieci ECONETU-PL oznaczony symbolem 19m
–Obszar Doliny Środkowej Warty. W najbliższym zaś sąsiedztwie gminy Kawęczyn zostały
utworzone następujące – tej samej rangi –obszary chronionego krajobrazu:


„Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Swędrni” w okolicach Kalisza,
rozciągający się na terenie gmin Powiatu Kaliskiego: Koźminek, Ceków Kolonia,
Żelazków, Opatówek,



Obszar Chronionego Krajobrazu na północ od Turku, rozciągający się na terenie gmin
Turek, Tuliszków, Brudzew, Władysławów, Krzymów, Stare Miasto, miasto Konin
obszar Złotogórski.7

Na terenie Gminy Kawęczyn istnieją również pomniki przyrody. Są to:8


Wiąz polny (Ulmus minor) na terenie parku dworskiego w Żdżarach,



Głaz narzutowy, dąb szypułkowy, aleja grabowo-lipowa w parku dworskim
w Kawęczynie.

7

Zmiana „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn”, rok 2017zmiana.
8
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kawęczyn na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku
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2.2. Społeczeństwo
2.2.1. Demografia
Analizując lata 2010-2016 w przypadku Gminy Kawęczyn obserwujemy spadek
liczby mieszkańców, który wyniósł 0,82%. Według danych Banku Danych Lokalnych w roku
2016 obszar Gminy Kawęczyn zamieszkiwało 5194 mieszkańców. W latach 2010-2016
zauważalny jest delikatny trend spadkowy (Wykres nr 2). Gmina Kawęczyn nie jest jednak
odosobnionym przypadkiem, podobną sytuację obserwuje się bowiem w całym kraju.
Wykres 2 Liczba mieszkańców Gminy Kawęczyn w latach 2010-2016
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
5140

5160

5180

5200

5220

5240

5260

5280

ogółem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

Struktura ilości kobiet i mężczyzn zamieszkujących na terenie Gminy Kawęczyn jest
stabilna w badanym okresie. Ilość mężczyzn jest większa średnio od ilości kobiet o 0,6%
(Wykres nr 3).
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Wykres 3 Liczba kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Kawęczyn w latach
2010-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

W ostatnich latach można zauważyć, że liczba zgonów i urodzeń utrzymuje się na
podobnym poziomie, choć w latach 2015-2016 liczba zgonów jest znacznie wyższa niż liczba
urodzeń (Wykres nr 4). Odnotowana liczba urodzeń żywych na terenie Gminy w roku 2016 to
50, natomiast zgonów zanotowano 67.
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Wykres 4 Urodzenia i zgony na terenie Gminy Kawęczyn na 1000 mieszkańców
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zgony na 1000 ludności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

Zmniejszanie się liczby mieszkańców może być również spowodowane ujemnym
przyrostem naturalnym. W 2016 roku wynosił (-17) (Wykres nr 5).
Wykres 5 Przyrost naturalny w gminie Kawęczyn
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0
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0
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-24

-30
Przyrost naturalny; ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

W ostatnich latach w Gminie Kawęczyn, utrzymuje się nadwyżka wymeldowani
w stosunku do liczby zameldowań. Saldo migracji w roku 2014 wyniosło (-8), a w roku 2016
(-2)- Wykres nr 6.
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Wykres 6 Migracje mieszkańców Gminy Kawęczyn na przestrzeni lat 2010-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

W ostatnich latach w Gminie Kawęczyn charakterystyczna jest regresywna struktura
wieku ludności tego obszaru, cechująca się dużym udziałem osób starszych i małym udziałem
dzieci i młodzieży, przy jednoczesnym utrzymaniu się udziału ludności w wieku
produkcyjnym na podobnym poziomie. W ostatnich latach w Gminie Kawęczyn
charakterystyczna jest regresywna struktura wieku ludności tego obszaru, cechująca się
dużym udziałem osób starszych i małym udziałem dzieci i młodzieży, przy jednoczesnym
utrzymaniu się udziału ludności w wieku produkcyjnym na podobnym poziomie. Niż
demograficzny związany jest z podwyższeniem średniego wieku kobiet rodzących pierwsze
dziecko. Obserwowane zmiany są często efektem wyboru, jakiego dokonują ludzie młodzi
decydując się najpierw na osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia oraz stabilizacji
ekonomicznej, w drugiej zaś kolejności (około 30 roku życia) na założenie rodziny.
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Wykres 7 Ludność gminy Kawęczyn wg ekonomicznych grup wiekowych w latach
2010-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

Jak można zaobserwować w Gminie Kawęczyn w ostatnich latach liczba ludności
maleje. Od roku 2010 spadła o 0,82%. Problem stanowi z pewnością ujemny przyrost
naturalny a także migracje młodych ludzi. Prognoza demograficzna dla Polski przewiduje
zmniejszanie się liczby ludności oraz starzenie się społeczeństwa. Sytuacja w Polsce
związana jest z migracją ludzi młodych oraz niską liczbą urodzeń. W Gminie Kawęczyn
obserwujemy korzystny przyrost naturalny, jednak widzimy wzrost udziału mieszkańców
w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym, co wskazuje na starzenie się społeczeństwa.
2.2.2. Poziom wykształcenia
Jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego sporządzonego z 2011 roku,
teren gminy Kawęczyn w podziale na poziom wykształcenia zamieszkuje: 2,3%
podstawowym
zasadniczym

nieukończonym,
zawodowym,

24,6%

9,3%

podstawowym,

średnim

6,3%

ogólnokształcącym,

gimnazjalnym,
17,6%

ze

25,2%
średnim

zawodowym, 1,7 % z wykształceniem policealnym, 13% osób z wyższym wykształceniem.
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Wykres 8 Procentowy poziom wykształcenia ludności Gminy Kawęczyn
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku (wgląd marzec 2018)

2.2.3. Bezrobocie
Na koniec 2016 roku w Gminie Kawęczyn pozostawało zarejestrowanych 116
bezrobotnych. Wśród bezrobotnych większą liczebnie grupą były kobiety (70). Na terenie
Gminy Kawęczyn największy odsetek osób bezrobotnych na koniec 2016 roku stanowili
mieszkańcy posiadający wykształcenie zasadnicze zawodowe, podstawowe i średnie
zawodowe. Najmniejszy odsetek osób bezrobotnych stanowili mieszkańcy posiadający
wykształcenie wyższe oraz średnie ogólnokształcące.
Poniższy wykres pokazuje, że liczba osób bezrobotnych z Gminy Kawęczyn
sukcesywnie z roku na rok maleje. Widzimy tendencję spadkową od roku 2013, aż o 107
osób.
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Wykres 9 Bezrobotni ogółem zarejestrowani w Gminie Kawęczyn w latach 2010-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

Jak widać na wykresie nr 10 wśród osób bezrobotnych większość stanowią kobiety,
blisko 60% ogółu osób bezrobotnych z terenu Gminy.
Wykres 10 Bezrobotni zarejestrowani wg. płci w Gminie Kawęczyn w latach 2010-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok
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Malejącą liczbę osób bezrobotnych potwierdza również analiza udziału osób
bezrobotnych, względem liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym, która dla gminy
Kawęczyn w 2016 wyniosła 3,6% podczas, gdy w roku 2013 aż 6,9% (Wykres nr 11).
Wykres 11 Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w ogólnej liczbie ludności
w wieku produkcyjnym na terenie Gminy Kawęczyn
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

2.2.4. Pomoc społeczna
W ostatnich latach w Gminie Kawęczyn obserwuje się powolny spadek liczby
gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej. Pomimo tego liczba
korzystających z pomocy społecznej jest wysoka. Najwięcej rodzin korzystało z pomocy
społecznej w 2013 (158), w roku 2016 już tylko 106.
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Wykres 12 Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej w gminie Kawęczyn w latach 2010-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

Jak widać z wykresu nr 12 większa część gospodarstw domowych, która korzystała ze
środowiskowej pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie, to
gospodarstwa poniżej kryterium dochodowego, w roku 2016 (58 gospodarstw domowych).
2.2.5. Bezpieczeństwo
Analizując stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kawęczyn
można stwierdzić, iż należy on do grupy stosunkowo bezpiecznych. Na podstawie danych
Banku Danych Lokalnych wskaźnik wykrywalności przestępstw stwierdzonych przez Policję
ogółem dla powiatu tureckiego w 2016 roku wynosił 85,5%.
W Gminie Kawęczyn funkcjonuje dziewięć Ochotniczych Straży Pożarnych:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Będziechowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Głuchowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Pańskich,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Milejowie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżynie,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarach,
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- Ochotnicza Straż Pożarna w Żdżarach,

2.2.6. Szkolnictwo
Samorząd gminny zobowiązany został na podstawie obowiązujących przepisów do
zorganizowania

na

terenie

gminy

systemu

oświaty

w

zakresie

podstawowego

i obowiązkowego kształcenia dzieci.
Samorządowe placówki oświatowe znajdujące się na terenie Gminy Kawęczyn to
w roku szkolnym 2016/2017:9
a) Zespól Szkół im. Marii Skłodowskiej -Curie w Kawęczynie składający się z :
- Szkoła Podstawowa im Mari Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie.
- Gimnazjum im Mari Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie,
Tabela 4 Liczba uczniów oddziałów i nauczycieli rok szkolny 2016/2017
Lp. Nazwa Szkoły

L. oddziałów

L. Uczniów

L. Nauczycieli

1.

SP. im. MSC w Kawęczynie

6

85

12

2.

GIM. Im. MSC w Kawęczynie

5

109

8

3.

Odziały przedszkolne przy

2

46

2

SP. im. MSC w Kawęczynie
Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Kawęczynie

b) Zespół Szkół w Kowalach Pańskich – Kolonii składający się z:
- Szkoła Podstawowa im Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich - Kolonii
- Gimnazjum im Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii
Tabela 5 Liczba uczniów oddziałów i nauczycieli rok szkolny 2016/2017
LP. Nazwa Szkoły
1.

SP. Im. Strażaków Polskich w

L. oddziałów

L. Uczniów

L. Nauczycieli

6

114

9

3

47

5

Kowalach Pańskich - Kolonii
2.

GIM. im Strażaków Polskich w
Kowalach Pańskich - Kolonii

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Kawęczynie
9

Dane Urząd Gminy w Kawęczynie
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c)

Szkoła Podstawowa im płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie (szkoła
sześcioletnia)

Tabela 6 Liczba uczniów oddziałów i nauczycieli rok szkolny 2016/2017
LP. Nazwa Szkoły
1.

L. oddziałów L. Uczniów

SP. im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego

L. Nauczycieli

5

66

7

1

30

1

w Skarżynie
2.

Odziały przedszkolne przy SP. im.
płk pil. St. J. Skarżyńskiego w
Skarżynie

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Kawęczynie

d) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych ( szkoła sześcioletnia)
Tabela 7 Liczba uczniów oddziałów i nauczycieli rok szkolny 2016/2017
LP. Nazwa Szkoły
1.

L. oddziałów L. Uczniów

SP. im. Jana Pawła II w Tokarach

L. Nauczycieli

7

97

10

2

49

2

Pierwszych
2.

Odziały przedszkolne przy SP. im
Jana Pawła II w Tokarach
Pierwszych

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Kawęczynie

e) Przedszkole Gminne „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich
Tabela 8 Liczba dzieci, oddziałów

i nauczycieli w przedszkolu gminnym rok szkolny

2016/2017
LP. Nazwa Szkoły
1.

PG. „Kasztanowe Ludki” w

L. oddziałów L. Uczniów
3

66

L. Nauczycieli
4

kowalach pańskich
Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Kawęczynie
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Wykaz szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018
a) Szkoła Podstawowa im Mari Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie z oddziałami
gimnazjum i przedszkola.
Tabela 9 Liczba uczniów oddziałów i nauczycieli rok szkolny 2017/2018
LP. Nazwa Szkoły

L. Uczniów

L.

L. Nauczycieli

oddziałów
1.

SP. im. MSC w Kawęczynie

7

94

12

2.

SP. im. MSC w Kawęczynie -klasy

3

66

6

2

48

2

gimnazjum
3.

Odziały przedszkolne przy
SP. im. MSC w Kawęczynie

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Kawęczynie

b) Szkoła Podstawowa im Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonii z
oddziałami gimnazjum
Tabela 10 Liczba uczniów oddziałów i nauczycieli rok szkolny 2017/2018
LP. Nazwa Szkoły

L. Uczniów

L.

L. Nauczycieli

oddziałów
1.

SP. Im. Strażaków Polskich w

7

125

11

2

30

3

Kowalach Pańskich - Kolonii
2.

SP. im Strażaków Polskich w
Kowalach Pańskich – Kolonii klasy gimnazjum

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Kawęczynie

c) Szkoła Podstawowa im płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie (sześcioletnia)
została z dniem 1 września 2017 r przekształcona w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im płk pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie
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Tabela 11 Liczba uczniów oddziałów i nauczycieli rok szkolny 2017/2018
LP. Nazwa Szkoły
1.

L. oddziałów L. Uczniów

SP. im. płk pil. St. J. Skarżyńskiego

L. Nauczycieli

6

73

8

1

30

1

w Skarżynie
Odziały przedszkolne przy SP. im.
2.

płk pil. St. J. Skarżyńskiego w
Skarżynie

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Kawęczynie

d) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych ( szkoła sześcioletnia)
została z dniem 1 września 2017 r przekształcona w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych
Tabela 12 Liczba uczniów oddziałów i nauczycieli rok szkolny 2017/2018
LP. Nazwa Szkoły
1.

SP. im. Jana Pawła II w Tokarach

L. oddziałów L. Uczniów

L. Nauczycieli

8

109

11

2

47

2

Pierwszych
2.

Odziały przedszkolne przy SP. im
Jana Pawła II w Tokarach
Pierwszych

Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Kawęczynie

e) Przedszkole Gminne „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich
Tabela 13 Liczba dzieci, oddziałów i nauczycieli w przedszkolu gminnym rok szkolny
2017/2018
LP. Nazwa Szkoły
1.

PG. „Kasztanowe Ludki” w

L. oddziałów L. Uczniów
3

66

L. Nauczycieli
4

kowalach pańskich
Źródło: Dane z Urzędu Gminy w Kawęczynie

Zgodnie z reformą edukacji w miejsce szkół pojawią się 8-letnie szkoły podstawowe,
4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika i dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja
zostaną zlikwidowane. Reforma oświaty rozpoczęła się od roku szkolnego 2017/2018.
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Uczniowie kończący w roku 2017 klasę VI szkoły podstawowej stali się we wrześniu roku
2017 uczniami VII klasy szkoły podstawowej.
Liczba gimnazjalistów na przestrzeni siedmiu lat jest bardzo stabilna, z kolei liczba
uczniów szkół podstawowych jest zmienna. Szczyt swój osiągnęła w roku 2015 osiągając
ilość 409 uczniów. Sytuacja ta jest ściśle związana z trendami demograficznymi.
Wykres 13 Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kawęczyn
w latach 2010-2016
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
0
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Uczniowie gimnazjów
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450

Uczniowie szkół podstawowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

Z opieki przedszkolnej w gminie Kawęczyn w roku 2016 r. korzystało łącznie 187
dzieci w wieku 3-5 lat, odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wyniósł 74,3%
(Wykres nr 14). Dynamika zmian w gminie wykazuje rosnący trend.
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Wykres 14 Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym
w Gminie Kawęczyn w latach 2010-2016
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Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

2.2.7. Opieka zdrowotna
Mieszkańcy Gminy Kawęczyn mogą korzystać z usług lekarza rodzinnego
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „TOK-MED.” w Tokarach Pierwszych lub
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” w Kowalach Pańskich.
Najbliższe od Gminy Kawęczyn szpitale to:


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku,



Poddębickie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Poddębicach,



Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie,



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole,



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu.

Na terenie Gminy działalność prowadzą apteki. Są to następujące podmioty:


Apteka „Tok –Vita” w Tokarach Pierwszych,



Apteka „Zielona” w Kowalach Pańskich Kolonia.

Liczba porad lekarskich udzielonych w latach 2010-2016 wzrosła o 4736 (Wykres nr 15).
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Wykres 15 Liczba udzielonych porad lekarskich mieszkańcom Gminy Kawęczyn w latach
2010-2016
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Liczba udzielonych porad
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

2.2.8. Instytucje pozarządowe
Jak wynika z Bazy NGO na terenie Gminy Kawęczyn siedzibę swoją ma kilkanaście
organizacji pozarządowych.
Tabela 14 Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Kawęczyn
Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Prowadzone działania
1.

na rzecz wszechstronnego
i możliwie najpełniejszego rozwoju
uczniów uczęszczających do Szkoły
Podstawowej w Tokarach;

2.
1

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły
w Tokarach

na rzecz edukacji i wychowania dzieci
i młodzieży;

3.

działalność kulturalna wśród dzieci
i młodzieży;

4.

inicjowanie różnych form współpracy
dzieci z rodzicami;

5.

pomoc w nauce i organizacji wolnego
czasu;

6.

podtrzymywanie tradycji narodowej
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i kulturowej;
7.

inspirowanie dzieci i młodzieży do
twórczej pracy na rzecz wsi i regionu.

2

Gminny Zespół Sportowy "Orzeł" Kawęczyn

1.

popularyzacja

kultury

fizycznej

i sportu.
3

Stowarzyszenie „Sparta”

1.

cele stowarzyszenie określa zapis §6 pkt
1-16 statutu.

4

Stowarzyszenie

"Kawęczyńskie

Forum

Rodziców"

1.

praca dla dobra dzieci i młodzieży;

2.

wspieranie rodziców, nauczycieli
i uczniów w ich działaniach
edukacyjnych, kulturalnych
i sportowych na rzecz edukacji dzieci,
młodzieży i dorosłych,
a w szczególności:

a)

dbałość o właściwy poziom nauczania
dzieci i młodzieży,

b) współudział w inicjowaniu
i koordynacji zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
c)

udzielanie pomocy uczniom
w zakresie prowadzonych zajęć
dydaktycznych,

d) dbałość o najwyższą jakość wiedzy
popularyzowanej wśród uczniów
w ramach zajęć szkolnych,
e)

inicjowanie organizowania form
wypoczynku i organizacji czasu
pozalekcyjnego w szkołach,

f)

udzielanie pomocy społecznej,

g) wyrównanie szans,
h) ochrona i promocja zdrowia,
i)

profilaktyka uzależnień
i zapobieganie niepożądanym
zachowaniom,

j)

działalność na rzecz niepełnosprawnych,
starszych, wykluczonych.

5

Stowarzyszenie "Przyszłość i Rozwój Wsi
Ciemień"

1.

promowanie wsi Ciemień i jej
mieszkańców;

2.

wspieranie rozwoju i tworzenie
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warunków do życia kulturalnego
i sportowego, w szczególności:
a)

organizowanie imprez i zawodów
sportowych.

b) cykliczne organizowanie pikników
wiejskich.
3.

inspirowanie społeczności lokalnej do
twórczej pracy na rzecz wsi i regionu.

4.

organizowanie różnych form aktywności
ruchowej.

1.

Promocja edukacji i przedsiębiorczości
wśród osób bezrobotnych, bezdomnych,
niepełnosprawnych, osób uzależnionych,
znajdujących się w trudnościach
życiowych z terenu całej Polski, ze
szczególnym uwzględnieniem powiatu
tureckiego.

2.

Prowadzenie działalności oświatowej
i wychowawczej na rzecz społeczności
lokalnej oraz członków stowarzyszenia.

3.

Prowadzenie wspólnot, hosteli, miejsc
pobytu dla osób bezdomnych.

4.
Stowarzyszenie Integracyjne Sieci Barka
6

w Młodzianowie

Prowadzenie działalności sportowej,
turystycznej i krajoznawczej.

5.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
pomoc osobom niepełnosprawnym,
bezrobotnym, bezdomnym, zagrożonym
wykluczeniem społecznym.

6.

Promocja obszaru, instytucji, organizacji
oraz partnerstwa lokalnego.

7.

Integracja społeczności lokalnej,
organizacja spotkań, festynów, wydarzeń
kulturalnych i sportowych.

8.

Ochrona interesów społeczności lokalnej
oraz swoich członków w ramach
obowiązującego porządku prawnego.

9.

Współpraca i współdziałanie
z władzami samorządowymi gminy,
powiatu i województwa w zakresie
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przygotowania i realizacji strategii na
rzecz włączenia społecznego.
10. Ścisła współpraca z organizacjami
działającymi w podobnym obszarze,
współpraca z siecią współpracy Barka.
11. Podejmowanie w ramach
obowiązujących przepisów innych
przedsięwzięć związanych z realizacją
celów stowarzyszenia.
1.

Wspieranie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego.

Stowarzyszenie Kawęczyńskie Towarzystwo
9

2.

Upowszechnianie wiedzy o prawach
i obowiązkach obywateli.

Rozwoju
3.

Aktywizacja społeczności lokalnej.

4.

Prowadzenie działalności poradniczej
i szkoleniowej.

10

Stowarzyszenie Producentów Rolnych Gminy
Kawęczyn

"Zielona

1.

Dolina"

Działalność szkoleniowa, informacyjnoporadnicza.

w Kawęczynie
1.

Prowadzenie działalności mającej na celu
zapobieganie pożarom oraz
współdziałanie w tym zakresie z
Państwową Strażą Pożarną, organami
samorządowymi i innymi podmiotami.

2.

Udział w akcjach ratowniczych
przeprowadzanych w czasie pożarów,
zagrożeń ekologicznych związanych
z ochroną środowiska oraz innych klęsk

11

Ochotnicza Straż Pożarna
w Będziechowie

i zdarzeń.
3.

Informowanie ludności o istniejących
zagrożeniach pożarowych i
ekologicznych oraz sposobach ochrony
przed nimi.

4.

Rozwijanie wśród członków ochotniczej
straży pożarnej kultury fizycznej i sportu
oraz prowadzenia działalności
kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5.

Wykonywanie innych zadań
wynikających z przepisów o ochronie
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przeciwpożarowej.

12

Ochotnicza Straż Pożarna w Marianowie

jw.

13

Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarach

jw.

14

Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie

jw.

15

Ochotnicza Straż Pożarna w Skarżynie

jw.

16

Ochotnicza Straż Pożarna w Żdżarach

jw.

17

Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Pańskich

jw.

18

Ochotnicza Straż Pożarna w Milejowie

jw.

19

Ochotnicza Straż Pożarna w Głuchowie

jw.

20

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w

6.

Działania na rzecz ochrony środowiska.

1.

działalność opiekuńcza, oświatowa,

Żdżarach

edukacyjna, kulturalna, wspieranie
inicjatyw społecznych, ochrona zdrowia,
a także promocja zdrowia wśród
społeczności wiejskiej i lokalnej.
2.

współpraca i pomoc dla innych
organizacji działających na wsi.

3.

wspomaganie członków w działalności
gospodarczej, kulturalnej i społecznej.

4.

wspieranie lokalnych inicjatyw
gospodarczych, kulturalnych,
społecznych oraz zdrowotnych.

5.

obrona praw, reprezentowanie interesów
i działanie na rzecz poprawy sytuacji
społeczno- zawodowej kobiet.

6.

inicjowanie i podejmowanie
różnorodnych działań na rzecz poprawy
życia i pracy kobiet wiejskich, udzielanie
pomocy kobietom w trudnych sytuacjach
życiowych.

7.

prowadzenie wśród kobiet wiejskich
działalności społeczno-wychowawczej,
światowo-kulturalnej, w zakresie
poprawy warunków socjalno-bytowych
rodzin wiejskich.

8.

upowszechniania postępu w rolnictwie i
gospodarstwie domowym oraz poprawy
stanu ochrony zdrowia i opieki
społecznej mieszkańców wsi.

Strona 33 z 117

Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023

9.

organizowanie i prowadzenie
działalności zmierzającej do ułatwienia
prowadzenia gospodarstwa domowego,
upowszechnianie postępu w wiejskim
gospodarstwie domowym.

10. aktywizacja społeczna osób starszych
poprzez uczestnictwo w różnych formach
życia społecznego, propagowanie zasad
kulturalnego współżycia społecznego.
11. wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu.
12. ochrona i promocja zdrowia, pomoc
społeczna, dobroczynność.
13. turystyka i krajoznawstwo w kraju i za
granica.
14. działalność charytatywna.
15. działalność kulturalna
16. poprawa jakości życia mieszkańców
objętych działaniem stowarzyszenia
21

Stowarzyszenie

"Rozwoju

Koła

Gospodyń

1.

Wiejskich i Sołectwa Tokary"

wspieranie wszechstronnego i
zrównoważonego rozwoju: społecznego,
kulturalnego i gospodarczego

2.

kultywowanie i rozwój tradycji,
obrzędów, dziedzictwa kulinarnego;

3.

integrowanie różnych grup mieszkańców
sołectwa Tokary w działaniach
zmierzających do poprawy jakości życia,

4.

wspieranie demokracji i budowanie
społeczeństwa obywatelskiego w
środowisku lokalnym;

5.

podnoszenie poziomu edukacji i
wychowania dzieci i młodzieży;

6.

działalność charytatywna;

7.

rozwój idei przedsiębiorczości wśród
członków stowarzyszenia i okolicznych
mieszkańców,

8.

podtrzymanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i
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kulturowej;
9.

działanie na rzecz osób
niepełnosprawnych;

10. upowszechnianie dziedzictwa
kulinarnego;
11. promocja zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych utrata pracy;
12. działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn;
13. rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych;
14. upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu;
15. propagowanie idei ochrony flory i fauny,
dziedzictwa przyrodniczego i ekologii;
16. działanie na rzecz porządku i
bezpieczeństwa publicznego i
przeciwdziałanie patologiom
społecznym;
17. upowszechnianie i ochrona wolności i
praw człowieka oraz swobód
obywatelskich;
18. promowanie i organizowanie
wolontariatu;
19. działania na rzecz zwalczania problemów
alkoholowych;
20. działania na rzecz idei seniora
22

Skarżyńskie Stowarzyszenie Osób z Inicjatywą

1.

Działanie na rzecz wszechstronnego
i możliwie najpełniejszego rozwoju
uczniów zamieszkałych w obwodzie
szkoły podstawowej w Skarżynie,

2.

Wyrównywanie szans edukacyjnych,

3.

Pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa
dla uczniów znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej,

4.

Działalność dobroczynna na rzecz
uczniów z rodzin ubogich
i dysfunkcyjnych,
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5.

Działanie na rzecz edukacji
i wychowania dzieci i młodzieży,

6.

Działalność kulturalna wśród dzieci i
młodzieży,

7.

Uczestniczenie w życiu kulturalnospołecznym,

8.

Inicjowanie różnych form współpracy
dzieci z rodzicami, pomoc w nauce
i organizacji wolnego czasu,

9.

Podtrzymywanie tradycji narodowej i
kulturowej,

10. Poznawanie przyrody i zagadnień
ekologicznych, propagowanie postaw
proekologicznych,
11. Promowanie właściwych postaw
rodzicielsko-wychowawczych,
12. Promocja zdrowia i zdrowego stylu
życia,
13. Inspirowanie dzieci i młodzieży do
twórczej pracy na rzecz wsi i regionu.
23

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w

1.

Głuchowie

działalność opiekuńcza, oświatowa,
edukacyjna, kulturalna, wspieranie
inicjatyw społecznych, ochrona zdrowia,
a także promocja zdrowia wśród
społeczności wiejskiej i lokalnej.

2.

współpraca i pomoc dla innych
organizacji działających na wsi.

3.

wspomaganie członków w działalności
gospodarczej, kulturalnej i społecznej.

4.

wspieranie lokalnych inicjatyw
gospodarczych, kulturalnych,
społecznych oraz zdrowotnych.

5.

obrona praw, reprezentowanie interesów
i działanie na rzecz poprawy sytuacji
społeczno- zawodowej kobiet.

6.

inicjowanie i podejmowanie
różnorodnych działań na rzecz poprawy
życia i pracy kobiet wiejskich, udzielanie
pomocy kobietom w trudnych sytuacjach
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życiowych.
7.

prowadzenie wśród kobiet wiejskich
działalności społeczno-wychowawczej,
światowo-kulturalnej, w zakresie
poprawy warunków socjalno-bytowych
rodzin wiejskich.

8.

upowszechniania postępu w rolnictwie i
gospodarstwie domowym oraz poprawy
stanu ochrony zdrowia i opieki
społecznej mieszkańców wsi.

9.

organizowanie i prowadzenie
działalności zmierzającej do ułatwienia
prowadzenia gospodarstwa domowego,
upowszechnianie postępu w wiejskim
gospodarstwie domowym.

10. aktywizacja społeczna osób starszych
poprzez uczestnictwo w różnych formach
życia społecznego, propagowanie zasad
kulturalnego współżycia społecznego.
11. wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu.
12. ochrona i promocja zdrowia, pomoc
społeczna, dobroczynność.
13. turystyka i krajoznawstwo w kraju i za
granica.
14. działalność charytatywna.
15. działalność kulturalna
16. poprawa jakości życia mieszkańców
objętych działaniem stowarzyszenia
Źródło: www.bazy.ngo.pl

Gmina Kawęczyn należy do:


Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS)



Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, czysta Gmina"



Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie



Stowarzyszenia LGD Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.



Tureckiej Izby Gospodarczej
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Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich
Gminą

partnerską

dla

Kawęczyna

jest

od

2009

r.

Ukraińska

Gmina

SUVOROVSKOJE, Rejon Tulczyn, Obwód Winnicki. Nawiązana współpraca dotyczy
kultury i sztuki, nauki i oświaty; rozwoju turystyki i sportu; rozwoju gospodarczego; ekologii
i ochrony przyrody oraz obustronnej promocji działalności samorządowej.

2.3. Gospodarka
2.3.1. Działalność gospodarcza
W działalności gospodarczej, w latach 2011-2016 zdecydowanie dominował sektor
prywatny. Było to około 94% w stosunku do sektora publicznego wynoszącego około 6%
(wykres nr 16).

Wykres 16 Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru REGON według sektorów
własnościowych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

W Gminie Kawęczyn liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
na przestrzeni ostatnich lat, systematycznie wzrasta i w 2016 roku wynosiła 261 (przy 229
w 2010 roku).
Przedsiębiorstwa na terenie gminy to przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa. Do
dominujących branż można zaliczyć budownictwo- Sekcja F (26,44% ogółu rozpatrywanych
branż) oraz handel hurtowy i detaliczny- Sekcja G (28,74% ogółu rozpatrywanych branż)Wykres nr 17.
Tabela 15 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007 na
terenie Gminy Kawęczyn w latach 2010-2016
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sekcja A

33

39

46

44

18

16

16

Sekcja C

20

21

23

23

28

24

24

Sekcja E:

6

6

7

7

11

11

11

Sekcja F:

31

34

40

47

53

58

69

Sekcja G:

59

70

67

62

75

79

75

Sekcja H:

5

4

3

3

4

7

9

Sekcja I:

2

3

2

2

2

2

2

Sekcja J:

1

1

2

2

2

2

2

Sekcja K:

11

8

7

10

10

9

9
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Sekcja L:

1

1

2

2

2

2

2

Sekcja M:

7

8

7

8

10

11

11

Sekcja N:

4

5

6

4

5

5

5

Sekcja O:

11

9

0

0

0

0

0

Sekcja P:

9

0

0

1

2

2

1

Sekcja Q:

11

13

11

10

12

12

13

Sekcja R:

6

6

3

3

2

2

1

12

13

2

2

5

7

11

229

241

228

230

241

249

261

Sekcja S i T i U:
Razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

Wykres 17 Struktura działalności gospodarczych według branż w roku 2016

Strona 40 z 117

Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023

26,44%
28,74%

Sekcja A

Sekcja C

Sekcja E:

Sekcja F:

Sekcja G:

Sekcja H:

Sekcja I:

Sekcja J:

Sekcja K:

Sekcja L:

Sekcja M:

Sekcja N:

Sekcja O:

Sekcja P:

Sekcja Q:

Sekcja R:

Sekcja S i T i U:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

Wykres 18 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wg sekcji PKD 2007 na
terenie Gminy Kawęczyn w latach 2010-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok
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Wykres 19 Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wg sekcji
PKD 2007
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

Rynek pracy w Gminie Kawęczyn to przede wszystkim handel, rolnictwo, usługi
i budownictwo. Wzrost zakładanych działalności gospodarczych świadczy o dużym
potencjale i aktywności gospodarczej mieszkańców Gminy. Aby poprawnie ocenić aktualny
stan gospodarki danego obszaru kluczowa jest analiza poziomu przedsiębiorczości. Dobrze
rozwinięta sfera działalności gospodarczej zależy najczęściej od kapitału ludzkiego
w zakresie działalności indywidualnej, ale także od warunków danego regionu oraz od
wsparcia władz gminy w sferze rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
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2.3.2. Rolnictwo
Gmina Kawęczyn jest gminą typowo rolniczą, na obszarze której dominują
gospodarstwa indywidualne. Stanowią one główne źródło utrzymania większej części
ludności Gminy. Na terenie gminy przeważają słabe gleby, spory jest jednak odsetek gleb klas
bonitacyjnych III i IVa. Gleby związane z obszarem wysoczyzny utworzone zostały na
podłożu zbudowanym z piasków o różnej gliniastości podścielone glinami. Wśród gruntów
rolnych najlepsze gleby należą do II klasy bonitacyjnej, jest ich jednak bardzo mało (0,43%).
Gleby klasy IIIa, IIIb i IVa stanowią razem prawie 38% gruntów rolnych (IIIa –6,36%;
IIIb –13,07%; IVa –18,10%). Gleby klasy IVb stanowią 5,30% gruntów rolnych. Gleby
V i VI klasy zajmują ponad 50% powierzchni gruntów rolnych (V –25,26%; VI –26,57%,
VIRz –4,91%).10
Według Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku na terenie gminy Kawęczyn
funkcjonuje 863 gospodarstw rolnych. Przewagę stanowią gospodarstwa o powierzchni do
5 ha ( 39,75% ogółu gospodarstw rolnych w gminie). 30,36% ogólnej liczby gospodarstw
stanowią gospodarstwa o powierzchni od 5 do 10 ha. 16,69% to gospodarstwa od 10 do 15 ha.
Natomiast gospodarstwa powyżej 15 ha to zaledwie 13,21% ogółu gospodarstw rolnych.

Wykres 20 Struktura powierzchni gruntów ogółem według wielkości gospodarstwa
10

Zmiana studium
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13,21%
39,75%

16,69%

30,36%

powierzchnia do 5 ha

powierzchnia 5 - 10 ha

powierzchnia 10 - 15 ha

powiwrzchnia powyżej 15 ha

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku

Przeważającym kierunkiem produkcji zwierzęcej na terenie gminy Kawęczyn jest tucz
trzody chlewnej, hodowla bydła oraz drobiu.
Według danych powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku wśród zwierząt
hodowlanych w gminie Kawęczyn dominuje bydło, które hodowane jest w 511
gospodarstwach, drób który jest obecny w 460 gospodarstwach oraz trzoda chlewna w 294
gospodarstwach a także konie w 40 gospodarstwach.
Wykres 21 Pogłowie zwierząt na terenie gminy Kawęczyn
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku
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Gospodarstwa rolne w gminie Kawęczyn specjalizują się w produkcji mleka
(są głównymi producentami mleka, przetwarzanego przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską
w Turku), mięsa wieprzowego i wołowego oraz zbóż. Warunki glebowe i klimatyczne
pozwalają na uprawy zbóż i upraw okopowych, które prowadzone są na obszarze prawie całej
gminy.
Wykres 22 Powierzchnia zasiewów w gminie Kawęczyn
4,20%

0,34%

95,46%

zboża

ziemniaki

uprawy przemysłowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 roku

Dla pracujących w rolnictwie cenne jest położenie w sąsiedztwie aglomeracji Kalisza,
Konina i Sieradza oraz Łodzi i Poznania jako rynków zbytu dla producentów rolnych z terenu
gminy Kawęczyn. Jednak rozdrobnienie i małe areały gospodarstw indywidualnych powodują
niską opłacalność produkcji rolnej. Aby rolnictwo prawidłowo się rozwijało należy tworzyć
warunki do powstawania dużych gospodarstw specjalistycznych, o dużym areale i bogatym
wyposażeniu w maszyny rolnicze, w tym również gospodarstw ekologicznych.

2.3.3. Turystyka
Na terenie gminy Kawęczyn rozciąga się malowniczy pejzaż doliny rzeki Teleszyny,
który zalicza się do Uniejowskiego Krajobrazu Chronionego. Na terenie Gminy znajdują się
wytyczone szlaki turystyczne, które można przemierzać pieszo czy też rowerem. Szczególną
atrakcją tych terenów jest turystyka konna.
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Z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano umowy
o przyznaniu dofinansowania na zadania pn. „Oznakowanie szlaku konnego pt.
"Kawęczyńska przygoda w siodle" oraz na dofinansowanie zadania pn. „Oznakowanie
pieszych i rowerowych szlaków dydaktycznych obszaru Gminy Kawęczyn” w zakresie
małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach projektu „Oznakowanie szlaku konnego pt. "Kawęczyńska przygoda
w siodle" wykonano oznaczenie szlaku konnego na długości 91,0 km zgodnie z wymogami
instrukcji PTTK w tym: (znaki malowane - naniesienie znaków farbą wodoodporną na
obiekty stałe w terenie, znaki drogowe - wykonanie tabliczek znaków drogowych i ich
montaż do istniejących/funkcjonujących już w terenie znaków drogowych oraz montaż całych
znaków drogowych wraz z ustawieniem ich w terenie, tablice informacyjne – z mapą
turystyczną zlokalizowane przy stajniach etapowych bądź węzłach początku szlaków).
Inwestycję zakończono

w dniu 24 czerwca 2014 roku. Całkowita wartość inwestycji

to 34 950,45 zł. Osiągnięto zakładane cele i rozliczono dotację.11
W ramach projektu „Oznakowanie pieszych i rowerowych szlaków dydaktycznych
Gminy Kawęczyn” wykonano oznakowanie pieszych i rowerowych szlaków dydaktycznych
na długości 113,3 km zgodnie z wymogami instrukcji PTTK w tym: (znaki malowane naniesienie znaków farbą wodoodporną na obiekty stałe w terenie, tabliczki montowane na
istniejących konstrukcjach - znaki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej z kolorowym
nadrukiem, przymocowane do deski, słupki drogowskazowe - drewniany słupek
drogowskazowy z podcięciem/podcięciami na znak/znaki naniesione farbą wodoodporną
lokalizowane trwale w pasie drogowym, kompletne znaki drogowe - znaki kategorii R
lokalizowane trwale w pasie drogowym, malowane proszkowo, wyklejane folią odblaskową,
o wymiarach zgodnych z Instrukcją Znakowania Szlaków Turystycznych, do tego uchwyty
montażowe do słupków znaków drogowych tablice informacyjne – drewniane konstrukcje
z daszkiem osadzone na 2 ceownikach zakopanych w ziemi z kol. nadrukiem mapy szlaku,
który rozpoczyna się w danym punkcie startowym, tablice punktów widokowych - drewniane
konstrukcje z daszkiem zakopane w ziemi z kol. nadrukiem zawierającym nazwę punktu
widokowego i jego wysokość n.p.m., tablice punktów dydaktycznych - drewniane konstrukcje
z daszkiem osadzone na 2 ceownikach zakopanych w ziemi z kol. nadrukiem, plansza
zawierająca zdjęcia i krótki materiał dydaktyczny dotyczący wybranego miejsca.). Inwestycję
11

Urząd Gminy w Kawęczynie
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zakończono w dniu 30 kwietnia 2014 roku. Całkowita wartość inwestycji to 25.878,15 zł.
Osiągnięto zakładane cele i rozliczono dotację.12

2.4. Infrastruktura techniczna
2.4.1. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna
Gminę Kawęczyn charakteryzuje wysoki poziom wyposażenia w infrastrukturę
techniczną. Sieć wodociągowa w gminie Kawęczyn jest dobrze rozbudowana -wszystkie
obszary są już w gminie zwodociągowanie- stopień zwodociągowania wynosi 99%. Siecią
zarządza Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin. Na podstawie
danych z Banku Danych Lokalnych (wgląd marzec 2018 roku) długość sieci wodociągowej
w roku 2016 wynosiła 148,5 km, ilość przyłączy wodociągowych 1349 szt.
Na terenie Gminy Kawęczyn zlokalizowane są trzy stacje uzdatniania wody,
w m. Tokary Pierwsze, Kowale Pańskie, Marcjanów. Około 300 odbiorców z terenu gminy
korzysta z ujęcia wody Potworów w gminie Dobra.
W roku 2010 miała miejsce rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
w miejscowości Tokary Pierwsze w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 –2013, wartość projektu po przetargu
1. 226.153,00 zł. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kowale
Pańskie –Kolonia w latach 2011– 2012 oraz w miejscowości Marcjanów w latach 2012 –2013
w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW
na lata 2007 – 2013.13
Zużycie wody na 1 mieszkańca w roku 2016 wynosiło 44,3 m3.
Niestety sieć kanalizacji sanitarnej jest niedostatecznie rozwinięta i w roku 2016
wynosiła 17,9 km. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 306 szt. Siecią zarządza Zakład
Usług Wodnych Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 6a, 62-500 Konin.
W Gminie do użytkowania zostało oddanych 67 indywidualnych oczyszczalni
ścieków (przydomowych, przyzagrodowych).14 Pozostali mieszkańcy nie podłączeni do sieci
kanalizacyjnej, ścieki bytowo – gospodarcze gromadzą w bezodpływowych zbiornikach na
nieczystości ciekłe (szamba), które są okresowo opróżniane i wywożone przez samochody
asenizacyjne do oczyszczalni ścieków.
12

Urząd Gminy w Kawęczynie
Urząd Gminy w Kawęczynie
14
Urząd Gminy w Kawęczynie- dane maj 2018 roku
13
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W roku 2015 w budżecie Gminy Kawęczyn zaplanowane zostało zadanie
inwestycyjne pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Rok ten dotyczył rozmów
nad opracowaniem harmonogramu prac, wyborem najlepszego rozwiązania technologicznego
dla mieszkańców Gminy Kawęczyn. W roku 2015 wykonano dokumentację technicznokosztorysową 40 697,01 zł. Zaplanowany został pierwszy etap realizacji zadania dla
miejscowości Skarżyn, Będziechów, Marcjanów, Żdzary, Chocim i Stanisława, co daje
łącznie 43 przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Gmina złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania, w ramach Gospodarki
wodnościekowej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
26 stycznia 2017 roku Gmina Kawęczyn znalazła się na 52 pozycji wniosków, które
spełniają warunki kwalifikacyjne. Wniosków tych zakwalifikował się 129 jednak, ze względu
na limit środków dofinansowanie otrzymają wnioski do 77 miejsca na liście zatwierdzonej.
W czerwcu 2017 roku Gmina Kawęczyn podpisała umowę o przyznanie pomocy
Nr 00051-65150-UM1500009/16 na zadanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
w ramach środków PROW. Kwota dofinansowania 1 501 345,00 zł, co stanowi 63,63%
poniesionych kosztów kwalifikowalnych. 15
Wykres 23 Długość sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kawęczyn
w latach 2010-2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

15

Raport z wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020 za rok 2017
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2.4.2. Infrastruktura drogowa
Głównym układem komunikacji drogowej, służącej realizacji celów ponadgminnych,
jest przebiegająca przez teren gminy – w jej części północnej - droga krajowa nr 83 relacji
Turek-Dobra-Jeziorsko-Warta-Sieradz. Wprowadza ona gminę (od strony północnej) w układ
dróg o znaczeniu krajowym. Przez południowe tereny gminy Kawęczyn przebiega –
w układzie równoleżnikowym -droga nr 471 relacji Rzymsko–Lisków–Koźminek–Opatówek.
Przebiega wojewódzka ona po zabudowanych terenach wsi Tokary i Głuchów. Droga
zapewnia szybki dojazd z terenu gminy do Kalisza. W niedalekiej odległości od granic gminy,
po jej północno-zachodniej stronie, przebiega droga wojewódzka o nr 470 relacji Kościelec –
Marulew–Turek–Malanów–Ceków–Kalisz. Ponadto przez teren Gminy przebiega sieć dróg
powiatowych i gminnych, co przedstawia poniższa tabela. Łączna długość dróg gminnych to
aż 75 456 metrów.
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Tabela 16 Sieć dróg na terenie Gminy Kawęczyn
Lp.

Nr drogi

Długość

Przebieg drogi
Droga krajowa

1.

83

Marianów – Kowale Pańskie

4,498
Razem

4,498

Droga wojewódzka
1.

471

Żdżary – Głuchów

8,100
Razem

8,100

Drogi powiatowe
1.

4489P

Malanów – Skarżyn – Żdżary

5,500

2.

4490P

Grąbków - Kowale Pańskie

4,150

3.

4491P

Kowale Pańskie – Kawęczyn – Głuchów

11,165

4.

4492P

Miłaczew – Kolonia Młodzianów (do drogi powiatowej nr 4507P)

0,180

5.

4494P

Marcjanów – Kawęczyn - Mikulice

8,100

6.

4495P

Wojciechów – Siewieruszki

3,136

7.

4496P

Milejów – Tokary

1,987

8.

4507P

Czachulec – Dziewiątka – Kowale Pańskie

6,700

Razem

40,920

Drogi gminne
1.

649524P

Kowale Pańskie Kolonia (dr.kraj.nr 83) – Kowale Pańskie Wieś –

6,418

(dr.kraj.nr83) – Ciemień (dr.pow.nr4491P)
2.

649525P

Marianów Kolonia (dr.kraj.nr83) – Leśnictwo – Dziewiatka –

5,165

(dr.pow.nr4507P)
3.

649526P

Młodzianów (dr.pow.nr 4507P) – Czachulec Nowy

2,916

4.

649527P

Marcjanów (dr.pow.nr4489P) – Dzierzbotki – Ciemień (dr.pow.nr4494P)

9,112

5.

649528P

Marcjanów (dr.pow.nr4489P) – Nowy Świat – Kawęczyn

2,775

(dr.pow.nr4494P)
6.

649529P

Stanisława – gm. Malanów – Będziechów (dr.pow.nr4489P)

1,202

7.

649530P

Skarżyn (dr.pow.nr4489P) – Marcjanów (dr.pow.nr4489P)

1,652

8.

649531P

Dzierzbotki (dr.gm.nr649527) – Kawęczyn (dr.poe.nr4494P)

4,656

9.

649532P

Marianów (dr.pow.nr4491P) – Siewieruszki (dr.pow.nr4491P)

5,145

10

649533P

Siewieruszki (dr.gm.nr649532P) – Milejów (dr.pow.nr4491P)

1,631

11

649534P

Żdżary (dr.pow.nr4489P) – Milejów (dr.pow.nr4491P)

4,936

12

649435P

Tokary II (dr.pow.nr4496P) – Żdżary (dr.woj.nr471) – Chocim

13

649536P

(dr.gm.nr649539)

6,616

Tokary Pierwsze (dr.woj.nr471) – Okręglica – Chocim

3,675

(dr.gm.nr649539P)
14

649537P

Głuchów (dr.pow.nr4491P) – Wilczków (granica gminy)

1,786
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15

649538P

Chocim (dr.gm.nr649636P) – Chocim (dr.pow.nr4491P)

1,447

16

649539P

Chocim (dr.gm. nr649535P) – Chocim (dr.pow.nr4491P)

3,611

17

675111P

Małgów (granica gminy Lisków) – Będziechów (dr.pow.nr4493P)

1,135

18

649540P

Będziechów – Będziechów (dr.gm.nr675111P)

2,017

19

649541P

Marianów Kolonia (dr.krj.nr83) – Marianów Kolonia (dr.gm. nr649525P)

1,724

20

646060P

Mikulice (granica gm. Dobra) – Marcinów – Potworów (dr.pow.nr4494P)

1,370

21. 649542P

Marcinów (dr.gm.646060P) – Ciemień (dr.gm.nr649524P)

1,623

22. 649543P

Będziechów (dr.pow.nr4493P) – Żdżary (dr.pow.nr4489P)

2,411

23. 649544P

Tokary Pierwsze (dr.gm.nr649535P) – Głuchów (dr.pow.nr4491P)

2,433

24. 649545P

Madalin – Będziechów Żdzary

3,727

25. Brak

Tokary Pierwsze (od drogi wojewódzkiej 471 do drogi wewnętrznej)

0,385

Kawęczyn I (od drogi powiatowej nr 4491 P do drogi wewnętrznej)

0,100

numeru
26. Brak
numeru
Razem

79,668

Źródło: Urząd Gminy w Kawęczynie

2.4.3. Infrastruktura energetyczna
Przedsiębiorstwem energetycznym zarządzającym siecią elektroenergetyczną na
terenie Gminy Kawęczyn jest ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, al. Wolności 8,
62-800 Kalisz.
Na terenie Gminy Kawęczyn przebiegają linie napowietrzne i kablowe średniego oraz
niskiego napięcia o następującej charakterystyce:
a) Sieć rozdzielcza średniego napięcia SN 15 kV:
Napowietrzne -95,3 km,
Kablowe -1,5 km.
b) Sieć niskiego napięcia nN 0,4
Napowietrzne -103,7 km,
Kablowe –8,7 km
W normalnym układzie pracy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV Gmina Kawęczyn
zasilana jest z sekcji nr 1 rozdzielni sieciowej RS Dobra linią SN 15 kV relacji RS Dobra Głuchów. W przypadku wystąpienia awarii na linii RS Dobra -Głuchów, Gminę Kawęczyn
można zasilić z sekcji nr 2 rozdzielni sieciowej RS Dobra linią 15kV relacji RS Dobra Strona 52 z 117
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Miłkowice oraz z GPZ- tu Turek Żuki linią 15kV relacji GPZ Turek Żuki -Malanów.
Rozdzielnia sieciowa RS Dobra zasilana jest ze stacji transformatorowo-rozdzielczej WN/SN
GPZ Turek Żuki linią SN 15 kV relacji GPZ Turek Żuki -Dobra 2. RS Dobra posiada również
zasilanie rezerwowe z linii SN 15 kV relacji GPZ Żuki -Dobra 1. Ponadto transformatory
mocy WN/SN zainstalowane na GPZ-cie Żuki posiadają duże rezerwy mocy. Średnie
obciążenie transformatorów WN/SN wynosi około 30% ich mocy zainstalowanej.
Operatorem oświetlenia na terenie gminy Kawęczyn jest Spółka Oświetlenie
Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.
Przez teren gminy Kawęczyn przebiega rurociąg paliwowy relacji Płock – Ostrów
Wielkopolski. Ma on całkowitą długość 211 km. Średnica rurociągu wynosi 355,6 mm,
a ciśnienie nominalne 6,3 Mpa. Założony przeładunek docelowy wynosi 2,0 mln Mg/rok.
Szerokość strefy bezpieczeństwa dla tego ropociągu wynosi 30 m. W strefie tej nie mogą
znajdować się budynki mieszkalne, zakłady przemysłowe oraz składy materiałów palnych.
Rurociąg paliwowy przebiega przez gminę Kawęczyn ze wschodu na zachód. Przebiega on
przez następujące miejscowości: Marianów, Kawęczyn, Wojciechów, Nowy Świat,
Marcjanów, Skarżyn i Stanisławę.16

2.4.4. Energia cieplna i gazowa
Zaopatrzenie w energię cieplną gminy Kawęczyn ma charakter mieszany, przy czym
zdecydowana większość obiektów (gospodarstwa domowe, zakłady usługowe i produkcyjne
itp.) jest ogrzewana poprzez indywidualne źródła energii cieplnej (z uwagi na brak sieci
gazowej na terenie gminy opalane głównie opalane węglem i miałem). Jedynie budownictwo
wielorodzinne posiada kotłownię zbiorową dostarczającą ciepło do poszczególnych mieszkań.
Na terenie gminy aktualnie nie ma technicznych możliwości użytkowania gazu
sieciowego. Jednym z ważniejszych, blisko położonych (w stosunku do granic gminy)
gazociągów jest gazociąg tranzytowy wysokiego ciśnienia Dn 500 relacji OdolanówWłocławek.

16

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kawęczyn
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2.4.5. Sieci telekomunikacyjne
Przez teren gminy przebiegają linie światłowodowe o znaczeniu ponadlokalnym. Na
terenie gminy znajduje się również stacja telefonii komórkowej. Zapewnia ona połączenia
w układach lokalnych i ponadlokalnych.17
2.4.6. Gospodarka nieruchomościami, mieszkalnictwo
Według danych Banku Danych Lokalnych zasoby mieszkaniowe gminy Kawęczyn
w roku 2016 wynosiły (według danych GUS) 1372 budynki mieszkalne o przeciętnej
powierzchni użytkowej 1 mieszkania 90,9 m2.
Wykres 24 Liczba mieszkań w Gminie Kawęczyn
2011
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2016
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budynki mieszkalne w gminie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

Budynki stanowiące mieszkaniowy zasób gminy to obiekty o zróżnicowanym wieku,
konstrukcji i standardzie. Wymagają remontów. Priorytetowym celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa lokatorom, w związku z tym w pierwszej kolejności powinny być
podejmowane prace zmierzające do zabezpieczenia konstrukcji budynków, instalacji
technicznych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.

17

Studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego
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2.4.7. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy oraz gospodarka odpadami
Zgodnie z założeniami WPGO gmina Kawęczyn należy do X Regionu, w którym
funkcjonuje instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
(MBP) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ”Orli Staw” z siedzibą w Orlim
Stawie gmina Ceków należąca do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta
Gmina", ul. Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz. Odebrane z terenu gminy Kawęczyn zmieszane
odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania, są transportowane przez Zakład Usług Komunalnych EKO
GAB do ZUOK Orli Staw. W 2016 roku dostarczono do Zakładu w/w frakcje w ilości
349,680 Mg. Jest to znaczny spadek w stosunku do 2015 roku (502 tony). Spowodowane jest
tym, iż w 2016 roku z frakcji odpadów zmieszanych został wysegregowany popiół, który
wpłynął znacznie na obniżenie ilości odpadów zmieszanych. Wydzielenie popiołu z odpadów
zmieszanych było koniecznością z uwagi na fakt, że został zagrożony osiągnięcie
odpowiednich poziomów składowania odpadów biodegradowalnych na których znaczny
wpływ ma ilość odpadów zmieszanych.

2.5. Infrastruktura społeczna
2.5.1. Kultura, sport i rekreacja
W Gminie Kawęczyn odbywa się szereg wydarzeń kulturalnych oraz sportowych.
Są to, m.in18.:

18



Dożynki Gminno-Parafialne,



Gminny Dzień Dziecka,



Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi ,



Obchody 3 Maja, Obchody 11 Listopada,



Gminne Zawody Pożarnicze OSP,



Obchody Wigilii Św. Jana w sołectwach,



Pikniki, rajdy rowerowe, zawody sportowe organizowane w sołectwach,



Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Tenisie Stołowym, Turnieje Piłki Siatkowej,



Turnieje Piłki Nożnej.

Dane z Urzędu Gminy w Kawęczynie
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3. Możliwości budżetowe Gminy Kawęczyn
Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.
Dochody Gminy Kawęczyn na podstawie ustawy o dochodach JST obejmują:
1) dochody własne,
2) subwencję ogólną,
3) dotacje celowe z budżetu państwa.
Dochody budżetu Gminy Kawęczyn na przestrzeni lat 2010-2016 rosną dynamicznie.
Dochody w roku 2016 wzrosły o 61 % w stosunku do i wyniosły 20 377 tys. zł.
Wykres 25 Dochody budżetu Gminy Kawęczyn w latach 2010-2016
2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

Strona 56 z 117

Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023

Wykres 26 Dochody i wydatki gminy Kawęczyn w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach
2010 -2016
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, wgląd marzec 2018 rok

Dochody gminy Kawęczyn w przeliczeniu na 1 mieszkańca średnio w ostatnich sześciu
latach wyniosły 3.075 zł. Analizując dochody i wydatki na 1 mieszkańca zauważamy
tendencję wzrostową.
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4. Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Kawęczyn
4.1. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy Kawęczyn
W ramach badania Wójt Gminy Kawęczyn skierował przygotowane ankiety do
Sołtysów poszczególnych Sołectw z prośbą o przekazanie mieszkańcom oraz o wzięcie
udziału w badaniu ankietowym. W ramach badania przeprowadzonych zostało 238 ankiet
z mieszkańcami z terenu Gminy.
Celem badania było poznanie opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych
i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju Gminy Kawęczyn
w związku z przystąpieniem do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy
Kawęczyn na lata 2018-2023.
Ankieta pozwoliła poznać aktualne potrzeby mieszkańców oraz przyszłe kierunki
rozwoju Gminy Kawęczyn w związku z przystąpieniem do opracowania Aktualizacji Strategii
Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023.
Respondenci

ocenili

warunki

życia

w

gminie

w

obszarach:

gospodarka,

społeczeństwo, środowisko i przestrzeń, infrastruktura techniczna, turystyka i rekreacja,
kultura i edukacja. Ankietowani wypowiedzieli się także wskazując na najpilniejsze potrzeby
formułując własne propozycje. Ocenie podlegały również wewnętrzne uwarunkowania
rozwojowe gminy oraz czynniki zewnętrzne mogące wspomóc lub niestety opóźnić rozwój
gminy.
Badanie przeprowadzono za pomocą metody ilościowej. Jako technikę wykorzystano
ankietę.

Ankieta

została

wypełniona

przez

238

osób.

Analiza

jakości

życia

w wyszczególnionych obszarach została oparta na ocenach mieszkańców, którzy
wartościowali składowe poszczególnych obszarów w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało ocenę
najniższą a 5 ocenę najwyższą.

4.1.1. Gospodarka
Wśród ogólnych ocen atrakcyjności inwestycyjnej obszaru Gminy Kawęczyn,
w szczególności cech, dzięki którym gmina jest atrakcyjna dla inwestorów z zewnątrz, jakich
dokonali badani mieszkańcy, przeważały oceny średnie. Stanowiły one 43,29% ogółu
udzielonych odpowiedzi oraz oceny niskie- 27,27%. Ocenę bardzo wysoką o nocie 5 punktów
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przyznało 3,90% ankietowanych, a bardzo niską o nocie 1 punkt- 12,12% ankietowanych
mieszkańców (Wykres nr 27).
Wykres 27 Jak Pan/Pani ocenia atrakcyjność inwestycyjną obszaru Gminy (cechy, dzięki
którym jest atrakcyjna dla inwestorów z zewnątrz)?

bardzo wysoka

3,90%

wysoka

12,12%

średnia

43,29%

niska

27,27%

bardzo niska

13,42%
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=238

W ramach pytania związanego z oceną możliwości uzyskania zatrudnienia na terenie
Gminy ankietowani aż o trzeci ankietowany możliwość tę ocenił bardzo nisko oraz nisko.
Zaledwie niecały 1% ankietowanych oceniło tę możliwość jako bardzo wysoką (Wykres nr
28).
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Wykres 28 Jak Pan/Pani ocenia możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie Gminy?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=238
Badani mieszkańcy notą wysoką oraz średnią, bo po 33,93% ocenili warunki do prowadzenia
działalności rolnej. Tylko 4,02% ankietowanych oceniła warunki te jako bardzo niskie
(Wykres nr 29).
Wykres 29 Jak Pan/Pani ocenia warunki do prowadzenia działalności rolnej (czy
organizowane są szkolenia, czy rolnicy mają dostęp do informacji na temat specjalizacji lub
zmiany profilu upraw)?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=238
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Blisko połowa badanych mieszkańców z terenu Gminy Kawęczyn notą średnią,
a 29,15% notą niską oceniła warunki prowadzenia działalności gospodarczej (udogodnienia
i ulgi dla przedsiębiorców, dostęp do informacji na temat zakładania własnej działalności)wykres nr 30.
Wykres 30 Jak Pan/Pani ocenia warunki prowadzenia działalności gospodarczej
(udogodnienia i ulgi dla przedsiębiorców, dostęp do informacji na temat zakładania własnej
działalności)?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=238
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Zdecydowana większość mieszkańców uczestniczących w badaniu ankietowym
odpowiednio 35,47% i 32,91% oceniła średnio oraz wysoko dostępność usług (handel, punkty
usługowe) na terenie Gminy (Wykres nr 31).
Wykres 31 Jak Pan/Pani ocenia dostępność usług na terenie Gminy (handel, punkty
usługowe)?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=238
Opinia respondentów na temat przekształcenia swoich działek na tereny inwestycyjne
była zbliżona. Prawie 26% ankietowanych odpowiedziała że nie jest gotowa na
przekształcenie swojej nieruchomości na tereny inwestycyjne. Zaledwie 18,04% badanych
mieszkańców jest gotowa na przekształcenie jednej ze swoich działek na tereny inwestycyjne.
Wykres 32 Czy jest Pan/Pani gotowa na przekształcenie jednej ze swoich działek na tereny
inwestycyjne?
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Z notą 3 punkty, a więc oceną średnią 29,74% ankietowanych mieszkańców oceniło
skłonność mieszkańców do wyrażenia zgody na lokowanie nowych, dużych zakładów
w pobliżu miejsca zamieszkania. Niestety aż ponad 40% respondentów jest przeciwna na
powstawanie na terenie gminy Kawęczyn nowych, dużych zakładów (wykres nr 33).
Wykres 33 Jak Pan/Pani ocenia skłonność mieszkańców do wyrażania zgody na lokowanie
nowych, dużych zakładów w pobliżu miejsca zamieszkania?
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4.1.2. Społeczeństwo

Obszar społeczeństwa zdiagnozowano pytając o poziom zaangażowania mieszkańców
w sprawy społeczności lokalnej, poziom usług pomocy społecznej, dostępność do usług
ochrony zdrowia, występowanie w gminie przemocy w rodzinie oraz problem alkoholizmu.
Poziom zaangażowania społecznego mieszkańców został oceniony przeciętnie
(41,45%)- wykres nr 34. Podobnie oceniono (40,44%) poziom świadczonych usług pomocy
społecznej w Gminie- wykres nr 35.
Wykres 34 Jak ocenia Pan/Pani poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy społeczności
lokalnej?
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Wykres 35 Jak ocenia Pan/Pani poziom usług pomocy społecznej w Gminie?
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Wykres 36 Jak ocenia Pan/Pani

dostępność do usług ochrony zdrowia w Gminie

(podstawowa opieka medyczna, apteki, stomatolog)?
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Średnio, bo w ponad 36% oceniona została dostępność mieszkańców do usług
związanych z ochroną zdrowia w Gminie (wykres nr 36). Co 5 ankietowany dostrzegł
problem występowania alkoholizmu w gminie, a problem przemocy w rodzinie oceniony
został nisko i bardzo nisko.
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Wykres 37 Jaka jest skala występowania w Gminie alkoholizmu?
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Wykres 38 Jaka jest skala występowania w Gminie przemocy w rodzinie?
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Aż ponad 60% respondentów wysoko oraz bardzo wysoko oceniło potrzebę
zlokalizowania domu seniora lub ośrodka kierującego usługi dla osób starszych. Tylko
10,50 % ankietowanych bardzo nisko oceniło tę potrzebę (wykres nr 39).
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Wykres 39 Jak ocenia Pan/Pani czy w gminie potrzebny jest dom seniora/lub ośrodek
kierujący usługi dla osób starszych?
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Wykres 40 Ocena badanego obszaru Gospodarki
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Jak ocenia Pan/Pani czy w gminie potrzebny jest
dom seniora/lub ośrodek kierujący usługi dla osób 10,507,76 20,09
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Jaka jest skala występowania w Gminie przemocy w
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zdrowia w Gminie (podstawowa opieka medyczna,
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Jak ocenia Pan/Pani poziom usług pomocy
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mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=238
4.1.3. Środowisko i przestrzeń
Kolejne pytania w ankiecie dotyczyły środowiska i przestrzeni. Pytano o estetykę
przestrzeni publicznej, san środowiska naturalnego czy efektywność zagospodarowania.
W obszarze tym dominowały oceny średnie i wysokie.
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Wykres 41 Jak ocenia Pan/Pani estetykę przestrzeni publicznej w swojej miejscowości?
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Wykres 42 Jak ocenia Pan/Pani stan środowiska naturalnego w gminie?
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Wykres 43 Jak ocenia Pan/Pani efektywność zagospodarowania przestrzeni w gminie (czy
tereny są wykorzystywane optymalnie)?
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4.1.4. Infrastruktura techniczna
Spośród elementów szeroko rozumianej infrastruktury technicznej najgorzej oceniono
komunikację zbiorową w gminie Kawęczyn- ponad 94% respondentów wskazało odpowiedź
bardzo niską, niską i średnią. Zaledwie 2,60% respondentów oceniło ten wskaźnik jako
wysoki i bardzo wysoki. Podobnie, choć nie tak drastycznie oceniony został stan dróg82,91% ocen sugerujących bardzo zły, zły oraz średni stan dróg. Również mała infrastruktura
drogowa została oceniona nieprzychylnie. Aż 87,55% respondentów nie była zadowolona ze
stanu małej infrastruktury drogowej. Wysoko i bardzo wysoko (66,96%) respondenci ocenili
poziom

rozwoju

sieci

wodociągowej.

Z

poziomu

rozwoju

sieci

kanalizacyjnej

niezadowolonych było 79,2% ankietowanych. Ponad połowa badanych bardzo nisko, nisko
oraz średnio oceniła dostęp do Internetu.
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Wykres 44 Ocena badanego obszaru Infrastruktura techniczna

Jak ocenia Pan/Pani dostęp do Internetu w Twojej
miejscowości?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=238

4.1.5. Turystka
Czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego gminy jest często turystyka. Fakt ten
nie znalazł jednak odzwierciedlenia w wynikach ankiety wśród mieszkańców gminy
Kawęczyn. Znaczna część ankietowanych wskazała na bardzo niską, niską oraz średnią
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atrakcyjność turystyczną (87,04% ). Zarówno ofertę spędzania wolnego czasu dla seniorów,
dorosłych, dzieci i młodzieży respondenci ocenili bardzo nisko i nisko oraz średnio
(odpowiednio ponad 90% ankietowanych). We wszystkich elementach ocenianego obszaru,
poza poziomem rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dominowały odpowiedzi
oceniające infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, działania promocyjne, ofertę spędzania
wolnego czasu jako niezgodne z oczekiwaniami respondentów.

Wykres 45 Ocena badanego obszaru Turystyka i rekreacja
Jak ocenia Pan/Pani działania promocyjne Gminy,
mającą na celu pozyskanie potencjalnych turystów?
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28,30

Jak ocenia Pan/Pani ofertę spędzania wolnego
czasu na terenie Gminy dla dorosłych?
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4.1.6.

Kultura

Ocenie respondentów poddano także ofertę kulturalną. Jakość usług świadczonych
przez obiekty kulturalne na terenie gminy Kawęczyn oceniona została na bardzo niską i niską
(49,06%). Ponad 30% respondentów oceniło również na niską i bardzo niską jakość
i różnorodność wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Ponad połowa badanych wyraziła
negatywną opinię o liczbie obiektów kulturalnych dostępnych na terenie gminy. Jak można
Strona 72 z 117

Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023

wywnioskować z przeprowadzonego badania ankietowego na terenie gminy Kawęczyn
istnieje głęboka potrzeba mieszkańców związana z powstaniem Ośrodka Kultury. Opinię taką
wyraziło ponad 60% badanych (oceny bardzo wysoka i wysoka).

Wykres 46 Ocena badanego obszaru kultura

Jak ocenia Pan/Pani czy w gminie winien powstać
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(świetlice, biblioteki)
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4.1.7. Edukacja
Ankietowani wyrazili także swoją opinię na temat edukacji w gminie. Ponad 40%
badanych oceniło poziom edukacji w gminie jako wysoki i bardzo wysoki. Podobnie z oceną
obiektów edukacyjnych w gminie i liczby obiektów oświatowych (ponad 50% ocen wysokich
i bardzo wysokich). Zdecydowana większość respondentów (ponad 67% badanych)
opowiedziała się z powstaniem na terenie gminy żłobka gminnego.
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Wykres 47 Ocena badanego obszaru edukacja
Jak ocenia Pan/Pani , czy na terenie gminy
powinien powstać żłobek gminny?
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4.2. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród przedsiębiorców Gminy Kawęczyn
W ramach badania Wójt Gminy Kawęczyn skierował 29 pism do przedstawicieli firm
prowadzonych działalność gospodarczą na terenie Gminy z prośbą o wyrażenie opinii
w formie ankiety. W ramach badania przeprowadzonych zostało 8 ankiet z przedstawicielami
tej grupy.
Celem badania było zdiagnozowanie problemów przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą na terenie Gminy Kawęczyn oraz podjęcie działań w celu ich
rozwiązania.
Ankieta pozwolił poznać aktualne potrzeby przedsiębiorców oraz przyszłe kierunki
rozwoju Gminy Kawęczyn w związku z przystąpieniem do opracowania Aktualizacji Strategii
Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023.
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4.2.1. Ocena lokalnego rynku pracy
Wśród ogólnych ocen warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie
Gminy Kawęczyn, jakich dokonali badani przedsiębiorcy, przeważały noty dobre– stanowiły
one 62,5% ogółu. Ocenę bardzo dobrą, dostateczną oraz niedostateczną przyznało po 12,5%
badanych. Żaden z badanych nie ocenił warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej
jak brak zdania. (Wykres nr 48).
Wykres 48 Jak ogólnie ocenia Pan/Pani Gminę Kawęczyn jako miejsce do prowadzenia
działalności gospodarczej?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=8
W ramach pytania związanego z oceną Gminy Kawęczyn, jako miejsca do
prowadzenia działalności gospodarczej zapytano badanych o pozytywną oraz negatywną
ocenę poszczególnych elementów związanych z czynnikami zewnętrznymi mającymi wpływ
na prowadzenie działalności.

Wśród pozytywnych czynników przeważały te dotyczące

niskich podatków lokalne- 27,27% (Wykres nr 49).
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Wykres 49 Co należy ocenić pozytywnie?
Inne
Dostęp do odpowiednich pracowników
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Niskie podatki lokalne
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=8
Z przeprowadzonego badania ilościowego wynika, że zdaniem przedsiębiorców
zarejestrowanych na terenie Gminy Kawęczyn, za najistotniejsze negatywne dziedziny
w Gminie Kawęczyn do prowadzenia działalności gospodarczej uznają oni (Wykres nr 50):


położenie Gminy Kawęczyn - dostępność komunikacyjna- 27,78% wskazań,



dostępność infrastruktury technicznej i komunalnej- 27,78% wskazań,



dostępność terenów pod inwestycje- 16,67 % wskazań.

Wykres 50 Co należy ocenić negatywnie?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=8
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Według badanych przedsiębiorców najważniejsze z punktu widzenia rozwoju Gminy
Kawęczyn jest rolnictwo oraz handel i usługi- po 36,36%, dalej przemysł- 18,18% oraz
turystyka 9,10% (Wykres nr 51).
Wykres 51 Która z poniższych dziedzin Pana/Pani zdaniem jest najważniejsza z punktu
widzenia rozwoju Gminy Kawęczyn?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=8
Z przeprowadzonego badania ilościowego wynika, że zdaniem przedsiębiorców
zarejestrowanych na terenie Gminy Kawęczyn, newralgicznymi problemami, które winny
zostać uwzględnione w Aktualizacji dokumentu strategicznego, a więc za najistotniejsze
bariery dla prowadzenia działalności gospodarczej w opisywanej lokalizacji, uznają oni
(Wykres nr 52).


przyciągniecie nowych inwestorów- 13,79%,



modernizacja infrastruktury (wodociągi i kanalizacja)- 13,79%,



wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)- 13,79%,



komunikacja w obrębie gminy- 10,34%,



komunikacja w obrębie powiatu, utrzymanie dróg- 10,34%,



perspektywy ludzi młodych- 10,34%,



współpraca władz Gminy Kawęczyn ze środowiskiem przedsiębiorców- 10,34%.
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Wykres 52 Jakie newralgiczne problemy powinny zostać uwzględnione w Aktualizacji
Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn?
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0,00

atrakcyjność turystyczna

3,45%

promocja gminy

3,45%

bezpieczeństwo publiczne

0,00

zarządzanie gminą, organizacja prac instytucji i
spółek miejskich

0,00

rozwój edukacji i kultury

0,00

budowa mieszkań socjalnych

0,00

budowa mieszkań komunalnych

0,00

współpraca władz Gminy Kawęczyn ze
środowiskiem przedsiębiorców

10,34%

wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw
(MSP)

13,79%

pomoc socjalna

0,00

ochrona środowiska

3,45%

rozwój turystyki

3,45%

modernizacja infrastruktury (wodociągi i
kanalizacja)

13,79%

rozwój drobnego rzemiosła i usług

0,00

rozwój średnich i dużych przedsiębiorstw (pow. 50
zatrudnionych)

3,45%

perspektywy ludzi młodych

10,34%

przyciągnięcie nowych inwestorów

13,79%

komunikacja w skali regionu i kraju

0,00

komunikacja w obrębie powiatu, utrzymanie dróg

10,34%

komunikacja w obrębie gminy

10,34%
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=8
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Aż 100% ankietowanych przedsiębiorców z Gminy Kawęczyn uznało, że pozyskanie
dużych inwestorów przyspieszy rozwój gospodarczy Gminy.
Wykres 53 Czy Pan/Pani sądzi, że pozyskanie dużych inwestorów przyspieszy rozwój
gospodarczy Gminy Kawęczyn?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=8
Większość

przedsiębiorców

uczestniczących

w

badaniu

ankietowym

(40%)

zadeklarowała, że obniżenie podatków lokalnych jest pomocą, jakiej oczekują w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą (Wykres nr 7). Niestety aż 4 z ankietowanych
w ogóle nie wypowiedziała się w zakresie dotyczącym pomocy od Gminy Kawęczyn.
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Wykres 54 Jakiej pomocy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oczekuje
Pan/Pani od Gminy Kawęczyn?
organizacja szkoleń dla przedsiębiorców w
pozyskiwaniu dofinansowań
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=4
Jedynie 25% ankietowanych przedsiębiorców z Gminy Kawęczyn odpowiedziało na
zadane w ankiecie pytanie. Ankietowani odpowiedzieli, że motorem rozwoju gospodarczego
w Gminie Kawęczyn są usługi i wytwórstwo, odpowiednio po 50% (Wykres nr 55).
Wykres 55 Przedsiębiorstwa z jakiej branży wg Pana/Pani mogą stać się motorem rozwoju
gospodarczego w Gminie Kawęczyn?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=2
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Niestety w zadanym w ankiecie pytaniu dotyczącym elementów infrastruktury
turystycznej, które mogłyby jeszcze rozwinąć Gminę Kawęczyn jedynie 25% ankietowanych
przedsiębiorców odpowiedziało na pytanie. Ankietowani odpowiedzieli, że zarówno boisko
z bieżnią ……. oraz hotelarstwo mogą być elementami infrastruktury turystycznej, które
mogłyby mieć wpływ na rozwój Gminy Kawęczyn (Wykres nr 56).
Wykres 56 Jakie elementy infrastruktury turystycznej mogłaby jeszcze rozwinąć Gmina
Kawęczyn?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=2
Żaden z ankietowanych przedsiębiorców nie miał uwag dotyczących obecnego stanu
Gminy Kawęczyn.
4.2.2. Bariery w rozwoju przedsiębiorczości
Z przeprowadzonego badania ilościowego wynika, że zdaniem przedsiębiorców
zarejestrowanych na terenie Gminy Kawęczyn, za najistotniejsze bariery dla prowadzenia
działalności gospodarczej w opisywanej lokalizacji, uznają oni (Wykres nr 57):


brak wykwalifikowanych pracowników- 15,38% wskazań,



skomplikowane przepisy prawne i podatkowe- 15,38% wskazań,



duża konkurencja- 15,38% wskazań.

Strona 81 z 117

Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023

Wykres 57 Które z poniżej wymienionych czynników w największym stopniu wpływają
negatywnie na rozwijanie Państwa produkcji/ działalności usługowej?
Inne (proszę ewentualnie podać jakie
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=8
Zdecydowana większość przedsiębiorców uczestniczących w badaniu ankietowym
(87,5%) zadeklarowała, że pozostałaby przy Kawęczynie, jako miejscu siedziby swojej firmy.
Tylko jeden z badanych przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalności
gospodarczej lub jej części poza teren gminy Kawęczyn, co jest związane ze zmianą
warunków rynkowych oraz zmianą profilu prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej.
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4.2.3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Z odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych przedsiębiorców wynika, iż połowa
z nich pozytywnie zapatruje się na możliwość współpracy ze stowarzyszeniami lub innymi
organizacjami pozarządowymi w celu organizacji wspólnych przedsięwzięć. Druga połowa
ankietowanych

uważa,

że

trudno

powiedzieć

o

współpracy

przedsiębiorców

ze

stowarzyszeniami lub innymi organizacjami pozarządowymi w celu udziału/organizacji
wspólnych przedsięwzięć (Wykres nr 58).
Wykres 58 Jak zapatruje się Pan/Pani na możliwość współpracy przedsiębiorców ze
stowarzyszeniami lub innymi organizacjami pozarządowymi w celu udziału/organizacji
wspólnych przedsięwzięć?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=8
Przedsiębiorców kawęczyńskich poproszono o ocenę poszczególnych obszarów
dotyczących możliwości ewentualnej współpracy z działań ze stowarzyszeniami lub innymi
organizacjami pozarządowymi w celu udziału/organizacji wspólnych przedsięwzięć. Jako
najistotniejsze, zdaniem ankietowanych, należy uznać (Wykres nr 59):


promocję i aktywizację ludzi młodych- 31,58% wskazań,



promocję i wspieranie przedsiębiorczości- 26,32% wskazań,



kultura i rozrywka- 21,05% wskazań.
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Wykres 59 W jakich obszarach widzi Pan/Pani możliwość ewentualnej współpracy?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=8
4.2.3. Dotacje unijne na działalność przedsiębiorstw
Zdecydowana większość przedsiębiorców uczestniczących w badaniu ankietowym
(62,5%) zadeklarowała, że starała się o zdobycie dofinansowania z funduszy unijnych na
rozwój firmy (Wykres nr 13).
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Wykres 60 Czy kiedykolwiek starali się Państwo o zdobycie dofinansowania z funduszy
unijnych na rozwój Państwa firmy?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=8
Niestety

stopień

zainteresowania

przedsiębiorców

pozyskiwaniem

środków

zewnętrznych na rozwój działalności gospodarczej jest średni (62,5%), co przedstawia wykres
nr 61.
Wykres 61 Proszę ocenić stopień zainteresowania Państwa firmy możliwościami płynącymi
z pozyskania dofinansowania unijnego?

niski/brak

średni

62,5

wysoki

37,5

0

10

20

30

40

50

60

70

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=8
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4.2.4. Ocena usług publicznych
Przedsiębiorcy uczestniczący w badaniu ankietowym na ogół wysoko oceniali
działania z zakresu usług publicznych (Wykres 62). Wśród najwyżej ocenionych znalazły się:


wydawanie zezwoleń przez Urząd Gminy- 42,86% ocen bardzo wysokich,



wywóz odpadów komunalnych- 25% ocen bardzo wysokich,



bezpieczeństwo publiczne- 25% ocen bardzo wysokich,



promocja gospodarcza Gminy Kawęczyn na rynkach krajowych i zagranicznych14,29% ocen bardzo wysokich,



dostępność infrastruktury technicznej i komunalnej- 14,29% ocen bardzo wysokich,



działania informacyjno-promocyjne

skierowane do przedsiębiorców- 12,5% ocen

bardzo dobrych,


utrzymanie ulic, chodników i zieleni- 12,5% ocen bardzo dobrych.

Wśród najniżej ocenionych działań znalazły się:


wywóz odpadów komunalnych- 12,5% ocen bardzo niskich,



komunikacja w obrębie gminy, połączenia drogowe, stan dróg- 25% ocen bardzo
niskich,



ulgi podatkowe dla przedsiębiorców- 12,5% ocen bardzo niskich,



oferta terenów i budynków dla przedsiębiorców- 12,5% ocen bardzo niskich,



wsparcie jst. dla MSP- 14,29% ocen bardzo niskich.
Jak wynika z badań ankietowych przedsiębiorcy oczekują od Gminy Kawęczyn

wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, chociażby w postaci udostępniania terenów
czy budynków dla przedsiębiorców a także w postaci zastosowania ulg podatkowych.

Strona 86 z 117

Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023

Wykres 62 Jak ocenia Pan/Pani jakość następujących usług publicznych?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=8
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4.3. Analiza SWOT wynikająca z badania ankietowego mieszkańców
Do identyfikacji atutów i słabości gminy Kawęczyn wykorzystano analizę SWOT.
Narzędzie to umożliwiło wskazanie mocnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń
wynikających z czynników zewnętrznych mających swoje źródło poza gminą. Czynniki,
które kształtują sytuację gminy można podzielić na dwie grupy kryteriów. Pierwsza z nich
identyfikuje czynniki na podstawie miejsca powstawania lub miejsca występowania. Można
wyróżnić czynniki, które zlokalizowane są na terenie gminy i wynikają z jej potencjału
endogenicznego oraz takie, na które gmina nie ma wpływu. Na oddziaływania tego
pierwszego typu gmina ma wpływ, choć wyjątkami o bardzo niewielkiej możliwości
modyfikacji są np. środowisko naturalne czy ukształtowanie terenu ściśle związane
z lokalizacją. Czynniki egzogeniczne pozostają poza bezpośrednim wpływem gminy i swoje
źródło mają w bliższym i dalszym otoczeniu. Drugą grupą kryteriów jest charakter
oddziaływania czynnika, k0tóry może być pozytywny lub negatywny.
Rysunek 2 Schemat SWOT

Źródło: https://4business4you.com/wp-content/uploads/2011/11/AnalizaSwot.png

Analiza SWOT jest popularnym narzędziem analitycznym, który za zadanie ma przede
wszystkim uporządkować informacje. Jest używana powszechnie we wszystkich obszarach
planowania strategicznego, jako pierwszy etap planowania gromadzący dane.
W efekcie przeprowadzonych badań ankietowych trzecia część ankiety miała na celu
ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej gminy z wykorzystaniem sformułowań klasycznej
analizy SWOT. Ankietowanych poproszono o wskazanie pięciu sformułowań określających
czynniki rozwojowe gminy o charakterze wewnętrznym (mocne i słabe strony), a także
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determinanty rozwoju wynikające z bliższego i dalszego otoczenia o charakterze
egzogenicznym (szanse i zagrożenia).
4.3.1. Mocne Strony Gminy Kawęczyn
Wśród mocnych stron ankietowani najczęściej wymieniali wysokie walory środowiska
przyrodniczego (blisko 23% wszystkich oddanych głosów). Wysoko ocenione zostało także
korzystne położenie Gminy Kawęczyn (20,57%). Za cenne także uważali mieszkańcy niskie
bezrobocie oraz wysoki poziom edukacji (ponad 13%).
Wykres 63 Ocena mocnych stron Gminy Kawęczyn wynikających z badania ankietowego
dobre połączenie komunikacyjne z większymi…
duży udział sektora prywatnego w gospodarce
podmioty gospodarcze o silnej pozycji w regionie
jakość infrastruktury
wysoki poziom edukacji
wysokie walory środowiska przyrodniczego…
korzystne położenie
niskie bezrobocie
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=238

4.3.2. Słabe strony Gminy Kawęczyn
Oceniając słabe strony najwięcej uwagi poświęcono złemu stanowi dróg (ponad 20%
ankietowanych). Pojawiały się także odpowiedzi sugerujące niewystarczającą infrastrukturę
komunalną (ponad 12% oddanych głosów). Respondenci zauważyli także niską aktywność
społeczną (ponad 13% odpowiedzi).
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Wykres 64 Słabe strony Gminy Kawęczyn wynikające z badania ankietowego
mała ilość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
niska konkurencyjność usług na rynku lokalnym
zbyt mała ilość bibliotek i świetlic wiejskich
zanieczyszczenie środowiska
zbyt mała ilość miejsc w przedszkolach i…
słaby dostęp do opieki medycznej
chaos urbanistyczny
niewystarczająca infrastruktura komunalna…
zły stan dróg
niska inicjatywa społeczna
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=238

4.3.3. Szanse Gminy Kawęczyn
Największych możliwości na rozwój gminy mieszkańcy upatrywali w działaniach
związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej. Co czwarty
ankietowany wybierał właśnie tę szansę dla gminy Kawęczyn na dalszy rozwój. Blisko 20%
ankietowanych mieszkańców oddało swe głosy jako

postulujące rozwój małej

przedsiębiorczości.
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Wykres 65 Szanse Gminy Kawęczyn wynikające z badania ankietowego
rozwój małej przedsiębiorczości (handel, usługi)
podnoszenie świadomości ekologicznej
mieszkańców w celu ochrony i wykorzystania…
przeznaczenie obszarów pod inwestycje w
miejscowym planie zagospodarowania…
agroturystyka i ekoturystyka
rozwój tzw. czystego przemysłu (przemysł wysokiej
technologii) nie wpływającego negatywnie na…
wysokie walory środowiska naturalnego
środki z Unii Europejskiej
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=238

4.3.4. Zagrożenia Gminy Kawęczyn wynikające z badania ankietowego
Według respondentów największym niebezpieczeństwem dla realizacji działań
rozwojowych gminy Kawęczyn jest niż demograficzny i migracje (23,58% ankietowanych).
Część ankietowanych zwróciła także uwagę na trudności budżetowe Gminy, a także brak
inicjatyw społecznych.
Wykres 66 Zagrożenia Gminy Kawęczyn wynikajace z badania ankietowego
brak inicjatywy społecznej
brak obszarów przeznaczonych bezpośrednio pod
działalność inwestycyjną
degradacja środowiska naturalnego
ucieczka ludzi młodych z obszarów wiejskich do
większych miast
niski przyrost naturalny
trudności budżetowe
bariery dla przedsiębiorczości
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=238
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4.3.5. Najpilniejsze do poprawy elementy infrastruktury w Gminie Kawęczyn
Ankietowani mieszkańcy uznali, że wśród najpilniejszych do poprawy na terenie Gminy
Kawęczyn elementów niewątpliwie należy infrastruktura drogowa. Jak widać respondenci uważają
stan dróg na terenie gminy za niepokojący bo wśród słabych stron zły stan dróg zaniepokoił aż 20,5%
badanych ankietowanych.

Wykres 67 Najpilniejsze do poprawy elementy infrastruktury na terenie Gminy Kawęczyn
edukacja
zmniejszenie bezrobocia
poprawa jakości obsługi medycznej
ochrona środowiska
promocja gminy
zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży
budowa i modernizacja świetlic wiejskich
poprawa bezpieczeństwa publicznego
rozwój przedsiębiorczości
rozwój turystyki
budowa kanalizacji sanitarnej oraz…
poprawa infrastruktury drogowej (chodników,…
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,0014,00 16,00 18,00 20,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badania ankietowego N=238

5.

Misja i wizja

WIZJA GMINY KAWĘCZYN
Gmina Kawęczyn – atrakcyjna gospodarczo i turystycznie dbająca o lokalną tradycję
i kulturę, z otwartym na współpracę społeczeństwem
MISJA GMINY KAWĘCZYN
Gmina Kawęczyn tworzy korzystne warunki rozwoju gospodarczego i podejmuje działania
na rzecz podniesienia jakości życia. Czyni to poprzez racjonalne wykorzystanie posiadanych
zasobów środowiskowych, kulturowych i społecznych
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6.

Cele strategiczne
Punktem wyjścia dla szczegółowych rozwiązań przewidzianych w strategii jest

określenie zasadniczych obszarów problemowych rozwoju gminy. Opierając się na wynikach
badań diagnostycznych zidentyfikowano następujące cele nadrzędne Gminy Kawęczyn.
W ich ramach należy konstruować cele szczegółowe i zadania, które będą przyczyniać się do
rozwoju i realizacji misji. Należą do nich:
1. Rozwój gospodarczy Gminy Kawęczyn
2. Rozwój infrastruktury technicznej
3. Ochrona środowiska
4. Opieka społeczna
5. Kultura i rekreacja
6.1. Cel nadrzędny: Rozwój gospodarczy Gminy Kawęczyn
Stworzenie warunków dla rozwoju dla nowych inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, poza wymiarem finansowym, może przybierać
także wymiar organizacyjny. Jakkolwiek polscy przedsiębiorcy utrzymują, iż jedyną rzeczą,
jakiej brakuje im do niezachwianego rozwoju jest kapitał, co nie zawsze jest zgodne
z prawdą. Często przyczyną bankructwa, bądź niskiej rentowności przedsiębiorstwa może być
brak

informacji

o

rynku.

Środowisko

przedsiębiorców,

zarówno

na

poziomie

ogólnokrajowym, jak i lokalnym jest słabo zintegrowane. Bardzo zły jest przeważnie
przepływ informacji, jeszcze gorzej wygląda sytuacja w zakresie współpracy gospodarczej.
Niniejszy program oraz wytyczone zadania realizacyjne mają na celu wsparcie organizacyjne
lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego
Gminy Kawęczyn.
Cel szczegółowy I.1 - Stworzenie warunków przyjaznych dla przyciągania nowych
inwestorów na teren Gminy Kawęczyn
Zadania:
A) Nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Kawęczyn
uwzględniający tereny pod aktywizację gospodarczą,
B) Pozyskanie terenów pod aktywizację gospodarczą,
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C) Udostępnienie dokumentów planistycznych w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Gminy Kawęczyn,
D) Aktywna promocja terenów inwestycyjnych na terenie Gminy,
E) Utworzenie systemu procedur obsługi inwestora,
F) Organizacja/współorganizacja szkoleń dla przedsiębiorców,
G) Utworzenie i systemu procedur obsługi inwestora.
Cel szczegółowy I.2- Rewitalizacja zdegradowanych terenów w Gminie Kawęczyn
A) Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn.
6.2.Cel nadrzędny II: Rozwój infrastruktury technicznej
W strategii zakłada się prowadzenie inwestycji w zakresie modernizacji istniejących dróg
oraz rozbudowy nowych. Realizując nowe inwestycje drogowe należy bezwzględnie zadbać
o tworzenie nowych miejsc parkingowych, budowę ścieżek rowerowych oraz innych
rozwiązań poprawiających płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Inwestycje drogowe
winny być prowadzone zgodnie z planem inwestycyjnym i bieżącym zapotrzebowaniem na
dane inwestycje. Przebudowa oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinna
przebiegać zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz zapotrzebowaniem na dane inwestycje. Dalszemu rozwojowi powinno
podlegać także budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego.
Cel szczegółowy II.1- Rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
A) Budowa i modernizacja sieci wodociągowej,
B) Budowa sieci kanalizacyjnej.
Cel szczegółowy II.2- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej
A) Budowa i modernizacja sieci drogowej,
Cel szczegółowy II.3- Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
A) Modernizacja oświetlenia ulicznego.
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6.3.Cel nadrzędny III: Ochrona środowiska
Dbałość o ochronę środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, która zobowiązana
jest do wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska stosownie do ich właściwości
określonej w Prawie Ochrony Środowiska.
Cel szczegółowy III.1- Podnoszenie jakości funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami
A) Selektywna zbiórka odpadów komunalnych.
Cel szczegółowy III.2- Rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza na terenie
Gminy Kawęczyn
A) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kawęczyn.
6.4.Cel nadrzędny IV: Opieka społeczna i zdrowotna
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin
oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Prawo
do świadczeń z pomocy społecznej uwarunkowane jest wykazaniem się własną aktywnością
w zakresie zaspokajania swych potrzeb życiowych. Pomoc społeczna nie może stanowić
stałego źródła utrzymania, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby, które mają wszelkie warunki ku
temu, aby podjąć pracę. W strategii zakłada się, że pomoc społeczna powinna w miarę
możliwości doprowadzić do życiowego uaktywnienia się osoby korzystającej ze świadczeń,
a także jej integracji ze środowiskiem. Opieka zdrowotna, w wyniku wdrożonej reformy
systemowej nie pozostawia dużego marginesu dla działań strategicznych. Dlatego też, główny
nacisk położono na promocję zdrowia, kreowanie odpowiednich postaw i wpływanie na
zachowania mieszkańców Gminy Kawęczyn. Działania zawarte w strategii dotyczyć więc
będą następujących sfer:
– edukacja zdrowotna w szkołach,
– wykrywalność nowotworów złośliwych
– przeciwdziałanie ryzyku chorób układu krążenia poprzez aktywność fizyczną,
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– ograniczanie używania alkoholu, narkotyków, nikotyny.
Cel szczegółowy IV.1- Rozwój infrastruktury społecznej
A) Remont świetlic wiejskich,
B) Realizacja funduszu sołeckiego,
C) Zabezpieczenie warunków dla osób starszych.
Cel szczegółowy IV.2- Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie
narkomanii
A) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
6.5.Cel nadrzędny V: Oświata, kultura, sport

W strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn zakłada się dążenie do osiągnięcia takich
warunków funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych, aby dawały solidne podstawy
do dalszego kształcenia oraz stwarzały możliwości indywidualnego rozwoju dzieci
i młodzieży. Aby stworzyć warunki do rozwoju nowoczesnej oświaty konieczna jest dbałość
o stały i systematyczny rozwój bazy naszego szkolnictwa. Niezwykle ważnym źródłem
środków umożliwiającym wspieranie lokalnej oświaty jest Europejski Fundusz Społeczny.
Niezbędne są również inwestycje związane z modernizacją i rozwojem szkół.
Istotnym z punktu widzenia działalności kulturalnej jest zapewnienie mieszkańcom
dostępu do kultury. Bardzo ważnym priorytetem dla władz samorządowych jest wybudowanie
Gminnego Domu Kultury.
Ważnym dla rozwoju społecznego Gminy jest również zapewnienie mieszkańcom
szerszego dostępu do kultury, sportu oraz rekreacji. Planuje się uaktywnienie mieszkańców
w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu oraz rekreacji.
Cel szczegółowy V.1- Rozwój i modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy
Kawęczyn
A) Rozbudowa/ modernizacja bazy oświatowej,
B) Doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
C) Poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach.
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Cel szczegółowy V.2- Zapewnienie kompleksowej oferty edukacyjnej
A) Zapewnienie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych.
Cel szczegółowy V.3- Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Kawęczyn
A) Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Kawęczyn.
Cel szczegółowy V.4- Rozbudowa bazy sportowej
A) Budowa i modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy,
B) Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w formie dotacji
na wsparcie realizacji zadań w ramach pożytku publicznego.
6.6.Wskaźniki celów
Tabela 17 Wskaźniki dla Celu nadrzędnego I: Rozwój gospodarczy Gminy Kawęczyn
Osiągnięta %
wartość
realizacji
Docelowa
Nazwa
Jednostka
wskaźnika wskaźnika
Lp.
wartość
wskaźnika
miary
od
od
wskaźnika
początku
początku
realizacji
realizacji
CEL SZCZEGÓŁOWY I.1- Stworzenie warunków przyjaznych dla przyciągania nowych
inwestorów na teren Gminy Kawęczyn oraz usprawnienie współpracy z podmiotami
gospodarczymi funkcjonującymi w Gminie Kawęczyn
Zadanie A: Nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy
Kawęczyn uwzględniający tereny pod aktywizację gospodarczą
Nowy
szt.
1
1
miejscowy plan
zagospodarowa
nia na terenie
gminy
Kawęczyn
Zadanie B: Pozyskanie terenów pod aktywizację gospodarczą
Pozyskanie
ha
2,0
2
terenów pod
aktywizację
gospodarczą
Zadanie C: Udostępnienie dokumentów planistycznych w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Gminy Kawęczyn
Osiągnięta
wartość
wskaźnika
w badanym
okresie
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Udostępnienie
szt.
1
dokumentów
planistycznych
w wersji
elektronicznej
na stronie
internetowej
Gminy
Kawęczyn
Zadanie D: Aktywna promocja terenów inwestycyjnych na terenie Gminy
Modernizacja
kpl.
1
4
strony
internetowej
Zakładka dla
szt.
1
5
Inwestora na
stronie
internetowej
Gminy
Kawęczyn
Zadanie E: Utworzenie systemu procedur obsługi inwestora
Utworzenie
szt.
1
6
systemu
procedur
obsługi
inwestora
Zadanie F: Organizacja/współorganizacja szkoleń dla przedsiębiorców
Organizacja/ws szt.
5
7
półorganizacja
szkoleń dla
przedsiębiorców
CEL SZCZEGÓŁOWY I.2- Rewitalizacja zdegradowanych terenów w Gminie Kawęczyn
Zadanie A: Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kawęczyn
Realizacja
szt.
1
1
Lokalnego
Programu
Rewitalizacji
Gminy
Kawęczyn
3

Źródło: Opracowanie własne we współpracy z Urzędem Gminy w Kawęczynie
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Tabela 18 Wskaźniki dla Celu nadrzędnego II: Rozwój infrastruktury technicznej
Osiągnięta %
wartość
realizacji
Docelowa
Nazwa
Jednostka
wskaźnika wskaźnika
Lp.
wartość
wskaźnika
miary
od
od
wskaźnika
początku
początku
realizacji
realizacji
CEL SZCZEGÓŁOWY II.1- Rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
Zadanie A: Budowa i modernizacja sieci wodociągowej
Długość
mb
2000
1
wybudowanej
sieci
wodociągowej
Ilość
szt.
30
2
wybudowanych
przyłączy
wodociągowych
Zadanie B: Budowa sieci kanalizacyjnej
Długość
mb
2000
3
wybudowanej
sieci kanalizacji
sanitarnej,
Ilość
szt.
127
4
wybudowanych
przydomowych
oczyszczalni
ścieków
CEL SZCZEGÓŁOWY II.2- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej
Zadanie A: Budowa i modernizacja sieci drogowej
Długość
mb
5000
1
zmodernizowan
ych/wyremonto
wanych dróg
gminnych
Długość
mb
4000
2
wybudowanych
dróg gminnych
Dotacje dla
szt.
3
3
powiatu na
budowę lub
modernizację/re
mont dróg
powiatowych
zlokalizowanyc
h na terenie
Osiągnięta
wartość
wskaźnika
w badanym
okresie
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Gminy
Kawęczyn
CEL SZCZEGÓŁOWY II.3- Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
Zadanie A: Modernizacja oświetlenia ulicznego
Ilość
szt.
400
1
zmodernizowan
ych punków
oświetlenia
ulicznego
(wymiana na
ledy)
Ilość
szt.
15
2
wybudowanych
punktów
oświetlenia
ulicznego
Źródło: Opracowanie własne we współpracy z Urzędem Gminy w Kawęczynie

Tabela 19 Wskaźniki dla Celu nadrzędnego III: Ochrona środowiska
Osiągnięta %
wartość
realizacji
Docelowa
Nazwa
Jednostka
wskaźnika wskaźnika
Lp.
wartość
wskaźnika
miary
od
od
wskaźnika
początku
początku
realizacji
realizacji
CEL SZCZEGÓŁOWY III.1- Podnoszenie jakości funkcjonowania systemu gospodarowania
Osiągnięta
wartość
wskaźnika
w badanym
okresie

odpadami
Zadanie A: Selektywna zbiórka odpadów komunalnych
Budowa
Szt.
1
PSZOK
CEL SZCZEGÓŁOWY III.2- Rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza na terenie
1

Gminy Kawęczyn
Zadanie A: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy
Kawęczyn
1

Termomoderniz
acja (budynki
po byłym
Ośrodku
Zdrowia w
Tokarach i
Kowalach
Pańskich

szt.

2

Źródło: Opracowanie własne we współpracy z Urzędem Gminy w Kawęczynie
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Tabela 20 Wskaźniki dla Celu nadrzędnego IV: Opieka społeczna i zdrowotna

Lp.

Nazwa
wskaźnika

Jednostka
miary

Docelowa
wartość
wskaźnika

Osiągnięta
wartość
wskaźnika
w badanym
okresie

Osiągnięta
wartość
wskaźnika
od
początku
realizacji

%
realizacji
wskaźnika
od
początku
realizacji

CEL SZCZEGÓŁOWY IV.1- Rozwój infrastruktury społecznej
Zadanie A: Remont świetlic wiejskich
Remont świetlic szt.
5
wiejskich
Zadanie B: Realizacja funduszu sołeckiego
1

Realizacja
Sołectwo/ 23/rok
zadań z
rok
funduszu
sołeckiego w
Sołectwach na
terenie Gminy
Kawęczyn
Zadanie C: Zabezpieczenie warunków dla osób starszych
2

Adaptacja
szt.
1
budynku na
Dzienny Dom
Pobytu dla osób
starszych
CEL SZCZEGÓŁOWY IV.2- Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie
3

narkomanii
Zadanie A: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
1

Prowadzenie
punktu
konsultacyjnego
AAA

Szt.

1

Źródło: Opracowanie własne we współpracy z Urzędem Gminy w Kawęczynie

Wskaźniki dla Celu nadrzędnego V: Oświata, kultura, sport

Lp.

Nazwa
wskaźnika

Jednostka
miary

Docelowa
wartość
wskaźnika

Osiągnięta
wartość
wskaźnika
w badanym

Osiągnięta
wartość
wskaźnika
od

%
realizacji
wskaźnika
od
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początku
początku
realizacji
realizacji
CEL SZCZEGÓŁOWY V.1- Rozwój i modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy
okresie

Kawęczyn
Zadanie A: Rozbudowa/ modernizacja bazy oświatowej
Modernizacja
szt.
1
Przedszkola w
Kowalach
Pańskich
Utworzenie
szt.
1
2
klubiku dla
dzieci w wieku
1-3 lata
Zadanie B: Doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne
1

Zakup
Szkoła
4
nowoczesnych
pomocy
dydaktycznych
do szkół
Zadanie C: Poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach
1

Montaż/rozbudo Szkoła
4
wa monitoringu
w szkołach oraz
poprawa
bezpieczeństwa
w szkołach (np.
zamknięte
drzwi,
domofony )
CEL SZCZEGÓŁOWY V.2- Zapewnienie kompleksowej oferty edukacyjnej
1

Zadanie A: Zapewnienie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych
np. Zajęcia
godz./rok
2400
pozalekcyjne z
języków obcych
Zajęcia
godz/rok
300
2
rozwijające
zainteresowania
indywidualne
uczniów
CEL SZCZEGÓŁOWY V.3- Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy
1

Kawęczyn
Zadanie A: Poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy Kawęczyn
1

Np. Organizacja

szt.

30
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pikników
rodzinnych,
spotkań
integracyjnych
CEL SZCZEGÓŁOWY V.4- Rozbudowa bazy sportowej
Zadanie A: Budowa i modernizacja bazy sportowej na terenie Gminy
Budowa/modern szt.
1
izacja boisk
sportowych
Zadanie B: Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w formie
1

dotacji na wsparcie realizacji zadań w ramach pożytku publicznego
1

Ogłaszanie
konkursów na
realizacje zadań
z zakresu sportu

Konkurs/
rok

3

Źródło: Opracowanie własne we współpracy z Urzędem Gminy w Kawęczynie

7.

Wdrażanie i realizacja Strategii
7.1.Efektywna realizacja
Strategia jest punktem wyjścia do wdrażania długookresowej polityki rozwoju gminy.

Na wdrażanie dokumentu strategicznego składa się wiele działań. Efektywne i spójne
wdrażanie założeń strategicznych wymaga zaangażowania wielu odmiennych podmiotów
oraz koordynacji i monitoringu ich działań. Istotna jest społeczna akceptacja działań
strategicznych przez mieszkańców gminy. Wraz z upływem czasu i zmianą sytuacji
wewnętrznej i zewnętrznej gminy, może być wymagana aktualizacja założeń Strategii.
Poniżej przedstawione są zalecenia dotyczące efektywnej realizacji Strategii.

7.2.Wdrażanie
Za zadanie wdrażania zapisów Strategii odpowiedzialny jest wójt. Szczegółowe
zadania wyszczególnione w Strategii realizować będą poszczególne komórki Urzędu Gminy,
a także jednostki organizacyjne gminy, w których kompetencjach zawierają się konkretne
działania. Zadania, które zostały wskazane w niniejszym dokumencie jako priorytetowe do
realizacji,

niejednokrotnie

wymagają

zaangażowania

nie

tylko

samych

władz

samorządowych, ale również innych podmiotów działających na rzecz rozwoju gminy.
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Rada Gminy, jako organ przyjmujący Strategię, będzie nadzorowała prawidłowość
procesu wdrożenia Strategii oraz odpowiadała przed wspólnotą lokalną za efekty jego
realizacji. Wykonanie poszczególnych części Strategii powiązane będzie ze strukturą
organizacyjną Urzędu.
Nadzór nad całością wdrażanych przedsięwzięć będzie pełnił Wójt Gminy, który
podczas realizacji przedsięwzięć będzie odpowiadał za kwestie finansowe oraz organizacyjne
wraz ze Skarbnikiem oraz Sekretarzem Gminy. Za wdrożenie Strategii odpowiedzialni będą
pracownicy wyznaczeni przez Wójta Gminy.
Strategię powinna charakteryzować elastyczność, ze względu na zmieniające się
warunki społeczno – ekonomiczne. Pojawianie się istotnego dla dalszego rozwoju gminy,
sprzyjającego lub negatywnego czynnika zewnętrznego bądź wewnętrznego, może
zdeterminować konieczność eliminacji lub też pojawienia się nowych zadań, czy wręcz
zmianę kierunku rozwoju określonego w Strategii.

7.3.Monitoring
Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania danych dotyczących
realizacji działania. Celem monitoringu jest bieżąca ocena realizacji zadań strategicznych,
poprzez kontrolowanie, czy dane zadania zostały w pełny sposób zrealizowane w zakładanym
czasie, czy osiągnięte zostały planowane rezultaty, oraz czy nie zostały przekroczone
przeznaczone na realizację działań środki finansowe. Monitoring realizacji Strategii może
zostać uregulowany procedurą wprowadzoną na drodze uchwały bądź zarządzenia. Zaleca się
następującą organizację procedury monitoringu.

Strona 104 z 117

Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023

Rysunek 3 Organizacja procedury monitoringu

Raz w roku
przedstawiciele
jednostek
przedkładają Wójtowi
Wójt powierza nadzór
nad realizacją zadań
poszczególnym
pracownikom Urzędu
Gminy

podsumowanie z
realizacji zadań
strategicznych
planowane do
wykonania w

Wykonanie raportu
z monitoringu
(styczeń-luty roku
kolejnego po złożeniu
podsumowań
Wójtowi)

Wójt przedstawia
radzie Gminy Raport
z monitoringu
Strategii Rozwoju
Gminy raz do roku
w pierwszym
kwartale za rok
poprzedni

kolejnym roku
zadania (październik
danego roku za rok
bieżący)

Źródło: Opracowanie własne

7.4. Ewaluacja
Ewaluacja jest badaniem szeroko rozumianego wpływu danego programu na otoczenie
społeczno-ekonomiczne. Badanie takie spełnia funkcje poznawcze oraz dostarcza wiedzy na
temat zmian, jakie zaszły w gminie poprzez realizację celów strategicznych. Źródłem danych
służących ewaluacji mogą być dane statystyczne, raporty z monitoringu, raporty z kontroli,
dane z badań społeczności lokalnej, dane pozyskane na spotkaniach z mieszkańcami.
Wskazane jest, aby ewaluacją strategii zajmowały się osoby niezaangażowane w realizację
działań zapisanych w dokumencie, co pomoże zapewnić obiektywność badań. Raporty
z ewaluacji udostępniane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, aby dostęp do nich
mieli mieszkańcy gminy, zarówno obecni jak i przyszli, a także potencjalni inwestorzy
zainteresowani rozwojem Gminy.

7.5. Aktualizacja
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Aktualizacja Strategii ma na celu weryfikację i dostosowanie, wizji oraz celów
nadrzędnych i operacyjnych Strategii do zmieniających się w Gminie Kawęczyn warunków
społeczno-ekonomicznych. Zaleca się aktualizowanie strategii z zastosowaniem metody
partycypacyjnej, czyli z zaangażowaniem w proces zarówno pracowników administracji
samorządowej jak i przedstawicieli lokalnych grup działających na rzecz rozwoju gminy. Dla
przejrzystości procesu wdrożenia Strategii planuje się opracowywanie corocznych
sprawozdań monitoringowych z realizacji Strategii.
8. Zgodność z dokumentami strategicznymi
Istotnym elementem programowania dokumentów strategicznych jest zapewnienie ich
komplementarności, a więc wzajemnie uzupełniających się działań i polityk. Poniższa tabela
zawiera wskazane cele poszczególnych dokumentów z celami rozwoju miasta i gminy. Zapisy
przywołane powyżej jednoznacznie świadczą o pełnej spójności celów ogólnych
zaproponowanych

w

Strategii

ze

wszystkimi

poddanymi

analizie

dokumentami

strategicznymi
8.1.Międzynarodowe dokumenty strategiczne

Agenda 21
Globalna Agenda 21 jest programem działań uchwalonym w czerwcu 1992 podczas
Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro na tzw. Szczycie Ziemi. Dokument
określa ramy wspólnych działań w skali globalnej w kwestii ochrony i kształtowania
środowiska zwracając przede wszystkim uwagę na ochronę zasobów naturalnych oraz
zrównoważony rozwój.
Agenda 21 składa się z czterech części, poruszających następujące kwestie:


zagadnienia społeczne i ekonomiczne,



gospodarowanie zasobami naturalnymi Ziemi,



wzmocnienie roli głównych grup społecznych,



środki wdrażania zaleceń.

W grudniu 1992 roku została powołana Komisja Zrównoważonego Rozwoju, której
zadaniem jest monitorowanie przestrzegania postanowień programu.
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Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu
Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu jest długookresową strategią rozwoju społecznogospodarczego Unii Europejskiej w latach 2010-2020. Dokument zastąpił realizowaną od
2000 r. Strategię Lizbońską. Celem nowej strategii jest współpraca państw członkowskich na
rzecz wychodzenia z kryzysu, wdrażania reform, które pozwolą na zmaganie się z problemem
globalizacji współczesnego świata, starzenia się społeczeństwa oraz racjonalne wykorzystanie
zasobów naturalnych.
Realizacja strategii wymaga skupienia się na trzech priorytetach:


wzrost inteligentny, czyli rozwój opierający się na wiedzy i innowacjach.



wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej,
efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej,



wzrost

sprzyjający

włączeniu

społecznemu,

czyli

wspieranie

gospodarki

charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność
gospodarczą, społeczną i terytorialną.

8.2.Krajowe dokumenty strategiczne
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności
jest, zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia
2006 r. (art. 9 ust 1) dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania
kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej
15 lat. Dokument został wydany 11 stycznia 2013 i opiera się na opublikowanym w 2009
roku Raporcie 2030 – Wyzwania Rozwojowe i jest uzupełniony o kwestie trwającego w
Europie kryzysu finansowego i spowolnienia gospodarczego. Głównym celem dokumentu
jest wytyczenie i charakterystyka działań skierowanych ku poprawie jakości życia Polaków i
rozwoju Polski na tle Unii Europejskiej. Założeniem strategii jest przezwyciężenie kryzysu
finansowego w możliwie najkrótszym czasie oraz uniknięcie sytuacji, w której rozwój
gospodarczy kraju byłby wolniejszy niż w poprzedniej dekadzie.
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Strategia Rozwoju Kraju 2020
Strategia Rozwoju Kraju 2020 jest główną strategią rozwojową kraju obejmującą
średni horyzont czasowy. Wskazuje najważniejsze zadania państwa, których realizacja
przyczyni się do szybszego i bardziej zrównoważonego rozwoju kraju i poprawy jakości życia
ludności poprzez wzmocnienie potencjałów gospodarczych, instytucjonalnych i społecznych.
Główne działania będą koncentrować się na trzech strategicznych obszarach: sprawne
i efektywne państwo, konkurencyjna gospodarka oraz spójność społeczna i gospodarcza.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ten jest najważniejszym
dokumentem strategicznym w kwestii zagospodarowania przestrzennego kraju. Został on
stworzony w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania przestrzeni kraju. Dokument
zawiera cele i kierunki działań służące takiemu planowaniu przestrzennemu, które pozwoli na
wzrost społeczno-gospodarczy państwa. Cele to:


podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni
europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej
struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności,



poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez
promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się
czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie
potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów,



poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez
rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej,



kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie
wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 5.
Zwiększanie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty
bezpieczeństwa

energetycznego

oraz

kształtowanie

struktur

przestrzennych

wspierających zdolności obronne państwa,


przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
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Umowa Partnerstwa – Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020
Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy
europejskich w Polsce w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych: Polityki Spójności,
Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument powstał w oparciu
o Założenia Umowy Partnerstwa 2014- 2020, które zostały poddane konsultacjom
społecznym i przyjęte przez rząd 15 stycznia 2013 roku. Sama umowa została zatwierdzona
przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014.
Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:


cele i priorytety interwencji w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz
z podstawowymi wskaźnikami,



opis stopnia uzupełniania się działań finansowanych z Polityki Spójności, Wspólnej
Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa,



układ programów operacyjnych,



zarys systemu finansowania oraz wdrażania.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
Wiejskie
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
Wiejskie została przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 roku. Jest to średniookresowy
dokument strategiczny, który odnosi się do zasad prowadzenia polityki społecznogospodarczej kraju w ujęciu wojewódzkim. Określa on cele i główne kierunki rozwoju kraju
w wymiarze terytorialnym, wprowadza zmiany w zakresie planowania i prowadzenia polityki
regionalnej w Polsce oraz nakreśla zadania podejmowane przez poszczególne resorty.
Poszczególne jednostki terytorialne realizujące politykę regionalną są tu postrzegane jako
narzędzia służące osiąganiu celów rozwojowych całego kraju.

8.3.Regionalne dokumenty strategiczne
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020
Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku
identyfikuje obszary problemowe i definiuje obszary wymagające wsparcia, jest także
podstawą kontraktu terytorialnego. Jej zadaniem jest więc określenie potencjałów
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rozwojowych, które wspierane będą przez politykę regionalną Państwa oraz przez
ukierunkowane terytorialnie krajowe polityki sektorowe. Cel generalny wyznaczony do
osiągnięcia do 2020 roku zdefiniowany został jako efektywne wykorzystanie potencjałów
rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości
życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju. Realizacja celu generalnego
przebiegać ma w oparciu o cele strategiczne i przypisane im cele operacyjne. Celami
strategicznymi rozwoju województwa są:
1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu.
2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami.
3. Lepsze zarządzanie energią
4. Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu
w województwie.
5. Zwiększenie spójności województwa.
6. Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu.
7. Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia.
8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa.
9. Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem.
Zidentyfikowane

w

Zaktualizowanej

Strategii

Rozwoju

Województwa

Wielkopolskiego do 2020 roku cele pokrywają najważniejsze płaszczyzny rozwoju
województwa, tak więc mają również zastosowanie do rozwoju poszczególnych jego
obszarów, także Gminy Kawęczyn. Aby zmaksymalizować efekty wsparcia przewidzianego
na szczeblu wojewódzkim zapewniona została spójność celów rozwoju województwa
z celami rozwoju Gminy Kawęczyn.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego jest jednym
z trzech dokumentów, razem ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 r.
i Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, które wyznaczają główne kierunki
rozwoju województwa. Opracowanie przedstawia podstawowe priorytety planistyczne dla
kształtowania rozwoju przestrzennego Wielkopolski w takich aspektach jak: ochrona
przyrody, transport i infrastruktura oraz rozwój osadnictwa. Działania wyznaczone na
poziomie regionalnym są realizowane lokalnie także przez samorządy. Projekty Strategii
Rozwoju Gminy Kawęczyn odnoszą się do ogólnych koncepcji zawartych w Planie,
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a w szczególności do polityki wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego m.in. poprzez
promowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz oddolnych inicjatyw, działania zmierzające
do poprawy standardów życia mieszkańców oraz inwestowanie w kapitał ludzki
ukierunkowane na wzrost kompetencji.
8.4.Lokalne dokumenty strategiczne
Zintegrowana Strategia Rozwoju Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015 – 2025
Zintegrowana Strategia stanowi punkt odniesienia do tworzenia dokumentów niższego
szczebla, takich jak choćby Strategia Rozwoju Gminy. Powyższy dokument określa cele,
priorytety i kierunki działań powiatu do roku 2025. Dokument podejmuje zagadnienia
związane ze strategią działań w zakresie rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego
przez pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości i aktywną politykę proinwestycyjną, wsparciem
merytorycznym dla przedsiębiorców, budowaniem relacji partnerskich i wspieraniem więzi
biznesowych, stworzeniem warunków do rozwoju gospodarczego powiatu przez zapewnienie
dostępu do wysokiej jakości infrastruktury, m.in. poprzez poprawę jakości infrastruktury
technicznej w celu zwiększenia atrakcyjności mieszkaniowej i inwestycyjnej czy dostępność
mieszkańców do podstawowej infrastruktury technicznej. Kolejnym z zagadnień jest również
zwiększenie zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia poprzez rozwój kompetencji i kwalifikacji
mieszkańców, promocja przedsiębiorczości i wspieranie zwiększania zatrudnienia przez
lokalnych pracodawców oraz warunki kształcenia w szkołach i placówkach oświatowych,
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
9. Konsultacje społeczne
Proces budowy „Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2018-2023” opierał się
na

partycypacyjnym

modelu

tworzenia

dokumentów

strategicznych.

Podejście

partycypacyjne, jest bardzo ważne w procesie opracowania i wdrażania programów
strategicznych. Wzmacnia demokrację i stosunki partnerstwa samorządu z mieszkańcami. Jest
to również sposób edukacji społeczeństwa i najlepsza forma przybliżenia mieszkańcom
planów samorządów, ich włączenia, a tym samym zwiększenia skuteczności zaplanowanych
działań.
Pierwszym etapem prac nad opracowaniem dokumentu było przeprowadzenie
spotkania z władzami gminy, pracownikami Urzędu Gminy i przedstawicielami jednostek
organizacyjnych gminy, które dotyczyło analizy stopnia realizacji obowiązującej Strategii.
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Następnie w prace na dokumentem zostali włączeni mieszkańcy gminy. Proces ten
podzielony został na kilka etapów.
Pierwszy obejmował przeprowadzenie na terenie gminy badań społecznych.
Obejmowały one przeprowadzenie ankiety dotyczącej różnych oceny jakości życia aspektów życia i funkcjonowania w gminie.
Równolegle z badaniami ankietowymi przeprowadzone zostało pierwsze spotkanie
otwarte dotyczące istoty planowania strategicznego i opracowania analizy SWOT dla gminy
Kawęczyn. Spotkanie to odbyło się w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w dniu ………
i uczestniczyło w nim ……. osób. Kolejne spotkanie odbyło się …….. i dotyczyło
opracowania wizji i misji czyli wskazania kierunków rozwoju Gminy Kawęczyn na lata
2018-2023.
10. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Zgodnie z art. 48 ust. 1 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 (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), organy opracowujące
projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 cyt. ustawy - mogą, po uzgodnieniu z
właściwymi organami odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko, jeżeli uznają, iż realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje
znaczącego oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 49 cyt. ustawy przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę charakter działań przewidzianych w
dokumencie (m.in. modernizacja i adaptacja budynków pod funkcje centro twórcze i
społeczne, budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej, organizacja i odnowienie
terenów

zielonych,

obiektów

rekreacyjnych,

ochrona

dziedzictwa

kulturowego,

przystosowanie obiektów do wykorzystania rekreacyjno – turystycznego itp.), a także ich
usytuowanie. W skład zaproponowanych projektów wchodzą zarówno działania inwestycyjne
jak i nieinwestycyjnie.
Realizacja zadań wynikających z Strategii nie spowoduje znaczącego oddziaływania na
środowisko, a czas trwania ich oddziaływań na środowisko powinien zostać ograniczony do
czasu wykonywania prac budowlanych oraz organizacyjnych. Ocenia się, iż planowane
działania nie wpłyną na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia
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ludzi oraz zagrożenia dla środowiska, ani nie spowodują wystąpienia oddziaływań
skumulowanych i transgranicznych. Realizacja zadań wynikających z przedmiotowego
dokumentu zostanie zaprojektowana w taki sposób, by zminimalizować negatywne
oddziaływanie na środowisko, szczególnie w odniesieniu do terenów posiadających znaczenie
dla dziedzictwa przyrodniczego. Działania wynikające z Programu nie stanowią zagrożenia,
jakie określono dla obszarów Natura 2000. Działania takie jak np. inwestycje rewitalizacyjne
ze względu na swój charakter, będą obowiązkowo poddane niezbędnym, wymaganym
prawem procedurom, np. uzyskanie niezbędnych pozwoleń (na budowę), w związku z czym
inwestycje te będą podlegały procesom uzgadniania z organami uprawnionymi do wydawania
takich decyzji/ opinii, co wyeliminuje wystąpienie negatywnego wpływu np. na zachowanie
dziedzictwa kulturowego czy na środowisko przyrodnicze. W przypadku inwestycji mogącej
znacząco oddziaływać na środowisko wnioskodawca będzie zobligowany do uzyskania
stosownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wobec powyższego można
prognozować, iż realizacja projektów, w ramach Strategii będzie zgodna z obowiązującymi
wymogami dotyczącymi ochrony środowiska.
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