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Szanowni Państwo
Samorząd Miasta i Gminy Kórnik podjął decyzję o przystąpieniu do aktualizacji
najważniejszego dokumentu planistycznego Gminy, czyli Strategii jej rozwoju. Poprzednio
dokument ten był aktualizowany w roku 2008. Do współpracy w realizacji tego projektu
zostali zaproszeni specjaliści z Fundacji "Partnerzy dla Samorządu" z Poznania.
Prace nad Strategią zostały poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi, do których
należał sondaż ankietowy przeprowadzony wśród mieszkańców, liczne wywiady
z kierownikami jednostek organizacyjnych oraz grupami mieszkańców Gminy (m.in.
młodzieżą, przedstawicielami organizacji pozarządowych, radnymi, itd.), spotkania,
dyskusje.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, w wyniku konsultacji społecznych została
wytyczona zaktualizowana Strategia Gminy, wskazująca jej pożądany stan docelowy, cele
rozwojowe oraz sposoby osiągnięcia tych celów.
Prace związane z formułowaniem wizji, misji, celów i projektów realizacyjnych były
prowadzone przez zespół osób, zarówno pracowników Urzędu Miasta i Gminy, radnych,
jak i reprezentantów różnych organizacji i instytucji, które na co dzień z nami
współpracują. Po spotkaniach warsztatowych oraz dyskusjach w zespołach problemowych,
powstały konkretne rekomendacje dotyczące rozwoju Gminy do 2025 roku,
uwzględniające istniejące uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne.
Niniejszy program strategiczny bazuje na faktycznym stanie zasobów Gminy i stanowi
kontynuację wieloletniego procesu jej rozwoju. Wyznaczone w tym celu plany realizacyjne
będą zapewne modyfikowane przez zmieniające się warunki zewnętrzne, ale zawsze
powinny dążyć do głównego kierunku rozwoju Gminy, który mówi o stwarzaniu jak
najkorzystniejszych warunków do życia mieszkańcom przy poszanowaniu dziedzictwa
kulturowego i naturalnego.
Za powstanie tego dokumentu składamy serdeczne podziękowania wszystkim
mieszkańcom Miasta i Gminy Kórnik, którzy uczestniczyli w pracach nad Strategią.

Jerzy Lechnerowski
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Adam Lewandowski
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
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1. PROCES I METODY OPRACOWANIA STRATEGII
1.1 Proces tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Kórnik
Pod koniec 2016 roku dobiegł końca proces opracowywania STRATEGII ROZWOJU MIASTA I
GMINY KÓRNIK DO ROKU 2025. Proces sporządzania Strategii był wspólną pracą licznego
grona przedstawicieli samorządu (pracowników Urzędu Miasta i Gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych, radnych oraz lokalnych przedsiębiorców i przedstawicieli różnych grup
społecznych) oraz konsultantów Fundacji „Partnerzy dla Samorządu” z Poznania.
Charakterystyczną cechą tego procesu była szeroka partycypacja mieszkańców
i przedstawicieli różnych instytucji z terenu Gminy w określaniu możliwości rozwojowych
i budowaniu programu strategicznego rozwoju.
Prace zostały podzielone na kilka etapów, których przebieg opisano poniżej. Proces ten był
zgodny z podstawowymi zasadami planowania strategicznego. Model zarządzania
strategicznego w literaturze przedstawiany jest przeważnie w postaci cyklu:
analiza (diagnoza) → planowanie → wdrażanie →
→ ocena (która w kolejnej fazie przyjmuje postać korekty i aktualizacji planów)
Przed przystąpieniem do prac planistycznych dokonano szczegółowego przeglądu realizacji
projektów zapisanych w dotychczasowej „STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY KÓRNIK NA
LATA 2008-2017” oraz „Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Kórnik na lata 20132020”. Wyniki tych analiz wykazały, że większość zadań zapisanych w poprzedniej Strategii
została wykonana, bądź są one w trakcie realizacji (w sytuacji, gdy mają one charakter ciągły
lub gdy czas ich realizacji wykraczał poza horyzont poprzedniej Strategii).
Wykorzystanym w pracach nad Strategią, bardzo przydatnym źródłem informacji, był sondaż
ankietowy przeprowadzony wśród mieszkańców Gminy poprzez zamieszczenie formularza na
stronie internetowej Gminy oraz rozprowadzanie ankiet w Urzędzie Miasta i Gminy, w
sołectwach, poprzez młodzież szkolną i przede wszystkim przez lokalną prasę - „Kórniczanina”.
Łącznie prawidłowo wypełniono ponad 700 ankiet. Ze względu na dobór próby nie jest to
liczba pozwalająca na traktowanie badania jako w pełni reprezentatywnego głosu lokalnej
społeczności – jej cel był inny – możliwość wypowiedzenia się na temat warunków życia
w Gminie i kierunków jej rozwoju przez grupę aktywnych mieszkańców. Sondaż był więc
ważną, ale nie jedyną, formą partycypacji społecznej w procesie budowania Strategii.
W Rozdziale 3 zostały przedstawione wyniki tych badań.
Inną, bardzo ważną formą udziału lokalnej społeczności w planowaniu rozwoju Gminy były
wywiady z przedstawicielami środowisk i grup społecznych oraz organizacji
i instytucji z terenu Gminy. Łącznie jesienią 2015 r. i wiosną 2016 r. przeprowadzono
indywidualne spotkania z ok. 60 osobami - pracownikami Urzędu Miasta i Gminy, szefami
jednostek gminnych i pozagminnych, radnymi, przedsiębiorcami, przedstawicielami
organizacji pozarządowych i młodzieżą gimnazjalną. Ich celem było poznanie opinii na temat
warunków życia na terenie Gminy oraz propozycji ich poprawy. Kolejne etapy prac dotyczyły
przede wszystkim konsultacji z włodarzami Gminy oraz Radą Miasta i Gminy.
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1.2 Struktura strategii
Opracowana Strategia jest dokumentem o wyrazistej, logicznej strukturze.
Najważniejszym, wyjściowym elementem jest wizja Gminy, która określa pożądany przez
mieszkańców jej wizerunek w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, czyli jest swoistym
„zdjęciem” Gminy.
Kolejnym elementem jest misja rozwoju Gminy, która określa, jaki powinien być kierunek
rozwoju Gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety samorządu
w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców, czyli osiągnięcia stanu,
określonego w wizji. Misja jest sentencją, która najlepiej ujmuje główne kierunki działania
samorządu, jednocześnie wskazuje priorytety działalności w najbliższych latach, ale przede
wszystkim jest najlepszym podsumowaniem całego opracowywanego planu strategicznego.
Strategia jest zorganizowana na kilku poziomach, strukturą swoją przypomina piramidę, której
wierzchołek stanowią wizja i misja. Następnie wyróżniono niższe poziomy planowania:
1. Cele strategiczne
2. Programy strategiczne
3. Projekty realizacyjne
4. Zadania do wykonania
Rysunek 1. Układ strategii1

WIZJA
MISJA

CELE STRATEGICZNE

CELE OPERACYJNE

PROJEKTY

1

Źródło wszystkich rysunków, tabel i wykresów w dokumencie Strategii to opracowania własne.
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Następnym po misji poziomem planowania są cele strategiczne. Wynikają one bezpośrednio
z misji – konkretnie definiują kierunki rozwoju Gminy tam określone, jednocześnie pozwalają
na zachowanie jasnego podziału Strategii, grupując poszczególne programy i projekty. Ich
realizacja w przyjętej perspektywie czasowej powinna doprowadzić do osiągnięcia
pożądanego stanu rozwoju Gminy, określonego w jej wizji. Z kolei programy strategiczne są
„tematami” działań, których wykonanie powoduje osiągnięcie określonych celów. Programy
strategiczne grupują projekty, związane tematycznie z poszczególnymi dziedzinami życia, czy
działania samorządu. Projekty realizacyjne to już konkretne przedsięwzięcia, najłatwiej
mierzalne przy wdrażaniu Strategii. Dla projektów opracowano zestaw niezbędnych danych,
obejmujących przede wszystkim zadania, czyli czynności do wykonania w ramach każdego
projektu. Zostały tutaj również określone inne elementy – opis beneficjentów i celu, dla
jakiego projekt jest realizowany, informacje o jednostce odpowiedzialnej za jego wykonanie
oraz jednostkach współpracujących, a także, jeśli była taka możliwość - daty realizacji
poszczególnych zadań.
W pracy nad wszystkimi powyższymi elementami Strategii uwzględniono wymagania
pryncypiów zarządzania strategicznego, które składa się z czterech zasadniczych faz działania:
1) diagnozy
2) planowania
3) wdrożenia
4) oceny.
Kluczowym elementem w przygotowaniu Strategii rozwoju jest planowanie, ale
o sukcesie realizacji planu decyduje sposób jego wdrożenia. Ponieważ większość problemów,
związanych z realizacją różnych strategii, wynika najczęściej z niezbyt precyzyjnego
zdefiniowania celów i zadań, jakie mają zostać wykonane, dlatego w przedstawionym
dokumencie starano się stworzyć jak najbardziej przejrzysty schemat programów i projektów
realizacyjnych, ułatwiający zrozumienie ich zasadności.
Należy podkreślić, że Strategia jest tzw. planem maksymalnym, to znaczy obejmuje ona
przedsięwzięcia, jakie samorząd i mieszkańcy chcieliby, aby były zrealizowane do 2025 roku
– ale aby tak się stało, muszą być w pełni spełnione wszystkie warunki związane między
innymi z pozyskaniem środków własnych, środków zewnętrznych oraz z maksymalnym
wykorzystaniem wszystkich zdolności technicznych i organizacyjnych. Wydaje się ona jednak
w pełni realna do realizacji.
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2. ANALIZA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEJ „STRATEGII ROZWOJU MIASTA I
GMINY KÓRNIK Z ROKU 2008”

Pierwszym etapem prac nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik” było
spojrzenie wstecz – na to, co zostało zrealizowane w ciągu minionych kilku, a nawet
kilkunastu lat w ramach planów przyjętych przez Radę Miejską w roku 2003 i 2008.
Dokonano analizy wykonania zapisów dotychczasowej Strategii w celu:
sporządzenia zestawienia zadań, które zostały zrealizowane w całości,
identyfikacji zadań zrealizowanych częściowo - w celu poznania przyczyn niepełnego
wykonania i określenia pozostałych prac, ponieważ mogą lub powinny one zostać
wprowadzone do nowej Strategii,
identyfikacji zadań nierozpoczętych i wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji,
identyfikacji zadań o charakterze ciągłym.
Realizacja „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik” z roku 2008 odbywała się zgodnie z jej
celami generalnymi:
WIZJA:
Gmina (Wspólnota) Kórnik przyjazna:
•

Mieszkańcom dzięki zrównoważonemu rozwojowi i wysokiej jakości usług,

•

Turystom dzięki urozmaiconym atrakcjom,

•

Inwestorom dzięki przygotowanym terenom inwestycyjnym,

•

Przyszłym pokoleniom dzięki rozsądnemu gospodarowaniu zasobami i dbałością
o wspólne dziedzictwo

MISJA:
Misją Gminy Kórnik jest stwarzanie jak najkorzystniejszych warunków do życia jej
mieszkańcom chroniąc dziedzictwo kulturowe i naturalne dla kolejnych pokoleń.

W oparciu o strategiczne cele rozwoju Gminy:
1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I OCHRONA ŚRODOWISKA
2. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
3. ROZWÓJ TURYSTYKI, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PROMOCJA GMINY
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W ramach tych celów strategicznych sformułowano szereg celów operacyjnych. Każdemu
celowi strategicznemu przyporządkowano wiele zadań do wykonania.
1. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY I OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM 1.1. INFRASTUKTURA KOMUNALNA
Projekt 1.1.1. Wodociągowanie gminy
Projekt 1.1.2. Rozbudowa systemu kanalizacji
Projekt 1.1.3. Rozbudowa sieci gazowej
Projekt 1.1.4. Przygotowanie terenów inwestycyjnych przemysłowych (z określeniem
preferencji) oraz terenów pod budownictwo mieszkaniowe
PROGRAM 1.2. DROGOWNICTWO I TRANSPORT
Projekt 1.2.1. Budowa dróg gminnych, poprawa stanu dróg istniejących oraz budowa sieci
kanalizacji deszczowej
Projekt 1.2.2. Modernizacja transportu publicznego
PROGRAM 1.3 OCHRONA ŚRODOWISKA
Projekt 1.3.1. Gospodarka odpadami stałymi
Projekt 1.3.2. Zmniejszenie zanieczyszczenia jezior i cieków wodnych

2. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
PROGRAM 2.1. OŚWIATA, KULTURA I SPORT
Projekt 2.1.1. Poprawa bazy lokalowej instytucji edukacyjnych
Projekt 2.1.2. Baza kulturalno-sportowa w Kórniku
Projekt 2.1.3. Rozbudowa bazy kulturalno-sportowej na obszarach wiejskich
Projekt 2.1.4. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz dorosłych
Projekt 2.1.5. Przedsięwzięcia kulturalne
PROGRAM 2.2. ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO
Projekt 2.2.1. Profilaktyka zdrowotna
Projekt 2.2.2. Realizacja programu „Bezpieczna Gmina”
Projekt 2.2.3. Realizacja programów: „Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata
2007-2010” i „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”
Projekt 2.2.4. Rozwój usług dla osób starszych i niepełnosprawnych
Projekt 2.2.5. Zapewnienie mieszkań socjalnych
PROGRAM 2.3. WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
Projekt 2.3.1. Usprawnienie pracy urzędu miejskiego
Projekt 2.3.2. System pozyskiwania środków zewnętrznych
Projekt 2.3.3. Studium zagospodarowania przestrzennego i plany miejscowe
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3. ROZWÓJ TURYSTYKI, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PROMOCJA GMINY
PROGRAM 3.1. ROZWÓJ USŁUG I ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH
Projekt 3.1.1. Budowa ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, miejsc postojowych
Projekt 3.1.2. Zagospodarowanie brzegów jezior
Projekt 3.1.3. Rozwój terenów zielonych
Projekt 3.1.4. Działania na rzecz wspierania rozwoju agroturystyki, bazy hotelowej i
gastronomicznej na terenie gminy
Projekt 3.1.5. Stworzenia warunków dla powstania parku rozrywki i pola golfowego
Projekt 3.1.6. Rewitalizacja Kórnika i Bnina
PROGRAM 3.2. PROMOCJA MIASTA I GMINY
Projekt 3.2.1. Promocja inwestycyjna
Projekt 3.2.2. Promocja turystyczna
Projekt 3.2.3. Rozwój współpracy z gminami partnerskimi i sąsiednimi

W ramach projektów zidentyfikowano od kilku do kilkunastu zadań do wykonania dla
każdego celu strategicznego, zarówno w sferze inwestycyjnej, jak i w sferze. Zdecydowaną
większość zadań udało się zrealizować, choć ciągle pozostało wiele do zrobienia. Należy
zauważyć, iż zadania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, budowy dróg gminnych,
chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia, czy inwestowanie w lokalną oświatę
i kulturę, to zadania nigdy się nie kończące. Więc w kolejnym planie strategicznym,
kontynuacja tych zadań będzie również wskazana do realizacji.
Najważniejsze zrealizowane zadania w ostatnich latach (ze Strategii z roku 2008) to:
⇒ Budowa hali sportowo-widowiskowej oraz pływalni w Kórniku
⇒ Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części Gminy
⇒ Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsiach Borówiec, Kamionki
⇒ Przebudowa i uzupełnienie systemu wodociągowego na terenie Gminy
⇒ Budowa promenady nad brzegiem Jeziora Kórnickiego
⇒ Budowa i remonty wielu odcinków dróg oraz ścieżek rowerowych
⇒ Poszerzenie bazy materialnej szkół
⇒ Wspieranie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
⇒ Budowa, modernizacje i wyposażanie boisk wiejskich
⇒ Budowa, modernizacje i wyposażanie świetlic wiejskich
⇒ Budowa, modernizacje i wyposażanie placów zabaw
⇒ Modernizacja transportu publicznego – zakup taboru
⇒ Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Czmoniu
⇒ Likwidacja barier architektonicznych na terenie Miasta i Gminy
⇒ Wspieranie programów integracyjnych i rehabilitacyjnych dla osób starszych
i niepełnosprawnych
⇒ Pozyskanie wielu nowych inwestorów
⇒ Rewitalizacja Rynku w Kórniku
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Najważniejsze zadania, wciąż pozostające do realizacji (ze Strategii z roku 2008), to:
⇒ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy (Błażejewko, Błażejewo, Biernatki,
Skrzynki, Prusinowo, Mościenica, Koninko, Szczytniki)
⇒ Oczyszczanie jezior Rynny Zaniemysko-Kórnickiej wraz z zatrzymaniem ich
zanieczyszczania
⇒ Zagospodarowanie plaż, stworzenie kąpielisk nad brzegiem Jeziora Kórnickiego
i Jeziora Bnińskiego oraz Jeziora Skrzynki Duże
⇒ Opracowanie planów miejscowych
⇒ Budowa i remonty nawierzchni kolejnych dróg i ulic
⇒ Wytyczenie i realizacja kolejnych tras rowerowych
⇒ Budowa centrum rekreacyjno-sportowo-kulturalnego w Kamionkach
⇒ Budowa chodników i instalowanie oświetlenia na odcinkach dróg przebiegających
przez tereny wiejskie zabudowane
⇒ Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej
⇒ Modernizacja stadionu lekkoatletycznego z płytą do piłki nożnej wraz z boiskami
treningowymi
W międzyczasie pojawiło się oczywiście wiele kolejnych zadań, niezbędnych do realizacji
w niedalekiej przyszłości, które nie były uwzględnione w Strategii z roku 2008.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza realizacji zadań strategicznych przyjętych w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy
Kórnik" z roku 2008 pokazuje, że zdecydowana większość zadań, które postawiły przed
sobą władze i Rada Miejska w 2008 roku została wykonana. Nie zrealizowano zaledwie
kilkunastu zadań, przede wszystkim z względu na ich wysokie koszty. Wiele zadań ma
również charakter ciągły, jak np. inwestycje w infrastrukturę drogową, czy oświatową. Tak
dobre wykonanie poprzedniej Strategii wskazuje, iż plany były dobrze wyznaczone i realne
do wypełnienia, a włodarze, radni, pracownicy samorządowi oraz sami mieszkańcy Gminy
dbali o rozwój gminy. Realizacja poprzedniej Strategii, zmiany w sytuacji społecznogospodarczej Polski oraz liczne zmiany ustawowe w zadaniach samorządów lokalnych były
podstawowymi motywami do podjęcia prac nad nowym dokumentem strategicznym, aby na
najbliższe lata wyznaczyć do realizacji kolejne ważne, spójne i ambitne projekty.
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3. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY

3.1 Wyniki sondażowych badań ankietowych
3.1.1. Organizacja badań
Prace nad przygotowaniem najważniejszego dokumentu planistycznego – Strategii Rozwoju
Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2025, prowadzono przy szerokim uwzględnieniu udziału
społecznego. Jedną z form partycypacji była możliwość wypełnienia formularza badania
ankietowego, dotyczącego oceny obecnych warunków życia na terenie Gminy oraz
oczekiwanych przez badanych kierunków jej dalszego rozwoju.
Badanie miało miejsce w okresie od października 2015 do stycznia 2016 roku. Tradycyjne
formularze papierowe ankiety były dostępne w lokalnym dwutygodniku „Kórniczanin”, w
holu Urzędu Miasta i Gminy, w jednostkach organizacyjnych samorządu, a także przekazane
rodzicom poprzez uczniów szkół z terenu Gminy. Ankieta w formie elektronicznej znalazła się
na stronie internetowej gminy Kórnik pod linkiem: strategia-kornik.badanie.net.
W badaniu wzięło udział 701 osób z terenu Gminy (bez doboru próby).
a) Formularz ankiety
Formularz ankiety składał się z 6 pytań tematycznych, podzielonych na dwa aspekty
problemowe. W pierwszej części respondenci oceniali obecne warunki życia w Gminie, w
drugiej natomiast wskazywali na najważniejsze działania do przeprowadzenia. Pierwsza
część, w celu uwzględnienia szerszego zakresu tematycznego, zawierała rozbudowany moduł
macierzowy, w którym badani nadawali podanym stwierdzeniom odpowiednie oceny według
5-stopniowej skali (ocena bardzo dobra, dobra, przeciętna, zła, bardzo zła lub odpowiedź
„nie mam zdania”).
Przyjęto, że cel badania zostanie osiągnięty, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:
• badani ocenią warunki życia w Gminie
• określone zostaną pozytywne i negatywne aspekty życia w Gminie
• wskazane zostaną najbardziej oczekiwane działania inwestycyjne i nieinwestycyjne na
terenie całej Gminy
• respondenci wskażą najważniejsze sprawy do załatwienia na terenie miejscowości
zamieszkania
• badani wskażą dodatkowe uwagi i opinie
• respondenci wypełnią metryczkę.
Formularz ankiety miał następujący układ:
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Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2016-2025
Szanowni Państwo,
Gmina Kórnik przystąpiła do prac nad sporządzeniem najważniejszego dokumentu planistycznego - Strategii
Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2016-2025.
Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu w/w opracowania jest niniejsze badanie ankietowe.
Dzięki niemu pragniemy poznać Państwa opinie na temat warunków życia na terenie Gminy oraz
proponowanych kierunków dalszego rozwoju naszej małej ojczyzny. Z tego powodu prosimy Państwa
o poświęcenie kilku minut na wypełnienie niniejszego formularza.
Ankieta jest anonimowa! Dziękujemy bardzo za udzielone odpowiedzi.
I. Jaka jest Pani/Pana ocena warunków życia w Gminie Kórnik? Proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę według skali:
5 - bardzo dobra, 4 - dobra, 3 - przeciętna, 2 - zła, 1 - bardzo zła.
Pytanie/Ocena

5 4 3 2 1

Stan infrastruktury drogowej
Stan infrastruktury okołodrogowej (chodniki, oświetlenie, ścieżki rowerowe)
Stan infrastruktury wodnej (dostępność wodociągów, jakość wody)
Stan infrastruktury kanalizacji sanitarnej
Stan infrastruktury teleinformatycznej (Internet, telefony, zasięg sieci komórkowych)
Stan środowiska przyrodniczego
Dostępność do kultury i rozrywki
Dostępność do infrastruktury sportu i rekreacji
Dostępność i standard wychowania dzieci - przedszkola
Jakość nauczania dzieci i młodzieży na terenie Gminy (szkoły podstawowe, gimnazja)
Dostępność sklepów i usług dla ludności na terenie Gminy
Dostępność usług medycznych na terenie Gminy
Bezpieczeństwo publiczne w Gminie
Możliwość podjęcia pracy w Gminie
Powiązania komunikacyjne wewnątrz Gminy (transport zbiorowy)
Powiązania komunikacyjne Gminy z innymi gminami, Poznaniem (transport zbiorowy)
Estetyka Gminy, tereny zielone
Wizerunek Gminy w mediach (prasie, radiu, telewizji)
Obsługa administracyjna mieszkańców w Urzędzie Miejskim
Życzliwość mieszkańców i stosunki dobrosąsiedzkie
II. Proszę wymienić 2 najważniejsze pozytywne elementy życia w Gminie Kórnik:
1.
2.
III. Proszę wymienić 2 najważniejsze problemy (negatywne aspekty) życia w Gminie Kórnik:
1.
2.
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IV. Proszę wskazać 3 najważniejsze działania inwestycyjne (budowlane, remontowe) na terenie całej Gminy Kórnik, na
które powinny w pierwszej kolejności zostać wydatkowane środki z budżetu Gminy:
1.
2.
3.

V. Proszę wskazać 3 najważniejsze działania nieinwestycyjne (czyli zadania społeczne, wydarzenia rekreacyjne, kulturalne,
itp.) na terenie całej Gminy Kórnik, na które powinny w pierwszej kolejności zostać wydatkowane środki z budżetu
Gminy:
1.
2.
3.

VI. Proszę wskazać 3 najważniejsze sprawy do załatwienia na terenie miejscowości, w której Pan/Pani mieszka:
1.
2.
3.
INNE UWAGI/OPINIE
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Proszę uzupełnić poniższą tabelkę (znak X w odpowiedniej kratce):
Wiek

18-29 lat

30-39 lat

Status zawodowy

Miejsce i okres
zamieszkania

50-59 lat

Mężczyzna

Płeć
Wykształcenie

40-49 lat

Wyższe

Policealne

Pracownik
etatowy

Przedsiębiorca

Kobieta

Średnie
Rolnik

Miejscowość zamieszkania
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Uczeń
Student

Zawodowe
Emeryt
Rencista

Podstawowe/Gimnazjalne

Niepracujący

Inny

Okres zamieszkania w Gminie
(w latach:)
do 5
6-10
11-20 pow. 20

2017-2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KÓRNIK

Teren badań
Ankieta była powszechnie dostępna, terenem badań był obszar całej gminy Kórnik.
Różnorodność miejscowości pochodzenia badanych została uwzględniona w analizie
wybranych pytań, odnoszących się do:
• najważniejszych działań inwestycyjnych na terenie Gminy
• najważniejszych działań nieinwestycyjnych na terenie Gminy
• najważniejszych spraw do załatwienia na terenie miejscowości zamieszkania
respondenta.
Do analizy wybrano miejscowości, z których ankietę wypełniło co najmniej 15 osób.
W szczegółowym badaniu wzięło więc udział 10 jednostek: Kórnik, Kamionki, Borówiec,
Szczytniki, Robakowo, Dachowa, Dziećmierowo, Błażejewo, Czmoń oraz Radzewo.
W kontekście badanych kwestii brano pod uwagę najczęściej pojawiające się w ogólnej
liczbie wskazań dla całego obszaru aspekty.
b) Prezentacja badanej grupy
W badaniu ankietowym brali udział mieszkańcy gminy Kórnik. Najliczniej reprezentowani są
mieszkańcy Miasta Kórnik, którzy stanowią 25% respondentów. Licznie reprezentowane były
również miejscowości: Kamionki (14%), Borówiec (13,3%), Szczytniki (7,8%), Robakowo
(5,3%) oraz Dachowa (4,6%). W badaniu brali udział również mieszkańcy: Dziećmierowa
(2,9%), Błażejewa (2,3%), Czmońca (2,3%), Radzewa (2,3%), Koninka (2%), Mościenicy (2%),
Szczodrzykowa (1,7%) oraz innych miejscowości, z których pochodziło mniej niż 10
ankietowanych.
Ankietę wypełnili badani ze wszystkich przedziałów wiekowych, jednak dostrzegalna jest
zdecydowana przewaga respondentów w grupie 30–39 lat, stanowiących 58%
respondentów. Blisko 24% badanych stanowiły osoby w wieku 40–49 lat. Zdecydowanie
mniej licznie reprezentowani byli mieszkańcy w wieku 18–29 lat (7,3%), 50–59 lat (5,7%) oraz
powyżej 60 roku życia (2,7%).
Podobnie jak w większości badań ankietowych, również w tym, dostrzegalna jest większa
aktywność kobiet, które stanowią blisko 60% respondentów.
Pod względem poziomu wykształcenia badani to głównie osoby z wykształceniem wyższym,
stanowiące 60% ankietowanych (422 osoby) oraz w zdecydowanie mniejszym stopniu
średnim – 21,8% (153 osoby). Niewielki udział stanowią osoby z wykształceniem
zawodowym (7,8%), policealnym (5,1%) oraz podstawowym/gimnazjalnym (1,7%). Udział
poszczególnych grup badanych w korelacji płci prezentuje poniższy wykres.
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Wykres 1. Wykształcenie badanych wg płci

Zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet biorących udział w badaniu, dominują osoby
z wykształceniem wyższym, odpowiednio 66% i 60%. W grupie panów, osoby
z wykształceniem średnim stanowią 23%, zawodowym 7%, policealnym 3%,
a podstawowym/gimnazjalnym jedynie 0,4%. W grupie pań wykształcenie średnie ma blisko
22% badanych, zawodowe 8,4%, policealne 7%, a podstawowe/gimnazjalne 2,5%.
Najczęściej deklarowany, przez ankietowanych, status zawodowy to pracownicy etatowi,
stanowiący aż 63,5% badanych (445 osób). Mniej licznie reprezentowani są przedsiębiorcy,
blisko 16% (111 osób) oraz przedstawiciele pozostałych grup zawodowych. Udział
poszczególnych kategorii obrazuje poniższy wykres.

Wykres 2. Status zawodowy badanych
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Ostatnie pytanie metryczki dotyczyło okresu zamieszkiwania w Gminie. Badani mieli do
wyboru 4 przedziały czasowe. Liczba wskazań odpowiedzi w poszczególnych przedziałach
jest zbliżona, co prezentuje poniższy wykres.
Wykres 3. Okres zamieszkiwania badanych na terenie Gminy Kórnik (w latach)

Żadna z badanych grup nie ukazuje zdecydowanej przewagi, a jedynie niewielkie różnice.
Najliczniejsza jest grupa osób zamieszkujących Gminę od 6 do 10 lat, stanowiąca prawie 30%
badanych. Niewiele mniej liczna jest kategoria osób zamieszkujących ten obszar powyżej 20
lat, stanowiąca 29% respondentów. W okolicach 20% badanych oscylują grupy mieszkańców
zasiedlających te tereny od 11 do 20 lat oraz poniżej 5 lat.

3.1.2. Ocena warunków życia w gminie Kórnik
Możliwość oceny warunków życia w Gminie stworzono w trzech kolejnych pytaniach
kwestionariusza. Pierwsze, o konstrukcji macierzowej, umożliwiało w 5–stopniowej skali od
„bardzo dobra” do „bardzo zła” ocenić najważniejsze aspekty składające się na sytuację
bytową. Do oceny wyłoniono 21 aspektów, takich jak: infrastruktura, edukacja, zdrowie,
oferta spędzania wolnego czasu (kultura, sport, rekreacja), sektor usług, bezpieczeństwo,
estetyka i wizerunek, czy życzliwość i stosunki międzysąsiedzkie mieszkańców Gminy.
Odpowiedzi przedstawiono na poniższym wykresie.
Najwięcej ocen „bardzo dobrych” oraz „dobrych” otrzymała Dostępność sklepów i usług dla
ludności na terenie Gminy (odpowiednio 31,8% i 42,8%). Dużo ocen „bardzo dobrych” oraz
„dobrych” otrzymała także Dostępność do infrastruktury sportu i rekreacji (odpowiednio
23,5% i 42,9%).
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Wykres 4. Ocena warunków życia w gminie Kórnik

Najwięcej ocen „dobrych” otrzymały takie aspekty, jak: Stan środowiska przyrodniczego
(49,6% oceny „dobra” i 14,1% „bardzo dobra”), Życzliwość mieszkańców i stosunki
dobrosąsiedzkie (48,2% oceny „dobra” i 14% „bardzo dobra”), Estetyka Gminy, tereny zielone
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(46,2% oceny „dobra” i 10,4% „bardzo dobra”), Stan infrastruktury wodnej (dostępność
wodociągów, jakość wody) (44,2% oceny „dobra” i 11,1% „bardzo dobra”) oraz Obsługa
administracyjna mieszkańców w Urzędzie Miejskim (43,5% oceny „dobra” i 13,6% „bardzo
dobra”).
Najgorzej ankietowani ocenili Stan infrastruktury kanalizacji sanitarnej, gdzie wskazano aż
22,4% ocen „bardzo zła” i 14,4% „zła” oraz Stan infrastruktury okołodrogowej (chodniki,
oświetlenie, ścieżki rowerowe), który ma 16,7% odpowiedzi „bardzo zła” oraz 28,2% „zła”.
Słabe oceny dotyczyły również takich aspektów życia w gminie, jak: Powiązania
komunikacyjne wewnątrz Gminy (transport zbiorowy) (18,1% odpowiedzi „zła” oraz 5,3%
„bardzo zła”) oraz Dostępność usług medycznych na terenie Gminy (17,1% odpowiedzi „zła”
oraz 5,7% „bardzo zła”).

W następnym pytaniu; oceniającym warunki zamieszkania na terenie gminy; proszono
badanych o wskazanie najważniejszych pozytywnych elementów życia na terenie gminy
Kórnik. Najczęstsze odpowiedzi przedstawiono na kolejnym wykresie.
Wykres 5. Najważniejsze pozytywne elementy życia w gminie Kórnik wskazane przez
badanych
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W odpowiedziach mieszkańców wyraźnie widać zadowolenie z bliskości natury, zarówno tej
na obszarach zabudowanych, jak parki, tereny spacerowe, czy promenada (24,4%), jak
i bliskości kompleksu leśnego, jakim jest Wielkopolski Park Narodowy, czy Rogaliński Park
Krajobrazowy (16% odpowiedzi). Z jednej strony do atutów zaliczana jest bliskość zieleni, a z
drugiej strony bliskość Poznania (21%) oraz dogodne połączenia komunikacyjne z większymi
ośrodkami regionu (blisko 10% odpowiedzi), określana przez niektórych badanych jako
lokalizacja (3,4%). Dodatkowymi atutami jest cisza i spokój, doceniana jako najważniejsze
przez ponad 20% badanych. Mieszkańcy dostrzegają również, jako zdecydowany walor
Gminy, dostępność zaplecza sportowo–rekreacyjnego (16,3%) ze szczególnym
podkreśleniem obecności basenu (4,3%) oraz ogólnie Centrum Rekreacji i Sportu Oaza.
Oprócz wymienionych powyżej aspektów, mieszkańcy cenią sobie również dostępność
i poziom nauczania/opieki w szkołach i przedszkolach (6,4%), gdzie szczególnie wyróżniano
placówkę w Kamionkach, estetykę i wizerunek gminy (3,4%), gdzie podkreślano wielokrotnie
znaczenie rynku w Kórniku, rozwój gminy i miasta (3,3%), bliskość jezior (2,9%),
bezpieczeństwo (2,9%), życzliwość mieszkańców oraz pozytywne nastawienie społeczności
lokalnej (2,7%), a także ofertę kulturalną (2,3%). W badaniu zostało udzielonych łącznie
1.081 odpowiedzi na to pytanie.
Najważniejsze negatywne aspekty zamieszkania na terenie gminy Kórnik przedstawia
poniższy wykres. W sumie badani udzielili na to pytanie 1.135 odpowiedzi.
Wykres 6. Najczęściej wymieniane przez badanych problemy związane z życiem na terenie
gminy
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W tym pytaniu, podobnie jak w pytaniu macierzowym, najczęściej wskazywanym problemem
jest brak lub zły stan kanalizacji sanitarnej (18,4% wskazań badanych). Ponownie pojawia
się również kwestia złego stanu dróg (15,4%) lub ich brak (2,9%) oraz pozostałych
elementów infrastruktury okołodrogowej: stan/ brak chodników (13,8%), brak ścieżek
rowerowych (7,8%) oraz brak oświetlenia (6,7%).
Respondenci uskarżają się również na komunikację publiczną, zarówno w obrębie Gminy
(10,3%), jak i połączenia z największą aglomeracją regionu – Poznaniem (5,4%). Podkreślano
tu takie aspekty jak: brak spójnej sieci połączeń, ich częstotliwości oraz ceny za bilety.
W kontekście szkolnictwa i opieki przedszkolnej zwracano szczególnie uwagę na trudności
z dostępem do szkół, zwłaszcza placówek gimnazjalnych. Badani byli również zaniepokojeni
poziomem nauczania w szkołach oraz brakiem wystarczającej liczby miejsc. Podobne obawy,
dotyczące dostępności i liczby miejsc odnosiły się do przedszkoli i żłobków.
Badani wielokrotnie podkreślali problem związany z bezpieczeństwem (9%). Wspominano
zarówno o bezpieczeństwie na drogach, głównie zbyt szybko jeżdżące samochody i brak
wystarczającego oświetlenia oraz o bezpieczeństwie w przestrzeni prywatnej, incydentach
włamań do domów.
Mieszkańcy dostrzegają pewien chaos w podejmowanych działaniach samorządu
i podkreślają brak konkretnego planu wyznaczającego kierunki rozwoju gminy, szczególnie
dla przedsiębiorców chcących tworzyć nowe miejsca pracy, marketów, deweloperów
budujących nowe osiedla bez uwzględnienia istniejącej struktury. Brak jest także
kompleksowej oferty turystycznej. Problem ten zaznaczyło 4% badanych.
Poza wymienionymi na wykresie, wśród odpowiedzi respondentów pojawiały się także
wskazania na: opieszałość i brak kompetencji administracji gminnej (2,9%), dostępność
i ofertę kulturalno-rozrywkową (2,4%), wysokość podatków z podkreśleniem wysokości opłat
za drogi wewnętrzne (2,3%), infrastrukturę teleinformatyczną (2%), dostępność sklepów
i usług (1,9%), uciążliwość lotniska w Krzesinach (1,9%) oraz braki mieszkań socjalnych
i komunalnych (1,7%).

3.1.3. Ranga działań zwiększających atrakcyjność i jakość życia w Gminie Kórnik (działania
inwestycyjne i nieinwestycyjne)
W części kwestionariusza poświęconej najważniejszym działaniom do przeprowadzenia na
terenie gminy Kórnik w pierwszej kolejności zapytano o działania inwestycyjne. Wskazania
badanych pokazuje poniższy wykres. Odpowiedzi dotyczące najbardziej potrzebnych
inwestycji stanową odpowiedź na poprzednie pytanie, w którym proszono o wskazanie
najpoważniejszych problemów.
W badaniu najczęściej wskazywane, najpilniejsze inwestycje do przeprowadzenia, to szeroko
rozumiana poprawa infrastruktury drogowej i okołodrogowej. Ponad 28% respondentów
odpowiedziało, iż konieczna jest poprawa stanu dróg. W kwestii budowy nowych i poprawy
stanu obecnych chodników wypowiedziało się 23,5% osób, budowy nowych ścieżek
rowerowych 16%, oświetlenia 18,5%, parkingów 2,9%. Konieczna jest także przebudowa
istniejących lub uzupełnienie sieci komunikacyjnej o nowe drogi, za czym opowiedziało się
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8,3% badanych. Ankietowani zwracali w tym kontekście szczególną uwagę na zwiększenie
bezpieczeństwa (6%), m.in. poprzez budowę i uzupełnienie oświetlenia na drogach (18,5%),
czy ograniczenie prędkości na drogach dzięki budowie progów spowalniających (2%).
Kolejną wielokrotnie wspominaną kwestią jest konieczność rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
na co wskazało ponad 27% respondentów oraz sieci wodociągowej, blisko 4% badanych.
W opinii ankietowanych mieszkańców gminy problem stanowi również ograniczona
dostępność placówek oświatowych (16,3%). W poprzednim pytaniu podkreślano znaczenie
utworzonej placówki w Kamionkach, choć zwracano uwagę, że jest ona niewystarczająca.
Potrzebne są również nowe przedszkola i żłobki, na co zwróciło uwagę 10,4% mieszkańców
wypełniających formularz.
Wykres 7. Najważniejsze od przeprowadzenia działania inwestycyjne na terenie gminy
wskazane przez badanych

Poza zaprezentowanymi na wykresie aspektami badani wskazywali również na: poprawę
stanu środowiska przyrodniczego (3,9%), poprawę estetyki miasta – w szczególności remont
elewacji kamienic na rynku w Kórniku, czy większą dbałości o porządek w gminie (3,7%),
poprawę dostępności i oferty kulturowej, z podkreśleniem działalności centrum kultury,
świetlic wiejskich oraz bibliotek (3,6%), remont i rozbudowę ośrodka zdrowia (3,1%) oraz
rozwój infrastruktury turystycznej (2,4%).
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Łącznie na to pytanie badani podali 1.514 propozycji działań.
Szczegółowa analiza wskazań odpowiedzi na to pytanie w miejscowościach została
przedstawiona na wykresie poniżej.
Wykres 8. Najważniejsze działania inwestycyjne na terenie całej Gminy wskazane przez
mieszkańców poszczególnych miejscowości
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Wykres 9. Najważniejsze działania inwestycyjne na terenie całej Gminy wskazane przez
mieszkańców Kórnika

Wykres 10. Najważniejsze działania inwestycyjne na terenie całej Gminy wskazane przez
mieszkańców Kamionek

Wykres 11. Najważniejsze działania inwestycyjne na terenie całej Gminy wskazane przez
mieszkańców Borówca
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Wykres 12. Najważniejsze działania inwestycyjne na terenie całej Gminy wskazane przez
mieszkańców Szczytnik

Wykres 13. Najważniejsze działania inwestycyjne na terenie całej Gminy wskazane przez
mieszkańców Robakowa

Wykres 14. Najważniejsze działania inwestycyjne na terenie całej Gminy wskazane przez
mieszkańców Dachowy
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Wykres 15. Najważniejsze działania inwestycyjne na terenie całej Gminy wskazane przez
mieszkańców Dziećmierowa

Wykres 16. Najważniejsze działania inwestycyjne na terenie całej Gminy wskazane przez
mieszkańców Błażejewa

Wykres 17. Najważniejsze działania inwestycyjne na terenie całej Gminy wskazane przez
mieszkańców Czmońca
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Wykres 18. Najważniejsze działania inwestycyjne na terenie całej Gminy wskazane przez
mieszkańców Radzewa

Jak można zauważyć, największym problemem dla mieszkańców większości z analizowanych
miejscowości jest brak podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Najczęściej na tę kwestię
wskazywali mieszkańcy Błażejewa (81% badanych z tej miejscowości) oraz Robakowa (70%).
Aspekt ten stanowi problem również dla mieszkańców Szczytnik (65%) oraz Czmońca (63%).
Inną, często wymienianą i powtarzającą się kwestią, jest stan oraz układ dróg. Najwięcej
wskazań na ten aspekt uzyskano w Dziećmierowie (75%), Błażejewie (69%) oraz Kamionkach
(60%). Problem chodników najczęściej był wskazywany wśród mieszkańców miejscowości
Dachowa (63%), Robakowo (54%) i Radzewo (50%).
Należałoby również nadmienić, iż mieszkańcy Kamionek wskazywali często na konieczność
utworzenia ośrodka zdrowia i zwiększenie dostępności pomocy medycznej.
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Wykres 19. Najważniejsze działania nieinwestycyjne na terenie gminy wskazane przez
badanych

Powyższy wykres prezentuje wskazane przez ankietowanych najbardziej oczekiwane
działania nieinwestycyjne na terenie gminy Kórnik.
Badani zaznaczali w pierwszej kolejności potrzebę zagospodarowania wolnego czasu dla
dzieci i młodzieży oraz stworzenie możliwości ich rozwoju poza szkołą (13,7%), a także
w okresie wakacji i ferii zimowych (2,4%).
Respondenci wskazywali także na rozwój oferty imprez plenerowych, festynów rodzinnych,
dożynek, a także kiermasze tematyczne (zdrowa żywność, produkty ekologiczne, itp.)
i okolicznościowe (bożonarodzeniowy, wielkanocny) – 12,4% wskazań, zwiększenie ilości
koncertów (8,1%) z zaproszonym wykonawcami.
Mieszkańcy chcieliby, aby ich Gmina rozwijała się jako obszar atrakcyjny rekreacyjnie
i turystycznie (10%), były organizowane wydarzenia sportowo-rekreacyjne dla całych rodzin
(7,6%) oraz promujące rejon imprezy sportowe (6,1%). Ankietowani opowiadają się również
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za większą dostępnością kultury (7,1%) oraz liczniejszą organizacją wydarzeń kulturalnych
(5,6%).
Respondenci dostrzegają potrzebę integracji i pobudzenia aktywności społecznej (5,3%),
zwłaszcza nowo powstających osiedli, co miałoby się dokonać między innymi poprzez, już
wspominane, wydarzenia kulturalne i rekreacyjne, ale także poprzez stworzenie specjalnej
przestrzeni do wspólnego spędzania czasu (2,4%), jak świetlice wiejskie czy miejsca
piknikowe.
Poza działaniami wymienionymi na wykresie w ankiecie pojawiły się także odpowiedzi
związane z organizacją: kursów doszkalających dla wszystkich chętnych mieszkańców (2,1%),
spotkań tematycznych oraz debat z władzami gminy (1,7%), promocji sportu (1,7%), czy
postaw ekologicznych (1,3%). Na to pytanie badani udzielili łącznie 829 odpowiedzi.
Szczegółowa analiza wybranych miejscowości, przedstawiona poniżej, ukazuje nieco
zmodyfikowany obraz wyników badania dla całego obszaru. W miejscowościach najbardziej
pożądane działania pozainwestycyjne to organizacja różnego rodzaju festynów, jarmarków,
kiermaszów, pikników oraz imprez okolicznościowych związanych m.in. z dniem dziecka, czy
dniem sportu. Największe zapotrzebowanie na tego typu przedsięwzięcia wskazali
mieszkańcy z Błażejewa (50%), Dziećmierowa (40%), Czmońca oraz Radzewa (po 38%).
Badani z Błażejewa również najczęściej opowiadali się za zwiększeniem dostępności kultury
i większą liczbą organizowanych wydarzeń kulturalnych.
Największe zapotrzebowanie na zajęcia dodatkowe dla dzieci, jak również kursy dla
dorosłych, zostało wskazane w Borówcu (30%), Dachowie (28%) oraz Robakowie (22%).
Respondenci z Borówca wskazywali również często na konieczność rozwoju rekreacyjnego
i turystycznego obszaru (28%), jednak najczęściej odpowiedź tę udzielali badani mieszkańcy
Radzewa (38%).
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Wykres 20. Najważniejsze działania nieinwestycyjne na terenie całej gminy wskazane przez
mieszkańców poszczególnych miejscowości

3.1.4. Najważniejsze sprawy do załatwienia w miejscowości zamieszkania respondentów
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W ostatnim pytaniu kwestionariusza proszono badanych o wskazanie najważniejszych
przedsięwzięć do zrealizowania na obszarze miejscowości zamieszkania, tzn. w najbliższym
środowisku respondenta. Łącznie na to pytanie uzyskano ponad 1.440 propozycji, a
najczęściej pojawiające się wskazania umieszczono na poniższym wykresie.
Jak można zauważyć, pojawiają się tu podobne odpowiedzi jak w pytaniu IV. Oznacza to, iż
wspominane problemowe aspekty mają powszechny charakter. Najistotniejszą kwestią dla
mieszkańców okazuje się podłączenie do kanalizacji sanitarnej (27,5%). Konieczne jest
także uzupełnienie sieci chodników (22,7%), co w pewien sposób przełoży się na poprawę
innej problemowej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo na drogach (9,8%). Na poprawę
bezpieczeństwa wpływ będzie miała inna wskazana przez respondentów inwestycja, tzn.
rozbudowa oświetlenia oraz uzupełnienie istniejącej sieci latarni ulicznych (18,1%). Wiele
odpowiedzi dotyczyło także budowy (17,5%) oraz remontu (14,3%) dróg.
Wykres 21. Najważniejsze sprawy do załatwienia na terenie miejscowości zamieszkania
respondenta

Wśród pozostałych odpowiedzi, niewskazanych na wykresie, znalazła się stwierdzenia
związane ze: zwiększeniem dostępności miejsc w przedszkolach i żłobkach (3,7%),
dostępność sklepów i usług (3%) oraz modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej
zapobiegająca częstym przerwom w dostawie prądu (1,9%).

Strona
30

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KÓRNIK

2017-2025

Wykres 22. Najważniejsze sprawy do załatwienia na terenie miejscowości zamieszkania
respondenta
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Wykres 23. Najważniejsze sprawy do załatwienia na terenie Kórnika wskazane przez
mieszkańców

Wykres 24. Najważniejsze sprawy do załatwienia na terenie Kamionek wskazane przez
mieszkańców

Wykres 25. Najważniejsze sprawy do załatwienia na terenie Borówca wskazane przez
mieszkańców
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Wykres 26. Najważniejsze sprawy do załatwienia na terenie Szczytnik wskazane przez
mieszkańców

Wykres 27. Najważniejsze sprawy do załatwienia na terenie Robakowa wskazane przez
mieszkańców

Wykres 28. Najważniejsze sprawy do załatwienia na terenie Dachowy wskazane przez
mieszkańców
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Wykres 29. Najważniejsze sprawy do załatwienia na terenie Dziećmierowa wskazane przez
mieszkańców

Wykres 30. Najważniejsze sprawy do załatwienia na terenie Błażejewa wskazane przez
mieszkańców

Wykres 31. Najważniejsze sprawy do załatwienia na terenie Czmońca wskazane przez
mieszkańców
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Wykres 32. Najważniejsze sprawy do załatwienia na terenie Radzewa wskazane przez
mieszkańców

Pojawia się tu ponownie, wielokrotnie wskazywane zagadnienie, jakim jest konieczność
doprowadzenia sieci kanalizacyjnej. Ten problem najczęściej podkreślany był
w miejscowościach Robakowo (76%) i Błażejewo (75%), ale został wskazany także przez
ponad połowę badanych mieszkańców z Dachowy (56%) oraz Szczytnik (51%). Wskazanie na
potrzebę budowy i remontu chodników najczęściej pojawiało się w takich miejscowościach,
jak: Dachowa (69%), Robakowo (59%), Błażejewo (56%) oraz Radzewo (50%).
Również w skali miejscowości poważnym problemem jest brak poczucia bezpieczeństwa,
w szczególności na drogach. Z tego powodu wielokrotnie wskazywana była odpowiedź
odnosząca się do konieczności rozbudowania oświetlenia oraz poprawy bezpieczeństwa na
drogach, m.in. poprzez budowę progów spowalniających, sygnalizacji świetlnej lub częstszej
kontroli prędkości. Najczęstsze wskazanie na ten problem miało miejsce wśród badanych ze
Szczytnik (49%), Radzewa i Czmońca (po 44%) oraz Borówca (39%), Robakowa i Błażejewa
(po 38%). Dodatkowo mieszkańcy Borówca wielokrotnie wyrażali niepokój w związku
z przebiegającą w sąsiedztwie linią wysokiego napięcia.
Inną, odznaczającą się w badaniu kwestią, jest usprawnienie komunikacji publicznej,
podkreślane szczególnie w Błażejewie (31%) oraz Czmońcu (25%). Dodać należy również, iż
mieszkańcy Kamionek wielokrotnie wskazywali na konieczność utworzenia w tej lokalizacji
placówki gimnazjalnej. Również mieszkańcy pobliskich miejscowości popierają tę
inicjatywę.
Jak można zauważyć, mimo różnych pytań zadanych w ankiecie, praktycznie we wszystkich
pytaniach pojawiają się te same kwestie problemowe. Są to zagadnienia związane przede
wszystkim z siecią wodno-kanalizacyjną, budową i remontem dróg, wzrostem poczucia
bezpieczeństwa (szczególnie drogowego) oraz zwiększeniem dostępu do placówek
oświatowych, w tym do przedszkoli i żłobków.
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3.2 Analiza SWOT
Zestawienie mocnych i słabych stron analizowanego podmiotu (w tym przypadku gminy
Kórnik) oraz określenie jego szans i zagrożeń rozwojowych jest klasycznym narzędziem,
stosowanym od wielu lat w analizie strategicznej. Nazwa SWOT pochodzi z języka
angielskiego i oznacza:
• S – Strengths (atuty, silne strony)
• W – Weaknesses (problemy, słabości)
• O – Opportunities (szanse, możliwości)
• T – Threats (zagrożenia).
Analiza SWOT jest swego rodzaju pomostem między diagnozą Gminy, a strategią jej rozwoju
- zidentyfikowane silne i słabe strony oraz możliwości i zagrożenia są podsumowaniem
obecnej sytuacji Gminy, a jednocześnie wstępem do określenia perspektyw jej rozwoju,
który powinien bazować na posiadanych własnych atutach oraz szansach, pojawiających się
w otoczeniu.
Wstępna propozycja silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń została sporządzona przez
konsultantów na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych i wywiadów z
opiniotwórczymi środowiskami. Następnie została ona zweryfikowana podczas spotkania z
pracownikami Urzędu Miasta i Gminy i jednostek gminnych oraz podczas spotkań
warsztatowych z Radą Miasta i Gminy.
Za najważniejsze czynniki, wpływające na rozwój całej Gminy, wybrano:

M OCN E ST RO NY
(na których powinna bazować Gmina Kórnik celem dynamicznego rozwoju)
Bardzo atrakcyjna lokalizacja Gminy: wysoka atrakcyjność inwestycyjna oraz mieszkaniowa
Pełna gazyfikacja, dobre zaopatrzenie w wodę oraz częściowe skanalizowanie Gminy
Wysokie walory kulturowo-turystyczne
Wysokie walory środowiskowe i estetyczne
Wysoka aktywność społeczna, poczucie tożsamości lokalnej
Dobra ocena poziomu życia przez mieszkańców, zadowolenie z miejsca do życia i wypoczynku
Korzystne trendy demograficzne (młoda społeczność lokalna, napływ aktywnych
mieszkańców)
Bardzo dobrze rozwinięta lokalna gospodarka, silny sektor małych i średnich przedsiębiorstw,
brak monokultury
Stosunkowo dobra jakość infrastruktury drogowej i okołodrogowej (w tym coraz większa sieć
ścieżek rowerowych)
Bogata sieć dróg, dogodne połączenia komunikacyjne z regionem i Europą (w tym bliskość
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lotniska)
Dobra komunikacja z Poznaniem
Gmina bezpieczna
Dobry poziom oświaty
Bogata oferta sportu i rekreacji (pływalnia, boiska, świetlice wiejskie)
Bogaty kalendarz imprez turystyczno-rekreacyjnych oraz kulturalnych
Aktywna działalność ośrodka kultury
Dobry wizerunek Kórnika na zewnątrz

S ŁAB E ST RON Y
(należy dążyć do ich rozwiązywania)
Konieczność ciągłej budowy infrastruktury z powodu dużego przyrostu ludności (trudności
w planowaniu na wiele lat do przodu - szacowanie potrzeb i możliwości, związanych
z konsekwencjami wzrostu ludności)
Duża część Gminy nieskanalizowana
Część sieci wodociągowej wymagająca modernizacji, brak rezerw wodnych
Braki w uzbrojeniu terenów inwestycyjnych
Miejscami chaos przestrzenny, spowodowany dużą skalą osadnictwa i rozwoju
gospodarczego
Słaba komunikacja publiczna wewnątrz Gminy
Brak MPZP na większość terenów Gminy
Małe znaczenie połączeń kolejowych (brak kolei metropolitalnej)
Zbyt mało ścieżek rowerowych - potrzeba - do Poznania oraz promieniście do Kórnika, a
także między miejscowościami
Jeziora wymagające oczyszczenia
Problemy z parkowaniem, szczególnie w Bninie oraz Kórniku
Zbyt mało miejsc w przedszkolach publicznych
Problem z uczestnictwem w zajęciach pozalekcyjnych dzieci dowożonych do szkół
Dużo świetlic wiejskich, ale często brak pomysłu i środków na ich działalność
Słaba oferta dla młodzieży poza miastem
Problem z dostępnością i jakością usług medycznych, zarówno podstawowych, jak
i specjalistycznych
Duże problemy lokalowe instytucji kultury: Kórnickiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki
Rosnące potrzeby w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
intelektualnie
Roszczeniowość nowych mieszkańców, problemy z integracją
Problem z zameldowaniami – płaceniem podatków
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S ZA NS E
Pozyskanie kolejnych inwestorów
Rozwój oddolnych inicjatyw społecznych
Pozyskanie środków zewnętrznych (przede wszystkim z UE) na realizację inwestycji
publicznych, projektów rozwojowych
Rosnące zainteresowanie społeczeństwa różnymi formami spędzania wolnego czasu i
turystyką
Rozwój turystyki sportowej (kluby sportowe)
Coraz większa świadomość ekologiczna mieszkańców, wykorzystywanie odnawialnych źródeł
energii

ZAGROŻ ENIA
Zbyt szybki i niezrównoważony rozwój Gminy
Regres demograficzny, zahamowanie rozwoju Gminy, starzenie się lokalnej społeczności
(m.in. przeinwestowanie w bazę oświatową i rekreacyjną)
Brak wolnych zasobów pracy (bardzo niskie bezrobocie)
Niestabilny system prawny w odniesieniu do funkcjonowania samorządów (wiele nowych
zadań i brak środków na ich realizację)
Nieprzestrzeganie zasad ochrony środowiska
Spowolnienie gospodarcze - mniejsza aktywność gospodarcza, mniejsze dochody podatkowe

Najistotniejsze wnioski z zamieszczonych wyżej wyników analizy są następujące:
•

Gmina jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.

•

Gmina oferuje wiele usług społecznych na bardzo wysokim poziomie (oświata
i wychowanie, kultura, sport i rekreacja, itp.). Na miarę gminy wielkości Kórnika - ich
zakres znacznie wykracza ponad „średnią krajową”. Z brakujących usług wyższego
rzędu (np. teatry, specjalistyczne usługi zdrowotne) - można korzystać w bliskim
ośrodku regionalnym - Poznaniu.

•

Gmina należy do terenów o wybitnych walorach turystycznych i rekreacyjnych.

•

Korzystne są warunki komunikacyjne - połączenia autobusowe z Poznaniem, a także
ciągle rozbudowywana sieć dróg i ścieżek rowerowych.
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•

Ocena pozostałych podstawowych elementów infrastruktury technicznej wypada
korzystnie za sprawą wysokiego wskaźnika zwodociągowania i zgazyfikowania, ale
niestety problemem pozostaje dalsza kanalizacja Gminy.

•

Konfrontacja silnych i słabych stron korzystnie wypada przy ocenie funkcjonowania
oświaty. Mieszkańcy są zadowoleni z istniejącej sieci szkół o dobrej bazie lokalowej,
czy z poziomu nauczania. Z kolei kluczowe kwestie do rozwiązania z tej sfery to
rozbudowa, remonty i modernizacje budynków i przyszkolnej bazy sportowej, a
przede wszystkim zapewnienie większej liczby miejsc w przedszkolach.

•

Dobrze została oceniona sfera kultury. Jej głównym atutem okazała się bardzo
aktywna działalność Kórnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki, liczne imprezy o zasięgu
lokalnym, ale też regionalnym. Z kolei główny problem to zły stan lokalowy instytucji
kultury i nie do końca niewykorzystana baza świetlic wiejskich.

•

Mieszkańcy w coraz większym stopniu są zainteresowani aktywnym trybem życia,
czemu sprzyja stale rozbudowywana infrastruktura sportowo-rekreacyjna – tereny
zielone, place zabaw, boiska, siłownie, basen, czy też ścieżki rowerowe i szlaki
turystyczne.

•

Ocena oferty handlowej i innych usług wypadła bardzo dobrze. Pojawiają się nawet
głosy, iż sklepów jest za dużo.

•

Zaskoczeniem nie jest, że jeden z kluczowych elementów usług społecznych, jakim
jest dostępność opieki zdrowotnej, zyskał zdecydowanie więcej ocen negatywnych
niż pozytywnych. Martwi poziom podstawowej opieki zdrowotnej, a sporym
problemem jest ograniczona skala pomocy specjalistycznej.

•

Jeżeli chodzi o sferę gospodarki, to Kórnik należy do samorządów o najniższym
bezrobociu w Polsce. Prężna jest sfera małych i średnich przedsiębiorstw, a więksi
pracodawcy reprezentują liczne branże, przez co ograniczone jest ryzyko problemów
przy nagłym kryzysie gospodarczym.

•

Istotnym elementem, który podlegał ocenie, było samo zarządzanie Gminą, a więc
ocena dotychczasowego działania władz samorządowych i jednostek gminnych.
Generalnie mieszkańcy obsługę administracyjną oceniają dobrze. Szczególnie
doceniane jest konsultowanie wielu istotnych dla lokalnej społeczności zagadnień nie tylko poprzez przedstawicieli mieszkańców, czyli Radę Miasta i Gminy, ale poprzez
publiczne konsultacje społeczne (np. w formie spotkań).

Drugą stroną analizy SWOT jest identyfikacja zewnętrznych szans (możliwości) i zagrożeń.
Zadaniem Gminy jest z jednej strony przewidywanie i wykorzystanie tych szans, a z drugiej
strony unikanie, minimalizacja, a nawet likwidowanie zagrożeń. Zestawienie szans i zagrożeń,
sporządzone w drodze uzgodnień w ramach prac zespołów roboczych przedstawia się
następująco:
•

Interesujące wyniki przyniosła analiza szans rozwojowych Gminy. Wydaje się, że w tak
dobrze rozwiniętym ośrodku, jakim jest Kórnik, dużą szansą jest jeszcze większa
aktywizacja oddolnych inicjatyw różnych środowisk i tworzenie rzeczywiście
obywatelskiego, zintegrowanego społeczeństwa.

•

W przypadku zagrożeń, czynnikiem zdecydowanie dominującym jest zbyt szybki rozwój
Gminy - niezrównoważony przestrzennie. Powoduje to wiele problemów, głównie
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potrzebę ciągłego rozbudowywania infrastruktury technicznej (drogi i infrastruktura
okołodrogowa, sieć wodno-kanalizacyjna, placówki oświatowe, tereny rekreacyjne, itd.).
•

Mimo rosnącego i wysokiego budżetu Gminy Kórnik w przeliczeniu na 1 mieszkańca,
dużym zagrożeniem są ograniczone środki finansowe na realizację zwiększonych zadań
samorządu – ustawodawca nakłada na Gminę coraz więcej zadań, nie gwarantując
(zapisanych nawet w Konstytucji) proporcjonalnie wysokich środków na ich realizację.
W tej grupie mieszczą się w pierwszej kolejności zadania oświatowe – Gmina dopłaca do
ustawowych zadań oświatowych bardzo dużo środków własnych, aby zapewnić dobry
poziom kształcenia.

Zaprezentowane wyżej wyniki analizy sytuacji Gminy stały się pomocniczą wytyczną do
procesu planistycznego i powinny wskazywać władzom samorządowym na jakie działania
kłaść największy nacisk w podejmowaniu decyzji, w największym stopniu przyczyniających
się do rozwoju Gminy Kórnik.

Podsumowując powyższe rozważania:
W ostatnich latach Gmina Kórnik potrafiła wykorzystać wewnętrzne i zewnętrzne
uwarunkowania i doprowadziła do znaczących przewag konkurencyjnych, zarówno
pod względem rozwoju gospodarczego, infrastruktury technicznej, jak i usług
społecznych.
Bardzo dobrze rozwinięta lokalna gospodarka, posiadanie świetnych warunków
turystyczno-rekreacyjnych, czy też coraz gęstszej sieci ścieżek rowerowych, a przede
wszystkim świadczenie usług społecznych na wysokim poziomie (oświata,
rekreacja, kultura) - to nie jest norma w polskich samorządach. Na tle innych
ośrodków subregionalnych, Kórnik wyróżnia się na plus pod wieloma względami.
Wydaje się, iż prowadzeniu konsekwentnej polityki prorozwojowej przeszkadza
jednak ZBYT dynamiczny rozwój Gminy. Pojawiające się nagłe potrzeby, na które
trzeba wydatkować środki z budżetu Gminy utrudniają wieloletnie planowanie
inwestycji.
Liczba mieszkańców w ciągu kilku lat wzrosła z około 15 do około 25 tys., ale realna
liczba osób mieszkających na terenie Gminy nie jest znana. Szacunki (na podstawie
m.in. naborów do placówek przedszkolnych i szkolnych) mówią nawet o około 3040 tys. osób zamieszkujących obecnie Gminę. Dużym problemem pozostaje wciąż
rozliczanie przez niezameldowanych mieszkańców podatku PIT w miejscu
dotychczasowego zameldowania (najczęściej Poznań), co uszczupla dochody Gminy
i ogranicza szybsze i lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych.
Mimo korzystnej struktury demograficznej Gminy i ciągłych migracji do Gminy
przede wszystkim aktywnych osób, nie można zapominać o osobach starszych
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(których w Gminie także przybywa) oraz osobach z niepełnosprawnościami.
Zaspokajanie potrzeb właśnie tych grup, nie mających dużej „siły przebicia”,
przyczyni się do lokalnego społecznego zrównoważenia. Są to działania może mniej
„spektakularne” niż budowa basenu, czy nowej drogi, ale o prawdziwej sile
i „jakości” gminy świadczy także to, jak dba o swoich najsłabszych mieszkańców.
Gmina Kórnik, dzięki posiadanym warunkom oraz bardzo atrakcyjnemu położeniu,
rozwija się „siłą rozpędu” i jeszcze przez długi czas będzie wyróżniającym się
ośrodkiem. Należy jednak wciąż stawiać wyzwania, wykorzystując zdobyte
przewagi w wielu dziedzinach. Dotyczy to zarówno władz gminnych, pracowników
samorządowych i jednostek organizacyjnych, jak i (a nawet - przede wszystkim) mieszkańców, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców - każdego dnia
tworzących Miasto i Gminę Kórnik.
Podsumowując, największym wyzwaniem pozostaje:
• zadbanie o zrównoważony przestrzennie rozwój Gminy (nie mieszanie funkcji
gospodarczych z mieszkaniowymi, lokowanie nowych mieszkańców i
przedsiębiorców, biorąc pod uwagę możliwości infrastruktury komunalnej)
• zadbanie o zaspokojenie potrzeb mieszkańców w sferze oświaty i wychowania
(potrzeba rozbudowy placówek szkolnych, budowy przedszkoli gminnych)
• zadbanie o pełną dostępność mieszkańców do kanalizacji sanitarnej, co wiąże się
z wysokimi nakładami, szczególnie na terenach dotychczas pomijanych w tym
temacie (przede wszystkim w pobliżu rynny jezior zaniemysko-kórnickich), ale
też na terenach intensywnych inwestycji mieszkaniowych, czy gospodarczych
• zadbanie o ciągły rozwój sieci drogowej i infrastruktury okołodrogowej (ścieżki
rowerowe, chodniki, oświetlenie, kanalizacja deszczowa)
• zadbanie o „ducha” Gminy, integrowanie rdzennych mieszkańców z
napływowymi poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych, ale też stworzenie
warunków do rozwoju placówkom kultury – Kórnickiemu Ośrodkowi Kultury, czy
też Bibliotece (w tym decyzja w sprawie dalszego rozwoju KCRiS OAZA).
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4. WIZJA I MISJA GMINY

4.1 Wizja Gminy Kórnik
Wizja gminy określa pożądany przez mieszkańców obraz (wizerunek gminy) w perspektywie
najbliższych kilkunastu lat, czyli jest swoistym „zdjęciem” gminy, pokazującym, jak powinna
ona docelowo wyglądać, jakie funkcje spełniać.
Podczas spotkań z przedstawicielami różnych środowisk, uznano, iż wypracowana podczas
prac nad Strategią Rozwoju w roku 2008 wizja Gminy Kórnik, wciąż jest aktualna i wpisuje się
w aspiracje mieszkańców. Brzmi ona następująco:

Gmina (Wspólnota) Kórnik przyjazna:
•

Mieszkańcom dzięki zrównoważonemu rozwojowi i wysokiej jakości
usług,

•

Turystom dzięki urozmaiconym atrakcjom,

•

Inwestorom dzięki przygotowanym terenom inwestycyjnym,

•

Przyszłym pokoleniom dzięki rozsądnemu gospodarowaniu
zasobami i dbałością o wspólne dziedzictwo.
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4.2 Misja rozwoju Gminy Kórnik
Misja określa, jakie są priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb
mieszkańców. Jest ona sentencją, która najlepiej ujmuje główne, planowane kierunki
działania samorządu, jest także najlepszym podsumowaniem całego opracowywanego planu
strategicznego.
Na podstawie analizy atutów oraz braków i problemów, biorąc pod uwagę zidentyfikowane
uwarunkowania rozwoju Gminy, również uznano za aktualną, sformułowaną w 2008 roku
następującą deklarację:

Misją Gminy Kórnik
jest stwarzanie jak najkorzystniejszych warunków
do życia jej mieszkańcom,
chroniąc dziedzictwo kulturowe i naturalne
dla kolejnych pokoleń.

Tak sformułowana misja określa priorytety mieszkańców – wysoką jakość życia oraz chęć
życia w zrównoważonej przestrzeni - gospodarczej, środowiskowej, społecznej i kulturowej.
Gmina jest dobrze rozwinięta gospodarczo, posiada (z niewielkimi wyjątkami) infrastrukturę
na miarę XXI wieku, a dodatkowo jest atrakcyjnym krajobrazowo i kulturowo obszarem, z
wykształconym społeczeństwem. Stąd ma dobrą bazę do rozwoju gospodarczego z
jednoczesnym zachowaniem walorów środowiskowych. Rozwój gospodarczy spowoduje
zaspokojenie aspiracji dochodowych mieszkańców, natomiast troska o środowisko i estetykę
Gminy zapewni komfort zamieszkania, którego będą zazdrościć inne społeczności lokalne
w regionie.
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5. CELE STRATEGICZNE

W rezultacie przeprowadzonych badań ankietowych, wywiadów z opiniotwórczymi
mieszkańcami Gminy oraz konsultacji z szerokim gronem pracowników Urzędu Miasta
i Gminy i podległych jednostek, radnych oraz przedstawicieli innych instytucji, sformułowano
trzy strategiczne cele rozwoju gminy Kórnik. Bazują one na zidentyfikowanych wcześniej
uwarunkowaniach rozwojowych Gminy (a więc przede wszystkim posiadanych
wewnętrznych atutach i pojawiających się w otoczeniu szansach, ale także uwzględniając
najistotniejsze wewnętrzne problemy i zewnętrzne zagrożenia) i wytyczają główne kierunki
jej dalszego rozwoju. Realizacja celów, w perspektywie objętej niniejszym planem, powinna
w znacznym stopniu przybliżyć osiągnięcie pożądanego stanu rozwoju Gminy, określonego
w jej wizji.
Strategiczne cele rozwoju Gminy są następujące (zapisy zbieżne ze Strategią z roku 2008 - po
niewielkiej modyfikacji):
1. Rozbudowa infrastruktury technicznej i ochrona środowiska
2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych
3. Ład przestrzenny i wspieranie rozwoju gospodarczego.
Cele te bezpośrednio nawiązują do wizji i misji rozwoju Gminy. Do ich osiągnięcia będzie
prowadziła realizacja konkretnych projektów strategicznych, szczególnie tych związanych
z poprawą technicznych i społecznych warunków życia. Tym samym będzie następowało
stopniowe, konsekwentne przybliżanie się do osiągnięcia pożądanego statusu rozwoju
Gminy, określonego w jej wizji. Plan strategiczny w rozumieniu jego twórców przedstawicieli społeczności lokalnej - nie jest bowiem tylko ogólnym zestawieniem mało
realnych do zrealizowania życzeń, lecz dokumentem zawierającym listę zadań do wykonania
i określającym czas ich realizacji, która, od momentu zatwierdzenia przez Radę Miasta
i Gminy, stanie się podstawą pracy wszystkich pracowników samorządu.
Uzasadnienie wyboru powyższych celów jest następujące:

Cel strategiczny nr 1
Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy
Podstawowym oczekiwaniem mieszkańców w stosunku do każdego samorządu są jego
aktywne działania, mające na celu poprawę obecnego standardu życia w gminie. Zmiany
polityczno-społeczne, zainicjowane w naszym kraju w 1989 roku, stworzyły możliwość
swobodnego podróżowania, a co za tym idzie, zaobserwowania poziomu życia w krajach
rozwiniętych. Konfrontacja ta początkowo nie wypadła korzystnie – złej jakości drogi, braki
w zwodociągowaniu i skanalizowaniu (zwłaszcza obszarów wiejskich), niewielka liczba
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telefonów, niedostatek mieszkań, czy zdegradowane środowisko naturalne, świadczyły
o różnicach poziomu rozwoju cywilizacyjnego.
Okres ostatnich 27 już lat to czas niezaprzeczalnych, pozytywnych przemian. Na wielu
terenach (zwłaszcza miejskich i podmiejskich) problem wyposażenia gospodarstw domowych
w podstawowe elementy infrastruktury technicznej przestał już właściwie istnieć. Mimo tych
postępów do zrobienia pozostało jeszcze wiele. Pełna infrastruktura oznacza bowiem nie
tylko uzbrojenie w niezbędne media (woda, kanalizacja, prąd, gaz), ale obecnie – zdaniem
mieszkańców – przede wszystkim gęstą i o dobrej jakości sieć dróg, umożliwiającą nie tylko
sprawne poruszanie się prywatnymi pojazdami, ale także funkcjonowanie komunikacji
publicznej, czy umożliwienie bezpiecznej komunikacji rowerowej.
Pełne wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną to obecnie nie tylko jeden
z podstawowych wymogów cywilizacyjnych, ale także kluczowy warunek rozwoju
gospodarczego. Należy także podkreślić, że inwestycje w dziedzinie infrastruktury
technicznej oznaczają poprawę stanu środowiska naturalnego, a więc życie w bardziej
przyjaznym i zdrowym otoczeniu, co w oczywisty sposób wpływa na zwiększenie
atrakcyjności danego terenu dla potencjalnych nowych mieszkańców.
Mimo, że w ostatnich latach Gmina zainwestowała bardzo dużo środków w infrastrukturę
techniczną (kilkadziesiąt milionów złotych w sieć wodno-kanalizacyjną oraz inwestycje
drogowe), to nadal istnieją duże potrzeby w tym zakresie – w zdecydowanej większości
w sferze infrastruktury drogowej i okołodrogowej oraz kanalizacji sanitarnej.

Cel strategiczny nr 2
Rozwój infrastruktury i usług społecznych
Zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu infrastruktury technicznej z pewnością jest
nadal najważniejszym oczekiwaniem mieszkańców pod adresem władz Gminy. Na obecnym
poziomie rozwoju społeczeństwa posiadanie pełnej infrastruktury nie jest jednak
wystarczające dla zapewnienia życia i rozwoju na oczekiwanym poziomie. Równie istotna jest
dostępność do tzw. usług społecznych, takich jak oświata i wychowanie, usługi zdrowotne,
opieka społeczna, czy też kultura, sport i rekreacja. Dla społeczności lokalnej bardzo ważny
jest również dialog z miejscowymi władzami samorządowymi, które zostały powołane po to,
by zaspokajać jej potrzeby.
Mimo wielu pozytywnych zmian w ostatnich kilku latach i przeznaczania znacznych kwot
z budżetu Gminy na rozwój usług społecznych (przede wszystkim bazy sportowo-rekreacyjnej
oraz oświatowej), wyniki przeprowadzonych badań ankietowych, analiz i dyskusji wskazują
na to, że społeczność lokalna oczekuje dalszego poszerzenia zakresu i poprawy poziomu
świadczenia tej grupy usług. Dotyczą one przede wszystkim poprawy bazy obiektów
oświatowych, następnie budowy i rozbudowy infrastruktury kultury i rekreacyjnej. Bardzo
istotna staje się również pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz kwestie
ochrony zdrowia.
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Wyeliminowanie zidentyfikowanych braków i problemów przewidziano w projektach
strategicznych, zaproponowanych w niniejszym dokumencie.

Cel strategiczny nr 3
Ład przestrzenny i wspieranie rozwoju gospodarczego
Pomimo, że w ostatnich latach doświadczyliśmy ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego,
na terenie Gminy Kórnik notowany był wzrost liczby przedsiębiorstw. Rozwój gospodarczy
Gminy jest podstawowym warunkiem wzrostu zamożności i podniesienia poziomu życia
mieszkańców. Dzięki wpływom z podatków rosną dochody budżetu samorządowego oraz
maleją wydatki przeznaczane na pomoc społeczną. Należy przy tym podkreślić, iż samorząd
lokalny nie dysponuje – zarówno z punktu widzenia uregulowań prawnych, jak i możliwości
finansowych – pełnym zestawem narzędzi bezpośredniego wpływu na gospodarkę na terenie
Gminy. Nie oznacza to jednak, że nie może on pełnić roli strony wspierającej i do pewnego
stopnia stymulującej przemiany w gospodarce i na rynku pracy (poprzez np. miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, uzbrajanie terenów inwestycyjnych).

----------------------------------------------------------------------

Jak zaznaczono we wstępnej części niniejszego dokumentu, przedstawiając strukturę
strategii, cele strategiczne grupują poszczególne programy i projekty. Ich realizacja
w przyjętej perspektywie czasowej powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu
rozwoju Gminy, określonego w jej wizji. Z kolei programy strategiczne są „tematami” działań,
których wykonanie powoduje osiągnięcie określonych celów. Programy strategiczne grupują
projekty, związane tematycznie z poszczególnymi dziedzinami życia, czy działaniami
samorządu. Projekty realizacyjne to już konkretne przedsięwzięcia, najłatwiej mierzalne przy
wdrażaniu Strategii.
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6. PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE

6.1 Założenia i kryteria wyboru programów i projektów strategicznych
Podczas sporządzania listy programów i projektów strategicznych kierowano się poniższymi
założeniami:
1) Wybrane, proponowane projekty spełniają najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnej,
wyrażone w treści celów strategicznych, takie jak:
• zapewnienie dogodnych i bezpiecznych warunków życia na terenie Gminy
• zapewnienie bytowania w uporządkowanym i dobrze zarządzanym otoczeniu
• wspieranie rozwoju gospodarczego
• wspieranie rozwoju osobistego mieszkańców i zapewnienie dobrych warunków do
odpoczynku.
2) Wybrane projekty mogą być związane z obligatoryjnymi, bieżącymi zadaniami samorządu,
ale nie ograniczają się tylko do takich zadań.
Zaproponowane zostały również kryteria, które automatycznie predysponowały projekt
do włączenia do Strategii:
a) projekt jest wpisany w Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
b) projekt był zapisany w „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik" z roku 2008, a jego
realizacja jest nadal aktualna i uzasadniona
c) projekt jest już rozpoczęty lub przygotowana jest dokumentacja techniczna.
W procesie doboru projektów strategicznych jego uczestnicy zastanawiali się, jakie są realne
szanse na wdrożenie zgłaszanych pomysłów - jakie działania mogą decydować o tym, że
przedsięwzięcie uda się wykonać, a czego już na etapie planowania należy się wystrzegać, by
nie dopuścić do niepowodzenia.

6.2 Zestawienie programów i projektów strategicznych
Poniżej przedstawiono zestawienie programów i projektów strategicznych:

Cel strategiczny 1. Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy
Program 1.1. Modernizacja układu drogowego i komunikacja publiczna
1.1.1. Poprawa jakości dróg gminnych i infrastruktury okołodrogowej
1.1.2. Sporządzenie programu rozwoju infrastruktury drogowej i okołodrogowej
1.1.3. Komunikacja publiczna
Program 1.2. Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego
1.2.1. Poprawa stanu sieci wodociągowej i bezpieczeństwa dostaw wody
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1.2.2. Rozbudowa systemu odbioru i oczyszczania ścieków
Program 1.3. Ochrona środowiska
1.3.1. Ochrona gruntów i wód
1.3.2. Ochrona powietrza - realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie
wyznaczonych celów strategicznych

Cel strategiczny 2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych
Program 2.1. Baza lokalowa i organizacja oświaty
2.1.1. Rozbudowa i remonty bazy lokalowej i sportowej oświaty
2.1.2. Organizacja oświaty i wychowania, zajęcia pozalekcyjne
Program 2.2. Bogata oferta kulturalna
2.2.1. Rozbudowa gminnej bazy lokalowej kultury
2.2.2. Wzrost atrakcyjności oferty kulturalnej
Program 2.3. Sport i rekreacja
2.3.1. Baza sportowa i rekreacyjna (oprócz bazy przyszkolnej) oraz organizacja zajęć
sportowo-rekreacyjnych
Program 2.4. Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo
2.4.1. Poprawa bazy lokalowej opieki społecznej i rozwój oferowanych usług
2.4.2. Organizacja opieki zdrowotnej, profilaktyka zdrowotna
2.4.3. Poprawa bezpieczeństwa publicznego
Program 2.5. Zarządzanie Gminą
2.5.1. Poprawa jakości obsługi mieszkańców i efektywności działań Urzędu Miasta i
Gminy i jednostek gminnych
2.5.2. Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego

Cel strategiczny 3. Ład przestrzenny i wspieranie rozwoju gospodarczego
Program 3.1. Zagospodarowanie przestrzenne
3.1.1. Zrównoważone planowanie przestrzenne
3.1.2. Uzbrajanie terenów pod inwestycje gospodarcze i mieszkaniowe
3.1.3. Estetyzacja Gminy, zwiększenie powierzchni terenów zielonych
Program 3.2. Rewitalizacja
3.2.1. Rewitalizacja miasta i terenów wiejskich
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6.3 Zakres czasowy planowanych przedsięwzięć
Planowane projekty mają różny zakres czasowy – samorząd, planując realizację
przedsięwzięć, starał się brać pod uwagę skalę potrzeb i możliwości budżetowe Gminy.
Jednak każdy projekt składa się z kilku zadań, często o charakterze „ciągłym”, więc zakres
czasowy większości projektów obejmuje cały okres realizacji Strategii 2017-2025.

6.4 Dodatkowe plany strategiczne: oświata oraz infrastruktura drogowa i okołodrogowa
W trakcie prac nad niniejszym dokumentem, najwięcej dyskusji skupiło się na dwóch
ważnych i z pewnością najbardziej kosztownych dziedzinach, a mianowicie:
• oświacie i wychowaniu (szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola)
• sieci drogowej i infrastrukturze okołodrogowej (ulice, drogi, ścieżki rowerowe,
chodniki, oświetlenie, kanalizacja deszczowa).
Niniejsza Strategia porusza i częściowo porządkuje te zagadnienia, lecz rolą Strategii Rozwoju
Gminy jest bardziej wyznaczanie kierunków rozwoju niż bardzo szczegółowa analiza
funkcjonowania poszczególnych dziedzin, za które odpowiada samorząd. Zasadne wydaje się
zatem przygotowanie przez samorząd następujących branżowych programów:
•

Analiza Systemu Oświaty i Wychowania (szczególnie w zakresie zapewnienia miejsc
w przedszkolach publicznych oraz w zakresie likwidacji gimnazjów i wydłużenia
edukacji w szkołach podstawowych do 8 klas)

•

Program rozwoju infrastruktury drogowej i okołodrogowej

•

Program kanalizowania Gminy.

Opracowanie ww. dokumentów zawarto jako zadania w poniższych projektach
strategicznych.

6.5 Tabele projektów strategicznych
Poniżej przedstawiono projekty i zadania do realizacji w formie kart projektów.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 1.1.1.
Nazwa programu

Modernizacja układu drogowego i komunikacja publiczna

Numer
programu

1.1.

Nazwa
projektu

Poprawa jakości dróg gminnych
i infrastruktury okołodrogowej

Numer
projektu

1.1.1.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Poprawa warunków zamieszkania i przejazdu przez Gminę, poprawa bezpieczeństwa
drogowego
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Miasta i Gminy

Beneficjenci

Powiat Poznański

Mieszkańcy i przyjezdni
Zadania

Czas realizacji

1. Budowa nowych odcinków dróg
(zgodnie z Programem Drogowym - zob. Projekt. 1.1.2)
2. Remonty i przebudowa istniejących dróg
(zgodnie z Programem Drogowym - zob. Projekt. 1.1.2)
3. Inwestycje w zakresie infrastruktury okołodrogowej, w tym m.in. ścieżki
rowerowe, chodniki, parkingi (w tym organizacja parkingu w centrum
Bnina), oświetlenie, odwodnienie (zgodnie z Programem Drogowym - zob.
Projekt. 1.1.2)

Zadanie ciągłe - w ramach
możliwości finansowych
budżetu

Drogi służą nie tylko mieszkańcom Gminy i działającym tutaj podmiotom gospodarczym, ale także
ruchowi tranzytowemu oraz są jednym z podstawowych kryteriów przy wyborze lokalizacji miejsca
zamieszkania oraz inwestycji gospodarczych. Z tych powodów stanowią bardzo istotny element
infrastruktury technicznej – ich wysoka jakość powoduje większą dostępność komunikacyjną Gminy
oraz przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu.
Przeprowadzone konsultacje społeczne wskazują na to, że stan dróg i infrastruktury okołodrogowej
jest najczęściej poruszanym aspektem, zarówno jeśli chodzi o aktualną jakość życia na terenie gminy
Kórnik, jak i planów na przyszłość. Zgłaszano liczne potrzeby nie tylko utwardzania dróg, ale również
budowy chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, oświetlenia.
Realizacja inwestycji powinna być poprzedzona sporządzeniem kompleksowego Planu Drogowego
(zobacz projekt 1.1.2).
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 1.1.2.
Nazwa programu
Nazwa
projektu
Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Modernizacja układu drogowego i komunikacja publiczna

Numer
programu

Sporządzenie programu rozwoju infrastruktury Numer
projektu
drogowej i okołodrogowej

1.1.
1.1.2.

Posiadanie kompleksowego, zhierarchizowanego planu inwestycji w sferze
infrastruktury drogowej. Uzyskanie przez mieszkańców i przedsiębiorców wiedzy na
temat perspektywy realizacji ich potrzeb w w/w dziedzinie. Poprawa warunków ruchu,
poprawa bezpieczeństwa, odciążenie dróg
Inne podmioty,
Urząd Miasta i Gminy
uczestniczące w
Powiat Poznański
projekcie

Beneficjenci

Mieszkańcy i goście
Zadania

Czas realizacji

1. Pełna inwentaryzacja potrzeb w zakresie inwestycji drogowych na terenie
Gminy, wybór priorytetów, a następnie stworzenie i konsekwentna realizacja
kompleksowego planu rozwoju gminnej sieci drogowej („Program
Drogowy"), obejmującego:
• drogi gminne i powiatowe (przy uwzględnieniu planowanych inwestycji
kanalizacyjnych)
• chodniki
• oświetlenie
• parkingi
• ścieżki rowerowe (przygotowanie projektu ścieżek pieszo-rowerowych
dla całej Gminy - w pierwszej kolejności: ścieżki na dojazdy do szkół
i ścieżka do Poznania - przez Kamionki - na Starołękę)
• modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej

2017-2018

W ramach niniejszego projektu planuje się sporządzenie w latach 2017-2018 kompleksowego
i długoterminowego planu rozwoju gminnej sieci drogowej, w którym zostanie określona kolejność
realizacji inwestycji w omawianej dziedzinie. Dzięki temu mieszkańcy i inwestorzy będą wiedzieli,
kiedy mogą się spodziewać budowy konkretnej drogi. Oczywiście, niezbędna jest realność zapisów
planu oraz terminowa jego realizacja.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 1.1.3.
Nazwa programu

Modernizacja układu drogowego i komunikacja publiczna

Numer
programu

1.1.

Nazwa
projektu

Komunikacja publiczna

Numer
projektu

1.1.3.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Poprawa warunków ruchu, poprawa bezpieczeństwa, odciążenie dróg
Kórnickie Przedsiębiorstwo
Autobusowe
KOMBUS Sp. z o.o.

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Miasta i Gminy
Metropolia Poznań

Mieszkańcy i goście
Zadania

Czas realizacji

1. Rozwój gminnej komunikacji publicznej – autobusowej:
• Zakup nowych autobusów (2018-2020)
• Rozwój komunikacji publicznej wewnątrz Gminy, a nie tylko z Poznaniem
(np. Kórnik - Kamionki, Mieczewo/ Czołowo - Kórnik)
• Modernizacja bazy Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego
KOMBUS Sp. z o.o., w tym budowa myjni
2. Współpraca w ramach Metropolii Poznań - kolej aglomeracyjna – budowa
zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Kórniku i Koninku (m.in.: parkingi
buforowe i dojazdy do nich – drogi i ścieżki rowerowe)

2017-2018

2017-2020

W Gminie działa komunikacja lokalna w postaci Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego
„Kombus” Sp. z o.o. „Kombus” kursuje na liniach podmiejskich łączących Kórnik i Zaniemyśl
z Poznaniem i Kórnik ze Środą Wielkopolską oraz na liniach lokalnych dowożących pasażerów do
punktu przesiadkowego na kórnickim rynku. Obok regularnych linii, „Kombus” obsługuje przewozy
turystyczne na trasach krajowych i zagranicznych.
Znaczna część mieszkańców Gminy codziennie podróżuje do Poznania do pracy lub szkoły. Podczas
gdy mieszkańcy Kórnika są zadowoleni z usług publicznego transportu autobusowego, to ocena
mieszkańców innych miejscowości jest bardziej krytyczna, szczególnie w zakresie komunikacji
wewnątrzgminnej. W skali całej Gminy liczba ocen pozytywnych i negatywnych odnośnie
funkcjonowania komunikacji z Poznaniem jest zbliżona, natomiast w przypadku oceny komunikacji
wewnątrzgminnej więcej było głosów krytycznych niż pozytywnych.
Z pewnością na opinie mieszkańców rzutuje nie tylko sama organizacja usług ze strony KPA
„Kombus”, ale także brak wykorzystania alternatywnego transportu kolejowego.
W ramach niniejszego projektu zaplanowano więc zakup nowych autobusów dla przewozów
lokalnych oraz uruchomienie nowych linii komunikacji autobusowej. Bardzo istotna jest również
modernizacja zajezdni KPA „Kombus”.
Rozwój demograficzny Gminy powoduje dziś problemy ruchu samochodowego, a rozbudowa sieci
drogowej na jej terenie i w mieście Poznań nie jest w stanie w pełni im zaradzić. Z tego powodu
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poszukiwane są alternatywne rozwiązania i to nie tylko w gminie Kórnik, ale w skali całej aglomeracji
poznańskiej. Rozwiązaniem ma być transport kolejowy.
W dokumencie „Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej” wśród planowanych wspólnych
zamierzeń znalazł się program pod nazwą „Kolej metropolitalna”. Podstawowe proponowane w tym
programie zamierzenie to zwiększenie częstotliwości połączeń kolejowych w metropolii. W celu
osiągnięcia dużej (dochodzącej do 20 minut) częstotliwości na określonych relacjach konieczne będą:
zakup taboru oraz remonty linii i modernizacja sterowania ruchem w celu zwiększenia ich
przepustowości i prędkości ruchu pociągów. Rozkład jazdy pociągów metropolitalnych i regionalnych
będzie konstruowany w sposób zapewniający stale taktowane terminy odjazdów ze wszystkich stacji i
przystanków oraz umożliwi skomunikowanie pociągów na stacji Poznań Główny i dogodne przesiadki
na innych wybranych stacjach/przystankach.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 1.2.1.
Nazwa programu

Rozbudowa i modernizacja
systemu wodociągowo-kanalizacyjnego

Numer
programu

1.2.

Nazwa
projektu

Poprawa stanu sieci wodociągowej i
bezpieczeństwa dostaw wody

Numer
projektu

1.2.1.

Cel realizacji
projektu

Zapewnienie odbiorcom z terenu Gminy dostaw wody w odpowiedniej ilości i
o prawidłowych parametrach

Jednostka
koordynująca

WODKOM Sp. z o.o. w
Kórniku
Aquanet Sp. z o.o.

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Miasta i Gminy

Odbiorcy wody z terenu Gminy
Zadania

Czas realizacji

Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej - wg bieżących potrzeb
(uzbrajanie nowych terenów mieszkaniowych oraz aktywizacji
gospodarczej)

Zadanie ciągłe

2.

Budowa sieci wodociągowej Pierzchno-Runowo-Szczodrzykowo wraz z
budową chodnika w Pierzchnie

2017

3.

Budowa wodociągu w Mościenicy

1.

Do 2020

Podstawowym elementem infrastruktury technicznej jest system wodno-kanalizacyjny. Nie ulega
wątpliwości, że obecnie każde gospodarstwo domowe musi mieć dostęp do sieci wodociągowej i
musi posiadać uregulowany system odprowadzania odpadów płynnych. Zdecydowana większość
gospodarstw domowych posiada dostęp do sieci wodociągowej. Konieczne jest jednak uzupełnienie
brakujących jeszcze przyłączy oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury na nowo budujących się
osiedlach mieszkaniowych i do inwestycji gospodarczych.
Stan sieci wodociągowej również powoduje konieczność stopniowej wymiany istniejących rur
azbestowych na części istniejących odcinków. Jest to zadanie inwestycyjne, którego realizacja
przyczyni się z czasem do poprawienia jakości wody na terenie Miasta i Gminy oraz do zmniejszenia
awaryjności sieci. Mniejsza awaryjność sieci przesyłowych wpływa natomiast na zmniejszenie strat
przesyłowych i poprawę rentowności całego systemu.
W Kórniku występują kłopoty z jakością wody w kilku ujęciach, stare rurociągi w niektórych rejonach
Gminy oraz wysokie koszty obsługi stacji uzdatniania wody to wystarczające powody do kontynuacji
stopniowego odnawiania zasobów. Konieczne jest zapewnienie dostaw wody w odpowiedniej ilości,
odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem do wszystkich gospodarstw domowych oraz
terenów aktywizacji gospodarczej.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 1.2.2.
Nazwa programu
Nazwa
projektu
Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo- Numer
programu
kanalizacyjnego

Rozbudowa systemu odbioru i oczyszczania
ścieków

1.2.

Numer
projektu

1.2.2.

Zapewnienie możliwości odprowadzania i oczyszczania ścieków mieszkańcom Gminy i
inwestorom,
Ochrona środowiska
WODKOM Sp. z o.o. w
Inne podmioty,
Kórniku
uczestniczące w
Urząd Miasta i Gminy
Aquanet Sp. z o.o.
projekcie
Urząd Miasta i Gminy

Beneficjenci

Mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

Czas realizacji

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Błażejewie i Błażejewku

2.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Katowickiej, Czereśniowej w
Dziećmierowie

2017

3.

Budowa kanalizacji w ul. Celichowskiegow Kórniku

2017

4.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku

2017

5.

Budowa kanalizacji w miejscowościach: Robakowo, Gądki, Dachowa,
Żerniki

2018-2023

6.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczytnikach i Koninku

2018-2024

7.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie, Runowie, Pierzchnie i
Kromolicach

2019-2025

8.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Prusinowie

2022-2023

9.

Kanalizacja pozostałych miejscowości

2023-2025

2017-2020

Ze względu na bardzo szybki rozwój budownictwa jednorodzinnego, konieczność ochrony jezior i wód
podziemnych oraz sukcesywny wzrost inwestycji w wielu sektorach gospodarki, koniecznym jest
zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z terenu całej Gminy - przy pomocy systemu kanalizacji
sanitarnej. Tylko na terenach, gdzie realizowanie gospodarki ściekowej w formie sieciowej jest
ekonomicznie nieuzasadnione, założono budowę lokalnych systemów oczyszczania ścieków.
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Oczyszczalnia w Borówcu jest docelową oczyszczalnią dla całej Gminy Kórnik. Odbiornikiem
oczyszczonych ścieków jest rów „podstawowy” Kamionka. Realizacja projektu będzie wiązała się z
koniecznością wydatkowania bardzo poważnych kwot (prawdopodobnie łącznie - około 100 mln zł).
Ze względu na wysoki koszt niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji oraz potrzeby określenia ich
instytucjonalnej i technicznej opcji, niezbędne jest przygotowanie koncepcji: Program kanalizowania
Gminy.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 1.3.1.
Nazwa programu

Ochrona środowiska

Numer
programu

1.3.

Nazwa
projektu

Ochrona gruntów i wód

Numer
projektu

1.3.1.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Zapobieganie emisji szkodliwych substancji do wód i gleby
Urząd Miasta i Gminy
Sater Kórnik Sp z o.o

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w projekcie

Nadleśnictwo
Wielkopolski Park
Narodowy

Mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

Czas realizacji

1.

Oczyszczanie jezior Rynny Zaniemysko-Kórnickiej wraz z zatrzymaniem ich
zanieczyszczania

W ramach możliwości
finansowych budżetu
oraz pozyskania
współfinansowania
zewnętrznego

2.

Ochrona zasobów przyrodniczych (bioróżnorodności):
• obszary chronionego krajobrazu
• pomniki przyrody

3.

Udrażnianie kanałów melioracyjnych

Zadanie ciągłe - we
współpracy z innymi
podmiotami

Zadanie ciągłe

Po zakończeniu kanalizacji miejscowości leżących wzdłuż jezior, należy przystąpić do rekultywacji
jezior. Aby określić kierunek rekultywacji jezior zlecone zostanie przeprowadzenie badań wód oraz
określenie sposobu przeprowadzenia rekultywacji z podaniem kosztów.
Problemem są nie tylko zamulone i zarośnięte rowy melioracyjne, ale również celowe ich niszczenie,
zasypywanie i zaśmiecanie. Jeśli wczesną wiosną oraz podczas obfitych opadów rowy są zarośnięte,
to nie odbierają nadmiaru wody i stoi ona tygodniami na polach. W tych miejscach następuje
wymakanie roślin, co jest ewidentną stratą dla rolników. Podtopienie niszczy również strukturę
i powoduje zamulanie i gnicie najcenniejszej warstwy gleby. Z drugiej strony - rowy dzięki istniejącym
zastawkom magazynują wodę, utrzymując jej odpowiednio wysoki poziom, co powoduje, że gleba
jest utrzymywana w odpowiedniej wilgotności.
Obowiązek konserwacji kanałów melioracyjnych i bieżące utrzymanie w stanie umożliwiającym
swobodny przepływ wód wynika wprost z ustawy – Prawo wodne i dotyczy wszystkich właścicieli
i użytkowników gruntów, na których te urządzenia się znajdują.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 1.3.2.
Nazwa programu

Ochrona środowiska

Numer
programu

1.3.

Nazwa
projektu

Ochrona powietrza - realizacja Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej w zakresie wyznaczonych celów
strategicznych

Numer
projektu

1.3.2.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2), redukcja zużycia energii oraz
zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii.
Urząd Miasta i Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w projekcie
Mieszkańcy i inwestorzy

Zadania
1.

Spółdzielnie
mieszkaniowe

Czas realizacji

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na
terenie miasta i gminy Kórnik (będących własnością miasta i gminy), w tym:
• Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku i Gimnazjum w
Kórniku
• Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radzewie

2.

Ograniczenie szkodliwej emisji w transporcie
• Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kórnik
• Budowa dróg i ścieżek rowerowych na terenie gminy Kórnik

3.

Zadanie ciągłe - w ramach
możliwości finansowych
budżetu oraz pozyskania
współfinansowania
zewnętrznego (dotacje z
WRPO, pożyczki z WFOŚ)

Inne zadania - długoterminowe:
• Działania edukacyjne i promocyjne dot. promowania gospodarki
niskoemisyjnej
• Działania edukacyjne i informacyjne (dot. możliwości dofinansowania
inwestycji termomodernizacyjnych) dla mieszkańców
Polska bierze udział w unijnym programie ograniczenia emisji CO2. W ramach Narodowego Programu
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Polska rozwija niskoemisyjne źródła energii, promuje nowe
wzorce konsumpcji, poprawia efektywność energetyczną, poprawia efektywność gospodarowania
surowcami i materiałami. W perspektywie unijnej 2014-2020 przewidziano znaczne środki na
projekty, związane z wykorzystaniem technologii niskoemisyjnych. Uchwalona na początku 2015 roku
ustawa o odnawialnych źródłach energii stworzyła szereg szans dla gospodarstw zainteresowanych
rozwojem energetyki odnawialnej. W szczególnie dobrej sytuacji są rolnicy i gospodarstwa wiejskie,
które mają warunki i szanse zainwestować w energetyką prosumencką i wspomóc swoje dochody.
Władze samorządowe, obok pomocy mieszkańcom w zakresie wdrażania technologii i projektów
gospodarki niskoemisyjnej, same będą prowadzić działania na rzecz poprawy efektywności
energetycznej, termomodernizując obiekty użyteczności publicznej. Konieczna będzie także edukacja
mieszkańców z zakresu pozyskiwania środków i realizacji projektów energetycznych.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.1.1.
Nazwa programu

Baza lokalowa i organizacja oświaty

Numer
programu

2.1.

Nazwa
projektu

Rozbudowa i remonty bazy lokalowej
i sportowej oświaty

Numer
projektu

2.1.1.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca
Beneficjenci

Poprawa warunków nauki i pracy w szkołach i przedszkolach
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Miasta i Gminy

Szkoły
Przedszkola

Uczniowie, wychowankowie placówek oświatowych, kadra oświaty
Zadania

Czas realizacji

1. Budowa kompleksu edukacyjnego w Kamionkach - kontynuacja
rozbudowy szkoły, budowa przedszkola oraz żłobka

2017

2. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kórniku - Bninie

2017-2018

3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku i Gimnazjum w
Kórniku oraz Szkoły Podstawowej w Radzewie

2017-2018

4. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Kórniku

2017-2018

5. Budowa Szkoły Podstawowej w Kórniku - Bninie

2023-2025

6. Rozbudowa Przedszkola w Szczodrzykowie

2018

7. Budowa przedszkola w Kórniku -Bninie

2018-2019

8. Rozbudowa szkoły w Radzewie

Po 2020

9. Rozbudowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego placówek
oświatowych
10. Remonty i modernizacje placówek oświatowych związane z likwidacją
Gimnazjów i koniecznością dostosowania ich do potrzeb 8-klasowych
szkół podstawowych
11.Doposażenie i wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt i
materiały dydaktyczne, m.in.:
- tablice interaktywne
- sprzęt komputerowy
- sprzęt multimedialny
- inne pomoce dydaktyczne
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System oświaty w gminie Kórnik jest dobrze rozwinięty, wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie
są największą pozycją budżetową. Placówki szkolne i przedszkolne są nowoczesne, kształcą na
wysokim poziomie, a przeprowadzone badania wykazały wysokie zadowolenie lokalnej społeczności
z funkcjonowania tej jakże ważnej dziedziny życia. Nie oznacza to jednak, że wszystkie potrzeby
zostały zaspokojone – placówki te wymagają systematycznego doinwestowania, a szybki wzrost
demograficzny Gminy sprawił, że szkoły i przedszkola stają się zbyt małe, aby pomieścić wszystkich
chętnych, przede wszystkim w Kórniku-Bninie, czy Kamionkach.
W projekcie 2.1.1. wymieniono wyłącznie najpilniejsze oraz już rozpoczęte działania inwestycyjne
w gminnej oświacie. Zakres innych prac niezbędnych do realizacji w placówkach oświatowych jest
szeroki, lecz ich wybór do realizacji oraz kolejność działań, będą zdeterminowane reformą oświaty,
która zostanie przeprowadzona w Polsce w roku 2017 (zobacz projekt 2.1.2.).
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.1.2.
Nazwa programu

Baza lokalowa i organizacja oświaty

Numer
programu

2.1.

Nazwa
projektu

Organizacja oświaty i wychowania,
zajęcia pozalekcyjne

Numer
projektu

2.1.2.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca
Beneficjenci

Poprawa jakości i efektywności wychowania i kształcenia
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Miasta i Gminy

Szkoły
Przedszkola

Uczniowie, wychowankowie placówek oświatowych
Zadania

Czas realizacji

1. Przeprowadzenie kompleksowej analizy systemu oświaty na terenie Gminy
Kórnik (po wprowadzeniu nowej Ustawy o systemie oświaty przez władze
centralne w 2017 roku)

2017

2. Stwarzanie warunków dla powstawania nowych miejsc w przedszkolach zapewnienie wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom od 3 roku
życia

2017

3. Indywidualizacja procesów nauczania - wyrównanie szans rozwojowych
dzieci pochodzących ze środowisk o niskim statusie społecznym (zajęcia
wspomagające i rozwijające)
4. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, m.in.:
zajęcia ruchowo-muzyczne
- zajęcia techniczne
- zajęcia turystyczno-krajoznawcze
- zajęcia językowe
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
- zajęcia teatralne
- projekty badawcze
- zajęcia stymulujące twórcze myślenie

Zadanie ciągłe - w ramach
możliwości finansowych
budżetu oraz pozyskania
współfinansowania
zewnętrznego

W lipcu 2016 władze centralne podjęły decyzję odnośnie zmian organizacyjnych polskiej oświaty na
wszystkich szczeblach kształcenia. Ostateczny wybór opcji i jej doprecyzowanie w Ustawie o systemie
oświaty zdeterminuje działania samorządu kórnickiego w tej dziedzinie. Będzie to także odpowiedni
czas - kompleksowego spojrzenia na dziedzinę oświaty i wychowania i rozwiązania problemów, które
narastają od lat, jak np. brak miejsc w przedszkolach publicznych na terenie miasta i gminy
(i obowiązek ich zapewnienia od września 2017 wszystkim dzieciom od 3 lat będących mieszkańcami
Gminy).
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Organizacja nowej sieci szkół (po wprowadzeniu reformy centralnej) i racjonalizacja zarządzania
gminną oświatą powinny pozwolić na osiągnięcie maksymalnych efektów w skali całej Gminy.
Ankietyzacja lokalnej społeczności pokazała, iż przydałaby się także większa niż dotychczas liczba
zajęć pozalekcyjnych, aby dzieci mogły w bezpieczny sposób poczekać na powrót rodziców, czy też
odrobić lekcje oraz przede wszystkim skorzystać z różnych zajęć dodatkowych, jeszcze na terenie
szkoły w oczekiwaniu na przewóz do domu.

Strona
62

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KÓRNIK

2017-2025

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.2.1.
Nazwa programu

Bogata oferta kulturalna

Numer
programu

2.2.

Nazwa
projektu

Rozbudowa gminnej bazy lokalowej kultury

Numer
projektu

2.2.1.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Poprawa warunków korzystania z oferty kulturalnej przez mieszkańców Gminy,
stworzenie warunków do zwiększenia oferty kulturalnej
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Miasta i Gminy

Beneficjenci

KCRiS Oaza
Biblioteka
Kórnicki Ośrodek Kultury

Mieszkańcy i goście
Zadania

Czas realizacji

1. Budowa Centrum Kultury (w sąsiedztwie KCRiS OAZA)

2019-2021

2. Biblioteka:
• budowa filii Biblioteki w Bninie
• remont i rozbudowa Biblioteki w Kórniku
(zadanie do realizacji w przypadku nie przeniesienia Biblioteki do nowego
Centrum Kultury)

2017-2018
2018-2021

3. Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców:
W ramach możliwości
finansowych budżetu oraz
pozyskania
współfinansowania
zewnętrznego

• Kórnik
• Bnin
• Prusinowo (świetlica)
• Skrzynki (świetlica)
• Błażejewko (świetlica)
4. Prowent – promocja miejsca (stworzenie centrum kulturalnego):
• Gastronomia
• Zagospodarowanie otoczenia

2018-2021

• Scena (amfiteatr)
(zadanie do realizacji w przypadku nie przeniesienia KOK-u do nowego
Centrum Kultury)
Zarówno Kórnicki Ośrodek Kultury, jaki i Biblioteka organizują życie kulturalne mieszkańców Gminy.
Niestety, baza lokalowa tych instytucji jest dalece niewystarczająca wobec bieżących (i stale
rosnących) potrzeb, a tym bardziej planów znaczącego rozwoju działalności. Wielkim wyzwaniem
stojącym przed gminnym samorządem jest więc budowa Centrum Kultury z salą widowiskową.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.2.2.
Nazwa programu

Bogata oferta kulturalna

Numer
programu

2.2.

Nazwa
projektu

Wzrost atrakcyjności oferty kulturalnej

Numer
projektu

2.2.2.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Zwiększenie skali i atrakcyjności oferty kulturalnej
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Kórnicki Ośrodek Kultury

Beneficjenci

Urząd Miasta i Gminy
Organizacje
pozarządowe

Mieszkańcy i goście
Zadania

Czas realizacji

1. Koordynacja działań kulturalnych na terenie Gminy (w tym przede wszystkim
potrzeba skoordynowanej współpracy z Zamkiem i Arboretum)
2. Aktywizacja środowisk wiejskich: organizacja ciekawych wydarzeń na
obszarach wiejskich Gminy – aktywizacja życia kulturalnego wsi, utrwalanie
tożsamości lokalnej i jej promowanie (wspieranie przez KOK i Gminę inicjatyw
oddolnych w tym zakresie)
Zadanie ciągłe
3. Okresowe wystawy plenerowe o różnej tematyce gminnej na Rynku w
Kórniku (np. wystawa „Gmina Kórnik z lotu ptaka”)

3. Organizacja festynów i imprez kulturalnych o wysokiej randze

Wyniki badania ankietowego wskazują, że większość mieszkańców Gminy jest zadowolonych z oferty
kulturalno-rozrywkowej. Niewątpliwie, na miarę posiadanej (ocenianej jako niewystarczająca) bazy,
oferta jest dosyć bogata i systematycznie się poprawia. Kultura nie powinna być jednak
skoncentrowana jedynie w mieście Kórniku. Intencją władz samorządowych jest również
aktywizowanie mini centrów kultury na terenach wiejskich, w oparciu o istniejące sale wiejskie w
poszczególnych sołectwach oraz inicjatywy oddolne, wspierane przez KOK.
Większa baza lokalowa kultury na terenie Gminy powinna umożliwić rozszerzenie oferty Kórnickiego
Ośrodka Kultury na określone grupy docelowe (głównie młodzież), szczególnie po otwarciu nowego
obiektu (w sąsiedztwie KCRiS OAZA).
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.3.1.
Nazwa programu

Sport i rekreacja

Numer
programu

2.3.

Nazwa
projektu

Baza sportowa i rekreacyjna
(oprócz sportowej bazy przyszkolnej)
oraz organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych

Numer
projektu

2.3.1.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportoworekreacyjnej
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Miasta i Gminy

Beneficjenci

OSiR
Szkoły
Organizacje
pozarządowe

Mieszkańcy i przyjezdni
Zadania

Czas realizacji

1.

Budowa trzeciego etapu Promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora
Kórnickiego

2017-2018

2.

Zagospodarowanie terenów przy Promenadzie, np. plac zabaw, siłownia,
skate park, na ławeczkach postacie związane z Kórnikiem,
Zagospodarowanie terenu przy Placu Browarowym (2017)

2017-2020

3.

Rozbudowa Promenady od ul. Jeziornej do Zwierzynieckiej (z ominięciem
Rynku w Bninie)

2021-2023

4.

Zagospodarowanie i wyeksponowanie „Półwyspu Szyja” w Bninie

Do 2022

5.

Zagospodarowanie plaż:
• Kąpielisko w Kórniku z pełnym wyposażeniem (rugowanie,
nawiezienie piasku, montaż monitoringu, pomosty, miejsce na kajaki)
• Kąpielisko w Bninie
• Kąpielisko w Błażejewku
• Kąpielisko nad jeziorem Skrzynki Duże

Do 2019

6.

Budowa przepustu między Jeziorami Bnińskim i Kórnickim

7.

Modernizacje boisk:
• Modernizacja boiska w Bninie
• Dokończenie boiska w Kamionkach
• Oświetlenie dużej płyty boiska w Kórniku
• Przebudowa stadionu sportowego na terenie CRiS Oaza (Błonie)

8.

Modernizacja ścieżki zdrowia

2021

2017-2022

2019
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Stworzenie rekreacyjnych ścieżek rowerowych:
• Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Kórnickiego
• Ścieżka rowerowa przez las: Kamionki - Mieczewo - Czmoniec

10. Budowa i modernizacje placów zabaw i siłowni plenerowych:
• na Prowencie przy siłowni
• Borówiec
• Bnin
• Ogródek Jordanowski w Kórniku (modernizacja)
• Robakowo
• Dachowa
• Radzewo
• Czołowo
• Konarskie
• Prusinowo

Do 2021

2017-2020

11. Przygotowanie szlaku kajakowego: rynna jezior + Głuszynka + Kopla
(udrożnienie szlaku, przygotowanie miejsc postoju) + organizacja imprez
kajakowych

Do 2025

12. Kamionki: budowa ścieżki edukacyjnej i wieży widokowej (wspólnie z
Leśnictwem

Do 2025

13. Rozwój oferty zajęć sportowych dla młodzieży

Zadanie ciągłe

14. Wspieranie wydarzeń rekreacyjno-sportowych (rajdy piesze/rowerowe,
imprezy biegowe, itp.)

Zadanie ciągłe

Na terenie gminy Kórnik znajduje się wiele obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe.
Pomimo posiadania bardzo wysokiej jakości bazy sportowo-rekreacyjnej, mieszkańcy wciąż optują za
jej rozwojem. Stały rozwój demograficzny gminy oraz zapotrzebowanie na aktywność ruchową
rośnie, co oznacza konieczność dalszego inwestowania zarówno w infrastrukturę rekreacyjną, jak i
ciekawą ofertę zajęć. Konieczność budowy obiektów tego typu nie podlega dyskusji mimo wysokich
kosztów przedsięwzięć.
Plany, związane z rozwojem infrastruktury rekreacyjnej są bardzo szeroko zakrojone. Wiele działań
wiąże się z dalszym zagospodarowaniem brzegów jezior jako miejsc rekreacji. To umożliwi również
rozwój turystyki i reaktywacji sportów wodnych (kajaki). Ponieważ dużo osób biega i jeździ na
rowerze, konieczne jest dalsze wytyczenie tras i ścieżek rowerowych, czy tras do nordic walking.
Zdaniem mieszkańców, przydałoby się wybudować lub zmodernizować kilka kolejnych placów zabaw
oraz boisk sportowych, łącznie ze stadionem lekkoatletycznym w Kórniku.
W gminie organizowanych jest szereg imprez cyklicznych o charakterze masowym, takich jak rajdy,
biegi, turnieje. Mieszkańcy coraz liczniej uczestniczą w tego typu imprezach, a popyt na nowe
wydarzenia ciągle rośnie. Stąd zaplanowano działania mające na celu rozwijanie oferty, tak aby sport
miał charakter masowy.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.4.1.
Nazwa programu

Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo

Numer
programu

2.4.

Nazwa
projektu

Poprawa bazy lokalowej opieki społecznej
i rozwój oferowanych usług

Numer
projektu

2.4.1.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Poprawa warunków funkcjonowania służb pomocy społecznej,
szerszy zakres usług pomocy społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej
Środowiskowy Dom
Samopomocy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Miasta i Gminy
Organizacje
pozarządowe

Mieszkańcy
Zadania

Czas realizacji

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku - potrzeba rozwoju bazy
lokalowej

2017

2. Budowa budynku socjalnego w Szczodrzykowie

2017

3. Budowa budynku socjalnego w Kórniku

2019

4. Organizacja świetlicy socjoterapeutycznej i domu integracji
międzypokoleniowej (seniorzy) w Kórniku

2018

5. Budowa domu integracji międzypokoleniowej

2018-2020

6. Wspieranie programów integracyjnych i rehabilitacyjnych dla osób starszych
i niepełnosprawnych

Zadanie ciągłe

7. Wspieranie Warsztatów Terapii Zajęciowej

Zadanie ciągłe

8. Organizacja szkoły z klasami integracyjnymi w jednej z gminnych placówek

Od 2017

W Gminie Kórnik odsetek rodzin korzystających z wsparcia OPS czy innych form pomocy, jest
zdecydowanie niższy niż średnia krajowa w tym zakresie, ponieważ społeczność lokalna jest dość
zamożna, a bezrobocie na terenie gminy bardzo niskie. Jednak szybki rozwój demograficzny Gminy
sprawił, że również potrzebujących pomocy przybywa (przede wszystkim - osób niepełnosprawnych).
Obecna baza w tym zakresie - Środowiskowy Dom Samopomocy - nie jest już w stanie obsłużyć
wszystkich potrzebujących i konieczne stanie się wygospodarowanie nowych pomieszczeń.
Gmina Kórnik jest miejscem migracji przede wszystkim mieszkańców w średnim wieku. Jednak jako
atrakcyjne miejsce zamieszkania, przeprowadza się tu z miasta Poznań również wiele osób bliskich
wiekowi emerytalnemu. Liczba osób starszych na terenie Gminy sukcesywnie rośnie i należy
pamiętać o zadbanie o usługi również dla tej grupy wiekowej.
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Innym zadaniem wchodzącym w skład tego projektu jest budowa mieszkań socjalnych na terenie
Gminy. Są to lokale dla osób będących w szczególnie trudnej sytuacji. W każdej społeczności są osoby
i rodziny, kwalifikujące się do uzyskania mieszkania socjalnego lub chronionego, za którego
dostarczenie odpowiada gmina. Lokal socjalny to lokal przeznaczony dla osób bezdomnych,
eksmitowanych lub osób ubogich, nie mogących utrzymać mieszkania samodzielnie.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.4.2.
Nazwa programu

Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo

Numer
programu

2.4.

Nazwa
projektu

Organizacja opieki zdrowotnej,
profilaktyka zdrowotna

Numer
projektu

2.4.2.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Zapobieganie problemom zdrowotnym
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Miasta i Gminy

Beneficjenci

Placówki służby zdrowia,
Organizacje
pozarządowe

Mieszkańcy
Zadania

Czas realizacji

1. Organizacja całodobowej pomocy lekarskiej a w Kórniku

Do ustalenia

2. Wsparcie powstania ośrodka zdrowia w Kamionkach

Do ustalenia

3. Badania i akcje profilaktyczne dla dorosłych

Zadanie ciągłe

4. Akcje prozdrowotne dla młodzieży, np.:
- szczepienia przeciw HPV
- warsztaty, dotyczące radzenia sobie ze stresem
- warsztaty, dotyczące uzależnień od nowoczesnych technologii
- warsztaty, dotyczące zaburzeń odżywiania
- warsztaty, dotyczące umiejętności uczenia się

Zadanie ciągłe

5. Przeciwdziałanie uzależnieniom

Zadanie ciągłe

W wywiadach oraz ankietach wielu mieszkańców wyrażało niezadowolenie z zakresu usług
zdrowotnych dostępnych na terenie gminy Kórnik. Pomimo iż samorząd gminny nie odpowiada
bezpośrednio za sferę ochrony zdrowia, to jednak w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
powinien angażować się również w tę dziedzinę, m.in. poprzez inwestycje w bazę lokalową.
Konieczne jest także stałe prowadzenie akcji profilaktycznych i prozdrowotnych.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.4.3.
Nazwa programu

Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo

Numer
programu

2.4.

Nazwa
projektu

Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Numer
projektu

2.4.3.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Miasta i Gminy

Beneficjenci

Policja
OSP
Straż Miejska

Mieszkańcy
Zadania

Czas realizacji

1. Budowa nowej remizy OSP w Kamionkach (wraz z posterunkiem Policji /
Straży Miejskiej) - wraz z zagospodarowaniem dotychczasowej remizy na
dom kultury

Do 2022

2. Stałe doposażanie jednostek OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy

3. Zachęta mieszkańców do integracji, pomocy sąsiedzkiej

Zadanie ciągłe

4. Profilaktyka (np. „bezpieczny dom” – czujniki dymu, itp.)

Stan bezpieczeństwa publicznego w gminie jest przez jej mieszkańców oceniany przeciętnie. Oznacza
to, że istnieje potrzeba inwestowania w bezpieczeństwo mieszkańców, chociażby w zakresie
bezpieczeństwa p. pożarowego, bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (zobacz projekt 1.1.1.
- zadanie 3), czy działań profilaktycznych, dotyczących bezpieczeństwa, wśród mieszkańców,
szczególnie dzieci i młodzieży. Duże znaczenie może tu odegrać również zachęcanie mieszkańców do
integracji i pomocy sąsiedzkiej.
Należy także pamiętać o systematycznym wspieraniu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
w zakresie doposażenia sprzętowego i modernizacji remiz tym bardziej, że najczęściej to właśnie
zastępy OSP są pierwszymi, które docierają na miejsce zdarzenia.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.5.1.
Nazwa programu

Zarządzanie Gminą

Numer
programu

2.5.

Nazwa
projektu

Poprawa jakości obsługi mieszkańców i
efektywności działań Urzędu Miasta i Gminy i
jednostek gminnych

Numer
projektu

2.5.1.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Poprawa zadowolenia mieszkańców i inwestorów z jakości obsługi przez Urząd i
podległe jednostki
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Miasta i Gminy

Beneficjenci

-

Mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

Czas realizacji

1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - zwiększanie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych (eadministracja)

Zadanie ciągłe

2. Rozwój informacji przestrzennej – tabliczki kierunkowe, tabliczki
informacyjne, infomaty, itp. (SIM: System Informacji Miejskiej)

Zadanie ciągłe

3. Promocja płacenia podatków PIT w Gminie

Zadanie ciągłe

Gwałtowny wzrost liczby ludności Gminy nie oznacza automatycznie wprost proporcjonalnego
wzrostu dochodów z udziałów w podatku PIT. Wynika to z tego, że znaczna część nowych
mieszkańców nie zmienia miejsca zameldowania i przez to płaci podatek dochodowy w poprzednim
miejscu zamieszkania. Dla Gminy powoduje to ogromne problemy – z jednej strony wpływy
podatkowe nie rosną, a z drugiej strony jest ona zmuszona do ponoszenia wysokich kosztów
budowy infrastruktury technicznej i społecznej dla tych mieszkańców (sieć wodociągowa i
kanalizacyjna, drogi, szkoły, itd.). W kolejnych latach planowane jest prowadzenie kolejnych akcji
informacyjno-promocyjnych.
Poza tym - ciągle aktualna jest rozbudowa systemu e-administracji (załatwianie spraw
"urzędowych" przez mieszkańców za pomocą sieci internetowej) oraz stałe uzupełnianie Systemu
Informacji Miejskiej.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.5.2.
Nazwa programu

Zarządzanie Gminą

Numer
programu

2.5.

Nazwa
projektu

Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego

Numer
projektu

2.5.2.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Dobra współpraca mieszkańców i inwestorów z samorządem lokalnym
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Miasta i Gminy

Beneficjenci

-

Mieszkańcy
Zadania

Czas realizacji

1. Rozwój konsultacji społecznych (ankietowanie, spotkania konsultacyjne) przy
podejmowaniu decyzji istotnych dla miasta i gminy
Zadanie ciągłe
2. Stałe forum współpracy samorządu z NGO

Społeczeństwo obywatelskie to rodzaj społeczeństwa demokratycznego, w którym obywatele
świadomie wpływają na przebieg spraw publicznych, aktywnie w nim uczestniczą, są odpowiedzialni i
dobrze zorganizowani. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego gwarantuje proces demokratyzacji i
podnoszenie kapitału ludzkiego. Istnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego stwarza wyzwania
dla rządzących, którzy muszą znacznie lepiej informować mieszkańców o tym co dzieje się w gminie,
ale też być bardziej transparentni i zorganizowani. Stąd w strategii musiały znaleźć się projekty
odnoszące się do tych kwestii.
Władze samorządowe muszą być transparentne we wszystkim, co robią. Ponadto muszą prowadzić
racjonalną politykę wykorzystywania ograniczonych zasobów lokalnych. Stąd powstał projekt, aby
zaktywizować sposób zarządzania gminą poprzez znacznie większe ukierunkowanie go na
komunikację z podstawowymi interesariuszami – mieszkańcami.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 3.1.1.
Nazwa programu

Zagospodarowanie przestrzenne

Numer
programu

3.1.

Nazwa
projektu

Zrównoważone planowanie przestrzenne

Numer
projektu

3.1.1.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy, zapewnienie terenów pod
przyszłe inwestycje publiczne i prywatne
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Miasta i Gminy

Beneficjenci

-

Mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

Czas realizacji

1. Tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (pokrycie
planami jak największego obszaru Gminy)

2. Tworzenie wyraźnych granic między terenami mieszkaniowymi i
Zadanie ciągłe

przemysłowymi (rozdzielanie funkcji)

3. Zrównoważona ochrona gruntów rolnych

Polityka przestrzenna gminy jest ustawowym obowiązkiem każdego samorządu. Ma na celu
świadome kształtowanie struktur przestrzennych na podstawie przyjętej strategii. Są to działania
związane głównie z rozbudową i przebudową systemu osadniczego, systemów infrastruktury
technicznej, przestrzennego rozmieszczania elementów infrastruktury skupisk pozarolniczych miejsc
pracy, etc. Polityka przestrzenna jest niezwykle ważna również z uwagi na duże konsekwencje
popełnionych błędów w planowaniu, które są trudne, a często niemożliwe do naprawienia.
Największy problem związany z zagospodarowaniem przestrzennym, to mieszanie funkcji, w
szczególności gospodarczych z mieszkaniowymi. Stąd ważne jest, aby tworzyć nowe plany
zagospodarowania przestrzennego, będącymi aktami prawa miejscowego, uwzględniającymi funkcje
gospodarcze, ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego gminy. Dzięki tworzeniu planów
miejscowych możliwe będzie szybsze lokalizowanie inwestycji, jak również wprowadzenie większego
porządku przestrzennego w całej gminie.
Bezład przestrzenny jest poważną bolączką praktycznie każdej polskiej gminy, a możliwość lokalizacji
inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (wówczas, gdy nie ma miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego) niejednokrotnie powoduje pogorszenie i tak fatalnego
zagospodarowania terenu.
Realizacja zaproponowanych działań ma na celu stopniowe porządkowanie przestrzeni na terenie
Gminy.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 3.1.2.
Nazwa programu
Nazwa
projektu
Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Zagospodarowanie przestrzenne

3.1.

Uzbrajanie terenów pod inwestycje gospodarcze Numer
projektu
i mieszkaniowe

3.1.2.

Zapewnienie terenów pod przyszłe inwestycje publiczne i prywatne
Zapewnienie atrakcyjnych warunków do inwestowania na terenie Gminy
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Miasta i Gminy

Beneficjenci

-

Mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

1.

Numer
programu

Czas realizacji

Uzbrojenie terenów inwestycji gospodarczych i zabudowy mieszkaniowej na
terenie gminy Kórnik (budowa dróg dojazdowych, sieci wod-kan.)

Zadanie ciągłe

Podstawowym warunkiem inwestowania na danym terenie jest pozyskanie odpowiednich gruntów
pod działalność gospodarczą czy też inwestycje mieszkaniowe. W miarę możliwości prawnych,
finansowych i organizacyjnych, gmina pragnie wspierać w tej sferze obecnych i potencjalnych
przedsiębiorców.
Przede wszystkim należy wyraźnie określić w kompleksowym planie zagospodarowania terenu gminy,
jaki typ działalności jest możliwy do prowadzenia na danym terenie, a gdzie działalność gospodarcza
nie jest dopuszczalna.
Jak już wcześniej wspomniano, rozwój gospodarczy jest podstawowym sposobem przeciwdziałania
bezrobociu. Samorząd lokalny nie dysponuje – zarówno z punktu widzenia uregulowań prawnych, jak
i możliwości finansowych – narzędziami bezpośredniego wpływu na gospodarkę na terenie Gminy.
Mimo tego powinien jednak podejmować działania wspierające działalność gospodarczą. W pierwszej
kolejności powinny one polegać na udostępnianiu i uzbrajaniu terenów. Duże znaczenie ma także
dobra promocja i sprawna obsługa administracyjna inwestorów.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 3.1.3.
Nazwa programu

Zagospodarowanie przestrzenne

Numer
programu

3.1.

Nazwa
projektu

Estetyzacja Gminy,
zwiększenie powierzchni terenów zielonych

Numer
projektu

3.1.3.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Poprawa estetyki Gminy, zwiększenie terenów zielonych
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Miasta i Gminy

Beneficjenci

Właściciele kamienic,
mieszkańcy

Mieszkańcy i goście
Zadania

Czas realizacji

1. Rynek w Kórniku – potrzeba odnowy kamienic

2. Rewitalizacja Rynku w Bninie

3. Organizacja małych terenów zielonych na terenie całej Gminy
Zadanie ciągłe
4. Zwiększenie powierzchni terenów zieleni, zagospodarowanie obszarów
wyznaczonych na ten cel w MPZP
5. Działania edukacyjne i kontrolne skierowane do właścicieli psów - w zakresie
utrzymania czystości

6. Organizacja konkursów na najpiękniejsze obejścia, ogrody

Poziom estetyki i zagospodarowanie Gminy terenami zielonymi zostały ocenione przez mieszkańców
dobrze (prawie 60% odpowiedzi), ale też część respondentów nisko punktowało tę dziedzinę.
Wskazywano na bezład przestrzenny, zbyt małe powierzchnie urządzonej zieleni, szczególnie na
obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej. Reakcją na powyższe uwagi jest podjęcie szeregu działań,
mających na celu przede wszystkim zwiększenie powierzchni terenów zielonych na terenie Gminy.
To nie tylko kwestia przestrzeni publicznej, o które muszą zadbać władze samorządowe, ale także
kwestia obejść gospodarstw domowych. Zaangażować w ten projekt muszą zatem się także
mieszkańcy, którzy powinni zwiększyć zakres dbałości o swoje obejścia. Mieszkańcy oczekują więcej
zieleni w przestrzeni publicznej, uregulowania kwestii sprzątania, czy też rozwiązania problemu
brudzących teren psów. Gmina powinna zadbać także o edukowanie mieszkańców w zakresie istoty i
wagi
estetyki
całej
gminy,
w
tym
własnych
nieruchomości.

Strona
75

2017-2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KÓRNIK

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 3.2.1.
Nazwa programu

Rewitalizacja

Numer
programu

3.2.

Nazwa
projektu

Rewitalizacja miasta i terenów wiejskich

Numer
projektu

3.2.1.

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Odnowa: społeczna - przestrzenna - gospodarcza najbardziej problemowych obszarów
miasta i obszarów wiejskich Gminy
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Urząd Miasta i Gminy

Beneficjenci

-

Mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

Czas realizacji

1. Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji wg zaktualizowanych
wytycznych
2. Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji (z wykorzystaniem funduszy UE)

2017

Od 2017

Doświadczenia innych krajów dowodzą, że skuteczna i efektywna rewitalizacja miast oraz obszarów
wiejskich to wielokierunkowe spójne działania na rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej
odnowy obszarów zdegradowanych, przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych podmiotów.
W myśl powyższych warunków rewitalizację definiuje się jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz
społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone
we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i
realizację programów rewitalizacji.
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji określa nowe zasady oraz tryb przygotowania
procesów rewitalizacyjnych. Jest ona podstawą do stworzenia kompleksowego Gminnego Programu
Rewitalizacji, a następnie jego realizacji. Nowy Program, oprócz miasta Kórnik, może też objąć zgodnie z ustawą - tereny wiejskie Gminy. Tym samym straci aktualność dokument „Lokalny Program
Rewitalizacji dla Miasta Kórnik na lata 2013-2020”.

Strona
76

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KÓRNIK

2017-2025

7. OKREŚLENIE ZBIEŻNOŚCI STRATEGII ROZWOJU GMINY ZE STRATEGIAMI NA
SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM I KRAJOWYM

7.1 Określenie zbieżności Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2025
ze Strategią Rozwoju Kraju 2020
„Strategia Rozwoju Kraju 2020 - AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO, KONKURENCYJNA
GOSPODARKA, SPRAWNE PAŃSTWO” (ŚSRK), przyjęta przez Radę Ministrów we wrześniu
2012 roku, to najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele
strategiczne rozwoju Polski do 2020 r., kluczowy dla określenia działań rozwojowych, w tym
możliwych do sfinansowania w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 oraz 9
zintegrowanych strategii, służących realizacji założonych celów rozwojowych. Strategia
Rozwoju Kraju 2020 jest elementem nowego systemu zarządzania rozwojem Polski, którego
fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju.
Celem głównym strategii średniookresowej jest wzmocnienie i wykorzystanie
gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów, zapewniających szybszy
i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności.
Dokonano w ŚSRK wyboru trzech obszarów strategicznych:
I. Sprawne i efektywne państwo,
II. Konkurencyjna gospodarka,
III. Spójność społeczna i terytorialna.
Zadania realizowane w ramach tych priorytetowych kierunków interwencji mają być
odpowiedzią na kluczowe wyzwania w najbliższym dziesięcioleciu i mają pozwolić na
zintensyfikowanie procesów rozwojowych oraz uniknięcie dryfu rozwojowego.
Dla współrealizacji Strategii Rozwoju Kraju 2020 przez jednostki samorządu terytorialnego,
największe znaczenie będzie miała realizacja obszaru strategicznego III. Spójność społeczna
i terytorialna, dla którego wyznaczono następujące podobszary:
Cel III.1. Integracja społeczna
Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych
Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz
integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów
regionalnych.

Wszystkie przyjęte w dokumencie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik projekty są w
pełni zgodne z działaniami i w konsekwencji celami strategicznymi przyjętymi w ŚSRK.
Dokładne przyporządkowanie przedstawia poniższa tabela.
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II. Konkurencyjna gospodarka

I. Sprawne i efektywne państwo

Obszary
strategiczne

Tabela 1. Zgodność projektów strategicznych z celami szczegółowymi Strategii Rozwoju
Kraju 2020

Cele szczegółowe

Przejście od
administrowania do
zarządzania rozwojem

Wzmocnienie
warunków
sprzyjających realizacji
indywidualnych
potrzeb i aktywności
obywatela

Wzrost wydajności
gospodarki

Rozwój kapitału
ludzkiego

Bezpieczeństwo
energetyczne i

Wyróżnienie

Zgodność projektu
strategicznego
Miasta i Gminy
Kórnik

• Uporządkowanie kompetencji
umożliwiające realizację
działań rozwojowych
• Zwiększenie efektywności
instytucji publicznych
2.5.1.; 2.5.2., 3.1.1.
• Wprowadzenie jednolitych
zasad e-gov w administracji
(e-administracja)
• Poprawa jakości prawa
• Zapewnienie ładu
przestrzennego
• Poprawa skuteczności
Wszystkie projekty
wymiaru sprawiedliwości
Celu
• Rozwój kapitału społecznego
strategicznego 2
• Zwiększenie bezpieczeństwa
(Rozwój
obywatela
infrastruktury i usług
• Utrwalenie bezpieczeństwa
społecznych)
narodowego
• Zwiększenie produktywności
gospodarki
• Wzrost udziału przemysłów i
usług średnio i wysoko
zaawansowanych
technologicznie
3.1.1; 3.1.2.; 3.2.1
• Zwiększenie konkurencyjności
i modernizacja sektora rolnospożywczego
• Poprawa warunków
ramowych dla prowadzenia
działalności gospodarczej
• Zwiększanie aktywności
zawodowej
• Poprawa jakości kapitału
2.1.1.; 2.1.2.
ludzkiego
• Zwiększanie mobilności
zawodowej i przestrzennej
• Racjonalne gospodarowanie
zasobami
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środowisko

Zwiększenie
efektywności
transportu

III. Spójność społeczna i terytorialna.

Integracja społeczna

Zapewnienie dostępu
i określonych
standardów usług
publicznych

Wzmocnienie
mechanizmów
terytorialnego
równoważenia
rozwoju oraz
integracja
przestrzenna dla
rozwijania i pełnego
wykorzystania
potencjałów
regionalnych

• Poprawa efektywności
energetycznej
• Zwiększenie dywersyfikacji
dostaw paliw i energii
• Poprawa stanu środowiska
• Adaptacja do zmian klimatu
• Zwiększenie efektywności
zarządzania w sektorze
transportowym
• Modernizacja i rozbudowa
połączeń transportowych
• Udrożnienie obszarów
miejskich
• Zwiększenie aktywności osób
wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym
• Zmniejszenie ubóstwa w
grupach najbardziej nim
zagrożonych
• Podnoszenie jakości i
dostępności usług
publicznych
• Zwiększenie efektywności
systemu świadczenia usług
publicznych
• Tworzenie warunków
instytucjonalnych, prawnych i
finansowych dla realizacji
działań rozwojowych w
regionach
• Wzmacnianie ośrodków
wojewódzkich
• Tworzenie warunków dla
rozwoju ośrodków
regionalnych,
subregionalnych i lokalnych
oraz wzmacniania potencjału
obszarów wiejskich
• Zwiększenie spójności
terytorialnej
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(Rozbudowa
infrastruktury
technicznej na
terenie Gminy)

1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.

2.4.1.
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7.2 Określenie zbieżności Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2025 ze
Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku
Zgodnie z zasadami tworzenia dokumentów określających kierunki strategicznego rozwoju
poszczególnych
województw,
powiatów
i
gmin,
poniżej
uwzględniono
i wskazano w dokumencie Strategii Rozwoju Gminy Kórnik projekty zbieżne ze strategicznymi
planami rozwoju województwa.
Zbieżność Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2025 z wojewódzkimi
programami zawartymi w dokumencie „Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego
do 2020 roku” przedstawiono poniżej. W ramach dokumentu Strategii Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego, ogólna wizja województwa wielkopolskiego przedstawiona
jest jako dążenie do uczynienia województwa regionem nowoczesnym i zintegrowanym.
Samorząd województwa za cel generalny postawił sobie:
Poprawę jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz
sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców.
Szeroka analiza uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, potrzeb
społecznych oraz wytyczona misja województwa pozwoliła na wyznaczenie celów
strategicznych:
1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej
2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami
3. Zwiększenie spójności województwa
4. Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu
5. Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia
6. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa
7. Wzrost bezpieczeństwa i sprawności zarządzania regionem
Wszystkie przyjęte w dokumencie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik projekty są
w pełni zgodne z działaniami i w konsekwencji celami strategicznymi przyjętymi
w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Dokładne przyporządkowanie
przedstawia Tabela.
Tabela 2. Zgodność projektów strategicznych z celami strategicznymi Województwa
Wielkopolskiego
Cele strategiczne
Województwa

Poprawa dostępności i
spójności
komunikacyjnej

Cele szczegółowe Województwa
• Zwiększenie spójności sieci drogowej
• Wzrost różnorodności oraz upowszechnianie
efektywnych form transportu
• Rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa
informacyjnego
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Zgodność
projektu
strategicznego
Miasta i Gminy
Kórnik

1.1.1.; 1.1.2.;
1.1.3.; 2.5.1.
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•
•
•
•
•
•
•
Poprawa stanu
środowiska i racjonalne
gospodarowanie jego
zasobami

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwiększenie spójności
województwa

•
•
•
•
•
•
•
•

Wzmocnienie
potencjału
gospodarczego regionu

•
•
•
•
•

2017-2025

Lepsze wykorzystanie dróg wodnych
Rozwój transportu zbiorowego
Rozwój komunikacji lotniczej
Wsparcie ochrony przyrody
Ochrona krajobrazu
Ochrona zasobów leśnych i racjonalne ich
wykorzystanie
Wykorzystanie, racjonalizacja gospodarki zasobami
kopalin oraz ograniczanie skutków ich eksploatacji
Ograniczanie emisji substancji do atmosfery
Uporządkowanie gospodarki odpadami
Poprawa gospodarki wodno – ściekowej
Ochrona zasobów wodnych i wzrost
bezpieczeństwa powodziowego
Poprawa przyrodniczych warunków dla rolnictwa
Promocja postaw ekologicznych
Zintegrowany system zarządzania środowiskiem
przyrodniczym
Poprawa stanu akustycznego województwa
Wsparcie ośrodków lokalnych
Rozwój obszarów wiejskich
Aktywizacja obszarów o najniższym stopniu
rozwoju i pogarszających się perspektywach
rozwojowych
Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji,
odnowy i rewitalizacji
Zwiększenie dostępności do podstawowych usług
publicznych
Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach
środowiska kulturowego
Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
Wzmocnienie roli nauki i badań dla innowacji i
rozwoju gospodarczego
Rozwój sieci i kooperacji w gospodarce regionu
Rozbudowa instytucji otoczenia biznesu
Tworzenie warunków rozwoju inteligentnych
specjalizacji, w tym wspieranie sektorów
kreatywnych w gospodarce
Rozwój instrumentów finansowych dla gospodarki
Doskonalenie kadr gospodarki
Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów
inwestycyjnych
Tworzenie warunków dla ekspansji gospodarki
województwa na rynki zewnętrzne
Poprawa warunków dla rozwoju rolnictwa i
przetwórstwa rolnego
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1.2.1.; 1.2.2.;
1.3.1.; 1.3.2.

2.4.1.; 3.1.1.;
3.2.1.

2.4.2.; 3.1.1.;
3.1.2.; 3.2.1.
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Wzrost kompetencji
mieszkańców i
zatrudnienia
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwiększanie zasobów
oraz wyrównywanie
potencjałów
społecznych
województwa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wzrost bezpieczeństwa
i sprawności
zarządzania regionem

•
•
•
•
•

Rozwój gospodarki społecznej
Rozwój „srebrnego” sektora gospodarki
Rozwój biznesu i usług zdrowotnych
Poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji
Wsparcie szkolnictwa wyższego
Promocja przedsiębiorczości i zatrudnialności
Rozwój oraz promocja postaw kreatywnych i
innowacyjnych
Wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i
technicznego oraz poprawa organizacji rynku pracy
Rozwój kształcenia ustawicznego
Wzmacnianie aktywności zawodowej
Poprawa sytuacji i przeciwdziałanie zagrożeniom
demograficznym
Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i opieki
zdrowotnej
Promocja zdrowego stylu życia
Wzmacnianie włączenia społecznego
Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej
Kształtowanie skłonności mieszkańców do
zaspokajania potrzeb wyższego rzędu
Budowa kapitału społecznego na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego
Ochrona zasobów, standardu i jakości życia rodziny
Ochrona i utrwalanie dziedzictwa kulturowego
Poprawa warunków mieszkaniowych
Tworzenie warunków dla zarządzania rozwojem
regionu
Budowa wizerunku województwa i jego promocja
Sprawna, innowacyjna administracja samorządowa
Budowa partnerstwa dla innowacji
Budowa regionalnych systemów zabezpieczania i
reagowania na zagrożenia
Rozwój współpracy terytorialnej
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2.4.2.; 2.5.2.
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7.3 Określenie zbieżności Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2017-2025 z
Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020
Z momentem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej samorządy zyskały możliwość
pozyskania środków finansowych na dofinansowanie różnych przedsięwzięć, w tym
inwestycyjnych. Z punktu widzenia samorządów gminnych, najważniejszy jest Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Poniżej przedstawiono listę tych projektów strategicznych Kórnika, które potencjalnie
kwalifikują się do uzyskania pomocy - przyporządkowanych do odpowiednich priorytetów w
ramach WRPO. Nie oznacza to bezpośredniej możliwości ubiegania sie o wsparcie
dofinansowania poszczególnych projektów, gdyż jest to zależne jest od warunków
określonych w momencie ogłaszania poszczególnych konkursów.
Tabela 3. Zgodność projektów strategicznych z priorytetami WRPO 2014-2020

Priorytety

Działania

Zgodność
projektu
strategicznego
Miasta i Gminy
Kórnik

Innowacyjna i
konkurencyjna
gospodarka

1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki
1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw
1.3. Wsparcie przedsięb. i infrastruktury na rzecz rozwoju gosp.
1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej
1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

3.1.1.; 3.1.2.

Społeczeństwo
informacyjne

2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Energia

Środowisko

Transport
Włączenie
społeczne
Edukacja

3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze
publicznym i mieszkaniowym
3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska
4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk i awarii środowisk.
4.2. Gospodarka odpadami
4.3. Gospodarka wodno – ściekowa
4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa
naturalnego i kulturowego
4.5 Ochrona przyrody
5.1. Infrastruktura drogowa regionu
5.2. Transport kolejowy
7.1. Aktywna integracja
7.2. Usługi społeczne i zdrowotne
7.3. Ekonomia społeczna
8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu
nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji
przedszkolnej i szkolnej
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2.5.1.

1.1.1.; 1.1.2.;
1.1.3.; 1.3.2.

1.2.1.; 1.2.2.;
1.3.1.; 1.3.2.;
2.2.1.; 2.2.2.
1.1.1.; 1.1.2.;
1.1.3.
2.3.1.; 2.4.1.;
2.4.2.; 2.4.3.;
2.5.2.
2.2.1.; 2.2.2.
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Infrastruktura
dla kapitału
ludzkiego
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8.2. Uczenie się przez całe życie
8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy
9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
9.2. Rewitalizacja obszarów problemowych
9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury eduk. i szkoleniowej
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8. WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY
Opracowanie, a następnie zatwierdzenie przez Radę Miasta i Gminy w Kórniku
zaktualizowanego dokumentu Strategii, to pierwszy etap cyklu zarządzania strategicznego
Gminą. Kolejne jego elementy to:
• wdrażanie zapisów Strategii
• monitorowanie wdrażania Strategii
• ewaluacja (ocena) skutków realizacji działań
• ewentualne korekty planu i jego aktualizacja.

8.1 Wdrażanie zapisów Strategii
Wspólny wysiłek wielu osób, które przyczyniły się najpierw do opracowania diagnozy stanu
Gminy, a następnie Strategii jej rozwoju na następne lata, pójdzie na marne, jeżeli
zaproponowane w niniejszym dokumencie projekty nie będą realizowane.
Strategia powinna być dokumentem żywym – powinna być po prostu podstawowym
planem działania, wyznaczającym kluczowe kierunki przedsięwzięć samorządu lokalnego i
wskazującym sposoby ich osiągania.
Aby zaakceptowane przez Radę Miasta i Gminy zapisy Strategii były realizowane, potrzebny
jest organ, który będzie odpowiedzialny za rozdzielanie zadań, śledzenie postępów w ich
wdrażaniu, okresową ocenę, nanoszenie korekt i uzupełnień oraz wprowadzanie do
dokumentu nowych propozycji. W przypadku Gminy Kórnik organem tym będzie Burmistrz
Kórnika, który będzie realizował powyższe zadania w dużej mierze poprzez wydziały Urzędu
Miasta i Gminy w Kórniku i podległe gminie jednostki.

8.2 Monitoring realizacji Strategii
Monitoring to proces regularnego zbierania i analizowania informacji, dotyczących
wdrażania Strategii, prowadzony w trakcie jej realizacji. Ma on odpowiedzieć na pytanie, czy
coś, co zostało zaplanowane, faktycznie zostało zrobione. Monitoring jest rodzajem alarmu,
który informuje, gdy wdrażanie przebiega niezgodnie z planem. Dzięki niemu można:
• podjąć działania zaradcze
• skorygować plany
• zminimalizować skutki nieprzewidzianych zdarzeń.
Proces monitorowania powinien objąć następujące etapy:
• zdobycie wiedzy na temat tego, co w danym momencie powinno zostać już
osiągnięte
• sprawdzenie, co faktycznie już zrobiono
• porównanie obydwu informacji i przygotowanie wniosków, czy możliwa jest
terminowa realizacja planów
• w zależności od osiągniętych wyników – przygotowanie propozycji korekt
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• dokonanie zmian w planach.
Planując system monitoringu należy pamiętać, że plany to tylko prognozy i nie gwarantują
one pełnego wykonania. Trzeba zdawać sobie sprawę, że mogą się zdarzyć odchylenia i
określić, jaka skala tych odchyleń będzie dla nas akceptowalna.
Po to, aby dokument Strategii pełnił faktyczną rolę podstawowego narzędzia zarządzania
Gminą, powinien on być zaopatrzony w mierniki, za pomocą których będzie można śledzić,
czy realizowane zadania faktycznie przyczyniają się do osiągnięcia pożądanego stanu
rozwoju.
Dla Miasta i Gminy Kórnik sugerowane jest sporządzenie indywidualnego zestawu
mierników, będących odzwierciedleniem zmian poziomu życia na jej terenie. Są to przykładowo:
1) Liczba mieszkańców Gminy
2) Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w strukturze demograficznej
3) Poziom dochodów własnych Gminy na 1 mieszkańca
4) Udział % wydatków inwestycyjnych w łącznych wydatkach Gminy
5) Długość utwardzonych dróg gminnych
6) Długość ścieżek rowerowych
7) Odsetek środowisk, korzystających z pomocy społecznej
8) Liczba przestępstw, liczba wykroczeń
9) Powierzchnia Gminy, objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
10) Liczba podmiotów gospodarczych (REGON)
11) Odsetek dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej
12) Liczba turystów odwiedzających Gminę
itp.
Oceniając w kolejnych latach skutki realizacji Strategii, należy porównywać w czasie oraz
interpretować odpowiednie wskaźniki, co da odpowiedź na skuteczność podejmowanych
działań na rzecz lokalnej społeczności w różnych aspektach życia.

8.3 Ocena skutków realizacji Strategii (ewaluacja)
Ocena (ewaluacja) to spojrzenie na realizację Strategii z punktu widzenia osiągnięcia
rezultatów, wpływów i potrzeb, które miały być osiągnięte. Ma ona odpowiedzieć na
pytanie, czy coś zostało zrobione dobrze.
Ocena powinna być prowadzona przez cały okres wdrażania Strategii. Konsekwencjami
negatywnej oceny w trakcie realizacji Strategii może być:
• zmiana celów
• zmiana sposobów realizacji.
Z kolei ocena końcowa nie wpływa na Strategię w trakcie jej realizacji, ale może skutkować
nowymi projektami w nowej Strategii. Służy ona zbieraniu doświadczeń i wyciąganiu
wniosków na przyszłość.
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W trakcie dokonywania oceny należy odpowiedzieć na poniższe pytania:
1.

Czy poszczególne zadania zostały wdrożone na czas, w ramach założonego budżetu
i czy zostały osiągnięte zaplanowane efekty? Jeżeli nie, to:
• Dlaczego tak się stało?
• Co możemy zrobić w przyszłości, aby uniknąć błędów?

2.

Czy osiągnęliśmy zaplanowane rezultaty (efekty)? Czy beneficjenci są zadowoleni? Jeżeli
nie, to:
• Dlaczego tak się stało?
• Co możemy zrobić, aby zapewnić lepszą realizację w przyszłości?
• Co możemy zrobić, aby zwiększyć skuteczność naszych działań?
Jeżeli tak, to czy mogliśmy to zrobić bardziej efektywnie (niższy koszt przy takim samym
efekcie)?

3.

Czy realizacja Strategii przyczyniła się do osiągnięcia naszych celów strategicznych? Czy
osiągnięte rezultaty i ich wpływ na cele strategiczne mają długoterminowy charakter?
Jeżeli nie, to:
• Dlaczego tak się stało?
• Co możemy zrobić, aby osiągnąć bardziej długoterminowy charakter wyników
i lepszą ocenę ich wpływu?
• Co możemy zrobić, aby zwiększyć długoterminowy charakter osiągniętych
rezultatów?

8.4 Ewentualne korekty planu i jego aktualizacja
Zapisane w Strategii zadania nie powinny być zatwierdzone raz na zawsze – co jakiś czas
powinny być one przeglądane i korygowane bądź uzupełniane stosownie do zmieniających
się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Równocześnie do dokumentu Strategii
powinny być wprowadzane nowe projekty, wynikające z pojawiających się możliwości, bądź
zgłaszanych potrzeb.
Przesłankami aktualizacji dokumentu Strategii mogą być:
1. Czas – obowiązująca Strategia została opracowana co najmniej kilka lat temu i od tej
pory nie była aktualizowana.
2. Nastąpiły istotne zmiany wewnątrz Gminy, a szczególnie w jej otoczeniu, które należy
uwzględnić w dokumencie Strategii, np. nowa perspektywa budżetu unijnego,
kryzys/wzrost gospodarczy, współpraca w ramach Metropolii Poznań, itp.
Niniejszy dokument planistyczny powinien mieć charakter kroczący. Co najmniej co 2-3
lata powinien być dokonany jego gruntowny przegląd i aktualizacja wraz z przesunięciem
okresu programowania. Ewentualne korekty bądź uzupełnienia powinny być dokonywane
stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Do dokumentu
Strategii powinny być wprowadzane nowe projekty, wynikające z pojawiających się
możliwości (na przykład pozyskanie dodatkowych środków), bądź identyfikowanych potrzeb.
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8.5 Informowanie społeczeństwa
Naczelnym celem przygotowania, a następnie wdrażania Strategii jest, zapisane w wizji
i misji, zapewnienie mieszkańcom Gminy Kórnik jak najbardziej dogodnych warunków do
życia (pracy, nauki i wypoczynku), z zachowaniem dobrostanu środowiska przyrodniczego i
kulturowego. Strategii ma służyć lokalnej społeczności i wobec tego powinna ona zostać
powiadomiona o jej kluczowych zapisach, bowiem uchwalony przez Radę Miasta i Gminy,
dokument jest nie tylko „przewodnikiem” dla działań samorządu, ale pełni również funkcję
informacyjną dla mieszkańców – powinni oni dowiedzieć się z niej, jakie działania będą w
perspektywie kolejnych kilku lat podejmowane przez Urząd Miasta i Gminy i podległe
jednostki.
W ramach działań informacyjnych proponuje się publikację pełnej wersji Strategii w
Biuletynie Informacji Publicznej, a jej wyciąg w dwutygodniku „Kórniczanin”.
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