UCHWAŁA NR XIV/151/20
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE
z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szamocin na lata 2020 - 2030
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Szamocinie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Szamocin na lata 2020 - 2030, w brzmieniu
określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/61/11 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 września 2011 r.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szamocin na lata 2011 – 2020.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Szwed

Id: 3E78E824-A701-4291-9039-D78BE690AC32. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/151/20
Rady Miejskiej w Szamocinie
z dnia 11 września 2020 r.

STRATEGIA ROZWOJU
GMINY I MIASTA SZAMOCIN

NA LATA 2020-2030

Id: 3E78E824-A701-4291-9039-D78BE690AC32. Podpisany

Strona 1

2

Opracowanie:

Urząd Gminy Szamocin
we współpracy z Wielkopolską Akademią
Nauki i Rozwoju Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Spółka komandytowa
oraz Krajowym Instytutem Jakości.
Strategię Rozwoju Gminy Szamocin na lata
2020-2030
opracowano
w
oparciu
o materiały źródłowe pracowników Urzędu
Miasta i Gminy w Szamocinie oraz
gminnych jednostek organizacyjnych.
Strategia Rozwoju Gminy Szamocin na lata
2020-2030 zawiera dane według stanu na
31 grudnia 2018 roku, o ile nie zaznaczono
inaczej.
Elektroniczna wersja Strategii znajduje się
na stronie internetowej Urzędu Gminy:
https://www.gminaszamocin.pl/ oraz na
stronie BIP: http://bip.gminaszamocin.pl/
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Szanowni Państwo!

W 2020 roku rozpoczęliśmy pracę nad opracowaniem Strategii rozwoju Gminy
Szamocin na lata 2020-2030. Rozpoczęto ją od przeprowadzenia pogłębionej diagnozy
społeczno-gospodarczej naszej gminy, następnie sformułowano wizję i misję rozwoju
gminy, w dalszej kolejności określone zostały cele strategiczne, operacyjne oraz kierunki
działań. Bardzo istotne było wybranie priorytetów, dzięki którym nasza gmina będzie
rozwijać się, lepiej funkcjonować, a przede wszystkim wzrośnie jakość życia mieszkańców
gminy Szamocin. Kluczowe kierunki rozwoju, które zostały opisane w Strategii będą
kontynuowane w kolejnej kadencji przez mojego następcę.
Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w sporządzenie niniejszej Strategii:
mieszkańcom, radnym, sołtysom, pracownikom urzędu. Nasza wspólna działalność
i zaangażowanie pomogły wyznaczyć cele, jakie razem musimy osiągnąć. W
szczególności dziękuję Pani Renacie Młynarczyk, mojej Zastępczyni, która pełniła rolę
Lidera niniejszej Strategii. Przed nami wiele pracy, wyzwań i nowych możliwości, aby
wdrożyć

Strategię

w życie. Liczę, że wspólnie uda nam się zrealizować wszystkie jej założenia i projekty.

Zachęcam Państwa do poświęcenia chwili na lekturę tego istotnego
opracowania.

Eugeniusz Kucner
Burmistrz
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Procedura tworzenia Strategii
Strategia Rozwoju Gminy Szamocin jest formalnym dokumentem, który określa
strategiczne kierunki rozwoju gminy w perspektywie do 2030 roku. Jest ona
komplementarna z innymi dokumentami planistyczno-strategicznymi, które
wdrażane są na terenie gminy. Dokument będzie nadrzędny względem
dokumentów sektorowych dotyczących gminy Szamocin, jednocześnie będzie spójny z
dokumentami wyższego rzędu: Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku i
Krajową Strategią Rozwoju Regionu Regionalnego 2030. Strategia będzie wyznaczała ramy dla
planów i programów powstających w gminie podczas jej obowiązywania.
Strategia Rozwoju Gminy Szamocin na lata 2020-2030 została opracowana na podstawie aktualnych
dokumentów planistycznych, sprawozdań oraz danych statystycznych. Ponadto wzięto pod uwagę
zapisy poprzedniej Strategii Rozwoju, która obowiązywała w latach 2011-2020. Diagnoza
strategiczna została uzupełniona o analizę ankiet wypełnionych przez mieszkańców. Ważnym
źródłem informacji byli członkowie Zespołu Strategicznego, w skład którego wchodzili:
•

Eugeniusz Kucner – Burmistrz

•

Renata Młynarczyk - Zastępca Burmistrza – Lider Strategii

•

Anna Jędraszczak - Skarbnik Gminy

•

Jacek Ratajczak - Inspektor ds. gospodarki komunalnej

•

Kamila Kusz - Referent ds. inwestycji

•

Sławomira Hadaś-Lipska - Podinspektor ds. rozwoju gminy

•

Dariusz Rybarczyk - Dyrektor Szamocińskiego Ośrodka Kultury

•

Michał Jędraszczak - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

•

Adam Gierlikowski - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnej Obsługi
Oświaty

•

Aldona Sałek - Przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

•

Bartosz Goliński - Referent ds. gospodarowania odpadami

•

Kamil Gidaszewski - Sołtys Raczyna

•

Wiesława Szulc - Sołtys Laskowa

•

Grażyna Konwińska - Przewodnicząca KGW Lipa

•

Angelika Ziegenhagen – Sołtys Borowa

•

Sławomir Wołowicz – Radny Gminy Szamocin
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•

Agnieszka Jańczak – Sołtys Lipy

•

Maciej Semrau - Członek Rady Sołeckiej Atanazyn

•

Jarosław Woźniczka – Rolnik

•

Jerzy Przystasz – Sołtys Atanazyna

•

Elżbieta Dziubek - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Atanazynie

•

Franciszek Betański – Sołtys Szamot

•

Hanna Król – trener i konsultant

•

Julia Sokal-Piechocka – Starszy Specjalista ds. rozwoju usług dla JST, Wielkopolska
Akademia Nauki i Rozwoju

Podstawowym dokumentem prawnym określającym zadania gminy, który był wykorzystywany
podczas przygotowywania Strategii jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Ponadto w trakcie prac nad Strategią Zespół ds. Strategii przeanalizował poniższe akty prawne pod
kątem powiązania z celami i kierunkami rozwoju opisanymi w Strategii:
•

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

•

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

•

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

•

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

•

ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;

•

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

•

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

•

ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

•

ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Etapy prac nad Strategią
Prace nad Strategią rozpoczęto w styczniu 2020 roku, kiedy to Burmistrz gminy
podjął decyzję o przystąpieniu do opracowywania dokumentu. Proces tworzenia
Strategii poprzedzono diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, którą
pogłębiano podczas warsztatów strategicznych oraz badania ankietowego. Na
tej podstawie dokonano analizy strategicznej, która była podstawą do określenia celów
strategicznych. Te z kolei zostały podzielone na cele operacyjne, a dla nich wyznaczono działania,
których realizacja wpłynie na osiągnięcie postawionych celów. Te zagadnienia również
skonsultowano z Zespołem Strategicznym i w czerwcu 2020 roku przygotowano projekt dokumentu
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strategicznego. Następnie, przywiązując dużą wagę do uspołecznienia strategii, tekst udostępniono
mieszkańcom,

z

prośbą

o zapoznanie się i przekazanie uwag. Ostateczny dokument uwzględnia opinię mieszkańców gminy.

Poniżej przedstawiono poszczególne etapy procesu strategicznego.

Powołanie Zespołu ds. Strategii
Spotkanie robocze - 28.01.2020 r.
Analiza dokumentów oraz danych statystycznych
Warsztaty z Zespołem ds. Strategii - 18.02.2020 r.
Badanie ankietowe
Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy
Analiza strategiczna, wnioski i priorytety rozwoju
Opracowanie misji, wizji i celów Strategii
Opracowanie przykładowych działań
Konsultacje celów i działań z Zespołem ds. Strategii
Projekt Strategii
Konsultacje społeczne projektu Strategii
Uchwalenie Strategii
Wdrażanie Strategii
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Informacje ogólne
Gmina miejsko-wiejska Szamocin położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie
chodzieskim. Gmina sąsiaduje z następującymi gminami: Białośliwiem, Chodzieżą, Gołańczą,
Margoninem, Miasteczkiem Krajeńskim, Wyrzyskiem. Północną granicę gminy Szamocin stanowi
rzeka Noteć. W skład gminy wchodzi 12 sołectw: Atanazyn, Borowo, Heliodorowo, Jaktorowo,
Laskowo, Lipa, Lipia Góra, Nałęcza, Nowy Dwór, Raczyn, Swoboda, Szamoty. 3 sołectwa posiadają
własne sołeckie strategie rozwoju sporządzone w ramach projektu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
Pozostałe miejscowości to: Antoniny, Borówki, Jaktorówko, Józefowice, Józefowo, Józefy, Kosarzyn,
Leśniczówka, Mielimąka, Nadolnik, Nowy Młyn, Piłka, Sokolec, Strzelczyki, Śluza-Krostkowo,
Weśrednik.
Pierwszy dokument ustalający granice diecezji poznańskiej, w którym wymienione jest Szamoczino
– osada rybacka na Pałukach, pochodzi z 15 maja 1364 r. Przez wiele stuleci dobra szamocińskie
stanowiły własność prywatną. W 1772 r. Szamocin z całym obszarem nadnoteckim przeszedł pod
panowanie pruskie. Pod koniec XVIII w. miasto zaczęło nabierać wyglądu, który przetrwał do dziś.
W 1795 r. wytyczone zostały szerokie ulice (obecnie Hallera, Paderewskiego, Marcinkowskiego)
oraz rozległe place – Rynek i Plac Wolności. W 1798 r. z funduszy magistrackich zbudowany został
most na Noteci. Majątek szamociński w XIX w. przechodził z rąk do rąk. Ostatnimi polskimi jego
właścicielami byli Raczyńscy, którzy władali nim do 1819 r. Początek XX w. zaznaczył się wieloma
inwestycjami – budowano urządzenia komunalne (np. zamontowane zostały trzy pierwsze pompy
w miejsce studni), brukowano ulice, stawiano gmachy użyteczności publicznej. Niezwykle ważnym
wydarzeniem była budowa sieci elektrycznej i założenie telefonów. W 1903 r. w Szamocinie
zabłysło światło elektryczne, zainstalowane zostało oświetlenie ulic. Kolejnym krokiem milowym
było uruchomienie w 1908 r. linii kolejowej Chodzież – Gołańcz z przystankiem w Szamocinie. 19
stycznia 1920 r. do miasta wkroczyło wojsko polskie i Szamocin ponownie stał się częścią Polski. We
wrześniu 1939 r. okolice Szamocina zostały objęte działaniami wojennymi. Po wojnie zaczął się
proces odbudowy polskiego życia społecznego i gospodarczego, który trwał kilka lat, ponieważ
miasto było zdewastowane. W lipcu 1945 r. przystąpiono do organizacji tradycyjnych targów i
jarmarków.
Powierzchnia gminy Szamocin wynosi 125,46 km2, co stanowi ok. 18,2% powierzchni powiatu
chodzieskiego. W strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy dominują tereny zabudowane
(w części miejskiej gminy), z kolei w części wiejskiej gminy znajdują się głównie trwałe użytki
zielone, lasy oraz nieużytki. W strukturze gruntów dominują użytki rolne (ponad połowa
powierzchni gminy):
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•

użytki rolne – 6865,0 ha (53,2 %), w tym:
o

grunty orne – 3287,4 ha,

o

sady – 1,55 ha,

o

łąki, pastwiska – 3576,1 ha,

•

grunty leśne ogółem – 2699,3 ha (20,9 %),

•

zadrzewienia – 197,4 ha (1,5%),

•

grunty zabudowane – 448,0 ha (3,5%),

•

tereny komunikacji – 434,3 ha (3,4%),

•

nieużytki – 1682,5 ha (13,0%),

•

wody powierzchniowe – 581,8 ha (4,5%).

Ponad 50% stanowią obszary objęte ochroną prawną, do których zalicza się:
•

obszar SOO Natura 2000 „Dolina Noteci”,

•

obszar OSO Natura 2000 „Dolina Środkowej Noteci Kanału Bydgoskiego”,

•

obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Noteci".

Obszary chronione charakteryzują się różnorodną oraz bogatą florą i fauną. Zamieszkuje je m. in.
150 gatunków ptactwa wodnego. W okolicznych lasach znajduje się aż 50 pomników przyrody.
Pomnikami przyrody są całe grupy drzew na obszarze chronionego krajobrazu wspomnianej wyżej
"Doliny Noteci" i północnej granicy gminy, łącznie 330 drzew. Ochronie prawnej podlegają liczne
gatunki grzybów, porostów i mszaków, roślin naczyniowych oraz zwierząt. Ścisłą ochroną objęte są
tak rzadkie rośliny, jak: jarząb brekinia, lilia złotogłów, widłaki, kosaciec, barwinek pospolity.
Struktura powierzchni kształtuje się następująco:
•

łąki - 37% powierzchni gminy,

•

pola - 28% powierzchni gminy,

•

lasy - prawie 24% powierzchni gminy,

•

ekosystemy wodne zajmują 5,4% powierzchni.

Wody są czyste i nadają się do rekreacyjnego użytkowania, zarówno jako szlaki kajakowe, jak
i kąpieliska. Liczba miejsc noclegowych całorocznych w turystycznych obiektach noclegowych
wynosi 70.
Gminami partnerskimi są: gmina Grasberg z Niemiec oraz gmina Złoty Stok z Dolnego Śląska.
Jednocześnie gmina Szamocin należy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb oraz do
Stowarzyszenia „Dolina Noteci”.
W gminie do 2023 roku obowiązuje gminny program rewitalizacji. Został w nim wyznaczony obszar
zdegradowany zajmujący powierzchnię 1282,76 ha (10,22% powierzchni gminy) i jest
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zamieszkiwany przez 1 966 osób (26,28% ludności gminy). Obszar ten obejmuje część miasta
Szamocin oraz sołectwo Jaktorowo.
W Strategii Województwa Wielkopolskiego gmina została zakwalifikowana do północnozachodniego Obszaru Funkcjonalnego. Głównymi jednostkami osadniczymi tego obszaru są Piła,
Chodzież, Międzychód, Trzcianka i Złotów. Terytorium wyróżnia wysoki udział terenów cennych
przyrodniczo na tle województwa. W granicach obszaru wyodrębnia się rejony o dużych zwartych
kompleksach leśnych (Puszcza Notecka, Puszcza nad Drawą, Puszcza nad Gwdą, Pojezierze
Międzychodzko-Pniewskie, Dolina Noteci). Z uwagi na szczególne walory przyrodnicze
i środowiskowe zaleca się, aby rolnictwo na tym terenie miało charakter ekologiczny.
Mapa 1. Położenie gminy Szamocin

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Na terenie gminy krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne – drogi wojewódzkie nr 190 i 191.
Szamocin oddalony jest o około 15 km od Chodzieży, przez którą przebiega droga główna nr 11
z Poznania w kierunku Koszalina. Z Szamocina do Chodzieży prowadzi droga wojewódzka 191.
Podróż nią pomiędzy miejscowościami zajmuje około 15 minut. Również w odległości około 15 km
od Szamocina, na północ, przebiega droga nr 10 ze Szczecina do Bydgoszczy.
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Tabela 1. Drogi występujące na terenie gminy w km
WYSZCZEGÓLNIENIE

UTWARDZONE KM

GRUNTOWE KM

DROGI GMINNE

45,59

17,33

DROGI POWIATOWE

15,25

-

DROGI WOJEWÓDZKIE

27,00

-

ŁĄCZNIE

87,84

17,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Położenie komunikacyjne wyznacza także sieć dróg kolejowych. Szamocin leży w odległości
zaledwie 7 km od magistrali kolejowej Szczecin - Piła- Bydgoszcz oraz 15 km od linii z Poznania
przebiegającej przez Chodzież na Pomorze (Koszalin, Kołobrzeg, Słupsk). Na terenie gminy nie ma
stacji kolejowej, znajduje się tylko dworzec PKS. Codziennie, minimum raz na godzinę, kursuje
autobus z Szamocina do Chodzieży obsługiwany przez prywatnego przewoźnika. Dodatkowo gmina
posiada dobre połączenie z miastem Piła – samochodem podróż pomiędzy miastami trwa około 40
min. Droga samochodem z Szamocina do Poznania – głównego ośrodka miejskiego województwa
wielkopolskiego zajmuje około 1,5 godz. Podobny czas należy poświęcić na podróż PKP z Chodzieży.
Dziennie do Poznania jest od 12 do 14 połączeń.
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Demografia

W gminie Szamocin na przestrzeni 8 lat zauważyć należy zmiany w liczbie mieszkańców gminy
z 7 562 osób w 2011 roku do 7508 w 2018 roku (spadek o 55 osób).

Wykres 1. Liczba ludności w gminie Szamocin w latach 2011-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Istotnym wskaźnikiem jest liczba kobiet zamieszkujących gminę w wieku 25-34 lat. W
analizowanym okresie nastąpił znaczący spadek – prawie o 18% mieszkanek gminy w
wspomnianym przedziale wiekowym. Jest to niekorzystne zjawisko, które skutkuje m. in. niższym
przyrostem naturalnym. To właśnie kobiety w przedziale wieku 25-34 najczęściej rodzą dzieci.
Dodatkowo są również aktywne zawodowo. Spadek nastąpił również wśród liczby mężczyzn w tym
samym

przedziale

wiekowym

o 13,5% z 646 w 2011 roku do 569 w 2018 roku.
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Wykres 2. Liczba kobiet i mężczyzn w wieku 25-34 lat w gminie Szamocin w latach 2011-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Istotnym wskaźnikiem jest saldo migracji na 1000 ludności. W 2018 roku w gminie Szamocin
wynosiło -1,72 osoby, co oznacza, że więcej osób emigrowało z terenu gminy, niż do niej
imigrowało. Dodatkowo ujemnym saldem charakteryzuje się cały powiat chodzieski. Natomiast w
województwie wielkopolskim w latach 2011-2018 nastąpił nieznaczny wzrost liczny ludności (dla
2015 roku GUS nie prowadził analiz, stąd brak danych z tego roku na poniższym wykresie).
Wykres 3. Saldo migracji ogółem na 1000 ludności w latach 2011-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Jednocześnie w gminie Szamocin od 2011 roku nastąpiła zmiana struktury ludności wg
ekonomicznych grup wieku – wykres 4. Zgodnie z ogólnopolskimi i europejskimi trendami zauważyć
można starzenie się społeczeństwa. W 2011 roku osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 13,8%
mieszkańców, a w 2018 roku odsetek ten wzrósł do 17,6%. Spadek nastąpił zarówno w grupie osób
w wieku produkcyjnym, jak i przedprodukcyjnym. Sytuacja w gminie jest lepsza niż w powiecie,
gdzie odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w 2018 roku wynosił 19,9% i w województwie, w
którym 20% mieszkańców stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym.

Wykres 4. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w latach 2011-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Trend związany ze starzeniem się społeczeństwa dobrze ilustruje współczynnik obciążenia
demograficznego osobami starszymi, który oznacza stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym
do liczby osób w wieku produkcyjnym. W gminie Szamocin, powiecie chodzieskim oraz
województwie wielkopolskim nastąpił wzrost tego współczynnika w analizowanym okresie.
W gminie Szamocin wskaźnik jest niższy niż w województwie i powiecie.
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Wykres 5. Stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym
w roku 2011 oraz 2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Dodatkowo zwrócić uwagę należy na przyrost naturalny na 1000 ludności – w 2018 roku w gminie
był on ujemny i wyniósł -1,60. Natomiast w pozostałych analizowanych jednostkach samorządu
terytorialnego dodatni: powiat chodzieski – 0,40, województwo wielkopolskie – 1,60. Z Prognozy
ludności gmin na lata 2017-2030 opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 2030
roku w gminie Szamocin będzie nadal ujemny przyrost naturalny na poziomie -12 osób. Według
Prognozy gminę ma zamieszkiwać w 2030 roku 7390 osób, czyli o 182 osoby mniej niż w 2018 roku.
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Finanse
Budżet Gminy na 2020 rok kształtuje się następująco:
I.

Dochody – 42 695 100,00 zł, w tym:

II.

•

dochody bieżące – 35 544 516,00 zł

•

dochody majątkowe – 7 150 584,00 zł

Wydatki – 45 232 250, 45 zł, w tym:
•

wydatki bieżące – 33 389 450, 45 zł

•

wydatki majątkowe – 11 842 800,00 zł

Wysokość dochodów i wydatków w minionych latach przedstawia wykres nr 6. Od 2014 roku
wzrosły zarówno dochody – o 41%, jak i wydatki gminy – 40%.
Wykres 6. Dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2014-2019 w tys. zł
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG Szamocin
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Zaplanowany deficyt budżetowy w 2020 roku wynosi 2 537 150,45 zł, zostanie on sfinansowany
z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił
wzrost poziomu długoterminowego zadłużenia, jednak w latach 2014-2018 gmina Szamocin
przeznaczyła prawie 22 mln zł na wydatki inwestycyjne, a w samym 2019 roku ponad 4,9 mln zł.
Wykres 7. Poziom zadłużenia gminy w latach 2014-2019 w tys. zł
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG Szamocin

Wykres nr 8 przedstawia strukturę dochodów gminy Szamocin z podziałem na dochody własne
(dochody, na których kształtowanie gmina ma wpływ), udziały w podatkach centralnych (PIT i CIT)
oraz dotacje i subwencje (dochody przekazywane gminie przez administrację rządową). Średni
udział dochodów własnych w latach 2014-2019 stanowił 30% dochodów ogółem. Od 2016 roku
nastąpił znaczący wzrost udziału dotacji celowych – ma to związek z przyznaniem dodatkowego
świadczenia dla rodzin - „500+”. W 2019 roku dochody własne w gminie Szamocin w przeliczeniu
na 1 mieszkańca wynosiły 1 475,34zł, a w 2014 roku 981,43 zł – wzrost o 493,91 zł (50%). W 2018
roku gmina Szamocin pozyskała aż 1,20 mln zł środków w ramach programów i projektów unijnych, a
2019 roku 255 tys. zł. Od 2014 roku gmina pozyskała ponad 2,5 mln zł w ramach projektów
realizowanych przy udziale budżetu UE. Gmina realizowała zarówno projekty dofinansowane z
Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa

Wielkopolskiego, jak i Programu

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” czy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Wykres 8. Struktura dochodów gminy Szamocin w latach 2014-2019 (kwoty w tys. zł)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela nr 2 prezentuje stawki podatku od nieruchomości w gminie Szamocin w 2020 roku. Stawki
gminne zostały zestawione z maksymalną stawką, jaką mógł przyjąć samorząd.
Tabela 2. Stawki podatku od nieruchomości w gminie w 2020 roku
Stawka gminy
na 2020 r.

Stawka max
na 2020 r.

Udział w stawce

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,90 zł

0,95 zł

0,95

pod wodami

4,80 zł

4,80 zł

1,00

pozostałych

0,25 zł

0,50 zł

0,50

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji

3,15 zł

3,15 zł

1,00

mieszkalnych

0,81 zł

0,81 zł

1,00

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

20,84 zł

23,90 zł

0,87

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

11,18 zł

11,18 zł

1,00

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

4,87 zł

4,87 zł

1,00

pozostałych

8,05 zł

8,05 zł

1,00

od gruntów:

od budynków lub ich części:

Źródło: opracowanie własne na podstawie przyjętych uchwał
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Gmina Szamocin przyjmuje maksymalne stawki podatku od nieruchomości w zakresie:
•

gruntów: gruntów pod wodami i gruntów niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji,

•

nieruchomości: nieruchomości mieszkalnych, zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym oraz związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Ministerstwo Finansów prezentuje corocznie wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na
jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin - wskaźniki G stanowiące podstawę do wyliczenia
rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na dany rok odpowiednio dla
poszczególnych gmin. Wskaźnik G dla gminy Szamocin w przeciągu ostatnich lat był niższy
w stosunku do średniej krajowej. Jednocześnie wartość wskaźnika dla gminy wzrosła z 723,68 zł dla
2014 roku do 1 149,90 zł dla 2020 roku.
Tabela 3. Wskaźnik G w latach 2018-2020
ROK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Wskaźnik Gg dla kraju
1 358,98
1 435,18
1 514,27
1 596,67
1 668,68
1790,33
1956,15

Wskaźnik G dla gminy
723,68
782,46
800,56
903,96
966,72
1044,16
1149,90

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów

W strukturze wydatków gminy również nastąpiły zmiany (wykres nr 9).

Ze względu na

wprowadzenie świadczenia „500+” w 2016 roku nastąpił znaczący wzrost w dziale związanym z
pomocą społeczną. Od 2017 roku natomiast świadczenie to jest księgowane w dziale rodzina. W
analizowanym okresie największą grupę wydatków stanowią te związane z oświatą i wychowaniem
– ich udział w wydatkach ogółem zmniejsza się, jednak wartościowo nastąpił wzrost. Wydatki te w
części pokrywane są z subwencji oświatowej. W 2019 roku subwencja wyniosła 7 684 tys. zł, a
wydatki na oświatę i wychowanie 12 180 tys. zł. Największy spadek zarówno udziału, jak i wartości
nastąpił w dziale związanym z pomocą społeczną. Ma to związek ze spadkiem liczby osób
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Dużą zmianę zauważyć można również w grupie
wydatków związanych z transportem i łącznością – w 2016 roku wydatki te wyniosły blisko 3 mln zł,
a w 2018 niespełna 600 tys. Wydatki te dotyczą projektów związanych z budową/modernizacją
dróg gminnych. W pozostałych wydatkach ujęte są wydatki, które nie przekraczają miliona złotych
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w przeciągu roku. Zaliczamy do nich, m. in wydatki związane z turystyką, obsługą długu publicznego
czy edukacyjną opieką wychowawczą.
Wykres 9. Struktura wydatków budżetu gminy w latach 2014-2019 (kwoty w tys. zł)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W celu włączenia mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie gminą został wprowadzony obok
funduszu sołeckiego również budżet obywatelski. Z funduszu sołeckiego finansowane są np. zadania
związane z budową chodnika, utrzymaniem zieleni, organizacją imprez, utrzymaniem
i wyposażeniem świetlic wiejskich. W 2019 roku zdecydowano, że na budżet obywatelski na rok
2020 zostanie przeznaczona kwota 200 tys. zł.
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Gospodarka i rynek pracy
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2018 roku
wynosił 5,80%. Był wyższy niż średnia dla powiatu, która wynosiła 4,60%. W szczególności wysoki
był udział zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w liczbie kobiet w wieku produkcyjnym – 8,40%
(w powiecie 6,20%). Ogółem 270 osób zarejestrowanych było jako bezrobotni, w tym 90 mężczyzn
i aż 180 kobiet. Podobnie dysproporcje występowały w powiecie chodzieskim: 500 bezrobotnych
mężczyzn i 826 bezrobotnych kobiet.

Korzystnym zjawiskiem jest spadek liczby osób

zarejestrowanych jako bezrobotne: w 2012 roku zarejestrowanych bezrobotnych było 624
mieszkańców, a w 2018 roku 270 – spadek o ponad 57%.
Wykres 10. Bezrobotni zarejestrowani w gminie Szamocin w latach 2011-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Gmina charakteryzuje się stosunkowo niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości. Na tle powiatu
i województwa w gminie jest znacznie mniej podmiotów wpisanych do rejestru REGON, co obrazuje
wykres nr 11 na kolejnej stronie. W 2018 roku na 10 tys. ludności w gminie było 726 podmiotów
wpisanych do rejestru REGON, a powiecie 958 a w województwie 1 230. Na terenie gminy
zarejestrowanych w 2018 roku było ogólnie 545 podmiotów w rejestrze REGON, z czego 13
w sektorze publicznych, a 529 w prywatnym., 3 podmioty stanowiły powiatowe samorządowe
jednostki organizacyjne. 103 to osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości
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prawnej, a 442 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Liczba ta od 2011 roku wzrosła
o 68 podmiotów.
Dominują małe przedsiębiorstwa, ale jest kilkanaście średnich i większych firm, które zatrudniają po
kilkadziesiąt osób. Największymi przedsiębiorstwami są zakłady chowu indyków, fabryka mebli,
zakład produkujący opakowania i kontenery metalowe. Gmina posiada dobrze rozwiniętą
zabudowę produkcyjną, składową i magazynową, głównie wyznaczoną w Szamocinie oraz
niewielkie

tereny

w miejscowości Nałęcza, Strzelczyki, Jaktorowo.
Wykres 11. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w latach 2011-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Około 4,0% podmiotów jako rodzaj działalności deklaruje rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo (ogólnie w powiecie ten rodzaj działalności deklaruje ok. 3,5% podmiotów), jako przemysł
i budownictwo swój rodzaj działalności deklaruje ok. 24% podmiotów, a około 72% podmiotów
w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. Wśród osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą w gminie Szamocin najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej
działalności są: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle (35,0%) oraz budownictwo (15,6%). W rolnictwie pracuje niespełna 20% osób
zatrudnionych na terenie gminy, najwięcej, bo blisko 45% pracuje w przemyśle i budownictwie. Na
terenie gminy działalność rolnicza związana jest głównie z uprawą warzyw: kapusty, kalafiorów,
marchewki i pietruszki.
Wskaźnik osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 10 tys. ludności
w gminie w 2018 roku wynosił 589. Był niższy niż wartość dla powiatu, która wynosiła 750. Również
liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na
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10 tys. ludności jest niższa dla gminy niż dla powiatu oraz województwa, co obrazuje wykres nr 12.
Jednocześnie w gminie Szamocin corocznie rejestrują się nowe podmioty. Na początku
analizowanego okresu było ich 90, najmniej – tylko 57 podmiotów zostało zarejestrowanych w
2016 roku.
Wykres 12. Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w latach 20112018
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Infrastruktura
Odsetek ludności korzystającej z poszczególnych instalacji wynosi odpowiednio:
•

wodociągowej – 99,90% (powiat 99,3%),

•

kanalizacyjnej – 75,60% (powiat 81,70%),

•

gazowej – 27,00% (powiat 61,10%).

Gmina Szamocin jest zwodociągowana prawie w 100%. Sieć wodociągowa liczy około 133,50 km,
dostarczając wodę do około 2 100 gospodarstw domowych. W przeważającej większości wykonana
jest z rur PCV (około 80%). Ponad 90% sieci wodociągowych jest starsza niż 20 lat. Na terenie
miasta około 70% sieci wodociągowej zostało wybudowane ponad 30 lat temu.

Cała sieć

wodociągowa na terenie gminy jest ze sobą połączona, co w razie potrzeby umożliwia zasilanie jej z
dowolnej stacji uzdatniania wody. Sieć kanalizacji sanitarnej, długości około 39,5 km, obejmuje
swoim zasięgiem miejscowości Szamocin, Laskowo oraz Atanazyn. Nieczystości trafiają za jej
pośrednictwem do oczyszczalni ścieków w Szamocinie znajdującej się przy ul. Topolowej. Korzysta z
niej 4700 osób. Reszta osób korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków lub szamba.
Oczyszczalnia ścieków wymaga przeprowadzenia gruntownej modernizacji oraz przebudowy i
zwiększenia przepustowości. Obiekt w obecnym stanienie gwarantuje uzyskania, wymaganych
prawem, parametrów oczyszczonych ścieków. W 2018 roku wykonano dokumentację projektową
dla zadania „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Szamocinie”. W roku
2019 zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. Sieć kanalizacji deszczowej
liczy około 5 km długości i jest zlokalizowana wyłącznie na terenie Szamocina. W 2018 roku
zamontowano urządzenie oczyszczające na kolektorze wód deszczowych.
Dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Szamocinie. ZGKiM jest również zarządcą nieruchomości, które należą do gminy.
W 2018 roku został przyjęty Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Szamocin na lata 2019 – 2024. Program zakłada:
•

dbałość o istniejący zasób mieszkaniowy i poprawę stanu technicznego. Obecnie
w posiadaniu gminy jest 38 budynków i 66 mieszkań;

•

podejmowanie działań mających na celu zwiększenie skuteczności egzekucji należności
w zakresie najmu lokali mieszkalnych;

•

brak zmian lokali związanych z remontami budynków i lokali;
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•

sprzedaż lokali – do 2024 roku zaplanowano sprzedaż 10 lokali mieszkalnych. Bezpośredni
wpływ na tempo sprzedaży lokali mieszkalnych będzie miała aktualna sytuacja gospodarcza
w gminie Szamocin.

Do sieci gazowej w 2018 roku przyłączonych było 27% mieszkańców gminy. W 2019 roku
zakończono inwestycje związaną z budową gazociągu średniego ciśnienia dla terenu budynków
mieszkalnych jednorodzinnych w pasie drogowym ul. Rolnej w Szamocinie.
W gminie jest 2 130 mieszkań, a ich średnia powierzchnia wynosi 90,90 m2 (w powiecie średnia
powierzchnia mieszkania wynosi 83,90 m2). Od 2011 do 2018 roku oddano w gminie do użytku 98
nowych mieszkań, w samym 2018 roku 16. Od 2011 roku nastąpił wzrost liczby mieszkań na terenie
gminy o 5,5%, dla porównania w powiecie wzrost wyniósł ponad 6%, a w województwie ponad 8%.
Wykres 13. Mieszkania na 1000 mieszkańców w latach 2011-2018
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Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę w analizowanym okresie
zwiększyła się – z 23,7 m2 do 25,8 m2, natomiast nadal jest niższa niż średnia dla powiatu – 26,6 m2
w 2018 roku i województwa – 28,7 m2 w 2018 roku. Jednocześnie spadła przeciętna liczba osób
przypadająca na 1 mieszkanie – z 3,72 osób do 3,52 osób.
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28

Wykres 14. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w latach 2011-2018
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Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
w powierzchni ogółem wynosi 1,7%. W 2018 roku przyjęto zaktualizowane Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego. Według przyjętego Studium maksymalne w skali
gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową, powiększone o 30% (w ha) wynosi
453,53 ha. W roku 2018 wszystkie wnioski o ustalenie warunków zabudowy, zostały rozpatrzone
pozytywnie i wydano 60 decyzji. Składane były one głównie przez osoby fizyczne. Przeważająca
większość złożonych wniosków dotyczyła zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dodatkowo
wpłynęło 11 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – wszystkie zostały
rozpatrzone pozytywnie.
Gmina Szamocin nie należy do żadnego związku komunalnego związanego z gospodarką odpadami.
Odbiorem odpadów zajmuje się wyłoniona w drodze przetargu firma zewnętrzna. Na terenie
gminy, przy ul. Topolowej w Szamocinie działa punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Na podstawie złożonych do Urzędu Miasta i Gminy Szamocin deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono, iż systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi objętych jest 6 346 mieszkańców z czego 56,1% tj. 3 560 osób stanowi ludność
miejska,
a 43,9% tj. 2 786 osoby stanowią mieszkańcy gminy (stan na 31 grudzień 2018 r.).
Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych a zadeklarowanych w złożonych deklaracjach
wynika z faktu pobierania przez dzieci i młodzież nauki poza terenem gminy Szamocin. Analogiczna
sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę
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przebywają poza terenem gminy. W celu weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzone są działania wyjaśniające.
W gminie Szamocin zauważalny jest wzrost masy odpadów selektywnie zebranych, takich jak szkło
– wzrost o 16,48%, papier i tektura – wzrost o 33,91% oraz tworzywa sztuczne – wzrost o 33,39%.
Gmina osiągnęła w 2018 roku poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych na poziomie 33%. Jest to dobry wynik, ponieważ dopuszczalny
minimalny poziom recyklingu odpadów wynikający z przepisów unijnych wynosił 30%.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż masa zmieszanych odpadów komunalnych w stosunku do roku
2017 uległa zmniejszeniu. Liczba zmieszanych odpadów odebrana z terenu gminy w 2018 roku
wyniosła 1885,1 Mg, a w 2017 roku 1993,56 Mg (w 2012 roku 1885,1 Mg). Odnotowany spadek
zmieszanych odpadów pomiędzy 2018 a 2017 rokiem wyniósł 97,48 Mg.
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Edukacja
W roku szkolnym 2018/2019 na terenie gminy Szamocin działały 3 szkoły podstawowe (2 publiczne,
1 niepubliczna), w których w 39 oddziałach uczyło się 712 uczniów (co stanowi 16,70% uczniów
w powiecie), w tym 84 w klasach pierwszych. Funkcjonowało również 5 oddziałów gimnazjalnych,
do których uczęszczało 116 uczniów (odpowiada to 22,30% gimnazjalistów w powiecie).
Szkoła Podstawowa w Szamocinie mieści się w kompleksie budynków oddanych do użytku w 1985
roku. Szkoła posiada 100 m bieżnię tartanową, rzutnię do kuli oraz plac zabaw dla dzieci. Uczniowie
mogą także korzystać z przyległej do szkoły hali widowiskowo-sportowej. Do dyspozycji jest również
znajdujący się przy szkole kompleks boisk ORLIK składający się z boiska do piłki nożnej
ze sztuczną nawierzchnią oraz boiska wielofunkcyjnego.
Szkoła Podstawowa w Lipiej Górze swoją działalność dydaktyczną prowadzi w budynku
wybudowanym na początku XX wieku, systematycznie modernizowanym, do którego w roku 2002
dobudowano salę gimnastyczną o pow. ok. 290 m2. Przy szkole znajduje się trawiaste boisko
sportowe, ziemna bieżnia i skocznia w dal. Na placach rekreacyjnych znajduje się siłownia
zewnętrza
i plac zabaw dla dzieci.
Przy Szkole Podstawowej w Szamocinie działają dwie świetlice szkolne, w której opiekę nad
uczniami sprawuje dwóch wychowawców. Przy Szkole Podstawowej w Lipiej Górze nauczyciele
sprawują opiekę nad uczniami oczekującymi na dowozy.
Na dowozy do szkół w 2018 roku gmina przeznaczyła kwotę 374 713,91 zł. Do szkoły w Szamocinie
dowożonych jest 214 uczniów, a do szkoły w Lipiej Górze 120. Większość uczniów, żeby dotrzeć do
szkoły musi pokonać dystans ok. 5 km.
Tabela 4 przedstawia średnie wyniki z egzaminu gimnazjalnego oraz ósmoklasistów w roku
szkolnym 2018/2019. Zarówno gimnazjaliści jak i uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej
osiągnęli słabsze wyniki niż ich rówieśnicy w powiecie chodzieskim i województwie wielkopolskim.
Zaznaczyć należy, że do średniego wyniku dla gminy wliczane są również wyniki uczniów
uczęszczających do szkoły niepublicznej. W szkołach prowadzonych przez gminę nie był
przeprowadzany egzamin z języka niemieckiego (język niemiecki jest prowadzony w szkołach, ale
uczniowie zadeklarowali zdawanie egzaminów z języka angielskiego). W szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę były duże dysproporcje w wynikach.
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Tabela 4. Wyniki egzaminacyjne gimnazjalistów i ósmoklasistów w roku szkolnym 2018/2019 w %
ZAKRES

SP

SP

W

W LIPIEJ

SZAMOCINIE

GÓRZE

GMINA

POWIAT

WOJEWÓDZTWO

EGZAMIN GIMNAZJALISTY %
HISTORIA I WOS

34,68

53,00

49,58

53,22

58,03

JĘZYK POLSKI

61,57

58,10

51,93

56,36

61,23

50,00

47,90

43,14

46,07

49,00

42,03

39,90

34,04

37,17

41,33

70,70

59,75

68,88 i

62,98 i

I 54,88

(tylko
podstawowy)

54,27

51,22

PRZEDMIOTY
PRZYRODNICZE
MATEMATYKA
JĘZYK ANGIELSKI (poziom
podstawowy
rozszerzony)

i

66,36 i 51,06

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY %
JĘZYK POLSKI

64,00

54,00

53,59

54,62

61,04

MATEMATYKA

42,20

29,32

34,77

38,62

43,07

JĘZYK ANGIELSKI

55,94

46,89

53,59

54,10

56,28
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Gmina w 2018 roku otrzymała subwencję oświatową w wysokości 7 689 301 zł, z czego kwota
470 385 48 zł została naliczona dla dzieci w przedszkolach. Zgodnie z informacją w SIO subwencja
oświatowa obejmowała również 55 uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Szamocinie.
Wydatki związane z oświatą i wychowaniem w 2018 roku wyniosły 12 798 tys. zł. Gmina również
udzieliła dotacji w 2018 roku dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 496 244,04 zł oraz
w kwocie 3 838,08 zł na dotację podręcznikową.
W roku szkolnym 2018/2019 przyznano stypendia naukowe dla 33 uczniów w łącznej kwocie
6 890,00 zł. Natomiast w roku szkolnym 2017/2018 na stypendia naukowe przeznaczono kwotę
5 250,00 zł, a wspartych nimi zostało 35 uczniów.
Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w 2018 roku wynosił
79,80%. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola zostały przyjęte. Na terenie gminy działają 2
przedszkola: jedno publiczne – z dwoma oddziałami, a drugie niepubliczne:
•

Gminne Przedszkole Publiczne w Szamocinie z oddziałami w:
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•

o

Szamocinie, Pl. Wolności 31,

o

Lipiej Górze 52,

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Gzuba”, Józefowice 38.

W gminnym przedszkolu jest 10 oddziałów (w tym dwa w Lipiej Górze), do których uczęszcza 198
dzieci. Średni roczny koszt utrzymania jednego dziecka w publicznym przedszkolu wynosi 12 311 zł.
Gminne Przedszkole Publiczne w Szamocinie dysponuje 238 miejscami dla dzieci od 3 roku życia
(w szczególnych przypadkach do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 lat). Główny budynek
przedszkolny został oddany do użytku w roku 1981 po roku 2000 przez cały okres funkcjonowania
był poddawany systematycznej modernizacji. W roku 2018 do istniejącego budynku dobudowano
drugi, gdzie znalazły miejsce dwie sale zajęć, jedna sala gimnastyczna szatnia dla dzieci,
pomieszczenie dla logopedy oraz sala dla Klubu Malucha.
Niepubliczne przedszkole Akademia Gzuba dysponuje 32 miejscami przedszkolnymi. Działa od 2016
r. w budynku gminnym dzierżawionym na cele oświatowe i edukacyjne. Gmina przekazała na
podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotację dla niepublicznego przedszkola
w kwocie 275 519,44 zł (740,30 zł miesięcznie na jedno dziecko). Dodatkowo z budżetu gminy
opłacono koszty pobytu jednego dziecka w przedszkolu w Margoninie oraz Budzyniu oraz koszty
wychowania przedszkolnego dwojga dzieci w przedszkolach w Ratajach i Zacharzynie. Ponadto
została przekazana dotacja celowa dla Miasta Chodzież jako refundacja dotacji udzielonych dla
niepublicznych przedszkoli w Chodzieży, do których uczęszczają dzieci z gminy Szamocin. Ponadto
gmina otrzymała 25 224,53 zł z tytułu refundacji dotacji i kosztów wychowania przedszkolnego
świadczonych na terenie gminy Szamocin dla dzieci zamieszkujących inne gminy.
Odsetek dzieci w wieku 0-3 lata objętych opieką w żłobkach w 2018 roku wynosił 5,10%. Z dniem
1 września 2018 roku swoją działalność rozpoczęła nowa placówka opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 - Klub Malucha nr 1 w Szamocinie, który mieści się w nowej części budynku Gminnego
Przedszkola Publicznego przy Pl. Wolności 31 w Szamocinie. W klubie tym utworzono 15 nowych
miejsc opieki. Placówka zatrudnia trzy wykwalifikowane osoby, w tym jedna osoba posiada pełne
kwalifikacje pedagogiczne i jedna jest kwalifikowaną pielęgniarką. Opiekunowie dzieci uiszczają
opłatę 600 zł miesięcznie za pobyt dziecka w Klubie w wymiarze 10 godzin dziennie.
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Usługi społeczne
Organizacją pomocy społecznej zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek
realizuje zadania mające na celu głównie umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie
trudnych sytuacji życiowych. W tym celu, m. in wypłaca zasiłki stałe i czasowe, opłaca pobyt w
Domu Pomocy Społecznej (zlokalizowanym w innych gminach), realizuje usługi opiekuńcze dla
kilkunastu mieszkańców, zapewnia dożywianie uczniów. Na terenie gminy nie działają inne
jednostki organizacyjne pomocy społecznej. W zakresie zasiłków celowych aż 79% wydatków
stanowiły zasiłki celowe specjalne. Skorzystały z nich osoby i rodziny niekwalifikujące się do
pomocy, które jednak z różnych powodów miały niezaspokojone potrzeby np. koszty leczenia z
powodu ciężkich chorób. Średnia wysokość zasiłku specjalnego w 2018 r. wyniosła 611,00 zł.
W gminie zauważyć należy spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej na przestrzeni
ostatnich kilku lat. W 2011 roku z pomocy korzystało 938 osób, a w 2018 roku ponad połowa mniej
– 430 osób. Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem
również spada – w 2018 roku wyniósł 5,70%. Był jednak wyższy niż średnia dla powiatu – 5,10%
i województwa – 4,60%. Najwięcej zasiłków okresowych wypłacanych jest z tytułu bezrobocia –
w 2018 roku wspartych nimi zostało 40 osób. Z powodu niepełnosprawności wypłacono zasiłki dla
10-ciu osób. Na terenie gminy nie działa żaden klub seniora ani dzienny dom pobytu, czy inna
placówka, która ma na celu pomoc i opiekę nad osobami starszymi lub niesamodzielnymi.
Wykres 15. Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej w latach 2011-2018
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W ramach działalności socjalnej realizowane są następujące działania:
•

świadczenia wychowawcze 500+;

•

świadczenie Dobry Start;

•

świadczenia rodzicielskie;

•

świadczenia rodzinne;

•

fundusz alimentacyjny;

•

stypendium szkolne.

W porównaniu z 2014 rokiem w roku 2018 było mniej rodzin, które otrzymywały zasiłki rodzinne na
dzieci. Spadła również liczba dzieci, na które te zasiłki przysługują – w 2014 roku było ich 711,
a w 2018 roku 623.
Tabela 5. Zasiłki rodzinne w latach 2014-2018
Wyszczególnienie
rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci

2014
356

dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny
711
– ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

2015
318

2016
326

2017
332

2018
320

654

665

661

623

W ramach wieloletniego programu pod nazwą Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 20142020 gmina prowadzi pomoc w zakresie dożywiania dla uczniów. W 2018 roku z posiłków
korzystało 106 uczniów oraz 133 osoby, które spełniły kryteria określone w programie.
Na terenie gminy działa Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych. Znajduje się również 1 gabinet
stomatologiczny, który świadczy usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 3 prywatne
gabinety. Zlokalizowany jest także prywatny gabinet oferujący USG i porady psychologiczne.
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Kultura, sport, rekreacja

W gminie Szamocin liczba zarejestrowanych stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych na 10
tys. mieszkańców jest niższa niż powiecie i województwie.
Wykres 16. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców w latach
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Pomimo tego w gminie jest dużo aktywnych mieszkańców, którzy zaangażowani są w różne
przedsięwzięcia. Bardzo prężnie działa Szamociński Ośrodek Kultury, który sprawuje merytoryczną
opiekę nad:
•

35 osobowym Chórem im. Ignacego Jana Paderewskiego,

•

35 osobową Orkiestrą Dętą SZOK,

•

8 osobowym Teatrem „44”, 5 osobowym zespołem folklorystycznym „Babie Lato”,

•

8 osobowym zespołem Seniorskim Teatrem Obrzędowym „Pogodna Jesień”,

•

10 osobowym zespołem wokalnym „Notecianie”,

•

zespołem „Chór Aniołów”,

•

grupą taneczną „Impuls”,

•

sekcją karcianą,

•

kilkunastoma śpiewającymi solistami, zespołami i indywidualnymi twórcami – amatorami.
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Działające pod opieką merytoryczną zespoły i twórcy występują na przeglądach, konkursach,
festiwalach oraz imprezach promując gminę Szamocin w kraju i zagranicą. Jednocześnie
Szamociński Ośrodek Kultury współpracuje ze szkołami, przedszkolami, parafiami. Partnerami
Ośrodka są: stowarzyszenia, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Związek Harcerstwa Polskiego,
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Urząd Miasta i Gminy Szamocin, Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Koło PZERiI, Koło PZW Szamocin, Kółko Rolnicze, rady sołeckie na
terenie gminy Szamocin, zaprzyjaźnione instytucje, lokalne media oraz z partnerską gminą Grasberg
z

Niemiec

i gminą Złoty Stok z Dolnego Śląska. W 2018 roku zorganizowano 136 imprez, w których udział
wzięło prawie 20 tys. osób. Na terenie gminy zlokalizowanych jest 11 świetlic wiejskich, na których
utrzymanie przeznaczone są głównie środki z funduszu sołeckiego.
Tabela 6. Imprezy i liczba ich uczestników w 2018 roku

IMPREZY
UCZESTNICY IMPREZ

POWIAT

GMINA

341

136

52610

19015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zasoby bazowe Szamocińskiego Ośrodka Kultury stanowią również: środowiskowa hala
widowiskowo-sportowa „Nowa Concordia” przy ulicy 19 Stycznia 29 b w Szamocinie (w dzierżawie),
Ośrodek Przywodny nad Jeziorem Siekiera przy ulicy Parkowej w Szamocinie (dzierżawiony przez
inny podmiot gospodarczy), kompleks boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ulicy 19
Stycznia 29 (w dzierżawie) oraz Siłownia przy ulicy 19 Stycznia 10 A w Szamocinie (dzierżawiona
przez lokalne stowarzyszenie).
Na terenie gminy działają 2 biblioteki, których księgozbiór wynosi prawie 28 tys. woluminów,
a zarejestrowanych jest 2244 czytelników. Swoją siedzibę mają również 2 teatry: „Stacja Szamocin”
oraz „Teatr 44”. Dodatkowo utworzona została Rada Seniorów, która została powołana dnia 23
lutego 2018 roku uchwałą nr XXVI/264/18. Rada liczy 15-stu członków. Rada Seniorów podejmuje
działania w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania ich udziału w życiu
społeczności lokalnej.
W KRS zarejestrowanych są 24 stowarzyszenia (w tym 3 w likwidacji):
•

Kółko Rolnicze w Swobodzie,

•

Kółko Rolnicze w Heliodorowie,

•

Kółko Rolnicze w Szamocinie,
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•

Kółko Rolnicze w Szamotach,

•

Kółko Rolnicze w Nałęczy,

•

Kółko Rolnicze w Nowym Dworze,

•

Kółko Rolnicze w Lipiej Górze,

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipie - Nowy Dwór,

•

Społeczne Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży "Ostoja - Jaktorowo" w Likwidacji,

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipiej Górze,

•

Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna Przy Fabryce Krzeseł Bfm Szamocin Sp. z o.o.
w Likwidacji,

•

Towarzystwo Śpiewu Imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Likwidacji,

•

Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Szamocinie,

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Laskowie,

•

Towarzystwo Przyjaciół Lipiej Góry I Okolic,

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Szamocinie,

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Heliodorowie,

•

Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Teatralne „Stacja Szamocin”,

•

Cech Strzelecki – Bractwo Kurkowe w Szamocinie,

•

Klub Sportowy „Sokół” Szamocin,

•

Stowarzyszenie Wyleczonych z Jąkania,

•

Towarzystwo Miłośników Jeziora i Okolic Karpiówki w Laskowie z Siedzibą w Szamocinie,

•

Stowarzyszenie „Otwarte Serca”,

•

Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna – Szamocin”.

Na terenie gminy od 2019 roku działa spółdzielnia socjalna Arkadio. Jej głównymi założycielami są
Miasto i Gmina Szamocin oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Szamocinie. Członkowie spółdzielni
zajmują się pracami porządkowymi, ogrodniczymi i rolnymi, pielęgnacją zieleni oraz
przygotowywaniem i sprzedażą

obiadów. Organizacja

oprócz prowadzenia

działalności

gospodarczej ma także służyć społecznej i zawodowej reintegracji tworzących ją osób.
Gmina jest członkiem Stowarzyszenia Dolina Noteci, które wraz z gminami: Budzyń, Margonin,
Chodzież i Miastem Chodzież tworzy Lokalną Grupę Działania. Jednocześnie wraz z ośmioma
gminami (tj. Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Wągrowiec - gmina wiejska, Gołańcz, Margonin,
Szamocin i Wyrzysk) działa w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”. Oba Stowarzyszenia mają
na celu realizację założeń ich lokalnych strategii. Na realizację zamierzonych działań organizacje
otrzymują środki z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
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Gmina może poszczycić się drużyną hokejową Siekiera Szamocin, która ma bogatą historię. Tradycja
hokejowa przyczyniła się do powstania w Szamocinie lodowiska (obiekt działa w sezonie jesiennozimowym). Jego budowa to efekt głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017.
Natomiast na hali sportowej odbywają się treningi drużyny piłki ręcznej - Handball Concordia
Szamocin. W 2019 roku rozegrano I Turniej Piłki Ręcznej Mężczyzn w Nowej Concordii w
Szamocinie. Organizatorami turnieju byli: Burmistrz Szamocina, Szamociński Ośrodek Kultury i
Handball Concordia Szamocin.
Gmina w latach 2016-2019 realizowała Program współpracy Gminy Szamocin z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 –
2019. W ramach niego ogłaszała konkurs na realizację zadań związanych z:
•

wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu,

•

działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych,

•

porządkiem i bezpieczeństwem publicznym.

Na 2020 rok przyjęto również Program współpracy Gminy Szamocin z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w ramach
którego mają zostać realizowane zadania, których celem jest wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu. Pierwszy konkurs został ogłoszony pod koniec 2019 roku - wpłynęły trzy oferty na
realizację zadań publicznych gminy Szamocin pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu”. Oferty te jednak nie spełniały wszystkich wymagań formalnych, w związku z
czym zostały odrzucone i nie były poddawane ocenie merytorycznej. 21 lutego 2020 roku
Zarządzeniem Burmistrza konkurs ten został ogłoszony ponownie. Także wpłynęły 3 te same oferty
na zadanie "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu". Z przedstawionych ofert
komisja wybrała ofertę Klubu Sportowego Sokół Szamocin, ponieważ obejmowało kompleksowe
zadanie (2 pozostałe oferty zostały odrzucone). Wpłynęła także 1 oferta na realizację zadań
publicznych w zakresie „Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży”, którą złożyła spółdzielnia socjalna Arkadio. Ze względu na pandemię koronawirusa
COVID-19 umowę z Zarządem Klubu Sportowego Sokół podpisano dopiero w czerwcu 2020 roku, a
umowa z spółdzielnią socjalną Arkadio zostanie podpisana na początku roku szkolnego 2020/2021.
Dodatkowo na terenie Gminy działa kilka stajni, w których organizowane są, m. in obozy jeździeckie.
Odbywają się również zawody jeździeckie oraz wystawy koni. Warto wspomnieć o XIII Powiatowej
Wystawie Koni Hodowlanych, która zorganizowana została 24 czerwca 2018 roku. Podczas
wydarzenia można było zobaczyć przejazd zaprzęgów przez Szamocin, konkurs ,,powożenia" dla VIP
oraz prezentację okazałych koni.
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Na terenie Gminy znajdują się liczne obiekty zabytkowe:
• BOROWO - cmentarz ewangelicki, 2 poł. XIX w.,
• BORÓWKI - cmentarz katolicki, 2 poł. XIX w.,
• JAKTOROWO - kościół katolicki parafialny p.w. św. Anny, 1763 – 1766 r., cmentarz katolicki
przykościelny, 2 poł. XIX w., park dworski, poł. XIX w.,
• JAKTORÓWKO - dwór, tzw. Pałacyk Myśliwski, ok. 1900 r., park dworski, 2 poł. XIX w.,
• LASKOWO - cmentarz ewangelicki, 2 poł. XIX w.,
• LIPIA GÓRA - cmentarz ewangelicki, 2 poł. XIX w., zespół kościoła ewangelickiego, obecnie
rzymskokatolickiego filialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zespół stopnia
wodnego „Krostkowo nr 11”, w skład którego wchodzą: jaz kozłowo – iglicowy, śluza
skarpowa, budynek mieszkalny i gospodarczy śluzowego oraz budynek straży granicznej w
miejscowościach Bąkowo, gm. Wyrzysk, pow. pilski i Lipia Góra, gm. Szamocin, pow.
chodzieski, stanowiący element zabytkowych urządzeń hydrotechnicznych rzeki Noteci tj.
od jazu i śluzy „Krostkowo nr 11” do jazu i śluzy „Krzyż nr 20” wraz z towarzyszącą
zabudową, powstały na przełomie XIX i XX w.
• RACZYN / NAŁĘCZA - zespół kościoła ewangelickiego, obecnie rzymskokatolickiego
parafialnego p.w. św. Józefa,
• SZAMOCIN - historyczny układ urbanistyczny, XVIII – XIX w., kościół katolicki parafialny p.w.
NMP Wspomożycielki Wiernych, 1905 r., kościół ewangelicki, ob. katolicki filialny p.w. św.
Piotra i Pawła, 1827 - 1835 r., rozbudowa 1879 – 1890 r., 1913 r., ratusz, ob. Urząd Miasta
i Gminy Szamocin, ok. 1887 r.
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Problemy i Oczekiwania Mieszkańców
W celu poznania opinii mieszkańców na temat obecnej sytuacji w gminie na
przełomie lutego i marca 2020 roku przeprowadzono badanie ankietowe.
Respondenci byli poproszeni o udzielenie odwiedzi na 10 pytań oraz
o wypełnienie metryczki. Kwestionariusz (stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej
Strategii) z pytaniami był dostępny zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Pytania
zawarte
w ankiecie dotyczyły dziedzin funkcjonowania gminy, zagadnień związanych z inwestycjami, czy
stojących przed gminą problemów i potrzeb.
Wypełnionych zostało 146 ankiet. Kwestionariusz wypełniły głownie kobiety – aż 61,00%.
Większość respondentów mieszkało w mieście Szamocin – 63,00%, 33,60% w sołectwach, a 3,40%
poza gminą.
Osoby wypełniające ankietę to głównie pracujący na umowę o pracę – 62,30%. Najwięcej osób
wypełniających ankietę – 37,00% ma wykształcenie wyższe, 34,20% średnie, a 23,30% zasadnicze
zawodowe. Ankietę wypełniali głównie ludzie w przedziale wieku 35-45 lat – prawie 40,00%
odpowiedzi.
Respondenci oceniali w skali od 1-5 funkcjonowanie gminy w siedmiu głównych obszarach:
1.

INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACJA

2.

SPOŁECZNOŚĆ

3.

EDUKACJA

4.

OCHRONA ŚRODOWISKA

5.

PROMOCJA, TURYSTYKA, KULTURA, SPORT

6.

GOSPODARKA

7.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Wykres nr 17 pokazuje średni wynik w danym obszarze. Najlepiej mieszkańcy ocenili edukację –
średnia 3,14. Jako jedyny obszar właśnie edukacja uzyskała średni wynik powyżej 3 punktów.
Najgorszy wynik uzyskały kwestie związane ze społecznością – średnia ocen 2,50.
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Wykres 17. Średni wynik badania ankietowego w danym obszarze

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

2,60

GOSPODARKA

2,69

PROMOCJA, TURYSTYKA, KULTURA, SPORT

2,96

OCHRONA ŚRODOWISKA

2,56

EDUKACJA

3,14

SPOŁECZNOŚĆ

2,50

INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACJA

2,70
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet.

W obszarze infrastruktury i komunikacji respondenci negatywnie ocenili:
•

ścieżki rowerowe – prawie 70% negatywnych odpowiedzi,

•

połączenia komunikacyjne wewnątrz gminy – 50% negatywnych odpowiedzi.

Pozytywne zdanie badani mają o:
•

dostępie do sieci Internet – ponad 60% pozytywnych odpowiedzi,

•

sieci wodociągowej na terenie gminy – 80% biorących udział w ankiecie ocenia ten aspekt
dostatecznie i lepiej (w tym 13% bardzo dobrze),

•

podobnie jest w przypadku sieci kanalizacyjnej i gazowej, z tym, że większość
respondentów ocenia dostatecznie te aspekty infrastruktury.

W obszarze społeczności wielu respondentów nie miało określonego zdania. Wynikać to może
z faktu, iż osoby nie posiadające dzieci bądź nie będące osobami z niepełnosprawnościami, nie
zwracają szczególnej uwagi na kwestie związane z dostępnością miejsc w żłobkach czy formami
opieki nad osobami niesamodzielnymi. Negatywnie oceniono:
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•

politykę młodzieżową oraz możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego na terenie
gminy – ponad 60% negatywnych odpowiedzi.

Natomiast pozytywnie wypowiadano się o:
•

dostępie do informacji na temat działań podejmowanych przez Urząd Gminy – ponad 60%
pozytywnych odpowiedzi,

•

możliwości decydowania o wydatkach gminy (fundusz sołecki i budżet obywatelski) – 55%
pozytywnych odpowiedzi.

W temacie edukacji zdecydowanie przeważały pozytywne oceny. Negatywne oceny, które wynosiły
ok 50% odpowiedzi dotyczyły:
•

jakości nauczania w szkołach,

•

dostępu do edukacji pozaszkolnej (np. pracownie techniczne, plastyczne, laboratoria,
punkty edukacyjne, edukacja senioralna).

Najwięcej pozytywnych odpowiedzi odnotowano przy pytaniu dotyczącym dostępu do edukacji
przedszkolnej – prawie 85%.
Obszar ochrony środowiska charakteryzuje się, podobnie jak społeczność, sporą ilością odpowiedzi
„nie mam zdania”, zwłaszcza przy pytaniu o:
•

działania realizowane w zakresie ochrony środowiska: likwidacja azbestu i wyrobów
zawierających azbest – ponad 24% respondentów nie ma zdania w tym temacie,

•

stan retencji i działań mających na celu zatrzymanie wody na terenie Gminy – nieco ponad
25% nie ma zdania.

Negatywnie oceniono:
•

działania związane z wymianą pieców – 57% negatywnych odpowiedzi,

•

wywóz śmieci (np. częstotliwość) – prawie 50% negatywnych wskazań.

Więcej niż połowa respondentów pozytywnie ocenia:
•

odczuwalną czystość powietrza,

•

edukację ekologiczną wśród dzieci i dorosłych.

W zakresie promocji, kultury i sportu ankietowani nie są zadowoleni z usług turystycznych
oferowanych na terenie gminy – nieco ponad 50% negatywnych odpowiedzi.
Pozytywnie wypowiadano się na temat:

STRATEGIA ROZWOJU GMINY SZAMOCIN NA LATA 2020-2030
Id: 3E78E824-A701-4291-9039-D78BE690AC32. Podpisany

Strona 42

42

DIAGNOZA

•

poziomu rozwoju infrastruktury sportowej – prawie 80% pozytywnych odpowiedzi,

•

organizacji wydarzeń, imprez na terenie gminy – 74% pozytywnych odpowiedzi (w tym 17%
ocenia ten aspekt bardzo dobrze).

W obszarze gospodarki mieszkańcy biorący udział w ankiecie jako największe problemy określili:
•

możliwość zatrudnienia i rozwoju zawodowego na terenie gminy – 54% negatywnych
odpowiedzi,

•

atrakcyjność gospodarcza gminy – 45% negatywnych odpowiedzi.

Pozytywnie odnoszono się w stosunku do możliwości założenia działalności gospodarczej – 45%
pozytywnych odpowiedzi.
Zauważyć należy, że w tym obszarze występuje najwięcej odpowiedzi „nie mam zdania”. W każdym
z pytań dotyczących gospodarki minimum kilkanaście osób nie potrafiło przyznać konkretnej oceny.
Najwięcej, bo aż 30% w pytaniu dotyczącym rozwoju rolnictwa oraz wsparcia lokalnych
przedsiębiorców.
Zdrowie i bezpieczeństwo są oceniane dostatecznie przez mieszkańców gminy. Są to aspekty
dotyczące:
•

dostępności usług medycznych,

•

bezpieczeństwa publicznego,

•

bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Ponadto badani mieli możliwość wskazać inwestycje, które według nich są potrzebne w gminie oraz
określić główne problemy samorządu, a także napisać, co powinno być wizytówką Szamocina.
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Wykres 18. Najbardziej potrzebne inwestycje w Gminie
Inne

8,20

Budowa rowów melioracyjnych i zbiorników…
Stworzenie targowiska wiejskiego
Budowa infrastruktury gospodarczej (uzbrojenie…

17,10
8,90
11,00

Rozbudowa przestrzeni publicznych

38,40

Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii

24,00

Stworzenie miejsc opieki nad osobami starszymi i…

38,40

Rozbudowa infrastruktury turystycznej

45,20

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych

69,90

Budowa infrastruktury przy drogach

53,40

Utrzymanie terenów zielonych

28,10

Modernizacja i budowa dróg gminnych

50,70

Rozwój sieci internetowej
Rozbudowa sieci gazowej
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

17,80
16,40
17,80

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet.

Jako główny problem ponad połowa respondentów wskazała brak alternatywy spędzania wolnego
czasu. Każdy ankietowany mógł wskazać maksymalnie trzy główne mankamenty życia w gminie
Szamocin. Kolejnymi niekorzystnymi zjawiskami są:
•

brak możliwości rozwoju osobistego – 37,07% odpowiedzi,

•

mało rozwinięta przedsiębiorczość – 34,94% wskazań,

•

bezrobocie – 30,10% odpowiedzi.

Jako inne problemy ankietowani wskazali, m. in. brak ścieżek rowerowych.
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Wykres 19. Główne problemy mieszkańców Gminy
Inne... (jakie?)

2,70

Problemy społeczne

27,47

Brak możliwości rozwoju osobistego

37,07

Mała rozpoznawalność miejscowości w Gminie

13,03

Brak rynku lokalnego/targowiska

11,00

Niedostateczna wiedza dotycząca efektywnej ochrony
środowiska

14,44

Brak atrakcyjnych terenów inwestycyjnych

17,87

Zła jakość środowiska

6,20

Złe warunki bytowe

7,50

Bezrobocie

30,10

Mało rozwinięta przedsiębiorczość

34,94

Niedostateczna oferta opieki nad osobami starszymi

20,50

Brak alternatywy spędzania wolnego czasu

52,10
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet.

W przeprowadzonej ankiecie respondenci mieli okazję również wskazać, co według nich powinno
być wizytówką gminy Szamocin. Zdecydowana większość odpowiedzi dotyczyła turystyki, czystego
krajobrazu i walorów przyrodniczych Szamocina i okolicznych sołectw.

Analiza SWOT
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Analiza SWOT jest powszechnie wykorzystywana w jednostkach administracji
publicznej jako narzędzie tworzenia dokumentów strategicznych. Technika ta
pozwala porównać mocne i słabe strony samorządu z szansami i zagrożeniami
płynącymi z jego otoczenia.
Przed gminą Szamocin stoi wiele szans, które mogę mieć realny wpływ na jej rozwój. Ważnym
aspektem jest jej otoczenie – bogaty krajobraz i wiele walorów przyrodniczych nie tylko w jej
granicach, ale również poza, sprawia, że gmina ma możliwość przyciągnąć wiele ludzi
zainteresowanych spędzeniem wolnego czasu w atrakcyjnej okolicy. Ułatwiony dojazd gmina
zawdzięcza położeniu blisko dróg krajowych: E10 i E11.
Wiele możliwości rozwoju niesie za sobą nowa pespektywa unijna na lata 2021-2027. Samorządy,
przedsiębiorcy oraz inne organizacje będą miały okazję skorzystać z nowych źródeł dofinansowania.
Gmina ma doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W obecnej perspektywie
realizowała kilka projektów dofinasowanych z budżetu UE. Jednak nowym, nieznanym jeszcze
zagrożeniem są skutki pandemii wirusa COVID 19. Ciężko oszacować obecnie jakie konsekwencje,
społeczne i gospodarcze, dotkną poszczególne grupy ludzi i w jakim stopniu. Dodatkowo samorządy
mają zwiększaną liczbę zadań własnych, bez rekompensaty w postaci dodatkowych źródeł ich
finansowania. Dużym zagrożeniem jest spadek wpływów do budżetu gminy dochodów z podatków
CIT i PIT. Wzrasta ogólna świadomość społeczna związana z ochroną środowiska. Jest to niezwykle
istotne ze względu na coraz bardziej odczuwalne zmiany klimatyczne, powodujące m. in gwałtowne
burze oraz długie okresy bezdeszczowe powodujące susze. Zmiany te są przede wszystkim
zagrożeniem dla rolników i ich upraw. Susze dodatkowo mogą powodować pożary lasów, którymi
gmina jest otoczona.
Szansą dla gminy jest również współpraca z międzygminnymi Stowarzyszeniami: Lokalną Grupą
Działania „Dolina Noteci” oraz Lokalną Grupa Rybacką „7 Ryb”. Obie organizacje mają na celu
współpracę ze swoimi członkami, która ma prowadzić do wzrostu jakości życia na obszarze ich
działalności. Dodatkowo lokalne grupy działania mogą pomóc w zachęceniu mieszkańców do
zaangażowania się w codzienne życie samorządu i pomóc w systematycznych kontaktach
międzyludzkich, które pomagają zapobiegać niekorzystnym zjawiskom związanym, np. z
patologiami. Gmina będąc członkiem LGR „7 Ryb” pozyskała środki, m. in. na budowę ścieżki
turystycznej. Stowarzyszenia zapewniają również promocję swojego obszaru. Biorą udział w wielu
konferencjach, targach. Prowadzą systematyczną wymianę doświadczeń zarówno pomiędzy innymi
stowarzyszeniami w kraju, jak i ze stowarzyszeniami z innych krajów. Często członkowie organizacji
biorą udział w wizytach studyjnych, które są szansą na zdobycie nowych i ciekawych doświadczeń.
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Jednocześnie wszystkie działania prowadzone przez oba Stowarzyszenia są realizowane przy
poszanowaniu środowiska naturalnego.

SZANSE
1. Przyrodniczo

ZAGROŻENIA

- krajobrazowe

otoczenie 1. Niepewność

gminy

społeczna

i

gospodarcza

związana z pandemią wirusa COVID 19

2. Bliskość głównych szlaków komunikacyjnych 2. Zwiększona
– dróg E10 i E11

liczba

zadań

własnych

samorządu przy braku dodatkowych źródeł

3. Możliwość

pozyskania

środków

ich finansowania

zewnętrznych z budżetu UE - nowa 3. Zmiany klimatyczne skutkujące spadkiem
perspektywa unijna 2021-2027
4. Rosnąca

zasobów

świadomość

mieszkańców,

związana

upowszechniania

ekologiczna
ze

wzrostem

o

ochronie

wiedzy

środowiska
5. Dostęp

do

dostępnych

gwałtownymi
wiatrami,

opadami,
które

projektów

będą

suszami,

huraganowymi
powodować

zniszczenia krajobrazu i mienia prywatnego
4. Skomplikowane

finansowania

wód,

procedury

pozyskiwania

środków pomocowych z UE

związanych z ochroną środowiska, np. 5. Spadek zaangażowania społeczeństwa w
Program Czyste Powietrze, dofinansowania

sprawy publiczne spowodowany, m. in.

dla Odnawialnych Źródeł Energii

przez brak czasu oraz technologię cyfrową

6. Możliwość współpracy z Lokalnymi Grupami 6. Zanieczyszczanie gminy oraz niszczenie jej
Działania: „7 Ryb”, „Dolina Noteci”
7. Poszukiwanie przez mieszkańców dużych
miast atrakcyjnych miejsc do wypoczynku

przyrody

przez

osoby

spoza

gminy

wykorzystujące je do celów turystycznorekreacyjnych

i rekreacji

Szanse i zagrożenia, które mają bezpośredni wpływ rozwój gminy Szamocin zostały zestawione
z mocnymi i słabymi stronami gminy. Atuty oraz minusy zostały opracowane na podstawie danych
statystycznych, ankiet oraz warsztatów przeprowadzonych z Zespołem ds. Strategii.
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MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

1. Dobry stan dróg gminnych

1. Brak

2. Sieć przedszkoli w pełni zabezpieczająca
aktualne potrzeby mieszkańców miasta

programów

gminnych

zachęcających do działań związanych
z

ochroną

środowiska

i przeciwdziałaniu zmianom klimatu

i gminy
3. Jakość oświaty mierzona wynikami
egzaminów osiąganymi przez uczniów

2. Brak możliwości rozwoju osobistego,
słaba rozwinięta przedsiębiorczość na
terenie

szkół prowadzonych przez gminę

gminy

i

brak

działań

zachęcających do zakładania firmy na jej
4. Wolne

tereny

pod

budownictwo

terenie

mieszkaniowe
3. Wymagająca
5. Baza turystyczna i noclegowa (ciekawe

modernizacji

sieć

wodociągowa i kanalizacyjna

zabytki, lokalna gastronomia, stadniny
4. Słabo rozwinięta sieć gazowa na terenie

koni)

gminy
6. Liczne

wydarzenia

organizowane

kulturalne

przez

Szamociński

Ośrodek Kultury oraz stowarzyszenia

5. Brak

alternatyw

spędzania

czasu

wolnego, w szczególności dla osób
starszych oraz młodzieży

7. Baza sportowo-rekreacyjna, w tym hala
Concordia oraz ścieżki turystyczne

6. Niedostateczna

infrastruktura

rowerowa
8. Stowarzyszenia i organizacje aktywnie
uczestniczące

w

życiu

gminy,

w szczególności kluby sportowe i teatry
9. Dobry

rozwój

świetlic

wiejskich

7. Małe zaangażowanie młodych osób
w sprawy samorządu
8. Występowanie szarej strefy związane
z słabo rozwiniętą przedsiębiorczością

i sołectw
10. Przyjazny i kompetentny urząd

9. Słaba promocja walorów turystycznych
gminy oraz brak produktu lokalnego
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Wnioski i wybór obszarów priorytetowych
1. Problemem gminy jest wzrastający udział osób starszych w strukturze
mieszkańców. Gmina nie posiada odpowiedniej oferty zapewniającej im i ich
rodzinom możliwości zapewnienia opieki i alternatywy spędzania czasu
wolnego. Dodatkowo problemem jest ujemne saldo migracji i ujemny przyrost
naturalny.
2. Wśród mieszkańców jest niewystarczający poziom wiedzy dotyczącej ochrony środowiska.
Wiele osób ma problem ze zmianą niekorzystnych nawyków (np. palenie śmieci,
wyrzucanie niebezpiecznych odpadów), co niekorzystanie wpływa na stan środowiska
naturalnego. Ponadto gmina nie zapewnia wystarczających dofinansowań w zakresie
działań związanych z ochroną środowiska.
3. Gmina jest dobrze zwodociągowana, jednak sieć będzie wymagać modernizacji.
Jednocześnie rozbudowy i modernizacji wymaga infrastruktura kanalizacyjna.
4. Gmina Szamocin posiada potencjał turystyczny związany z położeniem i krajobrazem (lasy,
jeziora, rzeka). Jednak na terenie gminy nie ma wystarczającej infrastruktury turystycznej,
brak jest m. in dobrze oznakowanych ścieżek rowerowych. Również niewystarczająca jest
promocja gminy w tym zakresie. Atutem jest jednak członkostwo w Stowarzyszeniach:
„Dolina Noteci” oraz „7 Ryb”, dzięki któremu gmina oraz jej mieszkańcy mogą pozyskać
środki na rozwój, m. in turystyki i terenów rekreacyjnych.
5. Na terenie gminy działa wiele stowarzyszeń, które są odpowiedzialne za organizacje
różnych wydarzeń integrujących lokalną społeczność. Jednocześnie mieszkańcy jako duży
problem wskazują brak alternatywy spędzania wolnego czasu, pomimo np. dobrego
zaplecza sportowego i organizacji wielu wydarzeń przez Ośrodek Kultury i stowarzyszenia.
6. Uczniowie w szkołach osiągają gorsze wyniki z egzaminów niż ich rówieśnicy powiatu
i województwa. Jednak wyniki osiągane przez uczniów szkół prowadzonych przez gminę są
zbliżone lub wyższe niż średnia dla powiatu i województwa. Jednocześnie mieszkańcy
ogólnie pozytywnie oceniają edukację, w szczególności dostęp do przedszkola. Atutem jest
również publiczny Klub Malucha, który zapewnia opiekę dzieciom od pierwszego roku.
7. Gmina ma zaktualizowane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego, z którego wynika, że posiada wiele wolnych terenów, które można
przeznaczyć pod inwestycje, w szczególności mieszkaniowe.
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8. Gmina charakteryzuje się małym wskaźnikiem przedsiębiorczości. Problemem jest również
bezrobocie, zwłaszcza wśród kobiet. Mieszkańcy uważają, że w gminie nie ma możliwości
rozwoju zawodowego i występuje „szara strefa”.
9. W Gminie bardzo dobrze rozwinięta jest baza sportowo-rekreacyjna. Gmina posiada halę
sportową Concordia. Na wiejskich terenach znajdują się stadniny koni oraz świetlice
wiejskie.
Na podstawie dokonanej diagnozy poszczególnych sfer życia w gminie Szamocin, a także badań
ankietowych z mieszkańcami oraz analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dostrzeganych
w gminie, możliwe było wyciągnięcie wniosków na temat głównych obszarów, w których
wyznaczone zostaną strategiczne kierunki rozwoju. Tymi obszarami są:

• WARUNKI ŻYCIA
• ŚRODOWISKO I TURYSTYKA
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STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU
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Misja
Misja to najogólniejszy cel, credo Gminy. Misja jest też wizytówką samorządu,
która zawiera w sobie odpowiedzi na następujące pytania:
Kim my jesteśmy?
Po co to robimy?
Czym się zajmujemy?
Co jest naszym priorytetem?
Jakie są nasze wartości?

Misja Gminy Szamocin brzmi:

Szamocin – tu mieszkam, pracuję, wypoczywam,
i rozwijam swoje pasje!
Wizja

Strategia Rozwoju Gminy Szamocin na lata 2020-2030 jest dokumentem,
w którym zdiagnozowano aktualną sytuację gminy. Zwrócono uwagę zarówno na
mocne strony, jak i obszary problemowe. W procesie powstawania dokumentu
istotne jest również stworzenie WIZJI, czyli określenie sytuacji, w jakiej gmina
chciałaby się znaleźć w perspektywie rozwojowej określonej do 2030. Uwzględniając zmieniającą
się sytuację w otoczeniu, wzrost możliwości rozwojowych i oczekiwania mieszkańców, wizję
rozwoju lokalnego sformułowano następująco:
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Gmina Szamocin w 2030 roku to przyjazne miejsce do życia i pracy, atrakcyjna
przestrzeń do rekreacji i wypoczynku. Gminę wyróżnia bogaty i zadbany
krajobraz naturalny oraz zaangażowani i szczęśliwi mieszkańcy. Społeczność
gminy działa aktywnie i jest nastawiona na rozwój osobisty i współpracę
lokalną.

Cele strategiczne
W trakcie prac nad Strategią wybrano 2 główne obszary problemowe. Wynikają
one z przeprowadzonej diagnozy i są odpowiedzią na wyzwania, które stoją
przed gminą w perspektywie obowiązywania niniejszego dokumentu.
Jednocześnie do każdego obszaru opracowany został cel strategiczny, a w
ramach niego cele operacyjne. Poszczególne cele operacyjne stanowią rozwinięcie zdefiniowanej
misji i wizji gminy. W ramach każdego celu operacyjnego zostały wybrane działania/projekty,
których realizacja ma przyczynić się do osiągnięcia zamierzonych efektów. Nie jest to jednak lista
szczegółowych zadań do wykonania – to otwarty katalog pomysłów wyznaczający główne kierunki
dla gminnych programów oraz planów. Te działania będą ewaluowane, rozwijane i modyfikowane
przez cały czas wdrażania Strategii.
Cele operacyjne zawierają w sobie działania, które dotyczą spraw społecznych, gospodarczych oraz
ochrony środowiska. Zaplanowano je celowo, by gmina mogła rozwijać się zgodnie z koncepcją
zrównoważonego rozwoju.

Załączony poniżej schemat obrazuje w przejrzysty sposób strukturę części strategicznej niniejszego
dokumentu.
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Szamocin – tu mieszkam, pracuję,
wypoczywam i rozwijam swoje pasje!

Gmina Szamocin w 2030 roku to przyjazne miejsce do życia i pracy, atrakcyjna
przestrzeń do rekreacji i wypoczynku, którą wyróżnia bogaty i zadbany krajobraz
naturalny. Społeczność Gminy działa aktywnie i jest nastawiona na rozwój osobisty i
współpracę lokalną.
Zapewnić mieszkańcom gminy wysoką jakość
życia

z

poszanowaniem

zasad

Rozwijać i tworzyć nowe miejsca służące
mieszkańcom i turystom do aktywnego
wypoczynku i rekreacji z poszanowaniem

zrównoważonego rozwoju

środowiska naturalnego

1.1. Tworzenie sprzyjających warunków do
pozostawania w gminie na stałe ludzi
młodych oraz stwarzanie warunków do
dodatniej migracji ludności
1. 2. Wsparcie przedsiębiorców i rolników
1.3. Aktywizacja mieszkańców poprzez
promocję i wspieranie działających na
terenie gminy organizacji społecznych
i grup nieformalnych
1.4.
Wsparcie
i niesamodzielnych

osób

1.5. Podniesienie
edukacji

poziomu

starszych

i

2.1. Utrzymanie i rozwój współpracy
lokalnej
2.2. Poprawa czystości powietrza oraz
ochrona środowiska naturalnego
2.3. Promocja zdrowego stylu życia
i ekologii wśród mieszkańców i turystów
2.4. Rozwój infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej
2.5.
Kształtowanie
pozytywnego
wizerunku gminy – promocja jej walorów

jakości
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CEL STRATEGICZNY I

Pierwszy cel strategiczny związany jest z działaniami służącymi podniesieniu
jakości życia wszystkich mieszkańców gminy oraz zachęceniu do osiedlania się w
gminie. Mieszkańcy stanowią główną grupę interesariuszy Strategii, dlatego tak istotne są działania
i projekty służące, zaspokojeniu ich potrzeb związanych z pracą, edukacją, czasem wolnym i
integracją. Cel ten zawiera w sobie działania związane zarówno ze stwarzaniem możliwości do
osiedlenia

się,

możliwością

realizacji

podstawowych

funkcji

życiowych,

rozwojem

przedsiębiorczości i więzi społecznych.

Cel strategiczny 1: Zapewnić mieszkańcom gminy wysoką jakość życia
z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju
1.1. Tworzenie sprzyjających warunków do pozostawania w gminie na stałe ludzi
młodych oraz stwarzanie warunków do dodatniej migracji ludności

1. 2. Wsparcie przedsiębiorców i rolników

1.3. Aktywizacja mieszkańców poprzez promocję i wspieranie działających na
terenie gminy organizacji społecznych i grup nieformalnych

1.4. Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych

1.5. Podniesienie poziomu i jakości edukacji
Stawiane cele operacyjne zostaną zrealizowane poprzez wykonanie działań i zadań, które
zamieszczono w poniższej tabeli.
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CEL OPERACYJNY
1.1.

1.2.

DZIAŁANIE

Tworzenie
sprzyjających
warunków do pozostawania w
gminie na stałe ludzi młodych
oraz stwarzanie warunków do
dodatniej migracji ludności

Wsparcie
rolników

przedsiębiorców

i

•

wsparcie aktywności zawodowej rodziców
poprzez zapewnienie opieki dla dzieci
najmłodszych – klub malucha (zwiększenie ilości
miejsc); godziny otwarcia dostosowane do
potrzeb mieszkańców

•

stworzenie aktywnej świetlicy dla dzieci poprzez
prowadzenie różnych zajęć rozwijających dzieci i
młodzież oraz prowadzącej działania w zakresie
profilaktyki uzależnień

•

opracowanie
planu
zagospodarowania
przestrzennego
ze
szczególnym
uwzględnieniem zabudowy jednorodzinnej
i wielorodzinnej

•

uporządkowanie i aktywizacja
mieszkaniowej poprzez:

gospodarki

o

budowę bloków komunalnych,

o

wsparcie
inwestycji
(mieszkania na sprzedaż)

prywatnych

•

uczestnictwo w programie „Mieszkanie plus”

•

organizacja koncertów plenerowych, działanie
kina letniego, organizacja warsztatów dla
rodziców dzieci z różnych grup wiekowych;

•

wsparcie
działalności
świetlic
wiejskich
stanowiących centrum aktywności mieszkańców
sołectw (infrastruktura, działania kulturalne i
inne)

•

podjęcie działań, które przyczynią się do
wzrostu poziomu bezpieczeństwa publicznego

•

działania na rzecz wsparcia prowadzenia
działalności gospodarczej, np. ulgi podatkowe
(podatek od nieruchomości)

•

koordynacja działań edukacyjnych gminnych
placówek
oświatowych
z
potrzebami
formułowanymi przez takie gremia, jak Cech
Rzemieślniczy czy powiatowe szkoły zawodowe i
branżowe

•

uruchomienie Punktu Bezpłatnej
Prawnej dla przedsiębiorców

•

utworzenie punktu konsultacyjnego
przedsiębiorców – doradca dla biznesu

•

wparcie organizacji sprzedaży bezpośredniej

Pomocy
dla
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produktów rolniczych poprzez organizację
imprez promujących lokalnych producentów
rolnych;

1.3.

Aktywizacja mieszkańców poprzez
promocję
i
wspieranie
działających na terenie gminy
organizacji społecznych i grup
nieformalnych

•

wsparcie inicjatyw zmierzających do utworzenia
gospodarstw agroturystycznych

•

wsparcie
działań
środowiskowych
w
gospodarstwach rolnych m.in. w zakresie
usuwania azbestu

•

zapewnienie terenów pod
tworzenie
infrastruktury
gazyfikacja,
rozwój
szerokopasmowego, kanalizacji

•

popieranie zakładania i funkcjonowania
podmiotów ekonomii społecznej, w tym
spółdzielni socjalnych poprzez zlecanie im do
realizacji zadań w zakresie ich rodzaju
działalności

•

zaangażowanie organizacji pozarządowych –
powierzanie szerszego spektrum zadań
własnych gminy organizacjom pozarządowym
(zwłaszcza w takich obszarach jak: ochrona
socjalna osób niepełnosprawnych, aktywizacja
osób
starszych
i/lub
ze
stwierdzoną
niepełnosprawnością, kultura, historia lokalna,
społeczności lokalne)

•

utworzenie
stanowiska
ds.
wspierania
organizacji
pozarządowych
(w
zakresie
obowiązków pracownika: wsparcie w zakresie
przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla
pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania
działalności), wsparcie w zakładaniu organizacji
pozarządowych,
wsparcie
istniejących
organizacji w uzyskiwaniu statusu OPP, wsparcie
organizacji w aplikowaniu o środki zewnętrzne,
zapewnienie organizacjom zaplecza lokalowego

•

koordynacja usług sąsiedzkich,
promowanie,
informowanie
koordynowanie tej formy wsparcia

•

utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej i
zapewnienie jej aktywnej współpracy z Radą
Seniorów

•

stworzenie i koordynowanie grupy wolontariatu
„Młodzież dla Seniora”

•

podtrzymanie funduszu sołeckiego na rzecz

inwestycje podstawowej:
Internetu

poprzez
oraz
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mieszkańców wsi oraz budżetu obywatelskiego
1.4.

1.5.

Wsparcie osób
niesamodzielnych

starszych

i

Podniesienie poziomu i jakości
edukacji

•

utworzenie Centrum Integracji Środowiskowej,
które zapewniać będzie zajęcia dla różnych grup
wiekowych i społecznych w wymiarze kultury,
integracji i edukacji

•

zwiększenie dostępności wszystkich obiektów i
miejsc użyteczności publicznej dla osób
niepełnosprawnych i osób starszych poprzez
znoszenie barier architektonicznych

•

wysoka jakość usług opiekuńczych i oferta
kulturalno-integracyjna dla seniorów;

•

uruchomienie Klubu Seniora

•

niwelowanie różnic w dostępności do działań w
świetlicy, aktywności kulturalnej itd. między
wsiami i miastem

•

utworzenie Uniwersytetu III wieku

•

podnoszenie poziomu nauczania w szkołach
poprzez sukcesywne szkolenia nauczycieli,
doposażenia w sprzęt, pomoce dydaktyczne,
niezbędne do podnoszenia kompetencji
kluczowych dzieci i młodzieży

•

wspieranie uzdolnionych osób przez system
stypendiów i nagród

•

tworzenie w szkołach warunków do nauczania
eksperymentalnego

•

opracowanie programu rozwoju oświaty

CEL STRATEGICZNY II
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Drugim bardzo istotnym kierunkiem rozwoju gminy jest turystyka połączona z ochroną środowiska.
Działania realizowane w tym obszarze mają przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia
atrakcyjności gminy Szamocin, zarówno dla potencjalnych turystów z większych ośrodków
miejskich, dla mieszkańców sąsiednich gmin oraz dla osób stale zamieszkujących Szamocin i
sołectwa. Aktywne i odpowiedzialne tworzenie warunków dla rozwijania turystyki będzie odbywać
się również w celu promocji zdrowego stylu życia i ekologii.

Kwestie związane z ochroną

środowiska są bardzo istotne, dlatego zostały wpisane w oba obszary priorytetowe. Założenia,
które

mają

zostać

zrealizowane

w ramach tego priorytetu zakładają również współdziałanie gminy z różnymi społecznościami
lokalnymi – stowarzyszeniami, związkami międzygminnymi i gminami partnerskimi. Jednocześnie
zakłada się realizację projektów, które przyczynią się do promocji gminy.

Cel strategiczny 2: Rozwijać i tworzyć nowe miejsca służące mieszkańcom
i turystom do aktywnego wypoczynku i rekreacji z poszanowaniem środowiska
naturalnego
2.1. Utrzymanie i rozwój współpracy lokalnej

2.2. Poprawa czystości powietrza oraz ochrona środowiska naturalnego

2.3. Promocja zdrowego stylu życia i ekologii wśród mieszkańców i turystów

2.4. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

2.5. Kształtowanie pozytywnego wizerunku gminy – promocja jej walorów

Stawiane cele operacyjne zostaną zrealizowane poprzez wykonanie działań i zadań, które
zamieszczono w poniższej tabeli.
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CEL OPERACYJNY

60

DZIAŁANIA

2.1. Utrzymanie i rozwój współpracy
lokalnej

2.2. Poprawa czystości powietrza
oraz
ochrona
środowiska
naturalnego

•

aktywna współpraca z LGD i LGR ws. tworzenia
nowych Lokalnych Strategii Rozwoju;

•

współpraca z gminami partnerskimi w zakresie
wzajemnej promocji i wymiany dobrych
doświadczeń

•

współpraca
z
przedsiębiorcami

•

Stwarzanie warunków (np. ulgi podatkowe) do
tworzenia nowych miejsc wypoczynku i
rekreacji

•

wymiana dobrych doświadczeń z sąsiednimi
gminami i gminami partnerskimi

•

ograniczenie emisji szkodliwych substancji do
atmosfery - dopłaty do wymiany pieców

•

modernizacja
i kanalizacyjnej

•

uruchomienie programów proekologicznych
przyczyniających się do ochrony powietrza i
innych zasobów naturalnych oraz kształtujących
postawy przyjazne środowisku

•

podjęcie współpracy z uczelniami wyższymi oraz
środowiskami
eksperckimi
w
zakresie
opracowania standardów proekologicznych w
zarządzaniu gminą. Monitoring stanu czystości
powietrza w gminie

•

prowadzenie nowoczesnej edukacji ekologicznej
zarówno wśród przedszkolaków, młodzieży
szkolnej jak i starszych mieszkańców;

•

sukcesywne
pozyskiwanie
środków
zewnętrznych - udział w programie „Czyste
powietrze”, sukcesywna wymiana starych
pieców na nowe, termomodernizacja budynków
oraz inwestowanie w odnawialne źródła energii
(OZE)

•

promocja działań służących małej retencji wody
(np. Zachowanie i odtwarzanie śródpolnych
oczek wodnych, zachowanie i odtwarzanie
wszelkich obszarów podmokłych budowa
obiektów małej retencji oraz rozbudowa
i modernizacja już istniejących, wspieranie
tworzenia łąk)

lokalnymi

sieci

twórcami

i

wodociągowej
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2.3. Promocja zdrowego stylu życia i
ekologii wśród mieszkańców i
turystów

2.4. Rozwój infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej

2.5. Kształtowanie
pozytywnego
wizerunku gminy – promocja jej
walorów

•

ochrona
zasobów
przyrodniczych
i krajobrazowych, zakładanie nowych terenów
zielonych w mieście

•

promocja nowych aktywności sportowych,
nowych imprez sportowych w celu budowania
wizerunku gminy aktywnej

•

efektywne wykorzystanie środków z funduszu
antyalkoholowego na realizację oddolnych,
innowacyjnych
inicjatyw
promujących
spędzanie czasu w zdrowy społecznie sposób

•

promocja poprzez np. organizację cyklicznych
rajdów rowerowych i biegów oraz innych form
aktywności fizycznej (np. bieg z kapustą)

•

uporządkowanie i zagospodarowanie, terenów
zielonych (parki, plaże) z infrastrukturą
wypoczynkową (np. place zabaw)

•

wykorzystanie infrastruktury rekreacyjnej do
szerokiej działalności rekreacyjno-kulturalnej
(np. organizacja animacji dla dzieci w każdym
wieku, wsparcie rodziców dzieci – park
miejscem
spotkań,
zabaw,
wymiany
doświadczeń
i
rozwoju
(dodatkowa
infrastruktura)

•

utworzenie wypożyczalni rowerów

•

wykorzystanie jezior / lasów: szlaki kajakowe
i jachtowe, szlaki piesze i rowerowe i dobre ich
oznakowanie

•

systematyczna
rozbudowa
infrastruktury
sportowej: boiska, korty, ścieżki biegowe, ścieżki
rowerowe, kluby sportowe, ścieżki rowerowe

•

budowa hipodromu

•

opracowanie kalendarza imprez kulturalnych
i sportowych w planowaniu min. na 1 rok

•

opracowanie i wdrożenie strategii promocji
gminy i produktu regionalnego

•

baza pomysłów dla osób prowadzących miejsca
noclegowe, np. pokoje dziecięce

•

organizacja imprez tematycznych, np. rajdów
rowerowych, święto płodów rolnych, miodowy
miesiąc

•

utworzenie punktu promocji i informacji
turystycznej/ stanowiska ds. promocji

•

utworzenie na stronie www gminy zakładki dot.
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TURYSTYKI i zamieszczenie e-mapy turystycznej
•

udział gminy w targach i imprezach służących
promowaniu walorów gminy

•

stworzenie
przewodnika/mapy
zarówno
w formie elektronicznej, jak i papierowej,
z zaznaczeniem szlaków turystycznych,
ciekawych miejsc, zabytków, bazy turystycznej,
gastronomicznej; zakładki dla różnych grup
turystów (rowerowi, weekendowi, historyczni,
międzynarodowi, grzybiarze, koła łowieckie)

W obecnej sytuacji, jaka dotknęła świat – pandemii koronawirusa COVID 19 gmina, będzie realizować cele bieżące związane z przeciwdziałaniem
niekorzystnym skutkom pandemii. Nieznane są na chwilę powstawania
Strategii wszystkie następstwa i skutki tej sytuacji, jednak istotne jest monitorowanie
sytuacji i jak najlepsze dostosowanie podejmowanych decyzji i zachowań do zapewnienia
mieszkańcom dobrych warunków do życia. Przede wszystkim istotne jest w pierwszej
kolejności realizacja działań zawartych w celu operacyjnym 1.6. Organizacja pracy Urzędu
Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z potrzebami mieszkańców
oraz 1.5. Wsparcie przedsiębiorców i rolników. Projekty służące rozwojowi e-usług,
podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w szczególności w kierunku zdalnego nauczania oraz
pomoc przedsiębiorcom to kluczowe kwestie w celu przeciwdziałania skutkom pandemii.
Należy również pamiętać, aby cały czas mieć na uwadze inne istotne kwestie, tak by żadna
grupa społeczna nie została wykluczona.
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Cele strategiczne oraz cele operacyjne ujęte w niniejszej Strategii odnoszą się do
zidentyfikowanych problemów mieszkańców na obszarze gminy Szamocin, są
również spójne z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu o randze
krajowej i wojewódzkiej. Wobec tego komplementarność celów wyznaczonych
w

Strategii

z innymi działaniami oraz priorytetami wpływa na skuteczność i efektywność realizacji dokumentu.
Zestawienie dokumentów strategicznych wraz z odniesieniem do komplementarności celów
przedstawiono poniżej.
1.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, której głównym celem jest efektywne

wykorzystanie potencjałów terytoriów i ich specjalizacji dla osiągania zrównoważonego rozwoju
kraju, co tworzyć będzie warunki do wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym
osiąganiu spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym. Powyższy cel główny
zostanie osiągnięty poprzez realizację trzech celów szczegółowych, do których określone zostały
także kierunki interwencji:
CEL 1: Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym,
środowiskowym i przestrzennym, w tym 1.5 Rozwój infrastruktury wspierającej
dostarczanie usług publicznych i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną obszarów –
kierunek

zgodny

z działaniami planowanymi przez gminę, m. in. poprzez działania zaplanowane w ramach
celu operacyjnego 1.4. Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych oraz 1.2 Wsparcie
przedsiębiorców i rolników;
CEL 2: Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych, w tym:
2.1. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego – kierunek zgodny z celem
operacyjnym 1.3. Aktywizacja mieszkańców poprzez promocję i wspieranie
działających na terenie gminy organizacji społecznych i grup nieformalnych oraz
2.1.

Utrzymanie

i rozwój współpracy lokalnej;
2.2. Wspieranie przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym i lokalnym – kierunek
zgodny z celem operacyjnym 1.5 Wsparcie przedsiębiorców i rolników;
Cel 3: Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk publicznych, w tym 3.3. Poprawa
organizacji świadczenia usług publicznych – kierunek zgodny z celem operacyjnym 1.5.
Podniesienie poziomu i jakości edukacji.
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2.

Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do 2020 (z perspektywą do 2030 roku), która

zakłada realizację trzech celów szczegółowych:
Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane
i doskonałość organizacyjną;
Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony;
Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu
społecznemu i gospodarczemu.
Założenia Strategii Rozwoju gminy Szamocin wpisują się w każdy z trzech wyżej
wymienionych celów, ponieważ zakładają rozwój gospodarczy i społeczny gminy.
Jednocześnie cele przyjęte w niniejszym dokumencie są zgodne z koncepcją
zrównoważonego rozwoju, która oprócz aspektów ekonomicznych i społecznych
kładzie nacisk na środowisko naturalne, tak aby została zachowana równowaga pomiędzy tymi
trzema obszarami.
3.

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, której misja brzmi: Samorząd

Województwa umacnia krajową i europejską pozycję Wielkopolski, rozwija jej potencjał społeczny
i gospodarczy, podnosi poziom życia mieszkańców oraz dba o środowisko przyrodnicze i dziedzictwo
kulturowe regionu dla dobra jego obecnych i przyszłych pokoleń w myśl zasad zrównoważonego
rozwoju. W strategii wojewódzkiej zostały określone cztery cele strategiczne:
Cel strategiczny 1: Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich
mieszkańców – w tym cel operacyjny 1.3. Wzrost i poprawa wykorzystania kapitału
ludzkiego na rynku pracy. Cel ten jest spójny z działaniami dotyczącymi rozwoju
przedsiębiorczości wskazanymi w celu operacyjnym 1.2 oraz z celem 1.5. Podniesienie
poziomu i jakości edukacji;
Cel strategiczny 2: Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych
i niematerialnych regionu, w tym:
Cel operacyjny 2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy demograficznie – cel spójny
z działaniami zaplanowanymi w celach 1.1 oraz 1.4., które mają za zadanie
wspierać rodzinę i osoby starsze;
cel operacyjny 2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom – cel spójny
z działaniami zawartymi w szczególności w celu 1.4., a także w celu operacyjnym
1.5. Podniesienie poziomu i jakości edukacji;
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cel operacyjny 2.3. Rozwój kapitału społecznego i kulturowego regionu – cel spójny
z celami: 2.1. Utrzymanie i rozwój współpracy lokalnej, 2.2. Promocja zdrowego
stylu życia i ekologii wśród mieszkańców i turystów oraz 2.4. Kształtowanie
pozytywnego wizerunku gminy – promocja jej walorów;
Cel strategiczny 3: Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego
Wielkopolski, w tym:
cel operacyjny 3.2. Poprawa stanu oraz ochrona środowiska przyrodniczego
Wielkopolski – cel spójny z celem 2.1. Poprawa czystości powietrza / ochrona
środowiska;
cel operacyjny 3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej; cel
również jest spójny z działaniami wskazanymi w celu 2.1 Poprawa czystości
powietrza / ochrona środowiska;
Cel strategiczny 4: Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania
regionem.
W powiecie chodzieskim nadal obowiązuje Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu
Chodzieskiego na lata 2011-2020. Samorząd powiatowy nie podał jeszcze założeń do dokumentu.
Gmina Szamocin będzie na bieżąco monitorować prace związane z sporządzeniem nowej strategii
powiatowej i będzie uczestniczyć w konsultacjach społecznych dotyczących kierunków rozwoju
powiatu na kolejne lata.
Ponadto wszystkie Programy i Plany przyjmowane w gminie będą zgodne z założeniami niniejszej
Strategii. Dotyczy do zarówno dokumentów przyjmowanych na okres kilku lat, jak i tych
jednorocznych. Obowiązujący obecnie Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamocin na
lata 2017-2023 wpisuje się również w założenia niniejszego Dokumentu, gdyż zakłada on realizację
dwóch celów strategicznych, które zbieżne są z celami określonymi w Strategii:
1. Zwiększenie rozwoju gospodarczego,
2.

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Pierwszy cel ujęty w Programie Rewitalizacji związany jest z rozwojem gospodarczym gminy, który
ma zostać osiągnięty, m. in. przez projekty związane z wspieraniem przedsiębiorców. Również
w Strategii w celu operacyjnym 1.2. zaplanowano działania, które mają być wsparciem dla
przedsiębiorców. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu opiera się, m. in. na pomocy osobom
starszym, dzieciom i młodzieży. Komplementarne działania zostały zaplanowane w niniejszym
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dokumencie w ramach celów 1.4 Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych oraz 1.5 Podniesienie
poziomu i jakości edukacji.

Strategia będzie stanowiła ramy dla planowania kolejnych,
konkretnych działań w nowych dokumentach sektorowych.
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W prawidłowym procesie realizacji założeń Strategii Rozwoju Gminy Szamocin
na lata 2020-2030 niezmiernie ważnym elementem jest zarówno jej prawidłowe
wdrażanie, monitoring, jak i ewaluacja. Poprzez gromadzenie i analizę danych,
wprowadzony zostanie system stałej kontroli i oceny efektów realizacji ustaleń
Strategii. Pozwoli to na identyfikację zaistniałych nieprawidłowości, a następnie rozwiązanie oraz
zapobieganie ich negatywnym skutkom w przyszłości.
Jednym z elementów wdrażania niniejszej Strategii jest obowiązek pracowników Urzędu oraz
jednostek organizacyjnych do zapoznania się z dokumentem oraz wyznaczenie obszarów, za które
każda jednostka, wydział lub pracownik będą odpowiedzialni. Dodatkowo, w razie potrzeby,
rekomenduje się przyjęcie szczegółowych planów i programów określających dokładny zakres
działań koniecznych do realizacji działań danego celu strategicznego: Strategii Rozwoju Turystyki,
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i innych dokumentów sektorowych.
Wdrażając Strategię, gmina będzie dbała o dobrą współpracę z otoczeniem społecznogospodarczym, w tym z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, ale również z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego oraz administracją rządową. Dodatkowo gmina będzie aktywnie
uczestniczyć w konsultacjach innych Strategii przyjmowanych przez podmioty z jej otoczenia, do
których należy w szczególności powiat chodzieski oraz Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa
Rybacka. W chwili przyjęcia dokumentów przez ww. podmioty, gmina dokona analizy zgodności
zapisów swojej Strategii i w razie potrzeby dokona ich aktualizacji.
Jednocześnie wszystkie zadania zaplanowane do realizacji i wymagające wieloletnich inwestycji
będą uwzględniane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w trakcie jej uchwalania i aktualizacji.
Dodatkowo gmina będzie dążyć do wprowadzenia rozwiązań związanych z inteligentnym
zarządzaniem,

wykorzystując

nowoczesne

technologie

informacyjno-komunikacyjne,

rozpowszechniając ideę Smart City. Narzędzia te zapewnią sprawną pracę Urzędu Miasta i Gminy,
jednostek podległych, ale również wpłyną na ochronę środowiska i możliwości pomiaru jakości
życia w gminie.
W celu pozyskania dodatkowego finansowania na zaplanowane działania samorząd będzie
pozyskiwał środki z funduszy zewnętrznych – programów krajowych oraz unijnych w perspektywie
finansowej 2021-2027. W celu wdrożenia praktyki angażowania organizacji pozarządowych we
wspólne działania na rzecz rozwoju gminy projekty będą realizowane w partnerstwie z NGO. Dzięki
temu przy realizacji przedsięwzięć uda się dotrzeć do coraz większej liczby odbiorców ze względu
na aktywność stowarzyszeń i fundacji w poszczególnych sołectwach gminy i w samym mieście
Szamocin.
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System monitorowania pełni funkcje kontrolne oraz weryfikujące skuteczność wdrażanych
przedsięwzięć. Efekty Strategii będą monitorowane i opisywane w corocznym Raporcie o stanie
gminy, który jest obowiązkowym dokumentem zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym. Zgodnie z powyższą ustawą „Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku
poprzednim, w szczególności realizacją polityk, programów, strategii, uchwał rady miejskiej i
budżetu obywatelskiego”.

Jednocześnie monitorowanie strategii umożliwi także rzetelne

informowanie podmiotów zewnętrznych o uzyskanych wynikach, zrealizowanych działaniach,
osiągniętych

celach

i planowanych strategicznych inwestycjach czy projektach.
Dodatkowo, narzędziem wspomagającym monitorowanie wdrażania Strategii będzie tabela
ewaluacyjna. Tabela stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu i została przygotowana
w formacie pliku xlsx. Plik zawiera zakładki dotyczące poszczególnych celów strategicznych. Te z
kolei dzielą się na cele operacyjne, do których przyporządkowano konkretne działania. W tabeli
znajduje się miejsce na wprowadzenie jednostki odpowiedzialnej za realizację celów, a także
kolumny z planowaną datą wykonania zadania oraz datą faktyczną. Na podstawie tego uzupełniona
zostanie ostatnia część tabeli ewaluacyjnej, zawierająca informacje czy dane działanie zostało
zrealizowane czy nie. W ten sposób można będzie ocenić, w jakiej części osiągnięto założony cel
operacyjny, a dalej strategiczny.

Monitoring działań będzie odbywać się również za pomocą wskaźników, które zostały określone dla
danych celów operacyjnych, co prezentuje poniższa tabela.

CEL

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI
•

Liczba dzieci uczęszczających do Klubu Malucha

•

Liczba dzieci uczestniczącą w zajęciach dodatkowych w świetlicy

•

Liczba wybudowanych mieszkań

•

Liczba wspartych świetlic wiejskich

•

Liczba przedsiębiorstw funkcjonujących /założonych/ zlikwidowanych w danym roku

•

Ilość godzin lekcyjnych w szkołach dotyczących przedsiębiorczości

•

Wartość udzielonych ulg podatkowych

•

Liczba udzielonych porad dla przedsiębiorców

1.1

1.2
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•

Liczba wspartych gospodarstw agroturystycznych

•

Liczba zleconych zadań podmiotom ekonomii społecznej/ organizacjom pożytku
publicznego

•

Liczba wspartych organizacji pożytku publicznego

•

Ilość środków z budżetu gminy przekazana na fundusz sołecki i budżet obywatelski

•

Liczba zrealizowanych usług sąsiedzkich

•

Liczba wolontariuszy wspierających seniorów

•

Liczba osób korzystających z oferty Centrum Integracji Środowiskowej

•

Liczba

1.3

dostosowanych

do

potrzeb

osób

starszych

i

osób

niepełnosprawnych

1.4

1.5

obiektów

•

Liczba osób uczestniczących w zajęciach Klubu Seniora

•

Liczba wydarzeń zorganizowanych dla osób starszych

•

Ilość godzin szkoleń dla nauczycieli

•

Ilość zakupionych pomocy dydaktycznych

•

Liczba uczniów otrzymujących stypendium naukowe

•

Liczba wspartych inicjatyw związanych z utworzeniem nowych miejsc wypoczynku i
rekreacji

2.1
•

Liczba spotkań z gminami w celu wymiany dobrych doświadczeń

•

Liczba wspartych gospodarstw domowych w ramach akcji wymiany pieców

•

Liczba osób biorących udział w akcjach proekologicznych

•

Wartość środków pozyskanych na projekty związane z ochroną środowiska

•

Ilość nowych terenów zielonych założonych na terenie miasta

•

Liczba zorganizowanych imprez promujących zdrowy styl życia

•

Wartość środków z funduszu alkoholowego przekazana na organizację wydarzeń

2.2

promujących społecznie zdrowy styl życia

2.3
•

Liczba zorganizowanych rajdów rowerowych

•

Liczba osób biorących udział w imprezach

•

Liczba utworzonych wypożyczalni rowerów

•

Liczba miejsc noclegowych w obiektach turystycznych

2.4
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2.5

•

Ilość oznaczonych szlaków pieszych i rowerowych

•

Ilość rozbudowanej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

•

Ilość zorganizowanych imprez tematycznych

•

Wysokość środków z budżetu gminy przeznaczona na promocję

•

Liczba osób korzystająca z punktu promocji i informacji turystycznej

•

Liczba wydarzeń (targów, konferencji), w której gmina brała udział

•

Liczba osób korzystających z e-mapy
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Załącznik nr 1. Wzór ankiety dla mieszkańców gminy Szamocin

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 poszczególne dziedziny funkcjonowania Gminy, poprzez wstawienie
w odpowiednie miejsce znaku „X”, gdzie: 1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – dostatecznie, 4 – dobrze, 5 –
bardzo dobrze.
OCENA
Dziedzina funkcjonowania Gminy

1.

1

2

3

4

5

NIE
MAM
ZDANIA

5

NIE
MAM
ZDANIA

Infrastruktura i komunikacja

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
Połączenia komunikacyjne wewnątrz Gminy
Połączenia komunikacyjne wychodzące poza Gminę
Liczba przystanków autobusowych
Ścieżki rowerowe
Jakość infrastruktury technicznej- drogi
Jakość infrastruktury technicznej- sieć kanalizacyjna
Jakość infrastruktury technicznej- sieć wodociągowa
Jakość infrastruktury technicznej- sieć melioracyjna
Dostęp do sieci gazowej
Oświetlenie ulic i miejsc publicznych
Dostęp do sieci Internet

OCENA
2.

Społeczność

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce

1

2

3

4

Dostęp do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
Dostęp do miejsc opieki nad osobami z niepełnosprawnościami
Wsparcie osób starszych (np. zajęcia dodatkowe, imprezy tematyczne
itd.)
Wsparcie osób niesamodzielnych (opieka w miejscu zamieszkania,
wsparcie rehabilitanta itd.)
Możliwość czynnego uczestnictwa w działaniach społecznych (m.in. w
organizacjach społecznych)
Możliwość decydowania o wydatkach Gminy (fundusz sołecki i budżet
obywatelski)
Możliwość decydowania o przyszłości rozwoju Gminy (np. możliwość
uczestnictwa w konsultacjach społecznych)
Dostęp do informacji na temat działań podejmowanych przez Urząd
Gminy
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Możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w Gminie przez
młodzież
Polityka młodzieżowa (możliwość decydowania o przyszłości Gminy,
integracja młodzieży)

OCENA
3.

Edukacja

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce

1

2

3

4

5

NIE
MAM
ZDANIA

5

NIE
MAM
ZDANIA

Dostęp do edukacji przedszkolnej
Dostęp do zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym
Dostęp do zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych
Jakość doposażenia pracowni szkolnych
Jakość nauczania w szkołach
Dostęp do edukacji pozaszkolnej (np. pracownie techniczne, plastyczne,
laboratoria, punkty edukacyjne, edukacja senioralna)
Jakość edukacji pozaszkolnej (np. pracownie techniczne, plastyczne,
laboratoria, punkty edukacyjne, edukacja senioralna)

OCENA
4.

Ochrona środowiska

Wybierz jedna odpowiedź w każdej linijce

1

2

3

4

Zagospodarowanie terenów zielonych (parki, lasy, plaże)
Czystość powietrza (odczuwalna)
Wywóz śmieci (np. częstotliwość)
Segregacja odpadów
Edukacja ekologiczna wśród dzieci i dorosłych
Działania realizowane w zakresie ochrony środowiska: wymiana pieców
Działania realizowane w zakresie ochrony środowiska: likwidacja
azbestu i wyrobów zawierających azbest
Powszechność Odnawialnych Źródeł Energii
Stan melioracji i urządzeń wodnych (np. rowów, kanałów)
Stan retencji i działań mających na celu zatrzymanie wody na terenie
Gminy
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OCENA
5.

Promocja, turystyka, kultura, sport

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce

1

2

3

4

5

NIE
MAM
ZDANIA

5

NIE
MAM
ZDANIA

Stopień rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej
Organizacja wydarzeń, imprez na terenie Gminy
Oferta kulturalna
Usługi turystyczne na terenie Gminy
Promowanie i upowszechnianie historii Gminy
Rozpoznawalność Gminy poza jej granicami
Poziom infrastruktury sportowej

OCENA
6.

Gospodarka

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce

1

2

3

4

Rozwój rolnictwa
Wsparcie lokalnych przedsiębiorców
Możliwość założenia działalności gospodarczej
Możliwość zatrudnienia i rozwoju zawodowego na terenie Gminy
Możliwość znalezienia pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami
zawodowymi
Atrakcyjność gospodarcza Gminy
Dostępność terenów inwestycyjnych
Możliwość sprzedaży lub zakupu produktów bezpośrednio od lokalnych
wytwórców

OCENA
7.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce

1

2

3

4

5

NIE
MAM
ZDANIA

Dostępność usług medycznych
Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo na drogach gminnych

8. Proszę o wybranie 5 inwestycji, które zdaniem Pani/Pana są priorytetowe do wykonania na
terenie Gminy Szamocin w najbliższych latach:
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☐ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
☐ Rozbudowa sieci gazowej
☐ Rozwój sieci internetowej
☐Modernizacja i budowa dróg gminnych
☐ Utrzymanie terenów zielonych
☐ Budowa infrastruktury przy drogach (parkingi, chodniki, oświetlenie)
☐ Budowa ścieżek pieszo-rowerowych
☐ Rozbudowa infrastruktury turystycznej (wiaty, parkingi, miejsca na ognisko, szlaki
turystyczne, kąpieliska, wieże widokowe, przystanie kajakowe)
☐ Stworzenie miejsc opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi
☐ Odnawialne Źródła Energii przy budynkach należących do Gminy, jak również farmy
fotowoltaiczne, geotermia, energia wiatrowa i wodna
☐ Rozbudowa przestrzeni publicznych (parków, skwerów, enklaw miododajnych,
placów zabaw i rekreacji, amfiteatru)
☐ Budowa infrastruktury gospodarczej (uzbrojenie terenów inwestycyjnych)
☐ Stworzenie targowiska wiejskiego
☐ Budowa rowów melioracyjnych i zbiorników retencyjnych
☐ Inne…
9. Jakie Pani/Pana zdaniem są główne problemy mieszkańców Gminy? Proszę maksymalnie
wybrać 3 odpowiedzi. *
☐ brak alternatywy spędzania wolnego czasu
☐ niedostateczna oferta spędzania czasu dla osób starszych
☐ mało rozwinięta przedsiębiorczość
☐ bezrobocie
☐ złe warunki bytowe
☐ zła jakość środowiska
☐ brak atrakcyjnych terenów inwestycyjnych
☐ niedostateczna wiedza dotycząca efektywnej ochrony środowiska
☐ brak rynku lokalnego na którym można sprzedawać/kupować produkty wytworzone
na terenie Gminy
☐ mała rozpoznawalność miejscowości w Gminie (brak charakterystycznych cech,
produktów związanych z poszczególnymi miejscowościami, które mogłyby potencjalnie
przyciągnąć odwiedzających)
☐ brak możliwości rozwoju osobistego
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☐ problemy społeczne (np. przemoc, alkoholizm, narkomania, inne uzależnienia)
☐ inne... (jakie?)

10. Co Pani/Pana zdaniem powinno być wizytówką Gminy?

11. Płeć
K
M

12. Wiek
< 18
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
65 <
13. Proszę o wskazanie poziomu wykształcenia
☐ podstawowe
☐ gimnazjalne
☐ zasadnicze zawodowe
☐ średnie
☐ wyższe
14. Jaka jest Pani/Pana sytuacja zawodowa?
☐ uczę się
☐ jestem bezrobotny(a)
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☐ prowadzę własną działalność gospodarczą
☐ pracuję –umowa o pracę
☐ pracuję dorywczo w niepełnym wymiarze godzin/praca na umowę zlecenie/o dzieło
☐ nie pracuję – urlop rodzicielski/wychowawczy
☐ jestem rolnikiem
☐ jestem emerytem/rencistą
15. Miejsce zamieszkania
☐ miasto
☐ sołectwo
☐ poza Gminą Szamocin
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Załącznik nr 2. Tabela ewaluacyjna

Cel strategiczny 1: Zapewnić mieszkańcom Gminy wysoką jakość życia z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju

Cel operacyjny

Działanie/zadanie

Jednostka
odpowiedzialna

Planowany
termin
wykonania

Faktyczny
termin
wykonania

Realizacja
(TAK / NIE)

·
wsparcie aktywności zawodowej rodziców poprzez
zapewnienie opieki dla dzieci najmłodszych – klub malucha
(zwiększenie ilości miejsc); godziny otwarcia dostosowane do
potrzeb mieszkańców
·
stworzenie aktywnej świetlicy dla dzieci poprzez
prowadzenie różnych zajęć rozwijających dzieci i młodzież oraz
prowadzącej działania w zakresie profilaktyki uzależnień
1.1. Tworzenie
·
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego ze
sprzyjających
szczególnym uwzględnieniem zabudowy jednorodzinnej i
warunków do
wielorodzinnej
pozostawania w gminie ·
uporządkowanie i aktywizacja gospodarki mieszkaniowej
na stałe ludzi młodych poprzez:
o budowę bloków komunalnych,
oraz stwarzanie
warunków do dodatniej o wsparcie inwestycji prywatnych (mieszkania na sprzedaż)

migracji ludności

·
uczestnictwo w programie „Mieszkanie plus”
·
organizacja koncertów plenerowych, działanie kina letniego,
organizacja warsztatów dla rodziców dzieci z różnych grup
wiekowych;
·
wsparcie działalności świetlic wiejskich stanowiących
centrum aktywności mieszkańców sołectw (infrastruktura,
działania kulturalne i inne)
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1.2. Wsparcie
przedsiębiorców i
rolników

1.3. Aktywizacja
mieszkańców poprzez
promocję i wspieranie
działających na terenie
gminy organizacji
społecznych i grup
nieformalnych

81

podjęcie działań, które przyczynią się do wzrostu poziomu
bezpieczeństwa publicznego
·
działania na rzecz wsparcia prowadzenia działalności
gospodarczej, np. ulgi podatkowe (podatek od nieruchomości)
·
koordynacja działań edukacyjnych gminnych placówek
oświatowych z potrzebami formułowanymi przez takie gremia, jak
Cech Rzemieślniczy czy powiatowe szkoły zawodowe i branżowe
·
uruchomienie Punktu Bezpłatnej Pomocy Prawnej dla
przedsiębiorców
·
utworzenie punktu konsultacyjnego dla przedsiębiorców –
doradca dla biznesu
·
wparcie organizacji sprzedaży bezpośredniej produktów
rolniczych poprzez organizację imprez promujących lokalnych
producentów rolnych;
·
wsparcie inicjatyw zmierzających do utworzenia
gospodarstw agroturystycznych
·
wsparcie działań środowiskowych w gospodarstwach
rolnych m.in. w zakresie usuwania azbestu
·
zapewnienie terenów pod inwestycje - tworzenie
infrastruktury podstawowej: gazyfikacja, rozwój Internetu
szerokopasmowego, kanalizacji
·
popieranie zakładania i funkcjonowania podmiotów
ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjalnych poprzez
zlecanie im do realizacji zadań w zakresie ich rodzaju działalności
·
zaangażowanie organizacji pozarządowych – powierzanie
szerszego spektrum zadań własnych gminy organizacjom
pozarządowym (zwłaszcza w takich obszarach jak: ochrona
socjalna osób niepełnosprawnych, aktywizacja osób starszych
i/lub ze stwierdzoną niepełnosprawnością, kultura, historia
lokalna, społeczności lokalne)
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1.4. Wsparcie osób
starszych i
niesamodzielnych
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·
utworzenie stanowiska ds. wspierania organizacji
pozarządowych (w zakresie obowiązków pracownika: wsparcie w
zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla pozyskania
zewnętrznych źródeł finansowania działalności), wsparcie w
zakładaniu organizacji pozarządowych, wsparcie istniejących
organizacji w uzyskiwaniu statusu OPP, wsparcie organizacji w
aplikowaniu o środki zewnętrzne, zapewnienie organizacjom
zaplecza lokalowego
·
koordynacja usług sąsiedzkich, poprzez promowanie,
informowanie oraz koordynowanie tej formy wsparcia
·
utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej i zapewnienie jej
aktywnej współpracy z Radą Seniorów
·
stworzenie i koordynowanie grupy wolontariatu „Młodzież
dla Seniora”
·
podtrzymanie funduszu sołeckiego na rzecz mieszkańców
wsi oraz budżetu obywatelskiego
·
utworzenie Centrum Integracji Środowiskowej, które
zapewniać będzie zajęcia dla różnych grup wiekowych i
społecznych w wymiarze kultury, integracji i edukacji
·
zwiększenie dostępności wszystkich obiektów i miejsc
użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych i osób
starszych poprzez znoszenie barier architektonicznych
·
wysoka jakość usług opiekuńczych i oferta kulturalnointegracyjna dla seniorów;
·

uruchomienie Klubu Seniora

·
niwelowanie różnic w dostępności do działań w świetlicy,
aktywności kulturalnej itd. między wsiami i miastem

1.5. Podniesienie
poziomu i jakości
edukacji

• utworzenie Uniwersytetu III wieku
·
podnoszenie poziomu nauczania w szkołach poprzez
sukcesywne szkolenia nauczycieli, doposażenia w sprzęt, pomoce
dydaktyczne, niezbędne do podnoszenia kompetencji kluczowych
dzieci i młodzieży
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·
wspieranie uzdolnionych osób przez system stypendiów i
nagród
·
tworzenie w szkołach warunków do nauczania
eksperymentalnego
opracowanie programu rozwoju oświaty

Cel strategiczny 2. Rozwijać i tworzyć nowe miejsca służące mieszkańcom i turystom do aktywnego wypoczynku i rekreacji z poszanowaniem
środowiska naturalnego
Cel operacyjny

2.1. Utrzymanie i
rozwój współpracy
lokalnej

Działanie/zadanie

Jednostka
Planowany
odpowiedzialn termin
a
wykonania

Faktyczny
termin
wykonania

Realizacja (TAK
/ NIE)

·
aktywna współpraca z LGD i LGR ws. tworzenia nowych
Lokalnych Strategii Rozwoju;
·
współpraca z gminami partnerskimi w zakresie wzajemnej
promocji i wymiany dobrych doświadczeń
·
współpraca z lokalnymi twórcami i przedsiębiorcami
·
Stwarzanie warunków (np. ulgi podatkowe) do tworzenia
nowych miejsc wypoczynku i rekreacji
wymiana dobrych doświadczeń z sąsiednimi gminami i gminami
partnerskimi
·
ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery dopłaty do wymiany pieców

2.2. Poprawa czystości
powietrza oraz ochrona ·
środowiska naturalnego ·

modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

uruchomienie programów proekologicznych
przyczyniających się do ochrony powietrza i innych zasobów
naturalnych oraz kształtujących postawy przyjazne środowisku
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·
podjęcie współpracy z uczelniami wyższymi oraz
środowiskami eksperckimi w zakresie opracowania standardów
proekologicznych w zarządzaniu gminą. Monitoring stanu
czystości powietrza w gminie
·
prowadzenie nowoczesnej edukacji ekologicznej zarówno
wśród przedszkolaków, młodzieży szkolnej jak i starszych
mieszkańców;
·
sukcesywne pozyskiwanie środków zewnętrznych - udział w
programie „Czyste powietrze”, sukcesywna wymiana starych
pieców na nowe, termomodernizacja budynków oraz
inwestowanie w odnawialne źródła energii (OZE)
·
promocja działań służących małej retencji wody (np.
Zachowanie i odtwarzanie śródpolnych oczek wodnych,
zachowanie i odtwarzanie wszelkich obszarów podmokłych
budowa obiektów małej retencji oraz rozbudowa i modernizacja
już istniejących, wspieranie tworzenia łąk)
·
ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazowych,
zakładanie nowych terenów zielonych w mieście
·
promocja nowych aktywności sportowych, nowych imprez
sportowych w celu budowania wizerunku gminy aktywnej
·
efektywne wykorzystanie środków z funduszu
2.3. Promocja
antyalkoholowego na realizację oddolnych, innowacyjnych
zdrowego stylu życia i
inicjatyw promujących spędzanie czasu w zdrowy społecznie
ekologii wśród
sposób
mieszkańców i turystów promocja poprzez np. organizację cyklicznych rajdów rowerowych
i biegów oraz innych form aktywności fizycznej (np. bieg z
kapustą)
·
uporządkowanie i zagospodarowanie, terenów zielonych
2.4. Rozwój
(parki, plaże) z infrastrukturą wypoczynkową (np. place zabaw)
infrastruktury
·
wykorzystanie infrastruktury rekreacyjnej do szerokiej
działalności rekreacyjno – kulturalnej (np. organizacja animacji dla
turystycznej i
dzieci w każdym wieku, wsparcie rodziców dzieci – park miejscem
rekreacyjnej
spotkań, zabaw, wymiany doświadczeń i rozwoju (dodatkowa
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infrastruktura)

·
utworzenie wypożyczalni rowerów
·
wykorzystanie jezior / lasów: szlaki kajakowe i jachtowe,
szlaki piesze i rowerowe i dobre ich oznakowanie
·
systematyczna rozbudowa infrastruktury sportowej: boiska,
korty, ścieżki biegowe, ścieżki rowerowe, kluby sportowe, ścieżki
rowerowe

2.5. Kształtowanie
pozytywnego
wizerunku gminy –
promocja jej walorów

·
budowa hipodromu
·
opracowanie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych w
planowaniu min. na 1 rok
·
opracowanie i wdrożenie strategii promocji gminy i
produktu regionalnego
·
baza pomysłów dla osób prowadzących miejsca noclegowe,
np. pokoje dziecięce
·
organizacja imprez tematycznych, np. rajdów rowerowych,
święto płodów rolnych, miodowy miesiąc
·
utworzenie punktu promocji i informacji turystycznej/
stanowiska ds. promocji
·
utworzenie na stronie www gminy zakładki dot. TURYSTYKI i
zamieszczenie e-mapy turystycznej
·
udział gminy w targach i imprezach służących promowaniu
walorów gminy
·
stworzenie przewodnika/mapy zarówno w formie
elektronicznej, jak i papierowej, z zaznaczeniem szlaków
turystycznych, ciekawych miejsc, zabytków, bazy turystycznej,
gastronomicznej; zakładki dla różnych grup turystów (rowerowi,
weekendowi, historyczni, międzynarodowi, grzybiarze, koła
łowieckie)
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