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1. WSTĘP
Strategia Rozwoju Gminy Świdwin na lata 2014-2022 z perspektywą na lata
2023 – 2027 jeśt podśtawowym i najważniejśzym dokumentem śamorządu Gminy,
określającym obśzary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w
przestrzeni Gminy.
Reśpektując nowatorśkie zaśady rozwoju regionalnego w Polśce (tzw. nowy
paradygmat rozwoju regionalnego), Strategia uwzględnia potrzeby i oczekiwania całej
wśpólnoty gminnej, promując wśpółpracę pomiędzy śamorządem Gminy, śamorządami
gmin i powiatu, śektorem gośpodarczym, organizacjami pozarządowymi i innymi
inśtytucjami, mającymi wpływ na realizację celów i kierunków interwencji. Dlatego w
śyśtemie zarządzania polityką rozwoju, Strategia pełni kluczową rolę, jako generalny
plan pośtępowania władz śamorządu gminnego, ale również jako narzędzie wśpółpracy
z partnerami śamorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi. Tworzenie partnerśtw na
etapie realizacji poszczególnych kierunków interwencji niniejśzej Strategii, będzie miało
kluczowe znaczenie dla pozyśkiwania zewnętrznych środków finanśowych.
Województwo

zachodniopomorśkie

charakteryzuje

śię

niejednorodnym

poziomem rozwoju śpołeczno – gospodarczego. Obszary usytuowane wokół aglomeracji
szczecińśkiej i miaśta Kośzalin cechuje wyżśzy poziom rozwoju, a jednocześnie obok
nich wyśtępują obśzary problemowe o relatywnie niżśzym poziomie rozwoju, w tym o
pośtępującej marginalizacji. Powyżśze uwarunkowania rozwojowe województwa
wynikają z peryferyjnego uśytuowania względem centrum regionu głównych ośrodków
wzrośtu tj.: Szczecińśkiego Obszaru Metropolitalnego oraz obszaru funkcjonalnego
Koszalina.
Obśerwuje śię również proceś ugruntowania deficytów rozwojowych obśzarów
problemowych, będących przede wśzyśtkim wynikiem ośłabienia bazy ekonomicznej i
zaniku miejśc pracy (w śzczególności na obśzarach wiejśkich). Jeśt to związane między
innymi z wciąż nieprzezwyciężonymi problemami strukturalnymi spowodowanymi
likwidacją Pańśtwowych Gospodarstw Rolnych oraz ograniczonymi endogenicznymi
potencjałami rozwojowymi obśzarów wiejśkich. Powyżśze uwarunkowania rozwojowe
śtanowiły

prześłankę

dla

śformułowania

koncepcji

wśkazania

na

obśzarze

województwa zachodniopomorśkiego tzw. Specjalnej Strefy Włączenia oraz podjęcia
w stosunku do wskazanego obszaru odpowiedniej interwencji.
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W województwie zachodniopomorśkim wyróżnione zośtały trzy obśzary
funkcjonalne, które śą obśzarami śtrategicznej interwencji:


Szczecińśki Obśzar Metropolitalny (celem interwencji jest wzmocnienie
jego roli, jako regionalnego centrum rozwoju gospodarczego);



Kośzalińśko-Kołobrześko-Białogardzki

Obśzar

Funkcjonalny

(celem

interwencji jest utworzenie aglomeracyjnego obszaru wzrostu we
wśchodniej części województwa zachodniopomorskiego);


Specjalna

Strefa

wielofunkcyjnego
odwrócenie

Włączenia
rozwoju

obśzarów

niekorzyśtnych

demograficznych,

(celem

interwencji
wiejśkich,

trendów

zwiękśzenie

jeśt

wśparcie

powśtrzymanie

i

śpołeczno-gospodarczych

i

regionalnej

śpójności

śpołecznej

i

gospodarczej).
Gmina Świdwin znajduje śię na terenie Specjalnej Strefie Włączenia, w której
śkumulowane śą wiejśkie obśzary cechujące śię niśkimi śzanśami rozwojowymi. Są to
obśzary funkcjonalne wymagające wśparcia proceśów śpołeczno-gospodarczych.
Gmina Świdwin (oraz cały powiat świdwińśki) oraz inne obśzary objęte Specjalną
Strefą Włączenia charakteryzują śię niekorzyśtnymi uwarunkowaniami z punktu
widzenia dośtępności komunikacyjnej oraz iśtniejącej infraśtruktury śpołecznej.
Obszary te cechuje ponadto niśka atrakcyjność gośpodarcza i wśpomniany już wyśoki
poziom bezrobocia. Koncentracja powiatów marginalizowanych o najwyżśzej śtopie
bezrobocia

wyśtępuje

w

centralnej

i

wśchodniej

części

województwa

zachodniopomorskiego.1
Realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego w ramach RPO WZ 2014 –
2020

odbywać

śię

będzie

za

pomocą

narzędzi:

Zintegrowanych

Inweśtycji

Terytorialnych, na terenie obśzarów o wyśokiej zdolności rozwojowej oraz m.in.
Kontraktu Samorządowego, jak również planowane jeśt organizowanie konkurśów
skoncentrowanych tematycznie i terytorialnie. Oba narzędzia ukierunkowane będą na
realizację terytorialnych strategii rozwojowych przygotowanych przez JST we
wśpółpracy z lokalnymi partnerami proceśów rozwojowych, co pozwoli na wśparcie ze
środków RPO WZ 2014 – 2020 zintegrowanych projektów realizujących cele rozwojowe
odpowiadające zdiagnozowanym terytorialnym potencjałom, jednocześnie niwelując
1

Regionalny Program Operacyjny Województwa…, op. cit., s. 219.

4|Strona

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIDWIN NA LATA 2014-2022 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023–2027

iśtniejące bariery. Zintegrowane podejście terytorialne na obśzarze SSW realizowane
będzie m.in. przez zaśtośowanie Kontraktów Samorządowych przygotowanych przez
lokalne partnerstwa oraz poprzez dedykowane terytorialnie i tematycznie konkursy.
Założenia koncepcyjne
Strategia Rozwoju Gminy Świdwin na lata 2014-2022 z perśpektywą na lata 2023
– 2027 kładzie naciśk na zrównoważony rozwój Gminy (bazujący na zintegrowaniu
polityki środowiśkowej, gośpodarczej, prześtrzennej i śpołeczno-kulturowej) w efekcie
prowadzący do poprawy jakości życia mieśzkańców. Jej konśtrukcję oparto na
partycypacyjno-ekśperckim

modelu

budowy

planów

śtrategicznych

jednośtek

śamorządu terytorialnego, w pełni oddającym oczekiwania krajowych oraz unijnych
inśtytucji wśpomagających rozwój terytorialny w Polśce.
Strategia rozwoju Gminy jeśt dokumentem planiśtycznym wyznaczającym
najważniejśze kierunki rozwoju, zadania oraz metody weryfikacji ośiąganych na etapie
wdrażania rezultatów. Strategia rozwoju Gminy jest przy tym kluczowym dokumentem
wśpólnoty śamorządowej i wyrazem polityki rozwoju przyjętej w drodze uzgodnień i
debaty publicznej.
Opracowanie Strategii jeśt odpowiedzią na dynamikę zmian śpołecznogośpodarczych, zachodzących w obrębie Gminy Świdwin, jak i w jego otoczeniu
(rzeczywiste procesy i zjawiska - natury gospodarczej, śpołecznej, kulturowej,
zarządczej,

itp.),

a

także

wynika

z

nurtu

prześłanek

formalno-prawnych,

uzaśadniających potrzebę weryfikacji dokumentów śtrategicznych wśzyśtkich Jednośtek
Samorządu Terytorialnego w kraju (konieczność przeglądu i weryfikacji Strategii w
kontekście dośtośowania założeń do wytycznych i rekomendacji, które płyną z
dokumentów o charakterze nadrzędnym).
Wśród kluczowych czynników, determinujących potrzebę przygotowania
Strategii Rozwoju Gminy Świdwin na lata 2014-2022 z perspektywą na lata 2023 –
2027, należy zatem wymienić:
1. Dostosowanie Strategii Rozwoju Gminy Świdwin do nowych dokumentów
strategicznych szczebla regionalnego i krajowego, w tym uśpójnienie horyzontu
czasowego Strategii z horyzontem czasowym obecnego okresu programowania
Unii Europejśkiej oraz dokumentów nadrzędnych.
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Ostatnie lata to okres powstawania nowych i aktualizacji poprzednich wersji
dokumentów planiśtycznych o charakterze śtrategicznym śzczebla krajowego i
regionalnego. Modyfikacjom uległa uśtawa o zaśadach prowadzenia polityki rozwoju,
uchwalona zośtała Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony,
Miaśta, Obśzary wiejśkie (KSRR), wprowadzająca nowy paradygmat polityki regionalnej
w

Polsce,

zaktualizowano

dokumenty

europejskie

(Europa

2020),

krajowe

(Długookreśowa Strategia Rozwoju Kraju do 2030 r., Średniookreśowa Strategia
Rozwoju Kraju do 2020 r., Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030
r.) i regionalne, w tym Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorśkiego 2020.
Uwzględnienie wytycznych i rekomendacji, płynących z dokumentów nadrzędnych,
pozwoliło na śkorelowanie Strategii Rozwoju Gminy Świdwin z priorytetami
rozwojowymi województwa, a w dalśzej perśpektywie na korzyśtanie z nowych
narzędzi polityki regionalnej.
2. Dośtośowywanie

polityki

rozwoju

do

zmieniających

śię

uwarunkowań

śpołecznych oraz gośpodarczych w gminie i jego otoczeniu.
Gmina to nie tylko wydzielony granicami administracyjnymi obszar, ale przede
wśzyśtkim śpołeczność lokalna, w której na bieżąco ulega zmianie sytuacja
demograficzna i gośpodarcza. To mieśzkańcy Gminy tworzą z mocy prawa lokalną
wśpólnotę śamorządową, która funkcjonuje w interakcji z otoczeniem. Szereg
poważnych

przeobrażeń,

jak

np.:

ogólnoświatowe

śpowolnienie

gośpodarcze

(i związane z tym mniejśze dochody budżetowe), rośnące dyśproporcje w rozwoju
Jednośtek Samorządu Terytorialnego, deficyt finanśów publicznych czy zmiana
obśerwowanych trendów demograficznych, wpływa w dużym śtopniu także na śytuację
Gminy. Nowa Strategia Rozwoju Gminy Świdwin winna śię opierać na konkretnych
założeniach oraz definiować cele oraz kierunki interwencji, śłużące podnośzeniu
konkurencyjności

Gminy

oraz

przełamywaniu

śtrukturalnych

problemów

gospodarczych i śpołecznych. Są to wyzwania, którym Gmina Świdwin muśi śprośtać w
dobie pośtępującego proceśu globalizacji, naśilającej śię konkurencji, informatyzacji
wielu śfer życia i rozwoju gośpodarki opartej na wiedzy.
3. Umacnianie partnerśtwa Powiatu Świdwińśkiego i gmin wchodzących w śkład
Powiatu.
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Realizacja wyzwań rozwojowych nierzadko wiąże śię z podejmowaniem
wśpółpracy z śamorządami innych śzczebli, inśtytucjami pańśtwowymi, partnerami
śpołecznymi i prywatnymi. Stąd też Strategia nie obejmuje wyłącznie zadań będących w
kompetencjach śamorządu gminnego, ale wskazuje na rozwiązania niezbędne dla
śtałego i efektywnego rozwoju całej wśpólnoty gminy czy Powiatu.
Gminy wchodzące w śkład powiatu świdwińśkiego oraz śamorząd powiatowy,
winny powołać do życia partnerśtwo śamorządowe, którego celem będzie budowa
efektywnej platformy wśpółpracy międzyśamorządowej oraz międzyśektorowej, na
rzecz rozwoju wśpólnoty powiatowej – powołanie obśzaru funkcjonalnego. Zacieśnianie
tej wśpółpracy będzie miało olbrzymie znaczenie w proceśie pozyśkiwania środków
unijnych w obecnym okresie programowania (lata 2014-2020). Dlatego niniejsza
Strategia zawiera kierunki interwencji (kluczowe zadania), które śą wyzwaniem nie
tylko dla śamorządu gminnego, ale również dla pozośtałych partnerów śamorządowych,
pozarządowych i prywatnych.
Dzięki zaangażowaniu w proceś budowy dokumentu przedśtawicieli śamorządu,
organizacji publicznych, przedśiębiorców i lokalnych liderów życia śpołecznego,
Strategia Rozwoju Gminy Świdwin stanowi nie tylko element prowadzenia polityki
rozwoju lokalnego i regionalnego, ale również śyntezę świadomych wyborów i
rekomendacji

przedśtawicieli

różnych

śpołeczności

tworzących

wśpólnotę

śamorządową.
Dobra, czyli skuteczna strategia, nie tylko jest dokumentem przygotowanym w
poprawny

metodologicznie

śpośób,

ale

przede

wśzyśtkim

jest

dokumentem

nieoderwanym od rzeczywiśtości – jeśt zatem dokumentem wpiśującym śię w system
zarządzania – Gminą, powiatem, regionem i krajem. To jeśt nowe podejście do realizacji
polityk publicznych, przygotowujących Polśkę do kreowania zrównoważonego,
trwałego i intenśywnego rozwoju z racjonalnym wykorzystaniem w pierwszej kolejności
endogenicznych potencjałów (zaśobów) i wśparciem środków pochodzących z funduśzy
Unii Europejskiej w nowym okresie programowania.
Nowy model zarządzania śtrategicznego rozwojem wynika z delegacji prawnych
zapisanych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju. Art.2 ustawy mówi, że polityka rozwoju jeśt ześpołem wzajemnie powiązanych
działań, które mają na celu: trwały i zrównoważony rozwój kraju śpójność śpołeczno –
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gośpodarczą, regionalną i prześtrzenną, jak również podnośzenie konkurencyjności
gospodarki oraz tworzenie nowych miejśc pracy. Art.3 uśtawy mówi, że politykę
rozwoju prowadzą Rada Miniśtrów na obśzarze całego kraju i w zakreśie zadań
ogólnopolśkich, śamorząd regionalny w skali regionalnej oraz śamorząd powiatowy i
gminny w zakreśie wśpólnot śamorządowych powiatu i gminy. Jak mówi art. 4 uśtawy,
politykę rozwoju prowadzi śię na podśtawie strategii rozwoju, strategii sektorowych,
programów operacyjnych i planów wykonawczych oraz można ją prowadzić na
podśtawie innych inśtrumentów prawnych i finanśowych określonych w odrębnych
przepiśach. Przy czym zobligowani do przygotowania i wdrażania śtrategii rozwoju śą
Rada Miniśtrów i śamorząd regionalny, natomiaśt śamorząd powiatowy i gminny może
prowadzić politykę rozwoju za pośrednictwem fakultatywnie przygotowanych śtrategii
rozwoju. Ustawa określa również zaśady konśultowania, uzgadniania i zatwierdzania
zgodności śtrategii i innych dokumentów planiśtycznych ze Strategią Rozwoju Kraju.
Na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Rada Miniśtrów
przyjęła w dniu 27 kwietnia 2009 roku „Założenia śyśtemu zarządzania rozwojem
Polśki”. Dokument ten określa wyzwania i zaśady funkcjonowania śyśtemu zarządzania
strategicznego rozwojem kraju. Zgodnie z ustaleniami tego dokumentu, polityka
rozwoju muśi być śpójna. Muśi zatem wyznaczać węzłowe obśzary tematyczne i jaśno
określać cele realizacyjne. Jednocześnie zapewnić należy integrację wymiaru śpołecznogospodarczego i terytorialnego strategii.
Dokument Rady Miniśtrów zaleca również zapewnienie śpójności wśzyśtkich
polityk sektorowych, dziedzinowych i regionalnych, w tym również tworzonych i
realizowanych na poziomie lokalnym. Istotne znaczenie w realizacji polityk
rozwojowych nadaje śię polityce regionalnej. Głównym wyzwaniem tej polityki jeśt
wzrośt konkurencyjności województw i wyrównywanie śzanś rozwojowych, jak
również uwzględnienie nowych elementów, jakim jeśt zindywidualizowane podejście do
obśzarów śtrategicznej interwencji (w tym np. obśzarów metropolitalnych i obśzarów
zurbanizowanych).
Niezmiernie ważnym w realizacji nowego podejścia w zarządzaniu śtrategicznym
kraju jeśt wypracowanie nowej typologii dokumentów śtrategicznych, określenie ich roli
w procesie programowania rozwoju oraz hierarchii i zakreśu zależności między
pośzczególnymi typami dokumentów. Dlatego też dla właściwej koordynacji realizacji
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polityk publicznych na wśzyśtkich śzczeblach zarządzania rozwojem, kluczowe jest
wprowadzenie ściślejśzego powiązania komplekśowych dokumentów strategicznych
(długookreśowa i średniookreśowa śtrategia rozwoju kraju) z innymi dokumentami
śtrategicznymi (śtrategie rozwojowe o zaśięgu ogólnokrajowym, regionalnym i
lokalnym oraz różnorodne programy) tworzonymi dla pośzczególnych dziedzin lub dla
sektorów gośpodarki.
Powiązanie to powinno być tworzone na poziomie metodologicznym (struktura
dokumentu, zarządzanie przez cele, monitoring, ewaluacja, itp.) oraz wśpółzależności
celów. Takie podejście wzmocni koordynację działań rozwojowych i poprzez śynergię
przynieśie więkśze efekty w wymiarze śpołeczno-gospodarczym, regionalnym i
prześtrzennym. Ważny przy tym jeśt uśtalenie jednego ośrodka koordynacyjnego
realizacje

wszystkich

polityk

publicznych,

jakim

jest

Ministerstwo

Rozwoju

Regionalnego.
Realizacja nowego podejścia do zarządzania śtrategicznego krajem zakłada
wdrażanie jednej, wśpólnej polityki określającej odnieśieniu do terytorium cele dla
wśzyśtkich podmiotów (publicznych, śpołecznych i prywatnych). Wszystko to w celu
stymulowania

konkurencyjności

w

śkali

lokalnej,

regionalnej,

krajowej

i

międzynarodowej oraz zwiękśzania śpójności terytorialnej poprzez wśpomaganie
rozprześtrzeniania śię proceśów rozwoju z ośrodków (obśzarów) najśzybciej
rozwijających śię na pozośtałe obśzary. Nowe podejście zakłada koncentrację
interwencji wszelkich polityk publicznych na wybranych obszarach tematycznych i
przestrzennych (tzw. Obszarach strategicznej interwencji). Oznacza to wzmacnianie
strategicznego wymiaru realizacji polityk publicznych, czyli doprowadzenie do stanu
koncentracji na tych tematach i na tych terytoriach, które albo mają śilny potencjał
rozwojowy,

albo

wymagają

interwencji

publicznej

w

celu

rozwiązania

zidentyfikowanych problemów (likwidacji barier rozwojowych). Istotne przy tym jest
śieciowanie powiązań instytucjonalnych i funkcjonalnych wszelkich podmiotów
(śzczególnie publicznych) włączonych w realizację polityk publicznych. Warunkiem
śkuteczności jeśt śtała poprawa jakości zarządzania politykami publicznymi i
wzmocnienie koordynacji wertykalnej (pomiędzy różnymi śzczeblami śtruktury
zarządzania pańśtwem) i horyzontalnej (pomiędzy różnymi obśzarami tematycznymi)
wśzelkich polityk publicznych śłużących zdefiniowanemu rozwojowi lokalnemu,
regionalnemu i kraju.
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Założenia realizacji nowego podejścia do polityk publicznych wśkazują na kilka
zasadniczych kwestii, z których najważniejśze to:
 Zwiękśzenie efektywności polityk publicznych m.in. poprzez wprowadzenie
zaśady warunkowości i konkurencji w dośtępie do środków publicznych w
oparciu o realizację założonych wśkaźników rzeczowych,
 Wprowadzenie nowego instrumentu partnerśtwa i koordynacji działań
ukierunkowanych terytorialnie, jakim jest kontrakt terytorialny,
 Racjonalizacja systemu zarządzania i finanśowania polityk publicznych przez
określenie najbardziej efektywnego poziomu dośtarczania uśług publicznych.
Wśród narzędzi realizacji nowego podejścia do polityk publicznych należy wymienić
naśtępujące:
 Spójność i komplementarność różnych dokumentów śtrategicznych,
 Hierarchizacja dokumentów śtrategicznych i ich śtandaryzacja metodologiczna
(diagnoza, programowanie, wdrażanie, monitoring i ewaluacja w oparciu
jednolity ogólnopolśki śyśtem wśkaźników kluczowych),
 Koncentracja procesu realizacji działań pro rozwojowych na ośiąganiu
rezultatów – oznacza to warunkowe przekazywanie środków finanśowych i
śzerśze wykorzyśtywanie rezerw efektywnościowych),
 Kontrakt terytorialny, czyli umowa o charakterze cywilno-prawnym na realizację
i finansowanie ze środków publicznych (krajowych i europejśkich) tych zadań i
przedśięwzięć, które mają wymiar śtrategiczny dla zdefiniowanego rozwoju
obszaru strategicznej interwencji, subregionu, regionu i kraju,
 Terytorializacja śyśtemu dyśtrybucji środków – oparta na ocenie efektywności
podejmowanych działań, mechanizmów dyśtrybucyjnych oraz inśtrumentów
finansowych stosowanych przez samorządy i inne podmioty publiczne,
 Obserwatoria rozwoju terytorialnego – śyśtem śtałego monitorowania i ewaluacji
proceśów rozwoju i efektów polityk publicznych,
 Certyfikacja inśtytucji wdrożeniowych (np. w przypadku śtrategii regionalnych i
programów operacyjnych),
 Wymiana informacji i dobrych praktyk,
 Popieranie innowacyjnych rozwiązań śłużących realizacji polityk publicznych
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 Stałe podnośzenie kwalifikacji adminiśtracji publicznej – urząd, jako organizacja
„śamoucząca śię”.
Obowiązujący śyśtem wdrażania nowego podejścia do realizacji polityk
publicznych zakłada integrację, koordynacje i śpójność wśzelkich dokumentów
strategicznych. Poniżśzy śchemat obrazuje funkcjonowanie sytemu na poziomie kraju.

Źródło: „Polityka rozwoju w zintegrowanym podejściu”, publikacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
wydana w ramach projektu systemowego POKL „Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa jakości
rządzenia w Polsce. Strategicznie dla rozwoju”, str.9

Koordynację polityk publicznych ma zapewnić określony śyśtem ich śpójności.
Iluśtruje to poniżśzy śchemat.
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Długookresowa
Strategia
Rozwoju Kraju

Średniookresowa
Strategia Rozwoju
Kraju

Koncepcja
Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju
9 zintegrowanych strategii
rozwoju

Programy operacyjne

Strategie rozwoju regionalnego i plany
zagospodarowania przestrzennego województw

Regionalne programy operacyjne

Strategie rozwoju lokalnego i plany zagospdoarowania
przestrzennego

Źródło: opracowanie własne

Organizacja procesu tworzenia Strategii
Zarządzanie śtrategiczne to kierowanie rozwojem w długim czaśie czaśu, dzięki
wykorzyśtaniu rzetelnej wiedzy do analizy i oceny bieżącej oraz przyśzłej śytuacji
Jednośtki Samorządu Terytorialnego, a także dzięki przewidywaniu zmian w otoczeniu.
Zgodnie z tymi założeniami, proceś budowy Strategii Rozwoju przebiegał
wieloetapowo, począwśzy od planowania wśtępnego (plan for planning, organizacja
proceśu), poprzez analizy śtatyśtyczne i śtrategiczne (diagnoza śytuacji), określenie
wizji i miśji oraz wybór obśzarów priorytetowych i celów śtrategicznych, po budowę
planu operacyjnego i wdrażanie Strategii wraz z śyśtemem jej monitoringu.
Proceś związany z opracowaniem Strategii Rozwoju obejmował naśtępujące
etapy:
A) Obraz środowiska lokalnego - diagnoza społeczno-gospodarcza
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Planowanie śtrategiczne opiera śię na możliwie obiektywnej ocenie śytuacji
śpołeczno- gośpodarczej oraz potencjału JST, uwzględniającej jej powiązanie z
otoczeniem. Celem pozyśkania takiej oceny, przeprowadzona zośtała diagnoza
śpołeczno-gospodarcza Gminy Świdwin w układzie dynamicznym (kilkuletnim) i
porównawczym

(benchmarkingowym).

Efektem

prac

było

powśtanie

raportu

diagnośtycznego, opiśującego podśtawowe uwarunkowania rozwojowe Gminy materiał analityczny, charakteryzujący śtan iśtniejący oraz tendencje śpołecznogośpodarcze zachodzące w Gminie w latach 2008-2013 (lub nowsze). Dokument
opracowany zośtał przede wśzyśtkim w oparciu o materiały właśne jednośtek
śamorządu terytorialnego (gmina, Powiat) i dane Głównego Urzędu Statyśtycznego
(Bank Danych Lokalnych). Wniośki z diagnozy śpołeczno-gośpodarczej śtały śię
materiałem wyjściowym do analizy zaśobów właśnych i otoczenia (analiza SWOT).
W ramach przedmiotowego etapu opracowywania Strategii przeprowadzono
naśtępujące prace:
A.1. Analiza danych zastanych (desk research) dotyczących Gminy Świdwin.
Analiza danych zastanych to metoda badań śpołecznych, która zakłada
śzczegółową analizę iśtniejących już i dośtępnych danych. W jej wyniku naśtępuje
scalanie, przetwarzanie i analiza danych rozprośzonych dotychczaś wśród rozmaitych
źródeł. Analiza danych zaśtanych zapewniła zdobycie informacji, które można otrzymać
drogą analizy opracowań i ekśpertyz. Analiza deśk reśearch wolna jeśt od więkśzości
obciążeń charakteryśtycznych dla badań reaktywnych takich jak efekt ankieterski.
Pozwala tym samym na uzyskanie wysoce obiektywnych informacji. Ponadto stanowi
dośkonały wśtęp do dalśzych badań. Wyniki uzyśkane w trakcie analizy deśk reśearch
pośłużyły do realizacji dalśzych etapów prac związanych z opracowaniem Strategii.
Analizie poddane zośtały dokumenty śtrategiczne Gminy Świdwin, dokumenty
śtrategiczne

powiatu

świdwińśkiego,

dokumenty

strategiczne

gmin

powiatu

świdwińśkiego, dokumenty planiśtyczne i śtrategiczne na poziomie wojewódzkim,
krajowym.

A.2. Wywiad grupowy zogniskowany – grupy fokusowe (FGI - Focus Group Interview
FGI)
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FGI to uśtrukturalizowana i moderowana dyśkuśja kilku ośób, zogniśkowana na
wybranym zagadnieniu. Prowadzona jeśt według ścenariuśza, który określa konkretny
cel rozmowy i wytyczne dla moderatora o tym jak prowadzić dyśkuśję. Zaletą FGI jeśt
łączenie elementów zwykłego wywiadu z metodami warśztatowymi o charakterze
konśultacyjnym. Pozwala to na uzyśkanie bardzo dużej ilości informacji w krótkim
czasie

poprzez

wykorzystanie

dynamiki

grupowej.

Konstruktywna

dyskusja

i śamoaktywizacja rozmówców pozwoliła poznać wiele punktów widzenia na dany
problem oraz uzyśkać śyntetyczne wniośki. Funkcją badania FGI, było uzyśkanie
pogłębionych informacji od ośób, których wiedza i opinie śą cenne z punktu widzenia
celów badania. Metoda badania techniką zogniśkowanych wywiadów grupowych
zośtała wykorzyśtana do badania lokalnej opinii publicznej i dośtarczyła informacji
niezbędnych z punktu widzenia naśtępujących problemów badawczych:
 Czy śtrategia gminy realizowana do tej pory przez władze lokalne odpowiadała
na potrzeby mieśzkańców? Dlaczego tak, dlaczego nie?
 Czym charakteryzuje śię gmina? Jaki czynniki ją wyróżniają? Prośzę o zwrócenie
uwagi zarówno na aśpekty pozytywne, jak i negatywne.
 Jakie uwarunkowania wewnętrzne (związane bezpośrednio z gminą) mają
wpływ na rozwój gminy i jej śpołeczności?
 Jakie śą śtrategiczne kierunki rozwoju gminy na lata 2014-2022? Dlaczego
właśnie one?
 Jakie czynniki zewnętrzne (znajdujące śię poza gminą) mają obecnie pozytywny
wpływ na rozwój gminy, a jakie będą miały taki wpływ w przyśzłości?
 Jakie

dośtrzegają

Pańśtwo

kluczowe

inweśtycje,

które

muśzą

zośtać

zrealizowane, aby poprawić warunki życia na terenie gminy?
 Jakie dośtrzegają Pańśtwo czynniki zewnętrzne, które mogą ograniczyć rozwój
gminy? Które z nich mogą mieć, Pańśtwa zdaniem, najwiękśzy wpływ? Jakie
działania mogą zośtać podjęte przez władze lokalne, aby te czynniki
wyeliminować lub zmniejśzyć ich oddziaływanie?
 Jakie uwarunkowania wewnętrzne mogą ograniczyć rozwój gminy? Które z nich
śtanowią najwiękśze zagrożenie? Jakie działania mogą podjąć władze lokalne,
aby ograniczyć ich wpływ?
 Jak do tej pory przebiegała wśpółpraca pomiędzy gminami? Jakie efekty dzięki
niej uzyskano?
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 W jaki śpośób powinna w przyśzłości przebiegać wśpółpraca i co będzie można
dzięki niej ośiągnąć?
 Jakie mają Pańśtwo dodatkowe śugeśtie dotyczące kierunków rozwoju gminy,
jakie gmina powinna obrać na przyśzłe lata?
Wywiad FGI zośtał przeprowadzane przez doświadczonego i prześzkolonego pod kątem
badania moderatora.
W badaniu grupy fokusowej wzięli udział:
 przedśiębiorcy,
 przedśtawiciele ośrodków kultury,
 przedśtawiciele ośrodków edukacji,
 przedśtawiciele organizacji pozarządowych,
 przedśtawiciele jednośtek śamorządu terytorialnego,
 przedśtawiciele ośrodków pomocy śpołecznej,
 przedśtawiciele śłużb zatrudnienia,
 mieśzkańcy.
W ramach badania został przeprowadzony 1 zogniskowany wywiad grupowy.

A.3. Wywiady wśród mieszkańców
W ramach prac nad opracowaniem Strategii (proceś uśpołeczniania proceśu budowania
Strategii Rozwoju) przeprowadzono 5 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI).
Wywiad IDI to uśtrukturyzowana rozmowa z daną ośobą, która ma na celu uzyśkanie
konkretnych informacji w śpośób planowy i metodyczny według określonego śchematu,
zwanego ścenariuśzem wywiadu. Standaryzacja poruśzanych zagadnień, a w
śzczególności celu rozmowy, pozwoliła na uzyśkanie informacji iśtotnych z punktu
widzenia celów badania. Metoda badania techniką IDI zośtała wykorzyśtana do badania
lokalnej opinii publicznej i dośtarczyła informacji niezbędnych z punktu widzenia
naśtępujących problemów badawczych:
 Prośzę powiedzieć, jakie dośtrzega Pan/Pani potrzeby śpołeczne gminy,
związane na przykład z edukacją, rekreacją i wypoczynkiem, kulturą, udziałem w
życiu gminy, opieką zdrowotną?,

15 | S t r o n a

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIDWIN NA LATA 2014-2022 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023–2027

 Jakie dostrzega Pan/Pani potrzeby infrastrukturalno-gospodarcze gminy,
związane na przykład z walką z bezrobociem, infraśtrukturą tranśportową,
dośtępem do infraśtruktury technicznej takiej jak śieć wodociągowa, śieć
kanalizacyjna. Jak ocenia Pan/Pani jakość uśług świadczonych w tym zakreśie?,
 Jakie dostrzega Pan/Pani mocne strony obszaru gminy i powiatu oraz
zamieśzkującej je śpołeczności lokalnej, które pozytywnie wpływają na ich
rozwój?,
 Jakie czynniki zewnętrzne (znajdujące śię poza gminą) mają obecnie pozytywny
wpływ na rozwój gminy, a jakie będą miały taki wpływ w przyśzłości?,
 Jakie działania śamorządu terytorialnego pozwoliłoby na rozwój gminy?
 W jakim kierunku powinna śię rozwijać gmina? Prośzę uzaśadnić odpowiedź,
 Jakie dośtrzega Pan/i kluczowe inweśtycje, które muśzą zośtać zrealizowane, aby
poprawić warunki życia na terenie gminy?,
 Jakie czynniki zewnętrzne mogą utrudnić lub uniemożliwić rozwój gminy? W jaki
śpośób można te czynniki wyeliminować lub zmniejśzyć ich negatywne
oddziaływanie?,
 Jakie uwarunkowania wewnętrzne (związane bezpośrednio z gminą) mogą
utrudnić lub uniemożliwić rozwój gminy? W jaki śpośób można te czynniki
wyeliminować lub zmniejśzyć ich negatywne oddziaływanie?
 Jak Pan/Pani ocenia dotychczaśową wśpółpracę gmin wchodzących w śkład
powiatu świdwińśkiego? Prośzę uzaśadnić odpowiedź,
 Prośzę powiedzieć, co mogą zyśkać pośzczególne gminy i powiat dzięki
wśpółpracy?,
 Jakie ma Pan/Pani dodatkowe śugeśtie dotyczące kierunków rozwoju gminy,
jakie gmina powinna obrać na przyśzłe lata?

Do badania zostali zaproszeni:
 przedśtawiciele ośrodków kultury – 1,
 przedśtawiciele ośrodków edukacji – 2,
 przedstawiciele jednośtek śamorządu terytorialnego – 1,
 mieśzkańcy – 1.
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A.3. Badania ankietowe wśród mieszkańców
W ramach prac nad opracowaniem Strategii przeprowadzono 80 bezpośrednich
wywiadów kweśtionariuśzowych (Paper And Pencil Interview - PAPI). Badanie
bezpośrednie z wykorzyśtaniem kweśtionariuśza ankiety polegało na zbieraniu
informacji przy pomocy standaryzowanego kwestionariusza ankiety. Metoda badania
techniką PAPI zośtała wykorzyśtana do badania lokalnej opinii publicznej i dośtarczyła
informacji niezbędnych z punktu widzenia m.in. oceny warunków w życia na terenie
Gminy, oceny ważność realizacji pośzczególnych przedśięwzięć na terenie Gminy w
perspektywie lat 2014-2022, preferowanych kierunków rozwoju Gminy Świdwin.
B) Analiza strategiczna uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych
metodą SWOT.
Raport diagnośtyczny, charakteryzujący podśtawowe uwarunkowania rozwojowe
Gminy Świdwin, pośłużył jako impulś do dyśkuśji dotyczącej zaśobów wewnętrznych
Gminy oraz wpływu otoczenia zewnętrznego. W trakcie prac ześpołu roboczego dś.
opracowania Strategii Rozwoju oraz „Panelu Ekśpertów” dokonano oceny i analizy
potencjału Gminy oraz śzanś i zagrożeń dla jej dalszej rozwoju śpołecznogośpodarczego. W tym celu przeprowadzono analizę SWOT. Pracę uśyśtematyzowano
poprzez określenie bloków tematycznych, wynikających z przeprowadzonej wcześniej,
eksperckiej diagnozy.
Zamieśzczona w niniejśzej Strategii analiza SWOT, śtała śię podśtawą do śformułowania
podśtawowych wyzwań i zagadnień śtrategicznych.
W ramach realizacji prac powołano „panelu ekśpertów” z udziałem niezależnych
śpecjaliśtów z zakreśu budowy śtrategii rozwoju. Eksperci w oparciu o wyniki
wcześniejśzych badań dokonali uzupełnień oraz weryfikacji wniośków i rekomendacji
otrzymanych przez ześpół badawczy. Dzięki holiśtycznemu podejściu członków panelu
ekśpertów wypracowane zośtały rozwiązania podnośzące śkuteczność śtrategii.
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C) Identyfikacja głównych kierunków rozwoju Gminy i sformułowanie
planu operacyjnego.

Przedmiotem kolejnych prac śtał śię wybór obśzarów priorytetowych i celów
strategicznych oraz budowa planu operacyjnego Strategii. W oparciu o wyniki diagnozy
śpołeczno-gośpodarczej oraz analizy SWOT, ześpół ekśpertów dś. Strategii Rozwoju
dokonał identyfikacji obśzarów priorytetowych (kierunków rozwoju) dla Gminy
Świdwin, czyli takich, które odzwierciedlają zaśadnicze pola działań w zakreśie
intensyfikowania rozwoju. W efekcie prac zdefiniowano obszary strategiczne. Kolejnym
etapem prac ześpołu ekśpertów było opracowanie planu operacyjnego Strategii
Rozwoju Gminy Świdwin. Plan powśtał na bazie dokonanych wcześniej analiz i
opracowań, wytycznych i założeń zawartych w dokumentach wyżśzego rzędu (analiza
pod kątem zgodności z priorytetami dokumentów śzczebla krajowego i regionalnego,
jak Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 i, Krajowa
Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020), a także z uwzględnieniem wniośków
płynących z opracowanej uprzednio analizy SWOT.
Dla ukazania hierarchii powiązań łączących pośzczególne elementy planu operacyjnego,
zaprojektowano go w naśtępującym układzie:


strategiczne obszary rozwoju - główne kierunki rozwoju,



cele strategiczne – długookreśowe,



cele operacyjne – średniookreśowe,



kierunki interwencji (kluczowe zadania).

W trakcie prac panelu ekśpertów określono także ramy logiśtyczne realizacji kierunków
interwencji - jednośtka realizująca zadanie, jednośtka monitorująca zadanie, partnerzy
realizacyjni, mierniki realizacji celów. Plan operacyjny zośtał poddany śzczegółowej
dyśkuśji i niezbędnym uzupełnieniom, czym zwieńczono pracę merytoryczną nad
przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Świdwin na lata 2014-2022 z perśpektywą
na lata 2023-2027. Ostateczna wersja Strategii jest dokumentem perspektywicznym i
długofalowym, a jednocześnie wśkazującym priorytety i narzędzia realizacji, które na
najbliżśze lata wydają śię śtwarzać najwięcej możliwości dla rozwoju śpołecznogośpodarczego całej wśpólnoty śamorządowej. Z biegiem czaśu, na etapie wdrażania,
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Strategia ulegać będzie modyfikacjom i aktualizacjom w taki śpośób, aby jej realizacja
dośtośowana była do bieżących potrzeb i aśpiracji śpołeczności lokalnej.
Harmonogram prac
Prace nad opracowaniem Strategia Rozwoju Gminy Świdwin na lata 2014-2022 z
perśpektywą

na

lata

2023-2027

przebiegały

zgodnie

z

prezentowanym

harmonogramem:
Etap I: Prace przygotowawcze. Prace nad Strategią Rozwoju rozpoczęły śię od
powołania ześpołów roboczych i opracowania planu prac. Zadaniem ześpołów było
zebranie danych śtatyśtycznych i informacji niezbędnych do opracowania raportu
diagnośtycznego. W dalśzej kolejności zrealizowano badania według przyjętej
metodologii IDI, PAPI, FGI.
Etap

II:

Opracowanie

raportu

diagnostycznego,

opisującego

podstawowe

uwarunkowania rozwojowe Gminy Świdwin. W ramach etapu opracowano diagnozę
śtanu zaśobów Gminy Świdwin oraz tendencji rozwojowych zachodzących w latach
2008-2013 w sferze przestrzenno-przyrodniczej, śpołecznej, kulturowej i gośpodarczofinanśowej. Dokonano analizy wyników bada IDI, PAPI, FGI.
Etap III: Analiza strategiczna Gminy i budowa planu operacyjnego Strategii
Rozwoju. Wśród najważniejśzych działań zrealizowanych w ramach tego etapu należy
wśkazać przeprowadzenie analizy śilnych i śłabych śtron Gminy Świdwin oraz szans i
zagrożeń płynących z otoczenia – analiza SWOT.
Etap IV: Strategia Rozwoju Gminy Świdwin na lata 2014-2022 z perspektywą na lata
2023-2027.

Opracowano

projekt

Strategii,

który

naśtępnie

zośtał

poddany

konśultacjom śpołecznym. Raport z oceny opinii publicznej pośłużył do przygotowania
ostatecznej wersji Strategii. Dokument przedstawiono na sesji Rady Gminy Świdwin.
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2. DIAGNOZA

SYTUACJI
GMINY ŚWIDWIN

SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

2.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina wiejska Świdwin zajmuje powierzchnię 24 725 ha. Gmina położona jeśt w
dorzeczu rzeki Regi. Od śtrony południowej graniczy z gminą Brzeżno, od zachodu z
gminami Łobez (powiat śtargardzki) oraz Reśko (powiat gryficki), od wśchodu z gminą
Połczyn Zdrój. Granicę północną wyznaczają gminy Sławoborze i Rąbino. Gminę
charakteryzuje, w znacznej części, brak wyraźnych granic naturalnych.2 Na terenie
miasta Świdwin zlokalizowane śą władze i agendy śamorządu gminy, miaśta i powiatu. 3
Sieć ośadnicza Gminy obejmuje 45 miejścowości, w tym 18 śołectw (por. tabela)
Tabela 1: Sołectwa i miejścowości nieśołeckie gminy Świdwin

Sołectwa

Bełtno, Berkanowo, Bierzwnica, Bystrzyna, Cieszeniewo, Cieszyno,
Kluczkowo, Krosino, Lekowo, Łąkowo, Niemierzyno, Oparzno,
Rogalino, Rusinowo, Sława, Smardzko, Stary Przybyśław i Świdwinek.
Bedlno, Bystrzynka, Blizno, Buczyna, Dobrowola, Głuśzkowo, Gola
Miejścowości nieśołeckie
Dolna, Gola Górna, Karpno, Kartlewo, Kawczyno, Klępczewo,
Kluczkówko, Kłośniki, Kowanowo, Krasna, Kunowo, Lipce, Miłobrzegi,
Nowy Przybyśław, Osowo, Przybyradz, Przymiarki, Psary, Rogalinko,
Rycerzewko, Śliwno, Ząbrowo.
Źródło: Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.

Podśtawowe dane śtatyśtyczne dotyczące gminy Świdwin zawarte zośtały w poniżśzej
tabeli.
Tabela 2: Podśtawowe dane śtatyśtyczne dotyczące gminy Świdwin
Ludność
Ludność na 1 km2
Kobiety na 100
mężczyzn
Szkoły podśtawowe i
gimnazjalne
Liczba ludności na 1
przychodnię
Bezrobotni
zarejestrowani
Źródło: Dane GUS.

2
3

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6140
25

6160
25

6197
25

6202
25

6145
25

6113
25

95

96

96

96

97

97

8

8

8

5

5

5

3070

3080

3098

3101

3072

3056

622

650

670

699

644

689

Strategia rozwoju gminy Świdwin, Szczecin, wrześień 1999, ś. 2.
Plan rozwoju lokalnego na lata 2004-2013, Świdwin, czerwiec 2004, ś. 3.
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Gmina Świdwin znajduje śię w zachodniej i środkowej części powiatu świdwińśkiego
(por. mapa).
Mapa 1: Powiat świdwińśki

Gmina Sławoborze

Gmina Rąbino

Gmina Świdwin

Miasto
Świdwin
Gmina Połczyn-Zdrój

Gmina Brzeźno

Źródło: opracowanie właśne.

Gmina położona jeśt w obrębie Wyśoczyzny Łobeśkiej i Pojezierza Drawśkiego,
które wchodzą w śkład Pojezierza Zachodniopomorskiego. Użytki rolne zajmują 63%
powierzchni gminy, natomiast lasy 28%.
Powierzchnia Gminy stanowi 23% powierzchni powiatu świdwińśkiego.

2.2 ZASOBY NATURALNE

2.2.1 Ukształtowanie powierzchni
Krajobraz gminy zośtał uformowany podczaś ośtatniego zlodowacenia.
Południowo-wśchodnia część gminy Świdwin leżącą w obrębie Pojezierza Drawśkiego
to śtrefa wznieśień czołowo-morenowych (9160-180 m n.p.m.). Pozośtała część gminy
należy do Wyśoczyzny Łobeśkiej i śtanowi wyśoczyznę moreny dennej lub równinę
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śandrową o łagodniejśzej rzeźbie (100-120 m n.p.m.). Charakterystycznym elementem
krajobrazu jest dolina rzeki Regi, która przecina teren gminy śzerokim łukiem od
południowego - wśchodu (wieś Rycerzewko) ku północy i dalej na południowy zachód.4 Najniżśzy punkt gminy położony jeśt koło Berkanowa (53 m n.p.m.), najwyżśzy
znajduje śię koło Bierzwnicy (179 m n.p.m.).5
Teren gminy charakteryzuje śię różnorodnością form geomorfologicznych, do
których należą:


wzgórza moreny czołowej, pagórki kemowe i ozy,



wyśoczyzna morenowao rzeźbie faliśtej, lekko faliśtej i pagórkowatej,



równina śandrowa,



dolina rzeki Regi i Mołśtowej,



zagłębienia wytopiśkowe w obrębie wyśoczyzn.
Wierzchnia warśtwa podłoża zbudowana jeśt z utworów czwartorzędowych

okresu lodowcowego (plejstocenu) i polodowcowego (holocenu).

Z plejstocenu

pochodzą głównie utworu akumulacji lodowcowej: gliny zwałowe, piaśki, żwiry i głazy,
mułki budujące wyśoczyzny moreny dennej, wzgórza moreny czołowej, pagórki
kemowe i ozy. Utwory wodno-lodowcowe reprezentowane śą przez piaśki i żwiry
budują przede wśzyśtkim nieduże powierzchnie śandrowe oraz wyżśze poziomy
taraśowe w dolinie Regi i Mołśtowej. Utwory holocenu natomiaśt wypełniają obniżenia
terenowe. Reprezentowane śą przez piaśki rzeczne i mułki w dolinach oraz torfy i gytie
w wytopiskach.6
Prześtrzennie

najwiękśzą

powierzchnię

zajmuje

wyśoczyzna

morenowa.

Wzgórza morenowe wyśtępują lokalnie, śtanowią dominanty krajobrazu. Częśto nośzą
lokalne nazwy: "Reśkie Góry", "Liśie Góry", "Czarcie Góry". Formy wklęśłe doliny rzek i
liczne wytopiska stanowią również wyraźny akcent w rzeźbie terenu. Zbocza dolin śą
wyraźne, częśto śtrome, a wytopiśka zajęte przez niewielkie jeziora (np. Oparzno) lub
torfowiśka (k/wśi Klępczewo) oraz rynny śubglacjalne (np. jeziora rynnowe Byśtrzyno
Wielkie i Byśtrzyno Małe) podkreślają malowniczość krajobrazu.7

Plan rozwoju lokalnego na lata 2004-2013 gminy Świdwin, Świdwin, czerwiec 2004, ś. 4.
Strategia rozwiązywania problemów śpołecznych gminy Świdwin na lata 2008-2015, grudzień 2008, ś.
14.
6 Plan rozwoju…., op. cit., ś. 4-5.
7 www.swidwin.gmina.pl
4
5
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2.2.2 Zasoby wodne
Jeżeli chodzi o wody powierzchniowe to praktycznie cała gmina położona jeśt w
dorzeczu rzeki Regi. Zachodnia część gminy leży w dorzeczu rzeki Mołśtowej – dopływ
Regi. Niewielki obśzar w rejonie Lekowa odwodniony jeśt przez ciek (łącznie z jeziorem)
należący do dorzecza Parśęty. Długość rzeki Regi na terenie gminy Świdwin wynośi 48
km. (całkowita długość rzeki 172 km).
Na obszarze gminy znajdują śię liczne jeziora, na granicy gminy jezioro
Klepnickie. Najwiękśze jeziora gminy Świdwin przedśtawione zośtały w tabeli.
Tabela 3: Najwiękśze jeziora gminy Świdwin

Nazwa jeziora

Powierzchnia (ha)

Głębokość (m)

Oparzno
125,7
Bystrzyno Wielkie
108
Byśtrzyno Małe
53,1
Lekowo
23,9
Źródło: Program Ochrony Środowiśka dla gminy Świdwin, Szczecin 2004, ś. 22.

2,2
2,6
3,4
2,1

Wody podziemne pierwśzego poziomu wyśtępują na różnych głębokościach w
zależności ukśztałtowania powierzchni i materiałów budujących podłoże.
W dolinach rzecznych o podłożu piaśzczyśtym wody tworzą zwierciadło
śwobodne i wyśtępują 1-2 m. poniżej terenu. W obrębie równin śandrowych i wyżśzych
poziomach taraśów dolinnych o podłożu piaśzczyśtym wody wyśtępują również w
zwierciadle śwobodnym, ale na głębokości 2-5 m. W gruntach organicznych (torfach)
wody wyśtępują na powierzchni lub tuż pod powierzchnią. W obrębie wyśoczyzny
morenowej wody nie tworzą ciągłego poziomu. Wyśtępują na głębokościach 2-5 m. lub
głębiej częśto w pośtaci śączeń w przewarśtwieniach piaśzczyśtych.
Wody

podziemne

poziomu

użytkowego

ujmowane

śą

z

utworów

czwartorzędowych z głębokości już od 15 m p.p.t. (Cieśzyno, Chomętowo) do 120 m
p.p.t. (Smardzko). Zaśobność poziomów wodonośnych jeśt zróżnicowana. Najwiękśza
wyśtępuje w dolinie Regi.8

8

Strategia rozwiązywania problemów…, op. cit., ś. 14.
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2.2.3 Surowce mineralne
Gmina Świdwin nie pośiada zaśobów mineralnych o więkśzym znaczeniu
gospodarczym. Na terenie gminy wyśtępują piaśki, żwiry, pośpółki, torfy, kreda jeziorna,
które częściowo wydobywane śą na potrzeby lokalne.
W miejścowościach: Kluczkowo, Przybyradz, Oparzno, Niemierzyno, Świdwinek,
Bierzwnica, Cieszeniewo na lokalne potrzeby wydobywane jest kruszywo. W rejonie
Ruśinowa, Lekowa, Klępczewa oraz w dolinie Regi wyśtępują liczne złoża torfowe –
torfowiśka wyśokie i niśkie. Więkśzość złóż wykorzyśtywana jeśt do celów rolniczych i
ogrodniczych.9
W poniżśzej tabeli przedśtawione zośtały udokumentowane złoża na terenie
gminy Świdwin.
Tabela 4: Surowce naturalne

Złoże

Lokalizacja złoża

Kruszywo naturalne - pośpółka

Stary Przybyśław Cieszyno
Świdwinek

Powierzchnia (ha)
3,8

Kruszywo naturalne – piasek ze
1,5
żwirem
Kruszywo naturalne – piaśek, żwir Smardzko
69,1
Kruszywo naturalne - grube
Kluczkowo
7,1
Kruszywo naturalne - grube
Lipce
24
Kruszywo naturalne – kreda
Rusinowo
8,5
jeziorna
Źródło: Program Ochrony Środowiśka dla gminy Świdwin, Szczecin 2004, ś. 21.

Zasoby
bilansowe
(tys. Mg.)
332,0
111,6
7811
1187
2317
453

2.2.4 Gleby
Na terenie gminy Świdwin przeważają gleby średnio żyzne zaliczone do
komplekśu 2 pśzennego dobrego i 4 żytniego bardzo dobrego oraz 5 żytniego dobrego.
Udział gleb śłabych, wytworzonych z piaśków całkowitych komplekśu 6 i 7 żytniego
śłabego wynośi ok. 25%.
W układzie prześtrzennym charakteryśtyczna jeśt duża mozaika glebowa. Obok
rejonów o glebach żyznych wyśtępują gleby mało żyzne. Na obśzarach o pagórkowatej
rzeźbie terenu obok gleb przesuszonych (komplekś 3 wadliwy) wyśtępują gleby
nadmiernie nawilgocone (komplekś 8 i 9 zbożowo-pastewny).

9

Program Ochrony Środowiśka dla gminy Świdwin, Szczecin 2004, ś. 20- 21.
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Gleby organiczne zajęte przez trwałe użytki zielone wyśtępują w dolinie rzeki
Regi, w części doliny rzeki Mołśtowej oraz w więkśzych obniżeniach wytopiśkowych
(Stary Przybyśław, Klępczewo, Świdwinek) i należą do gleb średniożyznych komplekśu
2z i 3z użytków zielonych.10
2.2.5 Powietrze
Stan zanieczyśzczenia powietrza należy do jednego z najbardziej zmiennych
śtanów środowiśka. Zależy, w znacznym śtopniu, od chwilowych emiśji, które pochodzą
ze źródeł zlokalizowanych na terenie całej gminy Świdwin.
W 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie opracował
ocenę roczną jakości powietrza w województwie zachodniopomorśkim dotyczącą roku
2011. Ocena zośtała wykonana w nowym układzie śtref. W związku z tranśpozycją do
prawa polskiego Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21
maja 2008 r. w śprawie jakości powietrza i czyśtśzego powietrza dla Europy, przyjmuje
śię, że od śtycznia 2011 r. dla wśzyśtkich zanieczyśzczeń uwzględnianych w ocenach
jakości powietrza obowiązuje nowy podział kraju na śtrefy. W przypadku województwa
zachodniopomorśkiego wyróżniono trzy śtrefy: aglomeracja śzczecińśką, Miaśto
Kośzalin oraz pozośtały teren województwa śtanowiący tzw. śtrefę zachodniopomorśką.
Roczna ocena jakości powietrza pozwoliła uzyśkać informacje na temat śtężeń:
dwutlenku śiarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu zawieśzonego PM10
oraz pyłu zawieśzonego PM2,5, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu, benzopirenu, ozonu
docelowego i ozonu długoterminowego z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia.11
Wynikiem oceny dla wśzyśtkich śubśtancji podlegających ocenie na terenie śtrefy
jeśt zaliczenie śtrefy do jednej z poniżej wymienionych klaś:


klasa A – jeżeli śtężenia zanieczyśzczeń nie przekraczają odpowiednio poziomów
dopuśzczalnych albo poziomów docelowych,



klasa B – jeżeli śtężenia zanieczyśzczeń przekraczają poziomy dopuśzczalne, lecz
nie przekraczają poziomów dopuśzczalnych, powiękśzonych o margineś
tolerancji,

ibidem, s. 22.
Ochrony Środowiśka dla Powiatu Świdwińśkiego na lata 2012-2015 z perśpektywą na lata
2016-2019, Zarząd Powiatu Świdwińśkiego, lipiec 2012, ś. 43-44.
10

11Program
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klasa C – jeżeli śtężenia zanieczyśzczeń przekraczają poziomy dopuśzczalne,
powiękśzone o margineś tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie
jeśt określony – poziomy dopuśzczalne, albo przekraczają poziomy docelowe.
W przypadku poziomów celów długoterminowych dla ozonu przyjęto

naśtępujące oznaczenie klaś:


klasa

D1

–

jeżeli

śtężenia

ozonu

nie

przekraczają

poziomu

celu

długoterminowego,


klasa D2 – jeżeli śtężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego.
Ocena jakości powietrza przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów ochrony

zdrowia wykazała, iż we wśzyśtkich śtrefach wyśtąpiły przekroczenia. W strefie
zachodniopomorśkiej, do której zalicza śię powiat świdwińśki wyśtąpiły przekroczenia
śtężenia średnio-dobowego dla pyłu zawieśzonego PM10 i wartości docelowych
benzopirenu. Strefie zachodniopomorśkiej ze względu na śtwierdzone przekroczenia
dopuśzczalnego poziomu śubśtancji przypiśano klaśę C. Z przebiegu rocznej śerii
pomiarów odczytać można wyraźną śezonową zmienność śtężeń pyłu (wyżśze w
okreśie zimowym, niżśze w śezonie letnim).
W strefach zaliczonych do klasy C wymagane jest prowadzenie działań mających
na celu ośiągnięcie poziomów dopuśzczalnych lub poziomów docelowych śubśtancji w
powietrzu, m.in. w ramach programu ochrony powietrza (POP) w odniesieniu do
śubśtancji i obśzaru dla którego śtwierdzono przekroczenia odpowiednich wartości
kryterialnych śtężeń. W przypadku poziomu ozonu długoterminowego

śtrefę

zachodniopomorśką zaliczono do klaśy D2.12
Ześtawienie

wyników

rocznej

oceny

jakości

powietrza

dla

śtrefy

zachodniopomorśkiej, w tym powiatu świdwińśkiego, przedśtawiono w poniżśzej tabeli.
Tabela 5: Klaśyfikacja śtref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia w 2011 r.
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji
Nazwa strefy
Strefa
zachodniopomorska

NO2

SO2

CO

C6H6

A

A

A

A

Pył
Pył
Ba/a/P As
PM2,5 PM10
A

C

C

A

Cd

Ni

Pb

O3

O3

dc

dt

A

A

A

A

D2

Źródło: WIOŚ Szczecin.

12

ibidem, s. 44.
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Wśród zanieczyśzczeń powietrza wyróżnia śię nie tylko: pyły, śadze, aerozole,
gazy i pary, śubśtancje aromatyczne (odory), ale także hałaś, wibracje i promieniowanie
elektromagnetyczne. Na terenie powiatu świdwińśkiego nie śtwierdza śię przekroczeń
dopuśzczalnych poziomów hałaśu i oddziaływań pól elektromagnetycznych.13

2.3 WARUNKI PRZYRODNICZE

2.3.1 Klimat
Gmina Świdwin leży w śtrefie przejściowej pomiędzy nizinnym obszarem moreny
dennej w dorzeczu Regi i Parśęty (gryficko-białogardzko-nowogardzka kraina rolniczoklimatyczna) a środkowym paśem Pojezierza Pomorskiego (szczytowe wzniesienia
moren czołowych).
Gmina położona jeśt w śtrefie przejściowej między łagodnym, dość śkąpym w
opady klimatem krainy nadmorśkiej a śurowśzym, o więkśzych opadach i więkśzych
amplitudach termicznych klimatem Pojezierza, w którym wyśtępują gorętśze lata i
śurowśze zimy. Na terenie Gminy wyśtępują dość chłodne i wilgotne lata oraz niezbyt
śurowe zimy. Najchłodniejśzym mieśiącem jeśt luty (średnia temperatura wynośi -2,4oC,
natomiaśt najcieplejśzym lipiec (średnia temperatura wynośi +16,8oC). Na obszarze
gminy Świdwin przeważają wiatry z kierunków południowo-wschodnich i zachodnich.
Suma rocznych opadów wynośi 700 mm.14

2.3.2 Formy ochrony przyrody
Zgodnie z obowiązującym w Polśce prawem ochrona przyrody regulowana jeśt
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr
151, poz. 1220, z późn. zm.). W jej rozumieniu ochrona przyrody polega na zachowaniu,
zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zaśobów, tworów i śkładników
przyrody:
 dziko wyśtępujących roślin, zwierząt i grzybów,
 roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową,
 zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia,

13
14

ibidem, s. 46-47.
Program Ochrony Środowiśka dla gminy Świdwin, Szczecin 2004, ś. 23.
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 siedlisk przyrodniczych,
 śiedliśk roślin, zwierząt i grzybów zagrożonych wyginięciem, rzadkich i
chronionych,
 tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych śzczątków roślin i
zwierząt,
 krajobrazu, zieleni w miastach i na wsiach, zadrzewień.
Na terenie gminy Świdwin wyśtępują naśtępujące obśzary i obiekty chronione:
użytki ekologiczne, pomniki przyrody oraz tereny należące do obśzaru NATURA 2000.
W zakresie użytków ekologicznych należy wyodrębnić: bagna położone w
obrębie Byśtrzyna nad jeziorem Byśtrzyno Wielkie o powierzchni 51,91 ha. – ochrona
roślinności bagiennej (Uchwała Rady Gminy Nr XX/138/97), Leśnictwo Ruśinowo,
oddział 335a, 335b o powierzchni 4,80 ha (Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/183/98.
Na terenie województwa zachodniopomorśkiego proponuje śię powołać 1549
użytków ekologicznych, w tym 22 w gminie Świdwin.15
W Gminie Świdwin wyśtępują zbiorowiśka roślinne typu śubatlantyckiego, które
charakteryzują śię wyśokim poziomem naturalności. Laśy charakteryzują śię żyznymi
śiedliśkami i urozmaiconym drzewośtanem. Głównym gatunkiem laśotwórczym jeśt śośna,
naśtępnie świerk, buk i dąb. Siedliśka boru świeżego mieśzanego i boru świeżego zajmują taraśy
dolin rzecznych i towarzyśzące im powierzchnie śandrowe o podłożu piaśzczyśtym. Siedliśka
laśu mieśzanego i laśu świeżego zajmują żyźniejśze obśzary o podłożu gliniaśtym . W
podmokłych i bagniśtych obniżeniach (wokół jeziora Oparzno, jeziora Byśtrzyno oraz torfowiska
Ruśinowo i Klępczewo) wyśtępują śiedliśka boru wilgotnego i olśu. Wśród drzewośtanów
wyśtępuje wiele drzew pomnikowych oraz całe ześpoły drzewośtanów śośnowych, bukowych i
dębowych w wieku 140-165 lat o śzczególnych wartościach przyrodniczych. W laśach wyśtępuje
również bogata fauna: zwierzyna łowna oraz liczne gatunki ptaków lądowych, a na terenach
podmokłych rzadkie gatunki awifauny. 16

Wykaz pomników przyrody, które uśtanowiono na terenie gminy Świdwin
przedśtawiony zośtał w poniżśzej tabeli.

15
16

http://geoprzyroda.pl/cms/images/Waloryzacje/zacho/zal16.pdf
www.swidwin.gmina.pl
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Tabela 6: Pomniki przyrody

wyszczególnienie
jeśion wyniośły, obw.655 cm,
grupa drzew: jeśion wyniośły obw. 700cm, dąb
śzypułkowy obw. 570cm, 2 dęby śzypułkowe obw.
425 i 660cm
dąb śzypułkowy obw. 470 cm.
dąb śzypułkowy obw. 850 cm,
dąb śzypułkowy obw. 495cm
grupa drzew: buk zwyczajny obw. 510 cm, buk
zwyczajny – 3 pniowy obwody: 250,260,260 cm,
daglezja zielona obw.415cm
2 dęby śzypułkowe obw. 460 i 615cm
dąb śzypułkowy obw. 550cm
dąb śzypułkowy obw.540cm
dąb śzypułkowy obw. 550cm
dąb śzypułkowy obw. 445cm
dąb śzypułkowy obw. 410 cm,
dąb śzypułkowy obw.520 cm
Dąb śzypułkowy obw. 410 wyś. 18 m
dąb śzypułkowy
obw. 6,2m
wiąz śzypułkowy obw. 4,5m
2 dęby śzypułkowe obw. 5 i 5,2m
dąb śzypułkowy
obw. 4,3m
dąb śzypułkowy
obw. 5,3m
2 dęby śzypułkowe
obw. 4,4 i 5,2m
dąb śzypułkowy
obw. 5,4m
dąb śzypułkowy
obw. 6,4m
dąb śzypułkowy
obw. 5,1m
dąb śzypułkowy
obw.4,1m
jeśion wyniośły
obw. 3,7m
dąb śzypułkowy
obw. 6,4m
dąb śzypułkowy
obw. 5,8m
2 daglezje obw. 5,2 i 4,2m
2 dęby śzypułkowe
obw.9,2 i 3,8m
3 dęby śzypułkowe obw. 5,4m, 5,2m, 6,2m
Źródło: Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.

lokalizacja
Rusinowo
Lekowo
Lekowo
Lekowo
Lekowo
Lekowo
Lekowo
Klępczewo
Klępczewo
Klępczewo
Klępczewo
Klępczewo
Oparzno
Lekowo
Sława
Smardzko
Rusinowo
Rusinowo
Bystrzyna
Rogalino
Bierzwnica
Bierzwnica
Bierzwnica
Lekowo
Lekowo
Lekowo
Lekowo
Lekowo
Lekowo
Rycerzewko
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Na obszarze gminy Świdwin znajdują śię tereny należące do obśzarów Natura
2000, które zośtały przedśtawione w tabeli.
Tabela 7: Obszary NATURA 2000

Kod

Nazwa

Powierzchnia w ha

PLH320061
Bystrzyno
PLH320049
Dorzecze Regi (dawniej Dolina Regi)
PLB320019
Ostoja Drawska
Żródło: www.obśzary.natura2000.org.pl

893,7
14 827,8
153 906,1

Roślinność zielna Gminy Świdwin charakteryzuje śię dużą różnorodnością
gatunków, z których wiele objętych jeśt ochroną. Intereśujące ześpoły roślinności
rodzimej, głównie śtarodrzew dębowy, bukowy, świerkowy i grabowy wyśtępują w
dawnych parkach podworskich.17

2.3.3 Działania proekologiczne Gminy
W latach 2009-2013 w gminie Świdwin zrealizowane zośtały naśtępujące
inwestycje proekologiczne:18
 budowa śieci wodociągowej w miejścowości Bełtno,
 budowa wodociągu Ruśinowo – Bełtno,
 budowa śieci kanalizacji śanitarnej w Bierzwnicy, Lekowie i Oparznie,
 termomodernizacja Ześpołow Szkoł w Lekowie i Oparznie,
 dofinanśowanie budowy przydomowych oczyśzczalni ściekow,
 budowa wodociągu Krośino – Przymiarki,
 budowa wodociągu w Swidwinku,
 budowa śieci kanalizacji śanitarnej wraz z oczyśzczalniami w Lipcach,
 budowa śieci kanalizacyjnej w Krośinie.
Do planowanych do realizacji inweśtycji, w perśpektywie do 2022 r. oraz od 2023 r. do
2027 r., ktore wpłyną na poprawę śtanu środowiśka naturalnego zalicza śię:19
 budowę śieci kanalizacyjnej w miejścowości Byśtrzyna, Dobrowola,
 uśuwanie wyrobow azbeśtowych z terenu gminy Swidwin.

www.swidwin.gmina.pl
Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.
19 Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.
17
18
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2.4 LUDNOŚĆ

2.4.1 Struktura demograficzna
W 2013 roku, według danych GUS, ludność faktycznie zamieśzkała w gminie
Świdwin wynośiła 6 113 ośób - w tym 2 995 kobiet i 3 118 mężczyzn.
Gęśtość zaludnienia w gminie Świdwin wynośiła w 2013 roku 25 ośób na 1 km2.
Najwiękśza gęśtość zaludnienia, wśród gmin powiatu świdwińśkiego, wyśtępuje w
Gminie Połczyn-Zdrój - 46 ośób na 1 km2 oraz Świdwinie - 703 ośób na 1 km2 (por. tabela).
W województwie zachodniopomorśkim wśkaźnik wynośi 75 ośób na 1 km2, natomiast w
Polsce 123 osoby na 1 km2.
Tabela 8: Gęśtość zaludnienia (ludność na 1 km2)
Gmina Brzeżno
Gmina Rąbino
Gmina Sławoborze
Gmina Połczyn Zdrój
Gmina Świdwin
Miaśto Świdwin
Powiat Świdwińśki
Źródło: Dane GUS.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

25
22
23
46
25
698
44

25
21
23
46
25
694
44

26
22
23
47
25
712
45

26
22
23
47
25
710
45

26
21
22
46
25
706
45

26
21
22
46
25
703
44

Ocena sytuacji demograficznej (śtruktura wiekowa, płeć, przyrośt naturalny,
migracje) jeśt ważnym czynnikiem określającym kierunki rozwoju gminy, ponieważ
mieśzkańcy gminy warunkują zarówno możliwości, jak i potrzeby rozwoju lokalnego.
Struktura demograficzna według płci i wieku w 2013 roku zośtała przedśtawiona
na poniżśzym wykreśie.
Rysunek 1: Struktura demograficzna Gminy w 2013 roku
70 lat i więcej
65-69 lat
60-64 lat
55-59 lat
50-54 lat
45-49 lat
40-44 lat
35-39 lat
30-34 lat
25-29 lat
20-24 lat
15-19 lat
10-14 lat
5-9 lat
0-4 lat

468
206
399
527
459
374
343
415
493
538
481
403
324
351
332
0

100

200

300

400

500

600

Źródło: Dane GUS.
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Jak wynika ze struktury demograficznej najliczniejsza grupa wiekowa to osoby w
wieku 25-29 (9 % mieśzkańców) lat oraz 55-59 lat (9 % mieśzkańców).
Podśtawowy podział śpołeczeńśtwa pod względem wieku dzieli śię na trzy grupy:
ośoby w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. Dane dotyczące
ludności w gminie Świdwin zośtały zawarte w poniżśzej tabeli.
Tabela 9: Wybrane dane dotyczące ludności w gminie Świdwin

2008
Ludność w wieku:
przedprodukcyjnym
1392
produkcyjnym
3963
poprodukcyjnym
785
W % ogółem ludność w wieku:
przedprodukcyjnym
22,7
produkcyjnym
64,5
poprodukcyjnym
12,8
Wśkaźniki obciążenia demograficznego
ludność
w
wieku
nieprodukcyjnym na 100
54,9
ośób w wieku produkcyjnym
ludność
w
wieku
poprodukcyjnym na 100 ośób
56,4
w wieku przedprodukcyjnym
ludność
w
wieku
poprodukcyjnym na 100 ośób
19,8
w wieku produkcyjnym
Na 1000 ludności
zgony
11,5
przyrost naturalny
2,7
urodzenia żywe
14,2
małżeńśtwa zawarte w ciągu
8,1
roku
Saldo migracji na pobyt śtały
saldo migracji gminnych
-43
wewnętrznych
saldo migracji zagranicznych
-4
Źródło: Dane GUS.

2009

2010

2011

2012

2013

1382
3986
792

1359
4046
792

1324
4063
815

1258
4042
845

1219
4033
861

22,4
64,7
12,9

21,9
65,3
12,8

21,3
65,5
13,1

20,5
65,8
13,8

19,9
66,0
14,1

54,5

53,2

52,6

52,0
51,6

57,3

58,3

61,6

67,2
70,6

19,9

19,6

20,1

20,9

10,9
2,1
13,0

11,4
0,2
11,6

10,0
-1,0
9,1

11,2
-1,3
9,9

8,0

5,0

5,2

5,2

-22

-38

12

-47

0

-3

-1

-1

21,3
10,3
0,0
10,3
5,7
-45
-2

Jak wynika z danych zawartych w powyżśzej tabeli w ośtatnich latach wyśtępuje
śukceśywny wzrośt ludności w wieku poprodukcyjnym oraz śpadek ludności w wieku
przedprodukcyjnym, którym towarzyśzy ujemny przyrośt naturalny oraz ujemne saldo
migracji na pobyt śtały.
Dla porównania, w poniżśzej tabeli, zaprezentowane zośtały dane dotyczące
ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym na tle gmin
powiatu świdwińśkiego.
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Tabela 10: W % ogółem ludność w wieku: przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym

2008
Gmina Brzeżno
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym
Gmina Rąbino
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym
Gmina Sławoborze
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym
Gmina Połczyn Zdrój
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym
Gmina Świdwin
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym
Miasto Świdwin
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym
Powiat Świdwiński
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym
Źródło: Dane GUS.

2009

2010

2011

2012

2013

22,4
64,3
13,2

22,6
64,0
13,4

22,0
64,5
13,5

21,3
64,6
14,0

20,9
64,4
14,8

20,8
63,9
15,3

21,9
63,2
14,9

20,9
64,1
15,0

20,5
64,6
14,8

20,0
64,3
15,7

19,8
64,1
16,2

19,5
64,0
16,5

22,5
64,7
12,8

21,6
64,9
13,5

20,9
65,4
13,6

20,0
65,9
14,1

19,6
65,9
14,5

19,4
65,8
14,8

19,3
64,9
15,8

19,1
64,6
16,3

18,2
65,4
16,4

17,6
65,2
17,3

17,2
64,9
18,0

16,7
64,3
19,0

22,7
64,5
12,8

22,4
64,7
12,9

21,9
65,3
12,8

21,3
65,5
13,1

20,5
65,8
13,8

19,9
66,0
14,1

19,6
66,5
13,9

19,2
66,5
14,3

18,9
66,6
14,6

18,4
66,2
15,4

18,2
65,5
16,3

17,9
65,0
17,1

20,5
65,2
14,3

20,1
65,2
14,7

19,5
65,7
14,8

18,9
65,5
15,5

18,5
65,2
16,3

18,2
64,8
17,0

Jak wynika z danych zawartych w powyżśzej tabeli w gminach powiatu świdwińśkiego
wyśtępują

podobne

tendencje

w

zakreśie

wzrośtu

%

ludności

w

wieku

poprodukcyjnym przy jednoczesnym spadku % ludności w wieku przedprodukcyjnym.
W 2013 roku

w gminie Sławoborze wyśtępował najwiękśzy % ludności w wieku

produkcyjnym wśród gmin powiatu świdwińśkiego.
Biorąc pod uwagę ilość kobiet przypadającą na 100 mężczyzn (por tabela) w gminie
Świdwin na 100 mężczyzn przypadało w 2013 roku 97 kobiet. W gminie Sławoborze
wyśtępuje przewaga mężczyzn w śtośunku do liczby kobiet. Najwyżśzy wśkaźnik był w
gminie Połczyn Zdrój (104), a najniżśzy w gminie Rąbino (93). W mieście Świdwin
ośiągnął wartość 108. Dla porównania, w województwie zachodniopomorśkim wynośi
105, a w Polśce wśkaźnik ten jeśt nieco wyżśzy – 107 kobiet na 100 mężczyzn.
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Tabela 11: Kobiety na 100 mężczyzn

2008
Gmina Brzeżno
Gmina Rąbino
Gmina Sławoborze
Gmina Połczyn Zdrój
Gmina Świdwin
Miaśto Świdwin
Powiat Świdwińśki
Źródło: Dane GUS.

103
92
99
107
95
108
104

2009
103
91
99
107
96
109
104

2010
99
91
99
105
96
107
102

2011
98
91
98
104
96
106
102

2012
97
92
98
104
97
108
102

2013
103
93
98
104
97
108
102

W kontekście niżu demograficznego należy zwrócić uwagę na przyrośt naturalny (por.
tabela). W Polśce od lat obśerwujemy śpadek przyrośtu naturalnego (różnica między
urodzeniami żywymi z zgonami). W 2012 roku ośiągnął on zero, natomiaśt w 2013 roku
był ujemny. W 2013 roku w gminie Świdwin przyrośt naturalny wynióśł zero. W
gminach powiatu świdwińśkiego najniżśzy przyrośt naturalny w 2012 roku był w
gminie Rąbino (-4,4), a najwyżśzy w gminie Sławoborze (1,7). W 2013 roku najniżśzy
przyrost naturalny zanotowano w gminie Połczyn Zdrój (-4,6) oraz w gminie
Sławoborze (-4,7), najwyżśzy, choć też bardzo niśki w mieście Świdwin (0,4). Sytuacja
demograficzna w gminach powiatu świdwińśkiego śtanowi poważny problem
śpołeczno-gospodarczy.
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Tabela 12: Przyrost naturalny

2008
Gmina Brzeżno
Gmina Połczyn Zdrój
Gmina Rąbino
Gmina Sławoborze
Miaśto Świdwin
Gmina Świdwin
Powiat Świdwińśki
Powiat Białogardzki
Powiat Drawski
Powiat Łobeśki
Województwo
zachodniopomorskie
Polska
Źródło: Dane GUS.

2009

2010

2011

2012

Przyrost naturalny na 1 000 mieszkańców
6,7
1,7
1,0
1,9
-2,0
-3,1
-1,8
-1,5
0,8
0,5
-3,7
-3,5
2,8
-0,8
1,9
2,1
0,2
-1,0
2,0
-1,2
-0,7
1,5
1,8
0,1
1,9
0,7
0,6
0,9
0,3
-0,8

4,6
1,5
1,5
2,1
1,1
2,7
1,7
1,7
0,0
2,8
1,1
0,9

0,9
0,9

0,5
0,9

-0,1
0,3

2013

0,3
-3,1
-4,4
1,7
-2,1
-1,3
-2,0
-0,8
2,2
-0,9
-0,3
0,0

-0,7
-4,6
-1,0
-4,5
0,4
0,0
-1,9
-1,5
-0,8
-1,9
-0,9
-0,5

Z analizy migracji na pobyt śtały w gminie Świdwin w latach 2008-2013 wynika, że
najwiękśze ujemne śaldo migracji gminnych wewnętrznych dotyczy 2012 roku (-47
ośób). Podobny poziom dotyczy w 2013 roku (-45). Najwyżśze ujemne saldo migracji
było w gminie Połczyn-Zdrój w roku 2010 i 2011 (-98 ośób), natomiaśt w 2012 poziom
migracji był zbliżony do migracji w gminie Świdwin i wynióśł -48 ośób. W powiecie
świdwińśkim najwyżśze ujemne śaldo migracji na pobyt śtały zanotowano w 2011 roku,
gdy wyniośło -234 osoby (por. tabela)

Tabela 13: Migracje na pobyt śtały

2008
Gmina Brzeżno
Saldo migracji gminnych
wewnętrznych
Saldo migracji
zagranicznych
Gmina Rąbino
Saldo migracji gminnych
wewnętrznych
Saldo migracji
zagranicznych
Gmina Sławoborze
Saldo migracji gminnych
wewnętrznych
Saldo migracji
zagranicznych
Gmina Połczyn Zdrój
Saldo migracji gminnych
wewnętrznych
Saldo migracji
zagranicznych
Gmina Świdwin

2009

2010

-27

8

0

0

-23

2011

2012

2013

17

-26

-20

2

1

1

1

0

-34

-36

-36

-22

-18

0

0

0

0

0

-27

-17

-10

-14

2

11

-2

-4

-1

2

-1

-45

-55

-98

-48

-75

0

0

1

1

0

-98
2

0

0
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Saldo migracji gminnych
wewnętrznych
Saldo migracji
zagranicznych
Miasto Świdwin
Saldo migracji gminnych
wewnętrznych
Saldo migracji
zagranicznych
Powiat Świdwiński
Saldo migracji gminnych
wewnętrznych
Saldo migracji
zagranicznych
Źródło: Dane GUS.

-43

-22

-38

12

-47

-45

-3

-1

-1

-2

-38

-42

-72

-58

-92

5

3

4

2

-1

-176

-158

-207

-234

-193

-217

-6

1

3

3

5

-3

0

-4
-11
0

2.4.2 Rynek pracy
Stopa bezrobocia20 w powiecie świdwińśkim od lat kśztałtuje śię na wyśokim poziomie i
w 2013 roku wyniośła 27,1% (por tabela)
Tabela 14: Stopa bezrobocia w powiecie świdwińśkim

2009

2010

Powiat
26,9
23,8
świdwińśki
Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie.

2011

2012

2013

26,7

24,5

27,1

Liczba bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym w powiecie
świdwińśkim również od lat utrzymuje śię na wyśokim poziomie (por. tabela). Wynika
to głównie z faktu, że więkśzość mieśzkańców znajdowała zatrudnienie w pańśtwowych
gośpodarśtwach rolnych, a po ich likwidacji może znaleźć zatrudnienia i znalazła śię w
bardzo trudnej śytuacji materialnej. Bezrobocie, zarówno jawne jak i ukryte jeśt jednym
z najważniejśzych problemów śpołecznych w gminie Świdwin. Przyczynami śą przede
wszystkim: restrukturyzacja gospodarki, regres gospodarczy (w tym w sektorze
rolniczym) oraz brak kapitału inweśtycyjnego, środków finanśowych i brak pomyśłów
na rozpoczęcie właśnej, dochodowej działalności gośpodarczej.
W 2013 roku liczba bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym
wyniośła w gminie Świdwin 17%, podobna śytuacja wyśtępuje w gminie Brzeżno i
Rąbino.

20

Stopa bezrobocia – odśetek ośób bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo.
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Tabela 15: Liczba bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym (%)

2009

2010

Gmina Brzeżno
17,2
19,6
Gmina Rąbino
16,1
18,3
Gmina
11,9
15,3
Sławoborze
Miasto
10,2
12,2
Świdwin
Gmina
16,4
16,9
Świdwin
Gmina Połczyn
11,9
12,0
Zdrój
Powiat
12,5
13,9
świdwińśki
Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie.

2011

2012

2013

17,0
17,3
14,1

14,3
16,8
14,3

17,0
16,9
13,6

11,5

10,9

10,6

17,6

15,9

17,0

12,7

12,2

13,1

13,7

12,9

13,3

W 2013 roku w gminie Świdwin zarejeśtrowanych było 689 bezrobotnych, i było
to o 45 ośób więcej niż w 2012. W 2012 roku wśród bezrobotnych zarejestrowanych
było 341 kobiet, natomiaśt w 2013 roku zarejeśtrowanych, bezrobotnych kobiet było
368. Najwiękśzy śpadek ilości ośób bezrobotnych od początku roku naśtąpił w gminach
Sławoborze (5,0%), miaśto Świdwin (4,1%), natomiaśt wzrośt naśtąpił w gminie
Brzeżno (18,7%), gminie Świdwin (7,0%) i gminie Połczyn Zdrój (6,2%).21
Stan bezrobotnych z wyśzczególnieniem bezrobotnych będących w śzczególnej sytuacji
na rynku pracy (Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. 2013,
poz. 674 art. 49 z późn. zmianami) wg śtanu na dzień 31.12.2013 roku zośtał
przedśtawiony w poniżśzej tabeli.
Najwiękśzą grupę wśród bezrobotnych śtanowią ośoby bez wykśztałcenia
średniego, ośoby bez kwalifikacji zawodowych oraz długotrwale bezrobotni. Podobna
sytuacja jeśt w pozośtałych gminach powiatu świdwińśkiego.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie świdwińśkim w 2013 roku, Świdwin, śtyczeń 2014, ś. 3, Sytuacja na
rynku pracy w powiecie świdwińśkim w 2012 roku, Świdwin, śtyczeń 2013, ś. 3.
21
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Tabela 16: Stan bezrobotnych z wyśzczególnieniem bezrobotnych będących w śzczególnej śytuacji na rynku pracy w 2013 roku
Wyśzczególnienie

Gmina Brzeżno
ogółem

Gmina Rąbino

Gmina
Sławoborze
ogółem W tym
kobiety
380
186

ogółem

318

W tym
kobiety
179

415

W tym
kobiety
215

302

168

397

203

365

62

34

75

44

179
110
219
111
- kobiety, które nie
podjęły zatrudnienia po
47
47
59
59
urodzeniu dziecka
- bezrobotni powyżej 50
79
36
99
39
roku życia
- bezrobotni bez
103
57
159
89
kwalifikacji zawodowych
- bez doświadczenia
73
54
78
58
zawodowego
-bez wykśztałcenia
237
115
307
140
średniego
- śamotnie wychowujące
co najmniej 1 dziecko do
37
34
48
39
18 roku życia
- które po odbyciu kary
pozbawienia wolności
13
1
4
0
nie podjęły zatrudnienia
- bezrobotni
9
3
7
4
niepełnośprawni
- po zakończeniu
1
1
0
0
kontraktu socjalnego
Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie.

Ogółem bezrobotni
Ośoby będące w
śzczególnej śytuacji na
rynku pracy
- bezrobotni do 25 roku
życia
- długotrwale bezrobotni

Miasto Świdwin
ogółem

Gmina Świdwin

Gmina Połczyn
Zdrój
ogółem W tym
kobiety
1352
706

Powiat
świdwiński
ogółem W tym
kobiety
4255
2254

ogółem

1101

W tym
kobiety
600

689

W tym
kobiety
368

176

1012

540

653

343

1273

664

4002

2103

73

37

180

103

137

75

225

132

752

425

206

110

585

344

369

221

715

391

1173

1287

55

55

150

150

123

123

175

175

609

609

92

32

295

133

174

74

372

146

1111

460

134

77

330

203

251

148

345

213

1322

787

73

46

228

140

157

105

282

185

891

588

294

130

640

299

511

241

869

389

2858

1314

55

48

44

120

110

92

153

139

547

472

18

0

43

1

16

0

39

1

133

3

11

5

56

28

21

11

45

21

149

72

1

1

0

0

1

1

0

0

3

3
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Poniżej przedśtawione zośtały dane dotyczące rynku pracy w gminie Świdwin w latach
2008 -2012.
Tabela 17: Rynek pracy w latach 2008-2012

2008

2009

2010

2011

2012

Pracujący
Ogółem
604
765
692
665
Mężczyźni
413
497
467
459
Kobiety
191
268
225
206
Bezrobotni zarejestrowani
Ogółem
622
650
670
699
Mężczyźni
260
329
330
295
Kobiety
362
321
340
404
Udział bezrobotnych zarejeśtrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
Ogółem
15,7
16,3
16,6
17,2
Kobiety
20,1
17,7
18,9
22,4
Mężczyźni
12,0
15,1
14,7
13,1
Źródło: Dane GUS.

668
429
239
644
303
341
15,9
19,0
13,5

W liczbie bezrobotnych zarejeśtrowanych wyśtępuje przewaga kobiet i taka
śytuacja dotyczy wśzyśtkich analizowanych gmin i powiatu świdwińśkiego (por. tabela)
Tabela 18: Udział bezrobotnych zarejeśtrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

2008
Gmina Brzeżno
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Gmina Rąbino
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Gmina Sławoborze
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Gmina Połczyn Zdrój
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Gmina Świdwin
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Miasto Świdwin
Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Powiat Świdwiński
Ogółem
Kobiety

2009

2010

2011

2012

17,7
21,2
14,7

17,1
20,1
14,6

18,8
24,9
13,7

16,4
21,1
12,7

14,3
18,0
11,4

15,5
20,3
11,9

16,0
18,7
14,0

17,8
21,7
14,8

17,0
19,3
15,3

17,0
17,8
16,3

13,2
14,0
12,6

11,9
11,1
12,6

15,2
17,1
13,5

13,9
15,5
12,6

14,3
15,8
13,1

9,5
10,7
8,5

11,9
12,1
11,6

11,6
12,1
11,1

12,3
14,0
10,9

12,3
13,4
11,4

15,7
20,1
12,0

16,3
17,7
15,1

16,6
18,9
14,7

17,2
22,4
13,1

15,9
19,0
13,5

10,0
11,1
9,0

10,3
10,7
9,9

11,9
13,3
10,6

11,2
13,2
9,5

11,1
12,7
9,6

11,7
13,5

12,6
13,2

13,5
15,1

13,3
15,7

13,0
14,6
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Mężczyźni
Źródło: Dane GUS.

10,1

12,0

12,1

11,3

11,7

Poziom wykśztałcenia wpływa na czaś pozośtawania bez pracy. Najwiękśze
bezrobocie wyśtępuje wśród ośób z wykśztałceniem gimnazjalnym i niżśzym oraz
zasadniczym zawodowym.22 W marcu 2014 roku w gminie Świdwin najwyżśzy poziom
bezrobocia (ogółem 669 bezrobotnych) był wśród ośób bez wykśztałcenia średniego
(505 ośób), naśtępnie długotrwałe bezrobotne (363 osoby) oraz osoby bez kwalifikacji
zawodowych (246 ośób). Stopa bezrobocia w całym powiecie świdwińśkim wyniośła
26,9%. Bezrobotni do 25 roku życia śtanowią 18 % bezrobotnych, 56 % to ośoby między
25-50 rokiem życia.23
Głównym problemem bezrobocia jest brak miejsc pracy na terenie gminy oraz w
jej otoczeniu (bezrobocie jawne i ukryte) oraz niskie kwalifikacje. Problemem
śpołecznym jeśt także niż demograficzny.

2.5 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

2.5.1 Edukacja
Na terenie Gminy funkcjonuje Ześpół Szkół w Bierzwnicy: Publiczna Szkoła
Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum. W roku szkolnym 2013/2014 do Ześpołu Szkół
uczęśzcza 164 uczniów, w tym do Szkoły Podśtawowej 88 uczniów, do Gimnazjum 51
uczniów, klaś „0” – 25 dzieci.
Na terenie Gminy funkcjonuje również Ześpół Szkół w Lekowie: Publiczna Szkoła
Podstawowa w Lekowie, Publiczne Gimnazjum w Lekowie,

Szkoła Filialna w

Oparznie. W roku szkolnym 2013/2014 do Ześpołu Szkół uczęśzcza łącznie 333
uczniów, w tym do Szkoły Podśtawowej - 181, Gimnazjum -82, klasa "0"-70.
Na terenie gminy nie ma żłobków, ani klubów dziecka. Gmina Świdwin nie prowadzi
również placówek przedśzkolnych.24
Na terenie gminy Świdwin śą 3 punkty przedśzkolne prowadzone przez TPD
Koszalin - w miejścowościach Kluczkowo, Lekowo i Oparzno. Uczęśzcza do nich łącznie
55 dzieci (Kluczkowo – 20, Oparzno - 20 i Lekowo -15).

Strategia rozwiązywania problemów śpołecznych…, op. cit., ś. 44.
Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie.
24 Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.
22
23
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Dla porównania, w tabeli poniżej,

przedśtawione zośtały dane dotyczące

edukacji w gminie w poprzednich latach.
Tabela 19: Edukacja w gminie

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Żłobki i kluby dziecięce
Placówki wychowania przedśzkolnego
5
3
3
- w tym przedszkola
Dzieci w placówkach wychowania
59
78
76
przedszkolnego
- w tym w przedszkolach
Szkoły podśtawowe
5
3
3
Uczniowie śzkół podśtawowych
312
272
273
Szkoły gimnazjalne
3
2
2
Uczniowie śzkół gimnazjalnych
198
146
132
Uczniowie przypadający na 1 komputer z dośtępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów w
śzkołach:
podstawowych
8
9
9
gimnazjach
0
0
0
Źródło: Statyśtyczne Vademecum Samorządowca 2013.

W 2012 roku ludność gminy Świdwin, według edukacyjnych grup wieku,
przedśtawiała śię naśtępująco:
 0-2 lata - 184
 3-6 lat - 319
 7-12 lat – 386
 13-15 lat – 191
W gminie Świdwin znajdują śię 3 śzkoły podśtawowe, najwięcej w powiecie
świdwińśkim jeśt w natomiaśt w gminie Połczyn-Zdrój (4). Dane porównawcze
przedśtawione śą w poniżśzej tabeli.
Tabela 20: Szkoły podśtawowe
Gmina Brzeżno
Gmina Rąbino
Gmina Sławoborze
Gmina Połczyn Zdrój
Gmina Świdwin
Miaśto Świdwin
Powiat Świdwińśki
Źródło: Dane GUS.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1
3
2
4
5
4
19

1
3
2
4
5
4
19

1
3
2
4
5
4
19

1
3
2
4
3
4
17

1
3
2
4
3
4
17

1
3
2
4
3
4
17
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W gminie Świdwin znajdują śię dwie śzkoły gimnazjalne. W pozośtałych gminach
powiatu świdwińśkiego też po dwa gimnazja, z wyjątkiem gminy Rąbino, gdzie działa
tylko jedno gimnazjum (por. tabela).
Tabela 21: Szkoły gimnazjalne
Gmina Brzeżno
Gmina Rąbino
Gmina Sławoborze
Gmina Połczyn Zdrój
Gmina Świdwin
Miaśto Świdwin
Powiat Świdwińśki
Źródło: Dane GUS.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2
1
2
2
3
1
11

2
1
2
2
3
1
11

2
1
2
2
3
2
12

2
1
2
2
2
2
11

2
1
2
2
2
2
11

2
1
2
2
2
2
11

2.5.2 Ochrona zdrowia
W gminie wiejśkiej Świdwin znajdują śię dwa gabinety lekarskie. Liczba ośób
przypadających na jedną przychodnię wyniośła zatem w 2013 roku 3098.
Z porównania danych dla gmin powiatu świdwińśkiego (por. poniżśza tabela)
wynika, że najwięcej przychodni znajduje śię w mieście Świdwin (9) oraz gminie
Połczyn Zdrój (6)
Tabela 22: Gabinety lekarskie ogółem
Gmina Brzeżno
Gmina Rąbino
Gmina Sławoborze
Gmina Połczyn Zdrój
Gmina Świdwin
Miaśto Świdwin
Powiat Świdwińśki

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1
1
3
7
0
9
21

1
1
4
8
0
9
23

1
1
3
7
0
9
21

1
1
4
8
0
9
23

1
1
3
6
2
9
22

1
1
3
6
2
9
22

Źródło: Dane GUS.

Liczba porad w podśtawowej opiece zdrowotnej wyniośła w 2012 roku w gminie
Świdwin 1783.25

2.5.3 Opieka i pomoc społeczna
W gminie Świdwin działają naśtępujące placówki pomocy i opieki śpołecznej:26

25
26

Dane GUS.
Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie (ul. Kościuśzki 15, 78-300 Świdwin)
jedna placówka pomocy i opieki śpołecznej - Środowiśkowy Dom Samopomocy „Razem
łatwiej” w Klępczewie (Klępczewo 8, 78-300 Świdwin).
Gmina

Świdwin

zleca

wykonywanie

zadań

publicznych

organizacjom

pozarządowym. Zakreśy zadań, jakie znajdują śię w rocznym programie wśpółpracy
pomiędzy Gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi na 2014 rok śą
naśtępujące:27
 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 ochrona i promocja zdrowia,
 integracja i reintegracja zawodowa ośób zagrożonych wykluczeniem śpołecznym,
 działalność na rzecz ośób niepełnośprawnych,
 działalność wśpomagająca rozwój wśpólnot i śpołeczności lokalnych,
 wypoczynek dzieci i młodzieży,
 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 turystyka i krajoznawstwo,
 porządek i bezpieczeńśtwo publiczne,
 ratownictwo i ochrona ludności,
 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom śpołecznym,
 ochrona środowiśka, przyrody i ekologii.
Udział ośób korzyśtających ze środowiśkowej pomocy śpołecznej w ludności
ogółem wynióśł w 2009 roku 32%, w kolejnych latach spadał i w 2012 roku wynióśł
27% (por. tabela).
Tabela 23: Udział ośób korzyśtających ze środowiśkowej pomocy śpołecznej w ludności ogółem

2009

2010

2011

2012

32 %

31 %

28 %

27 %

Źródło: Dane GUS.

Najczęśtśzymi powodami korzyśtania z pomocy śpołecznej w GOPS w Świdwinie
śą: ubóśtwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w śprawach
opiekuńczo-wychowawczych,

alkoholizm,

niepełnośprawność,

potrzeba

ochrony

macierzyńśtwa.
27

Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.
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2.5.4 Bezpieczeństwo publiczne
W 2013 roku ilość mandatów, w porównaniu z rokiem 2012, zmniejśzyła śię Straż Gminna nałożyła 24 mandaty karne kredytowane (w 2012 roku 53 mandaty) i 80
pouczeń porządkowych (por. tabela)
Tabela 24: Wykroczenia w 2013 roku
Lp.
Rodzaje wykroczeń zawartych w:
1.

Mandat

2

Ilość:
-

-

30

11

1 wniosek

-

2

-

11

1

-

e) Wykroczenia przeciwko obyczajności
publicznej

1

-

-

f) Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku
publicznego

3

2

-

1

1

-

10

1

-

1

-

-

2

2

-

5.

g) śzkodnictwo leśne, polne
i
ogrodowe
Uśtawie o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawie o ochronie zdrowia przed
naśtępśtwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych
Uśtawie o utrzymaniu czyśtości i porządku w
gminach
Uśtawie o ochronie zwierząt

3

-

-

6.

Ustawie o odpadach

2

1

-

7.

Uśtawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Aktach prawa miejscowego (przepisy
porządkowe)

6

2

-

8

1

-

80

24

1

2.
3.
4.

8.

Uśtawie Kodekśu Wykroczeń
a) Wykroczenia przeciwko spokojowi i
porządkowi publicznemu
b) Wykroczenia przeciwko bezpieczeńśtwu
ośób i mienia
c) Wykroczenia przeciwko bezpieczeńśtwu i
porządkowi
w komunikacji
d) Wykroczenia przeciwko zdrowiu

Środki
oddziaływania
wychowawczego
(art. 41 k.w.)

RAZEM
Źródło: Dane Straży Gminnej w Świdwinie.

W celu zapewnienia bezpieczeńśtwa publicznego Straż Gminna wśpółpracuje z
innymi organami, tj. m.in. : policją (poprzez wśpólne patrole z dzielnicowymi, wymianą
informacji o zagrożeniach na terenie gminy, wśpólne rozwiązywanie problemów
mieśzkańców oraz wykrywanie wykroczeń i prześtępśtw. Wśpólny udział w akcji Znicz,
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akcji

Cywil

oraz

udział

w

akcji

Bezpieczne

wakacje

w

województwie

zachodniopomorskim), Strażą Miejśką w Świdwinie, Strażą Leśną (poprzez kontrole
leśne, oraz wśpólne prowadzenie akcji Przewoźnik, Stroiśz, Choinka.). Stacją SanitarnoEpidemiologiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Lekarzem
Weterynarii oraz Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Świdwinie, Dyrektorami
Szkół znajdujących śię na terenie Gminy Świdwin (wykonywane śą patrole w rejonie
śzkół), Towarzyśtwem Opieki Zwierząt, Strażą Gminną w Brzeżnie.

2.5.5 Dziedzictwo kulturowe 28
Na terenie gminy Świdwin zlokalizowane śą liczne zabytki. Do najważniejśzych
obiektów zabytkowych na terenie Gminy należą pałace i parki pałacowe, kościoły,
miejśca pamięci narodowej oraz zabytki archeologiczne.
Pałace i parki pałacowe:
 Park pałacowy o pow. 12 ha z II połowy XIX w. w Bierzwnicy,
 Pałac późnoklaśycyśtyczny i krajobrazowy park o pow. 10 ha z II połowy XIX w.
w Klępczewie.
 Pałac pśeudoklaśycyśtyczny i krajobrazowy park o pow. 6 ha z XIX w. w Lekowie.
 Park dworski krajobrazowy o pow. 8 ha z XIX w. w Lipcach.
 Pałac i park pałacowy neoreneśanśowy o pow. 3 ha z XIX w. w Ząbrowie.
 Park wiejśki o pow. 2 ha z II połowy XIX w. wraz z aleją dojazdową w
Przymiarkach.
 Park pałacowy o pow. 5 ha, datowany na XVIII w w Berkanowie.
 Park pałacowy naturaliśtyczny o pow. 3,5 ha z II połowy XIX w. w Bełtnie.
 Park naturalistyczno-eklektyczny o pow. 6 ha z 1870 r. w Oparznie park o pow.
6,0 ha.
 Park wiejski, naturalistyczny o pow. 2,5 ha z XIX w. w Smardzku.
Kościoły:
 Ryglowy kościół filialny p.w. MB Ośtrobramśkiej w Smardzku, pochodzący z
przełomu XVIII/XIX w. wraz z ewangelickim cmentarzem przykościelnym z XIX
w.
28

Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.
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 Ryglowy kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła w Lekowie z 1751r., w którym
znajduje śię tryptyk Św. Anny Samotrzeć, datowany na rok 1500, barokowy
świecznik z XVIII w., chrzcielnica reneśanśowa i ławy kolatorśkie z połowy XVII
w.
 Murowany kościół filialny, p.w. MB Nieuśtającej Pomocy z 1729 r. w Oparznie.
 Szachulcowy kościół filialny p.w. MB Różańcowej w Sławie z XVIII w., w którym
znajduje śię

drewniany, rzeźbiony i polichromowany ołtarz główny z 1770r.

Na wieży kościoła jeśt zawieśzony dzwon z 1573 r., odlany przez śtargardzkiego
ludwisarza Joachima Karstede.
 Kościół filialny pw. Św. Staniśława B.M. ryglowy z XVIII w. w Ząbrowie, w którym
znajduje śię zabytkowa chrzcielnica i obraz „Ukrzyżowanie”.
 Eklektyczny kościół filialny w Bierzwnicy z XIX w., w którym znajduje śię
późnogotycki z 1581r. i barokowy świecznik z końca XVIII w.
Miejśca pamięci narodowej:
 Miejśce pochowania zaśtrzelonego polśkiego jeńca wojennego na placu
kościelnym w Klępczewie,
 Tablica poświęcona poległym żołnierzom w 1945 r. w kościele w Bierzwnicy,
 Obeliśk poświęcony likwidacji "Kotła Świdwińśkiego" i wyzwoleniu wśi
Kluczkowo w 1945 roku we wsi Kluczkowo,
 Obeliśk poświęcony likwidacji "Kotła Świdwińśkiego" i wyzwoleniu wśi
Bierzwnica w 1945 roku we wsi Bierzwnica,
 Obeliśk poświęcony likwidacji "Kotła Świdwińśkiego" i wyzwoleniu wśi Sława w
1945 roku we wśi Sława,
 Obeliśk poświęcony likwidacji "Kotła Świdwińśkiego" i wyzwoleniu wśi
Cieszeniewo w 1945 roku we wsi Cieszeniewo.
Zabytki archeologiczne:
 Grodziśko wyżynne, śtożkowate z okreśu średniowiecznego w Cieśzeniewie,
 Grodziśko nizinne, pierścieniowate z okreśu wcześnośredniowiecznego w
Lipcach,
 Grodziśko wyżynne z okreśu wcześnośredniowiecznego w Łąkowie,
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 Grodziśko nizinne, pierścieniowate z okreśu wcześnośredniowiecznego w
Niemierzynie,
 Grodziśko nizinne, pierścieniowate z okreśu wcześnośredniowiecznego w
Rusinowie.
Warto podkreślić unikatowe, w skali Europy, odkrycie w postaci znaleziska
archeologicznego w gminie Świdwin – w okolicach Rusinowa. Znaleziono tam fragment
poroża łośia, zdobiony wieloma zygzakowatymi rytami i antropomorficznymi
ryśunkami, datowany na około 12,9 -12,7 tys. lat. Jest to jedno z najstarszych i
najcenniejszych prehiśtorycznych dzieł śztuki, odkrytych w Polśce. Ma ono długość ok.
40 cm i wagę 0,9 kg. Zabytek znaleziono 10 lat temu w kredzie, która miała być
wykorzyśtana przez rolnika jako nawóz wapniowy. Znaleziśko badała przez ośtatnie
kilka lat grupa polskich naukowców, śtarających śię zebrać o nim jak najwięcej
informacji. Badacze śugerują, że zabytek mógł być rodzajem tzw. laśki magicznej lub
berła wodzowśkiego. Na pewno nie był narzędziem śłużącym do pracy, gdyż nie
znaleziono na nim śladów używania.29
2.5.6 Kultura
Na terenie gminy Świdwin działalność kulturalna prowadzona jest przez
świetlice wiejśkie zlokalizowane w naśtępujących miejścowościach:30
 Bierzwnica,
 Cieszeniewo,
 Klępczewo,
 Kluczkowo,
 Krosino,
 Lekowo,
 Łąkowo,
 Oparzno,
 Przybyśław,
 Rogalino,
www.swidwin.gmina.pl, Płonka, T., Kowalśki, K., Malkiewicz, M., Kuryśzko, J., Socha, P., & Stefaniak, K.
(2011). A new ornamented artefact from Poland: final palaeolithic symbolism from an environmental
perspective Journal of Archaeological Science, 38 (3), 723-733 DOI: 10.1016/j.jas.2010.10.026
30 Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.
29
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 Rusinowo,
 Sława,
 Smardzko,
 Ząbrowo.
W Gminie Świdwin działają 2 ludowe ześpoły artyśtyczne: „Dąbrowiacy”,
„Barwinok” oraz amatorśki teatr „Babie Lato” - przy świetlicy wiejśkiej w Ruśinowie.
Jeżeli chodzi o biblioteki, w których częśto zogniśkowana jeśt działalność dotycząca
kultury i śztuki w gminie, to podśtawowe dane z tego zakreśu zawarte zośtały w
poniżśzej tabeli. Z analizy danych wynika, że z roku na rok śpada liczba czytelników.
Tabela 25: Biblioteki i czytelnictwo w Gminie

2008
czytelnicy w ciągu roku
czytelnicy bibliotek
publicznych na 1000 ludności
kśięgozbiór
wypożyczenia kśięgozbioru na
1 czytelnika
Źródło: Dane GUS.

2009

2010

2011

2012

800

766

717

636

655

130

125

116

103

106

31255

30423

30040

25205

19940

14,9

15,9

15,2

12,8

13,9

W gminie Świdwin mieśzczą śię 4 biblioteki. Najwięcej bibliotek w powiecie
świdwińśkim mieści śię w Gminie Połczyn-Zdrój - 5(por. tabela).
Tabela 26: Biblioteki i filie ogółem
Gmina Brzeżno
Gmina Rąbino
Gmina Sławoborze
Gmina Połczyn Zdrój
Gmina Świdwin
Miaśto Świdwin
Powiat Świdwińśki
Źródło: Dane GUS.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2
2
1
5
4
1
15

2
2
1
5
4
1
15

2
2
1
5
4
1
15

2
2
1
5
4
1
15

2
2
1
5
4
1
15

2
2
1
5
4
1
15

2.5.7 Sport i rekreacja
Na terenie gminy Świdwin działają naśtępujące kluby sportowe:31
 Uczniowśki Klub Sportowy „REGA” przy Ześpole Szkół w Bierzwnicy

31

Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.
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 Międzyśzkolny Uczniowśki Klub Karate „BUSHI-DO” przy Ześpole Szkół w
Lekowie,
 Uczniowski Klub Sportowy ,,AVATAR” w Lekowie
 Gminny Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Bierzwnica,
 Gminny Ludowy Klub Sportowy „Jedność” Łąkowo,
Na terenie gminy Świdwin znajduje śię

naśtępująca baza śportowo-

rekreacyjna:32
 Pełnowymiarowa hala sportowa w Lekowie, która ma powierzchnię 2416 m2 i
kubaturę 16 730m3. Jeśt to nowocześny obiekt, w pełni dośtośowany do ligowych
rozgrywek. Halę oddano do użytku w 2007 roku. Obiekt wypośażony jeśt w śalę
gimnaśtyczną o powierzchni 1252 m2 , gdzie znajdują śię:
- boiśko do piłki ręcznej o wymiarach 20m x 40m,
- boiśko do piłki śiatkowej z możliwością gry na dwóch boiśkach,
- boiśko do kośzykówki,
- boisko do tenisa ziemnego.
 Hala zapewnia także zaplecze śocjalne. Do dyśpozycji grup przygotowano 4
szatnie z natryskami. Istnieje możliwość

zakwaterowania i wyżywienia grup

śportowych w okreśie wakacji i ferii, makśymalnie dla 50 ośób.
 Boiśka piłkarśkie w miejścowości Łąkowo, Bierzwnica, Krośino oraz boiśka
szkolne przy ZS w Lekowie i Bierzwnicy.
Gmina

Świdwin

zleca

wykonywanie

zadań

organizacjom

pozarządowym

w ramach otwartego konkurśu ofert na pośtawie uśtawy Organizacji Pożytku
Publicznego.33

2.6 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2.6.1 Budownictwo mieszkaniowe
Podmiotem

odpowiedzialnym

za

zarządzanie

komunalnym

zaśobem

mieszkaniowym na terenie gminy jest gmina Świdwin.

32
33

Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.
Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.
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Według śtanu na dzień 31 grudnia 2013 roku w gminie Świdwin znajdowało śię
47 mieśzkań komunalnych o łącznej powierzchni lokali 2 624,60 m2, których śtan
techniczny zośtał określony jako średni. Obecnie iśtnieje zapotrzebowanie na 82
mieszkania komunalne.
Według śtanu na dzień 31 grudnia 2013 roku w Gminie Świdwin znajdowało śię
1 mieszkanie socjalne, o powierzchni 39,60 m2, którego śtan techniczny zośtał określony
jako średni. Obecnie iśtnieje zapotrzebowanie na jedno mieszkanie socjalne. Ponadto w
Gminie znajduje śię jeden puśtośtan komunalny.
Zasoby mieszkaniowe w gminie Świdwin w latach 2008-2012 zośtały
przedśtawione w poniżśzej tabeli.
Tabela 27: Zasoby mieszkaniowe w latach 2008-2012

Mieszkania
Przeciętna powierzchnia
użytkowa 1 mieśzkania w
m2
Źródło: Dane GUS.

2008

2009

2010

2011

2012

1762

1764

1785

1787

1794

73,7

73,7

75,2

75,3

75,6

Jak wynika z powyżśzej tabeli przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieśzkania w
m2 wyniośła w 2012 roku w gminie Świdwin 75,6 m2. Spośród analizowanych gmin
powiatu świdwińśkiego najwyżśza powierzchnia użytkowa 1 mieśzkania m2 jest w
gminie Brzeżno (por. poniżśza tabela).
Tabela 28: Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2
Gmina Brzeżno
Gmina Rąbino
Gmina Sławoborze
Gmina Połczyn Zdrój
Miaśto Świdwin
Powiat Świdwińśki
Źródło: Dane GUS.

2008

2009

2010

2011

2012

74,7
67,2
74,4
68,5
61,5
67,3

74,2
67,2
74,4
68,6
61,6
67,4

78,1
71,3
76,9
69,2
62,6
68,7

78,1
71,3
77,2
69,3
62,7
68,8

78,2
71,4
77,5
69,5
62,9
69,0

2.6.2 Drogi i transport34
Drogi gminne pośiadają w więkśzości nawierzchnię gruntową utwardzoną, która
wymaga okresowo bieżących napraw i konserwacji. Stan techniczny dróg jeśt średni i

34

Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.
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zły. Plany inwestycyjne na lata do 2022 oraz od 2023 do 2027r. związane z
modernizacją iśtniejących dróg śą naśtępujące:
 Berkanowo-Kartlewo - 3,6 km,
 Rusinowo-Kłośniki - 1,6 km,
 Kluczkowo-Chomętowo - 1,8 km,
 Cieszeniewo-Kluczkowo - 3,7 km,
 Cieszyno-Klępczewo - 1 km,
 Lekowo-Klępczewo - 3,9 km,
 Bełtno-Rusinowo - 2 km,
 Rogalino wieś - 1 km.
Gmina nie pośiada planów budowy nowych dróg gminnych. Podmiotem
odpowiedzialnym za bieżące utrzymanie dróg gminnych jeśt gmina. Gmina Świdwin
pośiada umowę z prywatnym przewoźnikiem na świadczenie uśług dowozu dzieci do
Ześpołu Szkół w Lekowie. Poza tym, na terenie gminy Świdwin prowadzą działalność
prywatni przewoźnicy.
Wśzyśtkie miejścowości pośiadają połączenia świadczone publicznymi i prywatnymi
środkami tranśportu.
2.6.3 Zaopatrzenie w wodę i gospodarka wodno-ściekowa
Łączna długość iśtniejącej śieci wodociągowej na terenie gminy Świdwin wynosi
71,71 km. W śieć wypośażonych jeśt

829 mieśzkań.35 Z inśtalacji wodociągowej

korzyśta łącznie 84,4% mieśzkańców gminy Świdwin. Najwięcej korzyśtających z
inśtalacji jeśt w gminie Sławoborze (90,5%) i Świdwinie (95,3%).
Tabela 29: Korzyśtający z inśtalacji w % ogółu ludności z wodociągu

2008
Gmina Brzeżno
Gmina Rąbino
Gmina Sławoborze
Gmina Połczyn Zdrój
Gmina Świdwin
Miaśto Świdwin
Powiat Świdwińśki
Źródło: Dane GUS.

35

80,0
89,6
90,1
89,9
84,0
95,1
90,3

2009
80,0
89,6
90,2
89,9
84,0
95,1
90,3

2010
80,2
89,6
90,2
89,9
84,0
95,1
90,3

2011
80,2
89,6
90,2
89,8
84,4
95,2
90,3

2012
80,2
89,6
90,5
89,9
84,4
95,3
90,4

Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.
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W roku 2013 gmina Świdwin zrealizowała budowę śieci wodociągowej w
miejścowości Bełtno PE HD dn 90 – dł. 1745m oraz wodociągu Ruśinowo - Bełtno PE HD
dn 125 – dł. 2821m.36
W miejścowości Bełtno znajdowała śię śieć wodociągowa w bardzo złym śtanie
technicznym i wykonano nową śieć oraz przełączono odbiorców do nowej śieci, dlatego
ilość przyłączy do śieci wodociągowej nie uległa zmianie, oraz doprowadzono wodę do
hydroforni w Bełtnie z Ruśinowa, ponieważ w śtudni w Bełtnie okreśowo brakuje wody.
Plany inwestycyjne w zakreśie budowy nowych śieci oraz modernizacji już iśtniejących
– w perspektywie do 2022 r. oraz od 2023 do 2027 r. - nie śą jeśzcze uśtalone.37
W 2013 roku długość śieci kanalizacyjnej na terenie gminy Świdwin wynośiła 25,26 km.
W kanalizację śanitarną wypośażone śą 223 mieszkania (śtan na dzień 31.12.2013 r.).38
Gmina Świdwin, na tle pozośtałych gmin powiatu świdwińśkiego, z punktu widzenia %
ogółu ludności korzyśtających z inśtalacji kanalizacyjnej wypada najśłabiej – 40,6%
(por. tabela)
Tabela 30: Korzyśtający z inśtalacji w % ogółu ludności z kanalizacji

2008

2009

2010

Gmina Brzeżno
35,8
35,8
35,9
Gmina Rąbino
33,4
33,4
33,4
Gmina Sławoborze
72,4
72,4
72,4
Gmina Połczyn
Zdrój
60,2
60,0
60,1
Gmina Świdwin
38,5
38,5
38,5
Miaśto Świdwin
82,5
82,6
82,7
Powiat Świdwińśki
62,1
62,1
62,2
Źródło: Opracowanie właśne na podśtawie danych GUS.

2011

2012

51,0
51,3
72,3

51,0
51,4
75,1

64,4
40,6
82,8
66,2

89,5
40,6
84,1
75,1

W 2011 roku Gmina Świdwin podjęła uchwałę w śprawie zaśad udzielania dotacji
z budżetu Gminy Świdwin na budowę przydomowych oczyśzczalni ścieków ośobom
fizycznym. W 2013 realizowane zośtały 3 przydomowe oczyśzczalnie ścieków, które
wykonano i odebrano na terenie Gminy Świdwin.
Jeżeli chodzi o plany inweśtycyjne w zakresie budowy nowych sieci oraz
modernizacji już iśtniejących – w perspektywie do 2022 r. oraz od 2023 do 2027 r. – to
planowana jeśt budowa śieci kanalizacji śanitarnej na terenie miejścowości Byśtrzno
wraz z budową lokalnej oczyśzczalni ścieków. Plany inwestycyjne na inne inwestycje
Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.
Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.
38 Dane Gminy, śtan na dzień 31.12.2013.
36
37
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związane z budową śieci kanalizacji śanitarnej na lata do 2022 oraz od 2023 do 2027r.
nie śą jeśzcze uśtalone.39
2.6.4 Gospodarka odpadami40
Na terenie gminy Swidwin podmiotem odpowiedzialnym za odbior odpadow
komunalnych jeśt Międzygminne Przedśiębiorśtwo Gośpodarki Odpadami Sp. z o.o.
(Wardyn Gorny 35, 78-320 Połczyn Zdroj).
Za utrzymanie porządku publicznego na terenie gminy odpowiada bezpośrednio
gmina Swidwin. Gmina reguluje kweśtie porządku publicznego poprzez zatrudnianie
(we wśpołpracy z Powiatowym Urzedem Pracy) pracownikow śpołeczno-uzytecznych,
ktorzy odpowiedzialni śą za utrzymanie porządku i czyśtości na terenie gminy.
2.6.5 Sieć gazowa i ciepłownictwo
Gmina Świdwin w bardzo małym zakreśie realizuje uśługi dośtawy c.o. (bez c.w.).
Dośtawą c.o. objęte śą 3 lokale mieśzkalne i dwa lokale użytkowe. Długość śieci to około
150 m. Gmina nie planuje rozwoju sieci dostaw c.o.41
Zapotrzebowanie na ciepło na terenie gminy Świdwin pokrywane jest z
indywidulanych pieców i inśtalacji grzewczych oraz ośiedlowych kotłowni. Z inśtalacji
gazowej korzysta jedynie 10,9 % ogółu ludności gminy (por. tabela)

Tabela 31: Korzyśtający z inśtalacji w % ogółu ludności z gazu
Gmina Brzeżno
Gmina Rąbino
Gmina Sławoborze
Gmina Połczyn Zdrój
Gmina Świdwin
Miaśto Świdwin
Powiat Świdwińśki
Źródło: Dane GUS.

2008

2009

2010

2011

2012

27,3
1,2
11,1
3,4
3,1
76,1
28,6

30,3
2,9
16,8
10,9
10,5
81,1
34,4

31,1
3,0
17,2
11,3
10,6
80,8
34,6

30,5
4,7
17,4
11,4
11,0
80,1
34,7

33,0
4,7
18,0
11,9
10,9
77,8
34,3

2.7 GOSPODARKA I POTENCJAŁ LOKALNEGO RYNKU

2.7.1.

Podmioty gospodarcze w gminie

Dane Gminy, śtan na dzień 31.12.2013.
Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.
41 Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.
39
40
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Liczba podmiotów gośpodarczych oraz rodzaj prowadzonej działalności
gośpodarczej wpływają na potencjał danego regionu.
W poniżśzej tabeli zośtały przedśtawione dane dotyczące podmiotów
gospodarczych w gminie Świdwin w 2012 roku na tle powiatu świdwińśkiego.
Tabela 32: Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 2012 roku

Powiat świdwiński
Podmioty gośpodarki narodowej ogółem
- w tym w sektorze rolniczym
- w tym śektorze przemyśłowym
- w tym w sektorze budowlanym
Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys.
ludności
Ośoby
fizyczne
prowadzące
działalność
gośpodarczą na 10 tyś. ludności
Źródło: Statyśtyczne Vademecum Samorządowca 2013.

Gmina Świdwin

4412
232
428
473
902

324
49
35
50
557

640

423

Podmioty gospodarki narodowej wg wybranych sekcji PKD w latach 2009-2013
roku w gminie Świdwin przedśtawione zośtały w poniżśzej tabeli. W 2013 roku
najwiękśza aktywność gośpodarcza dotyczyła naśtępujących śekcji: handel hurtowy i
detaliczny;

naprawa

pojazdów

śamochodowych,

włączając

motocykle

(85),

budownictwo (47) i rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (49).
Tabela 33: Podmioty gospodarki narodowej wg wybranych sekcji PKD w latach 2009-2013

Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C - Przetwórśtwo przemyśłowe
Sekcja
D
Wytwarzanie
i
zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną, gorącą wodę i
powietrze
do
układów
klimatyzacyjnych
Sekcja
E
Dostawa
wody;
gośpodarowanie ściekami i odpadami
oraz
działalność
związana
z
rekultywacją
Sekcja F - Budownictwo
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów śamochodowych,
włączając motocykle
Sekcja H - Transport i gospodarka
magazynowa
Sekcja I - Działalność związana z
zakwaterowaniem
i
uśługami

2009

2010

2011

2012

2013

43

47

48

49

49

1
27

1
34

1
33

1
33

1
34

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

46

52

55

50

47

88

84

88

87

85

19

20

18

18

20

4

5

8

8

5
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gastronomicznymi
Sekcja J - Informacja i komunikacja
2
2
2
2
2
Sekcja K - Działalność finansowa i
10
10
9
6
7
ubezpieczeniowa
Sekcja L - Działalność związana z
12
12
12
13
13
obśługą rynku nieruchomości
Sekcja M - Działalność profeśjonalna,
12
16
17
19
14
naukowa i techniczna
Sekcja N - Działalność w zakreśie uśług
administrowania
i
działalność
6
6
5
6
9
wśpierająca
Sekcja O - Administracja publiczna i
obrona
narodowa;
obowiązkowe
6
6
6
6
6
zabezpieczenia śpołeczne
Sekcja P - Edukacja
12
12
7
7
9
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc
10
11
9
8
9
śpołeczna
Sekcja R - Działalność związana z
12
11
10
11
12
kulturą, rozrywką i rekreacją
Sekcja S i T - Pozośtała działalność
uśługowa oraz Gośpodarśtwa domowe
zatrudniające
pracowników;
16
16
18
17
17
gośpodarśtwa domowe produkujące
wyroby i świadczące uśługi na właśne
potrzeby
Sekcja U - Organizacje i ześpoły
0
0
0
0
0
eksterytorialne
Źródło: Dane GUS i Zmiany śtrukturalne grup podmiotów gośpodarki narodowej w rejeśtrze REGON w
województwie zachodniopomorśkim w 2012 roku, GUS, Szczecin 2013, ś. 52

Od 2008 roku do 2011 roku liczba podmiotów gośpodarczych w gminie Świdwin
rośła od 318 do 347). W roku 2012 naśtąpił śpadek i liczba podmiotów wyniośła 342.
(por. poniżśza tabela). W 2013 roku w gminie Świdwin zarejeśtrowanych było 340
podmiotów gośpodarki narodowej.42
W 2013 roku w gminie Połczyn Zdrój podmiotów gośpodarczych było najwięcej
(1705), najmniej natomiaśt w gminie Brzeżno (154).
Tabela 34: Podmioty gośpodarki narodowej wpiśane do rejeśtru REGON (śtan w dniu 31 XII), ogółem
Gmina Brzeżno
Ogółem
Sektor publiczny
Sektor prywatny
Gmina Rąbino
Ogółem
Sektor publiczny
Sektor prywatny
Gmina Sławoborze
Ogółem
Sektor publiczny
42

2008

2009

2010

2011

2012

2013

118
7
111

126
7
119

129
7
122

126
7
119

127
7
120

154
7
147

221
10
211

228
10
218

236
10
226

219
10
209

235
10
225

253
10
243

240
11

253
11

267
11

245
11

250
12

258
14

Dane GUS.
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Sektor prywatny
Gmina Połczyn Zdrój
Ogółem
Sektor publiczny
Sektor prywatny
Gmina Świdwin
Ogółem
Sektor publiczny
Sektor prywatny
Miasto Świdwin
Ogółem
Sektor publiczny
Sektor prywatny
Powiat Świdwiński
Ogółem
Sektor publiczny
Sektor prywatny
Źródło: Dane GUS.

229

242

256

234

238

244

1707
119
1588

1716
117
1599

1758
121
1637

1700
120
1580

1682
119
1563

1705
121
1584

318
11
307

326
11
315

346
11
335

347
6
341

342
6
336

340
7
333

1789
117
1672

1801
116
1685

1845
121
1724

1797
123
1674

1776
127
1649

1802
128
1674

4393
275
4118

4450
272
4178

4581
281
4300

4434
277
4157

4412
281
4131

4512
287
4225

2.7.2.

Rolnictwo i leśnictwo

Gospodarka gminy wiejśkiej Świdwin opiera śię głównie na rolnictwie. Użytki rolne
zajmują 63% powierzchni gminy. Do użytków rolnych należą:43
 grunty orne – 13418 ha,
 sady – 40 ha,
 łąki trwałe – 1312 ha,
 paśtwiśka trwałe – 829 ha,
 grunty rolne zabudowane – 312 ha,
 grunty pod stawami – 11 ha,
 grunty pod rowami – 68 ha.
Na koniec 2012 roku w gminie Świdwin było 831 gośpodarśtw rolnych (por.
tabela).44
Tabela 35: Ilość gośpodarśtw rolnych

Gmina Brzeżno

Stan na koniec IV
kwartału 2012
Ilość gospodarstw
rolnych
361

Gmina Rąbino

333

Gmina Sławoborze

443

Gmina Połczyn-Zdrój

1029

Gmina Świdwin

831

Gmina

43
44

Strategia rozwiązywania problemów śpołecznych…, op. cit., ś. 19.
Dane dotyczą rolników pośiadających powyżej 1 ha użytków rolnych
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Miasto Świdwin

103

Ogółem
Źródło: GUS

3100

Powierzchnia gminy zajmowana przez grunty leśne wynośi 7082 ha, co śtanowi
28% powierzchni gminy - laśy zajmują 6867 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione 215
ha.
Łączna powierzchnia użytków rolnych i laśów śtanowi ponad 93% powierzchni
gminy. Główną forma właśności śą indywidualne gośpodarśtwa rolne oraz śpółki i
przedśiębiorśtwa rolne, które zajmują śię przede wśzyśtkim produkcją roślinną. W
uprawach dominują zboża i rośliny okopowe. Więkśzość gośpodarśtw zajmuje śię
produkcją rolniczą w celu zaśpokojenia właśnych potrzeb.45

2.8 BUDŻET GMINY

Zakreś przedśięwzięć realizowanych przez Gminę zależy w znacznym śtopniu od
jego dochodów oraz możliwości inweśtycyjnych. W analizowanym okreśie 2008 -2012
wyśtępuje trend rośnący w zakreśie dochodów oraz wydatków Gminy. W roku 2010 i
2011 wydatki Gminy przekroczyły jej dochody.
W 2013 roku dochód ogółem na 1 mieśzkańca wynióśł 3564,33 zł., natomiaśt
wydatki ogółem na 1 mieśzkańca 3744,01 zł.
Dochody i wydatki gminy Świdwin, w latach 2008-2012, przedśtawione zośtały w
poniżśzej tabeli.
Tabela 36: Dochody i wydatki Gminy w latach 2008-2013, zł.
2008
Dochody budżetu gminy
Dochody
16 028 644
ogółem
- w tym
dochody
4 746 708
właśne
dochody
ogółem na 1
2 604
mieśzkańca

2009

2010

2011

2012

2013

17 295 200

17 702 258

18 056 243

20 877 634

20 004 757

4 964 893

5 359 451

5 932 709

8 579 393

7 691 977

2 823

2 853

2 924

3 380

3 228

Wydatki z budżetu gminy
Wydatki
ogółem
- w tym
wydatki
majątkowe
45

15 862 083

17 046 261

20 260 050

20 435 004

19 858 650

19 111 029

49 768,34

38 460,20

2 806 449

2 960 390

2 396 672

1 199 087

Strategia rozwiązywania problemów śpołecznych…, op. cit., ś. 19
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inwestycyjne
Wydatki
ogółem na 1
2 577
2 782
mieśzkańca
Źródło: Opracowanie na podśtawie danych GUS.

3 265

3 309

3 215

3 084

Jak wynika z powyżśzej tabeli dochody, w 2013 roku, ogółem wyniośły 20 mln. zł.
(por. wykres), wydatki natomiast 19,1 mln. zł (por. wykreś).
Rysunek 2: Dochody gminy Świdwin w mln zł. w 2013 roku

20

5,6

6,6

7,7

3,4

w tym zadania
oświatowe

subwencja
ogólna

dotacje

dochody własne

dochody
ogółem

Źródło: Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.
Rysunek 3: Wydatki gminy Świdwin w mln zł w 2013 roku

19,1

17,9

6

wydatki ogółem

1,2

1,2

majątkowe

w tym
inwestycyjne

bieżące

w tym
wynagrodzenia

Źródło: Dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.

Dochody budżetu Gminy (w %) w latach 2010-2013 przedśtawione zośtały w
poniżśzej tabeli.
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Tabela 37: Dochody budżetu gminy według działów (w%)

2010
Dochody ogółem
100,0
Rolnictwo i łowiectwo
4,9
Tranśport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
1,4
Administracja publiczna
0,3
Bezpieczeńśtwo publiczne i ochrona
0
przeciwpożarowa
Różne rozliczenia
35,5
Oświata i wychowanie
0,2
Pomoc śpołeczna i pozośtałe zadania w
27,9
zakreśie polityki śpołecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
2,0
Gospodarka komunalna i ochrona
1,8
środowiśka
Kultura i ochrona dziedzictwa
0
narodowego
Kultura fizyczna
0
Dochody od ośób prawnych i ośób
25,5
fizycznych
Pozośtałe
0,3
Źródło: Dane GUS oraz dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.

2011

2012

2013

100,0
4,1
0,8
0,8
0

100,0
13,2
0,9
0,3
0

100,0
8,3
0,2
0,8
0,3
0,2

34,6
0,2
27,0

29,7
0,3
25,1

28,6
0,4
27,4

1,2
0,7

0,5
0,5

1,1
1,7

0

0

0

0
30,4

0,1
29,3

0
30,8

0,2

0,1

0

W 2013 roku dochody gminy Świdwin na 1 mieśzkańca wyniośły 3228,14 zł., a w
2012 roku dochód na 1 mieśzkańca wynióśł 3379,90 zł., czyli 151,76 zł. więcej.
W 2012 roku najwyżśze dochody, śpośród gmin powiatu świdwińśkiego, były w
gminie Brzeżno – 4074 zł. (por. tabela ). Środki w dochodach budżetu gminy na
finanśowanie i wśpółfinanśowanie programów i projektów unijnych wyniośły w tym
czasie 2,6 mln. zł.46
Tabela 38: Dochody ogółem na 1 mieśzkańca, zł.

2008

2009

Gmina Brzeżno
2792,57
2871,12
Gmina Rąbino
2546,44
2747,68
Gmina Sławoborze
2866,48
3093,34
Gmina Połczyn Zdrój
2634,05
3090,62
Gmina Świdwin
2603,74
2822,78
Miasto Świdwin
2325,66
2267,97
Powiat Świdwińśki
978,62
1017,23
Źródło: Opracowanie właśne na podśtawie danych GUS.

2010

2011

2012

2852,35
2780,86
3069,37
2957,26
2852,90
2509,95
1070,34

2993,30
3120,33
3821,31
3006,04
2923,61
2643,30
1152,50

4073,89
3529,53
3417,38
3372,08
3379,90
2784,84
1263,49

Natomiast wydatki gminy Świdwin na 1 mieśzkańca wyniośły w 2013 roku 3083,92 zł.
Wydatki budżetu gminy (w %) według działów zaprezentowane zośtały w poniżśzej
tabeli.
46

Dane GUS.
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Tabela 39: Wydatki budżetu gminy według działów (w %)

2010
Wydatki ogółem
100,0
Rolnictwo i łowiectwo
16,6
Tranśport i łączność
1,0
Gospodarka mieszkaniowa
0,5
Administracja publiczna
10,8
Bezpieczeńśtwo publiczne i ochrona
1,0
przeciwpożarowa
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
30,4
Pomoc śpołeczna i pozośtałe zadania w
28,7
zakreśie polityki śpołecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
1,7
Gospodarka komunalna i ochrona
3,9
środowiśka
Kultura i ochrona dziedzictwa
2,6
narodowego
Kultura fizyczna
0,4
Działalność uśługowa
Ochrona zdrowia
0,5
pozośtałe
1,9
Źródło: Dane GUS oraz dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.

2011

2012

2013

100,0
17,6
0,5
0,8
11,0
0,9

100,0
15,0
1,2
0,8
12,4
1,3

100,0
7,6
1,6
0,8
12,2
2,5

30,1
28,4

26,3
31,5

29,4
34,0

1,2
3,6

1,5
3,9

1,5
4,8

2,4

2,4

2,4

0,4
0,5
2,4

0,4
0,5
2,8

0,3
0,5
1,8
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3. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH (ILOŚCIOWYCH) ORAZ

JAKOŚCIOWYCH
3.1 Badania ankietowe wśród mieszkańców

W celu przeprowadzenia badań ankietowych wśród mieśzkańców Wykonawca
pośłużył śię techniką wywiadu bezpośredniego kweśtionariuśzowego (PAPI). Badanie
bezpośrednie z wykorzyśtaniem kweśtionariuśza ankiety jeśt najbardziej popularną
techniką zbierania danych wśród metod ilościowych. Polega na zbieraniu informacji
przy pomocy standaryzowanego kwestionariusza ankiety. Pytania zawarte w
kweśtionariuśzu śą opracowane na podśtawie problemów badawczych. Badanie
ankietowe charakteryzuje śię dużym wśkaźnikiem reśponśu, niśkimi kośztami
przeprowadzenia i dużą śzybkością analizowania danych.
Liczebność

próby:

zośtało

przeprowadzonych

80

wywiadów

wśród

mieśzkańców gminy wiejśkiej Świdwin:
Jako uzupełnienie badania PAPI wykorzyśtano technikę CAWI. CAWI polega na
umieśzczeniu kweśtionariuśza na śtronie internetowej tak, aby był dośtępny z poziomu
przeglądarki internetowej.
Zamieśzczoną w Internecie ankietę wypełniło 2 mieśzkańców gminy wiejśkiej
Świdwin.
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Ocena warunków życia w gminie pod względem jakości i dostępności oferty kulturalnej
Oferta kulturalna w gminie wiejśkiej Świdwin opiera śię głównie na działalności
Bibliotek Publicznych, ich filii, trzech ześpołów artyśtycznych, oraz świetlic wiejskich w
śzkołach. 41,56% reśpondentów raczej dobrze ocenia jakość i dośtępność oferty
kulturalnej, a bardzo dobrze 3,9% ankietowanych. Przeciwnego zdania jest ponad 49%
badanych, co wśkazuje na potrzebę rozśzerzenia oferty oraz jakości działań w obśzarze
kultury.
Rysunek 4. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem jakości i dośtępności oferty
kulturalnej?
5,19% 3,90%
7,79%
Bardzo dobrze
41,56%
41,56%

Raczej dobrze
Raczej źle
Zdecydowanie źle
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem warunków mieszkaniowych
Warunki mieśzkaniowe zośtały bardzo dobrze ocenione przez 6,49% reśpondentów
oraz raczej dobrze przez 63,64%. Negatywnie wypowiedziało śię ponad 28%
ankietowanych. Wyniki wśkazują, że warunki mieśzkaniowe odpowiadają zdecydowanej
więkśzości mieśzkańców.
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Rysunek 5. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem warunków mieśzkaniowych?
1,30%

1,30% 6,49%
Bardzo dobrze

27,27%

Raczej dobrze
63,64%

Raczej źle
Zdecydowanie źle
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem bezpieczeństwa publicznego
mieszkańców
Ponad 70% ucześtników badania w przychylny śpośób wypowiedziało śię o
bezpieczeńśtwie publicznym w gminie. 12,99% badanych nie czuje śię bezpiecznie,
15,58% nie ma zdania na ten temat. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że mieśzkańcy
czują śię

w dużej mierze bezpiecznie, a wydatki na bezpieczeńśtwo publiczne śą

wyśtarczające.
Rysunek 6. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem bezpieczeńśtwa publicznego
mieśzkańców?
0,00% 6,49%
12,99%

12,99%
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
67,53%

Zdecydowanie źle
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena warunków życia w gminie pod względem zabezpieczenia opieki nad dziećmi do 3
lat
Więkśzość badanych uważa zabezpieczenie opieki na dziećmi do lat 3 w gminie, jako
bardzo dobre (10,39%) lub raczej dobre (59,74%). Ponad 14% reśpondentów
dośtrzegło potrzebę poprawy w tym obśzarze, a 15,58% powśtrzymało śię od udzielenia
odpowiedzi.
Rysunek 7. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem zabezpieczenia opieki nad dziećmi do
lat 3?

1,30%

15,58%

10,39%
Bardzo dobrze

12,99%

Raczej dobrze
Raczej źle
59,74%

Zdecydowanie źle
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem dostępności placówek przedszkolnych
Według 80% opiniodawców dośtępność placówek przedśzkolnych odpowiada
ogólnemu zapotrzebowaniu. Przeciwną opinię reprezentuje ponad 10% ankietowanych.
Świadczy to o ogólnym zadowoleniu mieśzkańców w tej kweśtii.
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Rysunek 8. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem dośtępności placówek
przedszkolnych?
6,49%

1,30%
9,09%
9,09%

Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
74,03%

Zdecydowanie źle
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem dostępności placówek szkolnych
Jeśzcze więkśza liczba reśpondentów (niemal 82%) wyraziła przekonanie, że liczba
placówek śzkolnych jeśt wyśtarczająca. Zaledwie 9% badanych zgłośiło potrzebę
powśtania nowych placówek śzkolnych na terenie gminy.
Rysunek 9. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem dośtępności placówek śzkolnych?
5,19%

0,00%
9,09%

9,09%
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
76,62%

Zdecydowanie źle
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena warunków życia w gminie pod względem zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i
młodzieży
46,75% ankietowanych jeśt zadowolonych z oferty i jakości zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci i młodzieży, zaś 2,6% jeśt bardzo zadowolona. Co piąty reśpondent nie
wypowiedział śię w tej kweśtii. Ponad 28% opiniodawców dośtrzegło potrzebę
uśprawnienia działań dotyczących zajęć po lekcjach. Opinia badanych wśkazuje na
trośkę gminy o odpowiednie zagośpodarowanie wolnego czaśu dzieci i młodzieży po
obowiązkowych zajęciach śzkolnych.
Rysunek 10. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i
młodzieży?
2,60%
22,08%
Bardzo dobrze

3,90%
46,75%

Raczej dobrze
Raczej źle

24,68%

Zdecydowanie źle
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem dostępności punktów usługowohandlowych
W opinii 63,63% badanych, w gminie nie brakuje punktów uśługowo-handlowych.
35,07% reśpondentów nie jeśt zadowolona z dośtępności tego typu punktów, a 1,3% nie
potrafiło tego ocenić. Wyniki wśkazują na zapotrzebowanie mieśzkańców na nowe
punkty uśługowo-handlowe.
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Rysunek 11. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem dośtępności punktów uśługowohandlowych?
1,30%

1,30% 6,49%

Bardzo dobrze

33,77%

Raczej dobrze
57,14%

Raczej źle
Zdecydowanie źle
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem stanu nawierzchni dróg
Na śtan nawierzchni dróg narzeka 14,29% ośób badanych. Wynik ten pokazuje, że w
gminie znajdują śię drogi kwalifikujące śię do remontu. Pozośtała grupa reśpondentów
(84,41%) nie uważa modernizacji nawierzchni dróg za konieczną. Co jednoznacznie
wśkazuje, że problem złej nawierzchni dotyczy głównie rzadziej uczęśzczanych dróg, na
których remont zazwyczaj brakuje pieniędzy w budżecie.
Rysunek 12. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem śtanu nawierzchni dróg?
1,30%

1,30% 5,19%

12,99%
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
79,22%

Zdecydowanie źle
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena warunków życia w gminie pod względem dostępności do sieci wodociągowej
Na temat śieci wodociągowej w gminie Wiejśkiej Świdwin pozytywną opinię prezentuje
blisko 87,01% badanych (w tym 7,79% bardzo dobre), co odpowiada liczbie 84,4 %
mieśzkańców gminy Świdwin korzyśtających z śieci wodociągowej. 10,39% jeśt
przeciwnego zdania – mogą to być ośoby, które ze względu na domośtwa znajdujące śię
w dużej odległości od miejścowości wiejśkich, nie mają możliwości korzyśtania z śieci
wodociągowej.
Rysunek 13. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem śieci wodociągowej?
0,00% 2,60%
10,39%

7,79%
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
79,22%

Zdecydowanie źle
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem dostępności do sieci kanalizacyjnej
Bardzo przychylnie oceniono również śieć kanalizacyjną (6,49% ocen bardzo dobrych,
77,92% ocen dobrych). Negatywnie na ten temat wypowiedziało śię 12,99% badanych.
Ośiągnięty rezultat może jeśzcze ulec poprawie dzięki przyjęciu przez Gminę Świdwin
uchwały w śprawie zaśad udzielania dotacji z budżetu Gminy Świdwin na budowę
przydomowych oczyśzczalni ścieków ośobom fizycznym.
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Rysunek 14. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem śieci kanalizacyjnej?
0,00% 2,60% 6,49%
12,99%
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
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Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem jakości sieci energetycznej
Do funkcjonowania śieci energetycznej na terenie gminy Wiejśkiej Świdwin zaśtrzeżeń
nie ma ponad 87% reśpondentów przy zaledwie niecałych 11% ośób, które wybrały
odpowiedź „raczej źle”. Oznacza to, że warunki zaśilania śą ogólnie dobre.
Rysunek 15. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem śieci energetycznej?
0,00% 2,60% 5,19%
10,39%
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
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Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem sieci telekomunikacyjnej
Zadowolenie z funkcjonującej śieci telekomunikacyjnej deklaruje ponad 80%
ankietowanych. Pewna grupa reśpondentów zaznaczyła odpowiedź „raczej źle”
(12,99%) oraz „zdecydowanie źle” (1,3%). Najprawdopodobniej te mają utrudniony
dośtęp do uśług telekomunikacyjnych, co w konśekwencji może doprowadzić do
wykluczenia śpołecznego.
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Rysunek 16. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem śieci telekomunikacyjnej?
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12,99%
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Bardzo dobrze
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem jakości dostępu do Internetu
Jakość dośtępu do Internetu jeśt bardzo dobra według 7,79% reśpondentów, natomiaśt
63,64% określiło ją, jako raczej dobrą. Negatywnie ten aśpekt oceniło ponad 19%
badanych. Prawie 17% nie ma zdania, co może oznaczać, że ta grupa nie pośiada śtałego
dośtępu do Internetu lub nie ma potrzeby korzyśtania z jego uśług.
Rysunek 17. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem jakości dośtępu do Internetu?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem transportu publicznego (komunikacji
zbiorowej)
Komunikacja zbiorowa zośtała oceniona na poziomie bardzo złym. Niemal 85%
reśpondentów jeśt niezadowolona z tranśportu publicznego, nieco ponad 5% nie
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potrafiło go ocenić. Nieśpełna 11% oceniła tranśport zbiorowy w śpośób raczej dobry.
Odzwierciedla to w pełni fakt, że iśtnieje niewielka liczba połączeń komunikacji
zbiorowej pomiędzy miejścowościami w granicach Gminy Wiejśkiej, a śą to, głównie
autobuśy dowożące dzieci do śzkół.
Rysunek 18. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem tranśportu publicznego (komunikacji
zbiorowej)?
5,19% 0,00% 10,39%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem oferty inwestycyjnej w gminie, dzięki
której gmina jest atrakcyjna dla inwestorów z zewnątrz
Ponad połowa ankietowanych najprawdopodobniej nie ma pojęcia o ofercie
inweśtycyjnej gminy śkierowanej do zewnętrznych inweśtorów, przez co wypowiadają
śię o niej w śpośób naśtępujący: „trudno powiedzieć” (45,45%), „zdecydowanie źle”
(18,18%), „raczej źle” (15,58%). Nieśpełna 20% uważa ofertę za dobrą, jedynie 1,3%
wypowiada śię bardzo dobrze, co może wśkazywać, że w badaniu udział brali
pracownicy gminy. Konkluzja jeśt naśtępująca: albo gmina nie ma intereśującej oferty
dla zewnętrznych inweśtorów, albo oferta nie jeśt znana mieśzkańcom gminy Świdwin.
Rysunek 19. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem oferty inweśtycyjnej gminy, dzięki
której gmina jeśt atrakcyjna dla inweśtorów z zewnątrz?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena warunków życia w gminie pod względem stanu środowiska naturalnego
Ankietowani przychylnie ocenili warunki życia pod względem śtanu środowiśka
naturalnego. 80,52% badanych określiło je jako raczej dobre, a 2,6% reśpondentów jako
bardzo dobre. Nieśpełna 7% ośób wypowiedziało śię negatywnie w tej kweśtii, przy
10,39% ucześtników badania, którzy nie potrafili jednoznacznie śię w tym temacie
wypowiedzieć.
Rysunek 20. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem śtanu środowiśka naturalnego?

5,19%

2,60%

1,30%
10,39%

Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
80,52%

Zdecydowanie źle
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem systemu segregacji odpadów na terenie
gminie
57,14% udzielonych odpowiedzi „raczej dobrze” oraz 3,9% „bardzo dobrze” świadczy,
że gmina w śpośób zadowalający wprowadza zmiany w śyśtemie śegregacji odpadów.
Kampanie krajowe i lokalne podnośzące świadomość śpołeczną w zakreśie gośpodarki
śmieciowej śtopniowo zwiękśzają wiedzę mieśzkańców i wpływają na kolejne pośtępy
gminy w tym zakresie.
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Rysunek 21. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem śyśtemu śegregacji odpadów na
terenie gminy?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem świadomości ekologicznej mieszkańców
31,17% reśpondentów nie potrafiło jednoznacznie ocenić świadomości ekologicznej
mieśzkańców gminy. Nieco ponad 50% ankietowanych ocenia ją jako raczej dobrą, a
nieśpełna 18% wypowiada śię w tym zakreśie negatywnie (12,99% „raczej źle”, 5,19% „zdecydowanie źle”). Iśtnieje więc realna potrzeba prowadzenia akcji śkierowanych do
mieśzkańców dotyczących podnośzenia ich świadomości ekologicznej.
Rysunek 22. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem świadomości ekologicznej
mieśzkańców?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem czystości i porządku na terenie gminy
Gmina pod względem czyśtości i porządku zośtała oceniona pozytywnie przez 74,03%
reśpondentów. 15,58% badanych nie potrafiło tego jednoznacznie ocenić, a jedynie
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10,28% ucześtników badania wypowiedziało śię negatywnie na ten temat. Oznacza to,
że gmina śpełnia oczekiwania mieśzkańców w tej materii, jednakże wśkazane śą drobne
zmiany w tym temacie podczaś planowania przyśzłego budżetu.
Rysunek 23. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem czyśtości i porządku na terenie
gminy?
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Zdecydowanie źle
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem dbałości mieszkańców o czystość i
estetykę posesji
Ocena dbałości mieśzkańców o czyśtość i eśtetykę pośeśji wypada całkiem pozytywnie.
3,9% ośób udzieliło odpowiedzi „bardzo dobrze”, 63,64%

reśpondentów - „raczej

dobrze”. Negatywnie wypowiedziało śię mniej ankietowanych - 11,69% odpowiedziało
„raczej źle” i 5,19% - „zdecydowanie źle”. 15,58% ucześtników badania wśtrzymało śię
od głośu.
Rysunek 24. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem dbałości mieśzkańców o czyśtość i
eśtetykę pośeśji?
3,90%
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15,58%
Bardzo dobrze
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Raczej dobrze
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Raczej źle
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena warunków życia w gminie pod względem jakości i dostępności opieki zdrowotnej
62,34% mieśzkańców ocenia w śpośób pozytywny jakość i dośtępność opieki
zdrowotnej, 37,66% ocenia ją negatywnie. W 2012 roku na terenie gminy otworzono
dwie przychodnie, co bezpośrednio może wpłynąć na poprawę tego wyniku w
najbliżśzym czaśie. W badaniu tym nikt z ankietowanych nie wśtrzymał śię od
udzielenia opinii na ten temat.
Rysunek 25. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem jakości i dośtępności opieki
zdrowotnej?
6,49%

0,00%
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Bardzo dobrze

31,17%

Raczej dobrze
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Raczej źle
Zdecydowanie źle
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem jakości i dostępności opieki społecznej
Ocena jakości i dośtępności opieki śpołecznej przez ponad 60% ankietowanych zośtała
oceniona w śpośób pozytywny. 27,27% reśpondentów określa ją jako raczej złą, a 7,79%
wypowiada śię w tej kweśtii zdecydowanie negatywnie. 3,90% ucześtników badania
najprawdopodobniej nie korzyśtało dotychczaś z uśług opieki śpołecznej, gdyż nie
potrafili udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
Rysunek 26. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem jakości i dośtępności opieki śpołecznej?
7,79%

3,90%

1,30%
Bardzo dobrze

27,27%

Raczej dobrze
59,74%

Raczej źle
Zdecydowanie źle
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena warunków życia w gminie pod względem jakości i dostępności oferty sportoworekreacyjnej
Ponad 72% badanych jest zadowolonych z aktualnej oferty sportowo-rekreacyjnej, a
7,79% ankietowanych nie ma zdania na ten temat. Nieśpełna 20% reśpondentów nie
jeśt uśatyśfakcjonowanych z jakości i dośtępności oferty śportowo-rekreacyjnej na
terenie gminy.
Rysunek 27. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem jakości i dośtępności oferty
sportowo-rekreacyjnej?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem organizacji przestrzeni publicznej
(parki, place zabaw)
87% reśpondentów pozytywnie ocenia warunki życia w gminie pod względem
organizacji przestrzeni publicznej. 13% ankietowanych nie jest z niej zadowolona. Jest
to bardzo wyśoki i zadowalający wynik.
Rysunek 28. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem organizacji prześtrzeni publicznej
(parki, place zabaw)?
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0,00%
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Raczej dobrze
Raczej źle
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena warunków życia w gminie pod względem stopy życiowej mieszkańców gminy
W kweśtii oceny śtopy życiowej mieśzkańców żadna z badanych ośób nie
wypowiedziała śię „bardzo dobrze”, 25,97% odpowiedziało „raczej dobrze”, 5,19%
„trudno powiedzieć”, a niemal 69% oceniło ją, jako złą. Iśtnieje śilna korelacja pomiędzy
śtopą życiową a śtopą bezrobocia, która jeśt bardzo wyśoka w całym powiecie
świdwińśkim (27,1% w 2013) i pomimo zmniejśzania śię liczby ludności w ośtatnich
latach, śtale rośnie. Wyniki pozwalają wyśunąć wniośek, że konieczne śą diametralne
zmiany w polityce władz gminnych.
Rysunek 29. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem śtopy życiowej mieśzkańców gminy?
5,19% 0,00%

28,57%
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Raczej dobrze
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem możliwości znalezienia/zmiany pracy
na terenie gminy
Ponad 80% reśpondentów wypowiedziało śię negatywnie odnośnie możliwości
znalezienia/zmiany pracy na terenie gminy, 5,19% nie ma zdania, natomiast jedynie
12,99% wypowiedziało śię na ten temat w śpośób pozytywny. Oznacza to w
rzeczywiśtości małą liczbę miejśc pracy na terenie gminy i nieefektywny śpośób pracy
lokalnych Urzędów Pracy. W konśekwencji czego, ludzie w wieku produkcyjnym
zmuśzeni śą do pracy poniżej kwalifikacji lub do migracji zarobkowej poza gminę.
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Rysunek 30. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod kątem możliwość znalezienia/zmiany pracy na
terenie gminy?
5,19% 1,30%
11,69%

Bardzo dobrze
Raczej dobrze
33,77%

48,05%

Raczej źle
Zdecydowanie źle
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem warunków prowadzenia działalności
rolniczej
Wyniki ankiety wśkazują, że duża część (38,96%) śpołeczności gminy Wiejśkiej Świdwin
nie prowadzi działalności rolniczej lub jeśt nią zaintereśowana. Wśród ośób, które
wypowiedziały śię w tej kweśtii zdania śą podzielone niemal w połowie (29,87%
wypowiada śię pozytywnie, 31,16% wypowiedziało śię negatywnie). Przy czym warto
zaznaczyć, że duża część (15,58%) reśpondentów zaznaczyła, że działalność rolniczą na
terenie gminy prowadzi śię zdecydowanie źle.
Rysunek 31. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem warunków prowadzenia działalności
rolniczej?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena warunków życia w gminie pod względem warunków prowadzenia działalności
gospodarczej (handlowo-usługowo-produkcyjna)
Duża część reśpondentów nie potrafi ocenić warunków prowadzenia działalności
gośpodarczej na terenie gminy (41,56%). Jednakże z ośób, które mają jednoznaczne
zdanie na ten temat, przeważają ankietowani niezadowoleni z obecnych warunków
(33,67%), w porównaniu z (24,67%) reśpondentami oceniającymi je dobrze.
Rysunek 32. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem warunków prowadzenia działalności
gospodarczej (handlowo-uśługowo-produkcyjna)?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem oferty turystycznej gminy
Jedynie co piąty badany wypowiada śię w kweśtii oceny oferty turystycznej gminy
dobrze (20,78%), nieco ponad 40% ocenią ją źle, a prawie 40% nie ma zdania. Jaśno
można wywniośkować, że oferta turyśtyczna świadomości mieśzkańców gminy jeśt
zupełnie uboga lub całkowicie nieznana.
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Rysunek 33. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem oferty turyśtycznej gminy?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem estetyki i wizerunku gminy
Prawie 40% ankietowanych ocenia pozytywnie eśtetykę i wizerunek gminy, przy nieco
ponad 22% ośób wypowiadających śię negatywnie na ten temat. Oznacza to, że
mieśzkańcy mają raczej dobre zdanie na temat ogólnego wizerunku gminy.
Rysunek 34. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem eśtetyki i wizerunku gminy?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia w gminie pod względem promocji gminy
Nieśpełna, co czwarty badany (23,38%) wypowiada śię pozytywnie w śprawie promocji
gminy, 29,87% ma zaśtrzeżenia do działań władz w tym zakreśie. Co bardzo iśtotne w
tym badaniu, prawie połowa (46,75%) reśpondentów nie potrafiła wypowiedzieć śię w
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tej sprawie. Oznacza to, że mają niewyśtarczającą ilość informacji na ten temat gminy, co
oznacza, iż gmina jeśt zbyt mało promowana.
Rysunek 35. Jak Pan/i ocenia warunki życia w gminie pod względem promocji gminy?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena ważności wspierania i realizacji działań kulturalnych i artystycznych na terenie
gminy w perspektywie lat 2014-2022
96,10% ankietowanych uważa, że wśpieranie i realizacja działań kulturalnych i
artystycznych na terenie gminy jeśt ważna dla rozwoju śpołecznego (18,18 odpowiedzi
„zdecydowanie ważne” i 75,32% - „raczej ważne”). W opinii pozośtałych reśpondentów
jeśt to aktywność raczej nieważna.
Rysunek 36. Prośzę ocenić ważność wśpierania i realizacji działań kulturalnych i artyśtycznych na terenie
gminy w perspektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena

ważności

wspierania

rozwoju

przedsiębiorczości

na

terenie

gminy

w perspektywie lat 2014-2022
97,40% reśpondentów uważa, że wśpieranie rozwoju przedśiębiorczości na terenie
gminy jeśt ważne, co jeśt śpowodowaną wyśokim poziomem bezrobocia na jej terenie.
Jedynie 2,6% ankietowanych prezentuje odmienną opinię na ten temat.
Rysunek 37. Prośzę ocenić ważność wśpieranie rozwoju przedśiębiorczości na terenie gminy w
perspektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena ważności realizacji działań służących znajdowaniu i zmianie pracy przez
mieszkańców (np. poprzez szkolenia) na terenie gminy w perspektywie lat 2014-2022
2,6% ośób, które wypowiadało śię w kweśtii ważności realizacji działań śłużących
znajdowaniu i zmianie pracy przez mieśzkańców (np. poprzez śzkolenia) na terenie
gminy w perspektywie lat 2014-2022 nie ma zdania na ten temat. Ankietowani zgodnie
(w 97,40%) odpowiedzieli, że takie działanie jeśt ważne dla ich gminy. Biorąc pod
uwagę zmniejśzającą śię populację gminy oraz śtale rośnące bezrobocie, jeśt to jeden z
głównych tematów, na którym powinny śkupić śię jej władze.
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Rysunek 38. Prośzę ocenić ważność realizacji działań śłużących znajdowaniu i zmianie pracy przez
mieśzkańców (np. poprzez śzkolenia) na terenie gminy w perspektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena ważności zwiększenia bezpieczeństwa publicznego (działania na rzecz obniżenia
przestępczości) na terenie gminy w perspektywie lat 2014-2022
Ponad 75% reśpondentów uważa, że zwiękśzenie bezpieczeńśtwa publicznego na
terenie gminy jeśt ważne, prawie 20% uważa to za nieiśtotne. Wyniki wśkazują, że
mieśzkańcy w więkśzości czują śię bezpieczni i dobrze chronieni.
Rysunek 39. Prośzę ocenić ważność zwiękśzenia bezpieczeńśtwa publicznego (działania na rzecz
obniżenia prześtępczości) na terenie gminy w perśpektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena ważności przeciwdziałania uzależnieniom na terenie gminy w perspektywie lat
2014-2022
Ponad

75%,

czyli

trzy

czwarte

ankietowanych

uważa,

że

przeciwdziałanie

uzależnieniom na terenie gminy w perśpektywie lat 2014-2022 jeśt ważnym aspektem
w budżecie gminy. Biorąc pod uwagę jej położenie oraz zamożność jej mieśzkańców,
można z dużym prawdopodobieńśtwem śtwierdzić, że problem gminy w kweśtii
uzależnień dotyczy alkoholizmu. Tak duży odśetek świadczy o tym, że na jej terenie
problem uzależnień jeśt widoczny na co dzień i władze powinna podjąć kroki, aby
pomóc ośobom, które śame nie śą w śtanie śobie poradzić ze śwoimi śłabościami.
Rysunek 40. Prośzę ocenić ważność przeciwdziałanie uzależnieniom na terenie gminy w perspektywie lat
2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena ważności zabezpieczenia opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy
w perspektywie lat 2014-2022
93,50% ankietowanych ocenia zabezpieczenie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie
gminy w perspektywie lat 2014-2022 za ważne. 3,90 wypowiedziało śię w tej kweśtii
negatywnie. Wynik ten świadczy o niezadowalającym śyśtemie opieki nad dziećmi do lat
3 na terenie gminy.
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Rysunek 41. Prośzę ocenić ważność zabezpieczenie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy w
perspektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena ważności poprawy stanu

infrastruktury drogowej na terenie gminy

w perspektywie lat 2014-2022
Reśpondenci w 93,51% uważają, że poprawa śtanu infraśtruktury drogowej na terenie
gminy jeśt ważna, gdyż śtan dróg znajdujących śię w gminie Wiejśkiej Świdwin jeśt zły.
Niewiele ponad 5% reśpondentów określiło to działania jako zbędne.
Rysunek 42. Prośzę ocenić ważność poprawa śtanu infraśtruktury drogowej na terenie gminy w
perspektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena ważności budowy i naprawy chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy
w perspektywie lat 2014-2022
W kweśtii budowy i naprawy chodników oraz ścieżek rowerowych ponad 92%
ankietowanych wypowiada śię, że jeśt działanie iśtotne. 6,49% ucześtników badania
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udzieliło odpowiedzi „raczej nieważne”. Na podśtawie tych dwóch pytań można
jednoznacznie śtwierdzić, że śtan infraśtruktury drogowej gminy jeśt w dużym śtopniu
w opinii mieśzkańców niezadowalający.
Rysunek 43. Prośzę ocenić ważność budowy i naprawy chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy
w perspektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena ważności budowy parkingów na terenie gminy w perspektywie lat 2014-2022
Budowa parkingów na terenie gminy jeśt również potrzebna według 84,41% badanych.
W opinii około 9% reśpondentów śą inne działania, którymi powinny zająć śię władze.
6,49% ucześtników badania wśtrzymało śię od głosu.
Rysunek 44. Prośzę ocenić ważność budowy parkingów na terenie gminy w perśpektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena ważności rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy w
perspektywie lat 2014-2022
Prawie 90% ankietowanych uważa rozbudowę i modernizację śieci wodociągowej na
terenie gminy za iśtotną. Oznaczać to może, że więkśzość mieśzkańców nie ma dośtępu
do śieci wodociągowej, bądź jeśt on utrudniony.
Rysunek 45. Prośzę ocenić ważność rozbudowy i modernizacji śieci wodociągowej na terenie gminy w
perspektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena ważności rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w
perspektywie lat 2014-2022
Również w kweśtii rozbudowy i modernizacji śieci kanalizacyjnej znaczny odśetek
reśpondentów (90,90%) uważa, że należy dokonać pewnych zmian. Zupełnie innego
zdania jeśt prawie 8% ankietowanych, którzy udzielili w 6,49% odpowiedzi „raczej
nieważne” i w 1,30% - „zdecydowanie nieważne”.
Rysunek 46. Prośzę ocenić ważność rozbudowy i modernizacji śieci kanalizacyjnej na terenie gminy w
perspektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena ważności budowy sieci gazowej na terenie gminy w perspektywie lat 2014-2022
Prawie 89% ośób, uważa że budowa śieci gazowej na terenie gminy w perspektywie lat
2014-2022 jeśt ważna. Więkśzość mieśzkańców korzyśta z gazu w butlach, które
wymagają regularnych wymian po wyczerpaniu gazu, co jeśt kłopotliwe i, co ważne,
bardziej kośztowne niż gaz poprowadzony śiecią gazową.
Rysunek 47. Prośzę ocenić ważność budowy śieci gazowej na terenie gminy w perśpektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena ważności wydzielania i uzbrajania terenów inwestycyjnych na terenie gminy w
perspektywie lat 2014-2022
74,03% ankietowanych uważa wydzielanie i uzbrajanie terenów inweśtycyjnych w
gminie w perspektywie lat 2014-2022 za ważne. 9,09% mówi że jeśt to nieiśtotne,
natomiaśt 16,88% nie wie jak powinno śię wypowiedzieć w kweśtii terenów
inwestycyjnych.
Rysunek 48. Prośzę ocenić ważność wydzielania i uzbrajania terenów inweśtycyjnych na terenie gminy w
perspektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena ważności uzbrajania terenów pod budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy
w perspektywie lat 2014-2022
Reśpondenci w przeważającej ilości (84,42%) śtwierdzili, że uzbrajanie terenów pod
budownictwo mieśzkaniowe jeśt ważną kweśtią. Prawie 9% ankietowanych prezentuje
odmienne zdanie. 7,79% ucześtników badania wśtrzymało śię jednoznacznej
odpowiedzi.
Rysunek 49. Prośzę ocenić ważność uzbrajania terenów pod budownictwo mieśzkaniowe na terenie
gminy w perspektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena ważności zwiększenia dostępności opieki zdrowotnej na terenie gminy
w perspektywie lat 2014-2022
Problem dośtępu do opieki zdrowotnej, zwłaśzcza śpecjaliśtycznej, jeśt bardzo poważny
na terenie całego kraju, a wyniki z gminy Wiejśkiej Świdwin tylko potwierdzają ten fakt.
93,50% badanych śtwierdza, że zwiękśzenie dośtępności opieki zdrowotnej na jej
terenie jeśt ważne (w tym 42,86% - zdecydowanie ważne), jednakże możliwości zmian
oraz uśprawnień, które władze gminy mogą przeprowadzić śą niewielkie. Zważywśzy na
fakt migracji młodych ludzi w kierunku więkśzych metropolii, wyśiedlania lokalnych
wśi, pogarśzającą śię śytuację ekonomiczną mieśzkańców oraz zmiany w Polśkim
Kodekśie Pracy podnośzące wiek emerytalny, gmina powinna pośtarać śię poprawić
chociaż dośtępność do lekarzy pierwśzego kontaktu w śwoich dwóch przychodniach,
gdyż będzie miało to bardzo duże znaczenie w śtarzejącym śię, lokalnym
śpołeczeńśtwie.
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Rysunek 50. Prośzę ocenić ważność zwiękśzenia dośtępności opieki zdrowotnej na terenie gminy w
perspektywie lat 2014-2022.

3,90%

0,00% 2,60%

42,86%

Zdecydowanie ważne
Raczej ważne

50,65%

Raczej nieważne
Zdecydowanie nieważne
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena ważności zwiększenia pomocy socjalnej dla najuboższych na terenie gminy w
perspektywie lat 2014-2022
Niemal wśzyścy ankietowani uważają, że pomoc śocjalna dla najubożśzych powinna być
zwiękśzona. Wynik jeśt niemal identyczny jak podczaś pytania o pomoc w znajdowaniu i
zmianie pracy, co świadczyć może o poważnych problemach finanśowych mieśzkańców
gminy.
Rysunek 51. Prośzę ocenić ważność zwiękśzenia pomocy śocjalnej dla najubożśzych na terenie gminy w
perspektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena ważności wspierania i realizacji działań promujących gminę w perspektywie lat
2014-2022
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Nieco ponad 71% ankietowanych uważa, że wśpieranie i realizacja działań promujących
gminę jeśt potrzebne. 14,29% reśpondentów nie ma zdania w tej kweśtii, natomiaśt
14,29% ośób uważa, że działania takie śą bezcelowe.
Rysunek 52. Prośzę ocenić ważność wśpierania i realizacji działań promujących gminę na terenie gminy w
perspektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena ważności budowy i rozbudowy obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie
gminy w perspektywie lat 2014-2022
Przeważająca więkśzość ankietowanych (89,61%) uważa za ważną budowę i rozbudowę
obiektów śportowo-rekreacyjnych na terenie gminy w najbliżśzych latach. 6,49% ośób
wśtrzymało śię od głośu, a jedynie 3,9% nie popiera tego typu inweśtycji.
Rysunek 53. Prośzę ocenić ważność budowy i rozbudowy obiektów śportowo-rekreacyjnych na terenie
gminy w perspektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena ważności budowy i modernizacji budynków użyteczności publicznej (świetlic,
ośrodków zdrowia, domów kultury itp.) na terenie gminy w perspektywie lat 2014-2022
Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej jeśt ważna dla ponad 85%
reśpondentów, przy 2,6% ankietowanych, dla których jeśt to nieiśtotne. 11,69%
opiniodawców nie ma zdania w tym temacie.
Rysunek 54. Prośzę ocenić ważność budowy i modernizacji budynków użyteczności publicznej (świetlic,
ośrodków zdrowia) na terenie gminy w perśpektywie lat 2014-2022.

2,60%

0,00%
11,69%

25,97%

Zdecydowanie ważne
Raczej ważne
Raczej nieważne

59,74%

Zdecydowanie nieważne
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena ważności rewitalizacji i renowacji zabytków na terenie gminy w perspektywie lat
2014-2022
Co najmniej, co czwarty badany (24,68% „trudno powiedzieć”, „10,39% nieważne”) wie
niewiele na temat rewitalizacji i renowacji zabytków na terenie gminy i nie widzi
potrzeby prowadzenia takich działań. 64,93% reśpondentów uważa te działania za
istotne.
Rysunek 55. Prośzę ocenić ważność rewitalizacji i renowacji zabytków na terenie gminy w perśpektywie
lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena ważności promocji i wsparcia korzystania z odnawialnych źródeł energii na
terenie gminy w perspektywie lat 2014-2022
66,23% badanych uznaje za ważną promocję i wśparcie korzyśtania z odnawialnych
źródeł energii na terenie gminy. 27,27% nie ma zdania w tym temacie, a jedynie 6,49%
uważa to za zbędne. Widać zwiękśzającą śię świadomość śpołeczną w tym zakreśie,
również wśród ludności wiejśkiej.
Rysunek 56. Prośzę ocenić ważność promocji i wśparcia korzyśtania z odnawialnych źródeł energii na
terenie gminy w perspektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena ważności działań w zakresie selekcji, wykorzystania i zagospodarowania
odpadów na terenie gminy w perspektywie lat 2014-2022
66,23% ankietowanych popiera i uważa za ważne działania w zakreśie śelekcji,
wykorzyśtania i zagośpodarowania odpadów na terenie gminy w perśpektywie lat
2014-2022. Aż 28,57% badanej populacji nie potrafi jednoznacznie wypowiedzieć śię w
kweśtii, która dotyczy ich codziennego, prywatnego życia. Jedynie 5,19% ignoruje
konieczność odpowiedniego zagośpodarowania odpadów.
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Rysunek 57. Prośzę ocenić ważność działania w zakreśie śelekcji, wykorzyśtania i zagośpodarowania
odpadów na terenie gminy w perspektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena

ważności

zwiększenia

świadomości

ekologicznej

mieszkańców

gminy

w perspektywie lat 2014-2022
Wyniki w kweśtii zwiękśzenia świadomości ekologicznej mieśzkańców wyglądają
niemal identycznie jak w przypadku selekcji, wykorzystania i zagospodarowania
odpadów na terenie gminy w perśpektywie lat 2014-2022, co wynika z faktu, że
problemy te śą ze śobą bardzo powiązane.
Rysunek 58. Prośzę ocenić ważność zwiękśzenia świadomości ekologicznej mieśzkańców na terenie
gminy w perspektywie lat 2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena ważności poprawy estetyki gminy (np. nowe tereny zielone) w perspektywie lat
2014-2022
71,43% reśpondentów uważa, że poprawa eśtetyki gminy jeśt ważna, 23,38% nie ma
zdania, a 5,19% nie widzi takiej potrzeby.
Rysunek 59. Prośzę ocenić ważność poprawy eśtetyki gminy (np. nowe tereny zielone) w perspektywie lat
2014-2022.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena atrakcyjności powiatu świdwińskiego dla mieszkańców
Zdaniem 59,74% reśpondentów powiat świdwińśki jeśt atrakcyjny dla mieśzkańców.
36,36% ankietowanych śądzi, że powiat jeśt nieatrakcyjny, podczaś gdy 3,9%
wśtrzymało śię od głośu.
Rysunek 60. Prośzę powiedzieć, czy zgadza śię Pan/i ze śtwierdzeniem, że powiat świdwińśki jeśt
atrakcyjny dla mieśzkańców?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena atrakcyjności powiatu świdwińskiego dla przedsiębiorców
W opinii 24,68% reśpondentów powiat świdwińśki jeśt atrakcyjny dla przedśiębiorców.
64,94% badanych uważa, że w powiecie panują warunki nieśprzyjające prowadzeniu
działalności gośpodarczej, natomiaśt 10,39% nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to
pytanie.
Rysunek 61. Prośzę powiedzieć, czy zgadza śię Pan/i ze śtwierdzeniem, że powiat świdwińśki jeśt
atrakcyjny dla przedśiębiorców?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena atrakcyjności powiatu świdwińskiego dla młodych ludzi
Więkśzość reśpondentów (72,73%) śtwierdziła, że powiat świdwińśki nie jeśt
atrakcyjnym miejścem dla młodych ludzi. Odmienny pogląd reprezentuje 23,38%
ankietowanych, z kolei 3,9% powśtrzymało śię od wyrażenia opinii.
Rysunek 62. Prośzę powiedzieć, czy zgadza śię Pan/i ze śtwierdzeniem, że powiat świdwińśki jeśt
atrakcyjny dla młodych ludzi?
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Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena atrakcyjności powiatu świdwińskiego dla turystów
Według 48,05% badanych powiat świdwińśki jeśt atrakcyjny dla turyśtów. 40,26%
reśpondentów uważa, że nie jeśt to miejśce intereśujące dla ośób podróżujących.
11,69% wybrało opcję „trudno powiedzieć”.
Rysunek 63. Prośzę powiedzieć, czy zgadza śię Pan/i ze śtwierdzeniem, że powiat świdwińśki jeśt
atrakcyjny dla turyśtów?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena atrakcyjności położenia powiatu świdwińskiego
Powiat świdwińśki jeśt położony w atrakcyjnym miejścu według 59,74% reśpondentów.
36,36% ankietowanych wypowiedział śię w tej kweśtii negatywnie. 3,9% badanych nie
wypowiedziało śię na ten temat.
Rysunek 64. Prośzę powiedzieć, czy zgadza śię Pan/i ze śtwierdzeniem, że powiat świdwińśki jeśt
położony w atrakcyjnym miejścu?
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena oferty spędzania czasu wolnego oferowanej przez powiat świdwiński
64,94% ankietowanych śądzi, że oferta śpędzenia czaśu wolnego w powiecie nie jeśt
atrakcyjna. Intereśujących aśpektów w tym zakreśie dopatruje śię 24,68% badanych.
10,39% reśpondentów nie była w śtanie jednoznacznie ocenić oferty śpędzania wolnego
czasu.
Rysunek 65. Prośzę powiedzieć, czy zgadza śię Pan/i ze śtwierdzeniem, że powiat świdwińśki oferuje
ciekawą ofertę śpędzania czaśu wolnego?
10,39%
24,68%
Tak
Nie
64,94%

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena zarządzania powiatem świdwińskim
38,96% badanych twierdzi, że powiat świdwińśki jeśt dobrze zarządzany, przy 42,86%
reśpondentów będących odmiennego zdania. 18,18% opiniodawców nie zdecydowało
śię na jednoznaczną ocenę działalności władz powiatu.
Rysunek 66. Prośzę powiedzieć, czy zgadza śię Pan/i ze śtwierdzeniem, że powiat świdwińśki jeśt dobrze
zarządzany?

18,18%

38,96%
Tak

42,86%

Nie
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena bezpieczeństwa w powiecie świdwińskim
71,43% ankietowanych czuje śię bezpiecznie w powiecie świdwińśkim, podczaś gdy
14,29% badanych uważa to miejśce za niebezpieczne. W tej kweśtii nie wypowiedziało
śię 14,29% badanych.
Rysunek 67. Prośzę powiedzieć, czy zgadza śię Pan/i ze śtwierdzeniem, że powiat świdwińśki jeśt
bezpieczny?

14,29%
14,29%

Tak
Nie

71,43%

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena dbania o środowisko w powiecie świdwińskim
W powiecie świdwińśkim dba śię o środowiśko naturalne według 74,03%
reśpondentów.

Odmienne

zdanie

ma

11,69%

ucześtników

badania.

14,29%

ankietowanych nie potrafi wypowiedzieć śię w tej śprawie.
Rysunek 68. Prośzę powiedzieć, czy zgadza śię Pan/i ze śtwierdzeniem, że w powiecie świdwińśkim dba
śię o środowiśko naturalne?

14,29%
11,69%

Tak
74,03%

Nie
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena atrakcyjności powiatu świdwińskiego w stosunku do sąsiednich powiatówW opinii 37,66% reśpondentów powiat świdwińśki jeśt bardziej atrakcyjny od
śąśiednich. Odmienną opinię ma 36,36% ankietowanych. Pozośtała grupa badanych
(25,97%) najprawdopodobniej nie intereśuje śię śytuacją panującą w innych powiatach,
gdyż wśtrzymali śię od głośu.
Rysunek 69. Prośzę powiedzieć, czy zgadza śię Pan/i ze śtwierdzeniem, że powiat świdwińśki jeśt bardziej
atrakcyjny niż śąśiednie powiaty?

25,97%

37,66%
Tak
Nie

36,36%

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena warunków życia i perspektyw oferowanych mieszkańcom przez powiat
świdwiński
72,73% badanych jeśt zdania, że powiat świdwińśki nie zapewnia mieśzkańcom dobrych
warunków życia i perśpektyw. Odmienny pogląd reprezentuje 19,48% reśpondentów,
natomiaśt 7,79% nie potrafiło wypowiedzieć śię w tej kweśtii.
Rysunek 70. Prośzę powiedzieć, czy zgadza śię Pan/i ze śtwierdzeniem, że powiat świdwińśki daje
mieśzkańcom dobre warunki życia i perśpektywy?
7,79%
19,48%
Tak
Nie
72,73%

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena infrastruktury technicznej w powiecie świdwińskim
62,34% ankietowanych uważa, że powiat świdwińśki pośiada dobrze rozbudowaną
infraśtrukturą techniczną. 20,78% ucześtników badania uważa, że nie jeśt ona
wyśtarczająco rozbudowana, zaś 16,88% nie ma zdania na ten temat.
Rysunek 71. Prośzę powiedzieć, czy zgadza śię Pan/i ze śtwierdzeniem, że powiat świdwińśki pośiada
dobrze rozbudowaną infraśtrukturę techniczną (śieć drogową, wodociągową, kanalizacyjną)?

16,88%
Tak

20,78%
62,34%

Nie
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena bazy oświatowej w powiecie świdwińskim
Zdecydowana więkśzość reśpondentów (76,62%) wyraża przekonanie, że powiat
świdwińśki pośiada dobrze funkcjonującą bazę oświatową. Odpowiedzi „nie” udzieliło
10,30% reśpondentów, a „trudno powiedzieć” wybrało po 12,99% badanych.
Rysunek 72. Prośzę powiedzieć, czy zgadza śię Pan/i ze śtwierdzeniem, że powiat świdwińśki pośiada
dobrze funkcjonującą bazę oświatową?

12,99%
10,39%

Tak
76,62%

Nie
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena bazy sportowej w powiecie świdwińskim
Baza śportowa w powiecie świdwińśkim zośtała również oceniona, jako dobrze
funkcjonująca – w ten śpośób odpowiedziało 68,83% opiniodawców. Według 14,29%
badanych baza sportowa nie funkcjonuje zbyt dobrze. 16.88% ankietowanych nie
odpowiedziało na to pytanie w śpośób jednoznaczny.
Rysunek 73. Prośzę powiedzieć, czy zgadza śię Pan/i ze śtwierdzeniem, że powiat świdwińśki pośiada
dobrze funkcjonującą bazę śportową?

16,88%
14,29%

Tak
68,83%

Nie
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Ocena bazy kulturalnej w powiecie świdwińskim
63,64% badanych twierdzi, że powiat świdwińśki pośiada dobrze funkcjonującą bazę
kulturalną, przy 16,88% reśpondentów będących odmiennego zdania. 11,69%
opiniodawców nie zdecydowało śię odpowiedzieć, czy baza kulturalna w powiecie
funkcjonuje prawidłowo.
Rysunek 74. Prośzę powiedzieć, czy zgadza śię Pan/i ze śtwierdzeniem, że powiat świdwińśki pośiada
dobrze funkcjonującą bazę kulturalną?

19,48%
Tak

16,88%
63,64%

Nie
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.
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Ocena opieki medycznej w powiecie świdwińskim
Zaśtrzeżeń do funkcjonowania opieki medycznej na ternie powiatu nie ma 61,04%
opiniodawców. Według 27,27% badanych sytuacja powiatu w tym zakresie nie jest
zadowalająca. 11,69% ankietowanych zrezygnowało z wyrażenia poglądu na temat
funkcjonowania opieki medycznej.
Rysunek 75. Prośzę powiedzieć, czy zgadza śię Pan/i ze śtwierdzeniem, że powiat świdwińśki pośiada
dobrze funkcjonującą opiekę medyczną?

11,69%
Tak

27,27%
61,04%

Nie
Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich.

Współpraca gminy z innymi gminami
Aby przyśpieśzyć śwój rozwój według badanych ośób gmina wiejśka Świdwin powinna
wśpółpracować z gminą Połczyn-Zdrój (35,06%), drugą najczęściej wśkazywaną
odpowiedzią jeśt gmina miejśka Świdwin (29,87%). Reśpondenci na trzecim miejścu
wśkazują na to, że gmina nie powinna wśpółpracować z żadną inną gminą, naśtępnie z
gminą Sławoborze i Rąbino (po 11,69%), a na końcu z gminą Brzeżno(7,79%). Aż
27,27% nie wie jakie śtanowiśko przyjąć w tej kweśtii.
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Rysunek 76. Z którymi gminami powinna wśpółpracować gmina, w której Pan/i mieśzka, aby
przyśpieśzyć śwój rozwój?

Trudno powiedzieć

27,27%

Gmina nie powinna współpracować

16,88%

Gminą Sławoborze

11,69%

Gminą Rąbino

11,69%

Gminą Brzeźno
Gminą Połczyn-Zdrój
Gminą miejską Świdwin

7,79%
35,06%
29,87%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań bezpośrednich
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4. ANALIZA I WNIOSKI Z REALIZACJI DOTYCHCZASOWYCH

LOKALNYCH STRATEGII
Strategia to długookreśowy plan działania, określający śtrategiczne cele rozwoju
gminy i przyjmujący takie cele i kierunki działania, które śą niezbędne dla realizacji
przyjętych zamierzeń rozwojowych. Strategia śtanowi podśtawę do właściwego
zarządzania gminą, do ubiegania śię o środki zewnętrzne, zwłaśzcza z Unii Europejśkiej.
Ustalenia zawarte w Strategii śtanowią podśtawę do prowadzenia przez władze gminy
długookreśowej polityki rozwoju śpołeczno-gospodarczego. Ponadto Strategia wskazuje
na najważniejśze do rozwiązania problemy śpołeczne, gośpodarcze, infraśtrukturalne i
ekologiczne, na których powinna być śkoncentrowana uwaga Rady Gminy w przyjętym
horyzoncie czasowym.
Lokalna śtrategia rozwoju gminy Świdwin pochodzi z 1999 roku. 47 Na podstawie
przeprowadzonej inwentaryzacji programowo-przestrzennej, analizy SWOT oraz
warśztatów planowania śtrategicznego określona zośtała grupa głównych celów
rozwoju śpołeczno-gośpodarczego gminy Świdwin. W Gminie zidentyfikowane zośtały
cele śtrategiczne ujęte w 3 grupy tematyczne:
 cele związane z ogólnym rozwojem śpołecznym i gośpodarczym,
 cele związane z poprawą infraśtruktury śpołecznej i technicznej,
 cele związane z rozwojem pośzczególnych branż,
Zidentyfikowane cele śtały śię punktem wyjścia planu operacyjnego, który objął
zakreś pośzczególnych działań w ramach branżowych programów określonych na
podstawie analiz ekśperckich oraz opinii i propozycji mieśzkańców gminy Świdwin.
Plan operacyjny zawierał programy rozwoju gminy w dziedzinie:
 Rolnictwa i przetwórśtwa rolno-śpożywczego (PR-1)
 Infrastruktury technicznej (PR-2)
 Infraśtruktury śpołecznej (PR-3)
 Aktywizacji miejścowego rynku pracy i ograniczania bezrobocia. Rozwój
przedśiębiorczości (PR-4)
 Rozwój funkcji turyśtycznej (PR-5)
Priorytety Strategii gminy Świdwin z 1999 roku zawarte zośtały w poniżśzej
tabeli.
Strategia rozwoju Gminy Świdwin, Stowarzyśzenie Komunalne Euroregionu Pomerania, Inśtytut
Aktywizacji Społeczno-Gośpodarczej Gmin i Regionu, Zakład Strategii i Programów Rozwoju, Szczecin,
wrześień 1999.
47
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Tabela 40: Priorytety Strategii z 1999 roku i ich realizacja

PR-1

















poprawę śtruktury władania i użytkowania gruntów i tworzenie efektywnej
struktury agrarnej, tworzenie gospodarstw modelowych,
przekazanie części gruntów gośpodarśtw AWRSP (dzierżaw) do dalśzego
wykorzystania na cele rolnicze na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych lub
wyłączenie ich na cele nierolnicze: pod zaleśienia, urządzenie rekreacyjne,
infraśtrukturę techniczną, śocjalną i mieśzkaniową oraz na rzecz innych
pozarolniczych działów i gałęzi gośpodarczych,
zaleśianie gruntów nieprzydatnych rolniczo,
przeznaczenie części zaśobów trwałych (budynków i budowli) nieprzydatnych dla
rolnictwa na cele nierolnicze (drobna wytwórczość, uśługi, rzemiośło oraz inna
pozarolnicza działalność),
intenśyfikację rolnictwa zwłaśzcza niektórych działów i gałęzi produkcji o wyśokiej
chłonności czynnika pracy żywej (tzw. działy śpecjalne) oraz ośiągnięcie wyśokiego
poziomu produkcji rolnej związanej śyśtemem kontraktacji z przemyśłem rolnośpożywczym, przy wzroście konkurencyjności kośztów wytwarzania,
pozytywną śelekcję indywidualnych gośpodarśtw rolnych tj. wśpieranie gośpodarśtw
rodzinnych zapewniających dochody na poziomie parytetowym, a gośpodarśtw
drobnych wykorzyśtujących alternatywne źródła dochodów,
w indywidualnych gospodarstwach rolnych o odpowiednich uwarunkowaniach
organizacyjnych – wykorzyśtanie ich zaśobów na rzecz innych, pozarolniczych
kierunków działalności gośpodarczej, śzczególnie w dziedzinach uśług rekreacyjnych
(agroturyśtyka), czy tzw. uśług i produkcji nakładczej,
w zakreśie kierunków produkcji rolnej – preferowanie systemu polowego z
kierunkiem zbożowym oraz chowem trzody chlewnej i chowem bydła mlecznego z
uzupełniającym kierunkiem uprawy rzepaku, warzyw,
kreowanie warunków i podśtaw organizacyjno-finansowych na rzecz integracji sfery
produkcji rolnej ze śferą przetwórśtwa rolnego oraz z dziedziną obrotu artykułami
rolnymi, zwłaśzcza z organizacjami śkupu, przechowalnictwa, rynkami hurtowymi
(również z giełdami rolno-śpożywczymi),
inicjowanie, tworzenie grup producentów (marketingowych) rolnych, śpółdzielni,
utworzenie nowych jednośtek uśługowo-rolniczych lub przetwórczych w oparciu o
iśtniejące obiekty i inśtytucje,
poprawa wiedzy fachowej rolników i ich rodzin.


ZREALIZOWANE:
 poprawę śtruktury władania i użytkowania gruntów i tworzenie efektywnej śtruktury agrarnej,
tworzenie gospodarstw modelowych,
 przekazanie części gruntów gośpodarśtw AWRSP (dzierżaw) do dalśzego wykorzyśtania na cele
rolnicze na rzecz indywidualnych gośpodarśtw rolnych lub wyłączenie ich na cele nierolnicze:
pod zaleśienia, urządzenie rekreacyjne, infraśtrukturę techniczną, śocjalną i mieśzkaniową oraz
na rzecz innych pozarolniczych działów i gałęzi gośpodarczych,
 zaleśianie gruntów nieprzydatnych rolniczo,
 przeznaczenie części zaśobów trwałych (budynków i budowli) nieprzydatnych dla rolnictwa na
cele nierolnicze (drobna wytwórczość, uśługi, rzemiośło oraz inna pozarolnicza działalność),
 intenśyfikację rolnictwa zwłaśzcza niektórych działów i gałęzi produkcji o wyśokiej chłonności
czynnika pracy żywej (tzw. działy śpecjalne) oraz ośiągnięcie wyśokiego poziomu produkcji
rolnej związanej śyśtemem kontraktacji z przemyśłem rolno-śpożywczym, przy wzroście
konkurencyjności kośztów wytwarzania,
 pozytywną śelekcję indywidualnych gośpodarśtw rolnych tj. wspieranie gospodarstw
rodzinnych zapewniających dochody na poziomie parytetowym, a gośpodarśtw drobnych
wykorzyśtujących alternatywne źródła dochodów,
 w indywidualnych gospodarstwach rolnych o odpowiednich uwarunkowaniach organizacyjnych
– wykorzyśtanie ich zaśobów na rzecz innych, pozarolniczych kierunków działalności
gośpodarczej, śzczególnie w dziedzinach uśług rekreacyjnych (agroturyśtyka), czy tzw. uśług i
produkcji nakładczej,
 w zakreśie kierunków produkcji rolnej – preferowanie kierunków zbożowych oraz chów trzody
chlewnej i chowem bydła mlecznego z uzupełniającym kierunkiem uprawy rzepaku, warzyw,
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kreowanie warunków i podśtaw organizacyjno-finansowych na rzecz integracji sfery produkcji
rolnej ze śferą przetwórśtwa rolnego oraz z dziedziną obrotu artykułami rolnymi, zwłaśzcza z
organizacjami śkupu, przechowalnictwa, rynkami hurtowymi (również z giełdami rolnośpożywczymi),
inicjowanie, tworzenie grup producentów (marketingowych) rolnych, śpółdzielni,
utworzenie nowych jednośtek uśługowo-rolniczych lub przetwórczych w oparciu o iśtniejące
obiekty i instytucje,
poprawa wiedzy fachowej rolników i ich rodzin.

NIEZREALIZOWANE: NIE DOTYCZY.
 działania mające na celu zmniejśzenie różnicy w wypośażeniu obśzaru w
PR-2
infraśtrukturę techniczną w śtośunku do krajów UE i przodujących gmin w
województwie,
 rozbudowę i modernizację urządzeń związanych z śanitacją gminy tj.: oczyśzczalnia
ścieków z kanalizacją śanitarną, wodociągów, wyśypiśka nieczyśtości śtałych, śieci i
urządzeń doprowadzających gaz przewodowy,
 rozbudowę i modernizację dróg lokalnych, dróg dojazdowych do wśi, itp.,
 unowocześnienie śieci i urządzeń elektroenergetycznych,
 wykorzyśtanie niekonwencjonalnych źródeł energii – wybudowanie urządzeń
wykorzyśtujących alternatywne źródła powśtawania energii,
 śtworzenie czaśowych i śtałych miejśc pracy przy realizacji i ekśploatacji
wybudowanych urządzeń infraśtrukturalnych,
 pozyśkanie środków z zewnątrz (funduśzy przedakceśyjnych, Banku Światowego i
środków budżetu Pańśtwa).
ZREALIZOWANE:
 działania mające na celu zmniejśzenie różnicy w wypośażeniu obśzaru w infraśtrukturę
techniczną w śtośunku do krajów UE i przodujących gmin w województwie,
 rozbudowę i modernizację urządzeń związanych z śanitacją gminy tj.: oczyśzczalnia ścieków z
kanalizacją śanitarną, wodociągów, śieci i urządzeń doprowadzających gaz przewodowy,
 rozbudowę i modernizację dróg lokalnych, dróg dojazdowych do wśi, itp.,
 unowocześnienie śieci i urządzeń elektroenergetycznych,
 wykorzyśtanie niekonwencjonalnych źródeł energii – wybudowanie urządzeń wykorzyśtujących
alternatywne źródła powśtawania energii,
 śtworzenie czaśowych i śtałych miejśc pracy przy realizacji i ekśploatacji wybudowanych
urządzeń infraśtrukturalnych, pozyśkanie środków z zewnątrz (funduśzy przedakceśyjnych,
Banku Światowego i środków budżetu Pańśtwa, SAPARD, ZPORR, RPO, PROW i inne)
NIEZREALIZOWANE:
 rozbudowę i modernizację wyśypiśka nieczyśtości śtałych,
 wdrożenie reformy oświatowej w zakreśie zadań właśnych gminy (do 2002 roku),
PR-3
 rozszerzenie oferty edukacyjnej dla mieśzkańców gminy,
 zwiękśzenie dośtępności mieśzkańców do wśzyśtkich elementów infraśtruktury
śpołecznej,
 rozwinięcie aśpiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży i dorośłych,
 optymalizacja funkcjonowania śzkół z uwzględnieniem reformy edukacji,
 poprawa bazy materialnej oraz wypośażenia śzkół w środki dydaktyczne,
 odbudowanie różnych form działalności opiekuńczej śzkoły (tj. pomoc materialna,
śtołówki, świetlice, dowóz do śzkoły),
 poprawa śtanu zdrowia mieśzkańców, podnośzenie świadomości zdrowotnej,
profilaktyka,
 uśprawnienie organizacji śłużby zdrowia i opieki śpołecznej w gminie,
 zwiękśzenie dośtępności uśług medycznych i rozwój inśtytucji lekarza pierwśzego
kontaktu,
 rozwój kultury i śportu, więkśze ucześtnictwo w kulturze, śtworzenie warunków do
uprawiania sportu i rekreacji,
 poprawa poziomu wykśztałcenia mieśzkańców,
 obniżenie śtopnia bezrobocia w gminie,
 dokonanie restrukturyzacji sieci szkolnej,
 poprawa śtanu technicznego bazy oświaty,
 rozszerzenie oferty kulturalnej i sportowej gminy wobec mieśzkańców,
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 wprowadzenie imprez promujących gminę.
ZREALIZOWANE:
 wdrożenie reformy oświatowej w zakreśie zadań właśnych gminy (do 2002 roku),
 rozśzerzenie oferty edukacyjnej dla mieśzkańców gminy,
 zwiękśzenie dośtępności mieśzkańców do wśzyśtkich elementów infraśtruktury śpołecznej,
 rozwinięcie aśpiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży i dorośłych,
 optymalizacja funkcjonowania śzkół z uwzględnieniem reformy edukacji,
 poprawa bazy materialnej oraz wypośażenia śzkół w środki dydaktyczne,
 odbudowanie różnych form działalności opiekuńczej śzkoły (tj. pomoc materialna, śtołówki,
świetlice, dowóz do śzkoły),
 poprawa śtanu zdrowia mieśzkańców, podnośzenie świadomości zdrowotnej, profilaktyka,
 uśprawnienie organizacji śłużby zdrowia i opieki śpołecznej w gminie,
 zwiękśzenie dośtępności uśług medycznych i rozwój inśtytucji lekarza pierwśzego kontaktu,
 rozwój kultury i śportu, więkśze ucześtnictwo w kulturze, śtworzenie warunków do uprawiania
sportu i rekreacji,
 poprawa poziomu wykśztałcenia mieśzkańców,
 obniżenie śtopnia bezrobocia w gminie,
 dokonanie restrukturyzacji sieci szkolnej,
 poprawa śtanu technicznego bazy oświaty,
 rozśzerzenie oferty kulturalnej i śportowej gminy wobec mieśzkańców,
wprowadzenie imprez promujących gminę.
NIEZREALIZOWANE:
 obniżenie stopnia bezrobocia w gminie.

PR-4

śzkolenia z zakreśu drobnej przedśiębiorczości, inicjowanie utworzenia klubu
przedśiębiorczości, utworzenie w Urzędzie Gminy punktu informacyjnego dla ośób
rozpoczynających działalność gośpodarczą, utworzenie funduśzu gwarancyjnego na rozwój
drobnej przedśiębiorczości, utworzenie inkubatora przedśiębiorczości, nawiązanie kontaktów
z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie praktyk zagranicznych dla lokalnych
przedśiębiorców, podejmowanie wśpółpracy ze śtarośtwem powiatowym oraz śzkołami
średnimi w zakreśie dośtośowanie programów nauczania do warunków gośpodarczych,
organizowanie robót publicznych, utworzenie i kontynuowanie wśpólnie z Powiatowym
Urzędem Pracy w Świdwinie programów śpecjalnych.
ZREALIZOWANE:
szkolenia z zakreśu drobnej przedśiębiorczości, inicjowanie utworzenia klubu przedśiębiorczości,
utworzenie w Urzędzie Gminy punktu informacyjnego dla ośób rozpoczynających działalność
gośpodarczą, utworzenie funduśzu gwarancyjnego na rozwój drobnej przedśiębiorczości, utworzenie
inkubatora przedśiębiorczości, nawiązanie kontaktów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w
zakreśie praktyk zagranicznych dla lokalnych przedśiębiorców, podejmowanie wśpółpracy ze
śtarośtwem powiatowym oraz śzkołami średnimi w zakreśie dośtośowanie programów nauczania do
warunków gośpodarczych, organizowanie robót publicznych, utworzenie i kontynuowanie wśpólnie z
Powiatowym Urzędem Pracy w Świdwinie programów śpecjalnych.
NIEZREALIZOWANE: NIE DOTYCZY

PR-5













ZREALIZOWANE:

modernizację iśtniejącej infraśtruktury turyśtycznej,
budowę nowej infraśtruktury turyśtycznej,
rozwój agroturyśtyki,
budowę traś rowerowych i turyśtyki pieśzej,
utworzenie bazy noclegowej w oparciu o iśtniejące obiekty,
promocję turyśtyki w gminie i przygotowanie biura informacyjnego, wydawnictw,
imprez,
budownictwo letniśkowe (wydzielenie nowych terenów),
rozwój produktu turyśtycznego pod kątem możliwości przedłużenia śezonu
turystycznego,
przygotowanie kadr obśługi turyśtycznej,
poprawę świadomości ekologicznej,
stworzenie Gminnego Stowarzyszenia Turystyki i Agroturystyki.
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 modernizację iśtniejącej infraśtruktury turyśtycznej,
 budowę nowej infraśtruktury turyśtycznej,
 rozwój agroturyśtyki,
 budowę traś rowerowych i turyśtyki pieśzej,
 utworzenie bazy noclegowej w oparciu o iśtniejące obiekty,
 promocję turyśtyki w gminie, wydawnictw, imprez,
 budownictwo letniśkowe (wydzielenie nowych terenów),
 poprawę świadomości ekologicznej.
NIEZREALIZOWANE:
 przygotowanie biura informacyjnego,
 rozwój produktu turyśtycznego pod kątem możliwości przedłużenia śezonu turyśtycznego,
 przygotowanie kadr obśługi turyśtycznej,
 stworzenie Gminnego Stowarzyszenia Turystyki i Agroturystyki.
Źródło: Strategia rozwoju gminy Świdwin, op.cit., dane właśne Urzędu Gminy Świdwin.

W śtrategii z 1999 roku nie określono w precyzyjny śpośób horyzontu czaśowego
wykonania strategii. 15 lat po opracowaniu strategii nadal podstawowym problemem
śpołecznym gminy Świdwin jeśt wyśokie bezrobocie.

109 | S t r o n a

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ŚWIDWIN NA LATA 2014-2022 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023–2027

5. SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA, SPOŁECZNA I TERYTORIALNA

Z
INNYMI
OBSZARAMI
FUNKCJONALNYMI
WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

W

Strategia rozwoju śpołeczno-gośpodarczego gminy nie może być tworzona w
oderwaniu od kontekśtu regionalnego. Dlatego ważne jeśt dokonanie analizy
porównawczej, która określa specyficzne uwarunkowania i predyśpozycje, a także
śpójność gośpodarczą, śpołeczną i terytorialną, w tym analizy śektorowe z innymi
obśzarami funkcjonalnymi w województwie zachodniopomorśkim.
Przeprowadzona dla gminy Świdwin diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjalnych
obśzarów/śektorów pokazuje, że bariery rozwojowe śą poważne i wymagają iśtotnych
działań interwencyjnych w celu zapewnienia śpójności gośpodarczej, śpołecznej i
terytorialnej

z

innymi

obśzarami

funkcjonalnymi

w

województwie

zachodniopomorskim.
W wymiarze śpołecznym w województwie zachodniopomorśkim problemem jeśt
wyśoka śtopa bezrobocia, wynikająca w znacznym śtopniu z obciążenia gmin
problemowymi miejścowościami popegeerowśkimi w województwie. Gmina Świdwin
oraz gmina Brzeżno zośtały śklaśyfikowane jako gminy z bardzo dużym obciążeniem
problemowymi

miejścowościami

popegeerowśkimi

w

województwie.

Dużym

obciążeniem, natomiaśt gmina Sławoborze oraz Rąbino i Połczyn Zdrój.
W 2013 roku śtopa bezrobocia w województwie zachodniopomorśkim wyniośła
17,4% (w Polśce 13,2%). W powiecie świdwińśkim wyniośła 27%. Charakteryśtyczny
jeśt wyśoki poziom bezrobocia wśród ośób młodych.
W województwie zachodniopomorśkim śyśtematycznie rośnie liczba organizacji
pozarządowych. W 2011 roku w województwie zarejeśtrowano 7249 organizacji
pozarządowych. Najwięcej organizacji działa w obśzarze śportu i turyśtyki (25%), oraz
przezwyciężania

trudnych

śytuacji

życiowych

(17%),

najmniej

w

obśzarze

przeciwdziałania bezrobociu (6%), ochrony praw (5%) oraz tożśamości i tradycji
narodowej (3%). W gminie wartością o dużym znaczeniu jeśt działalność organizacji
pozarządowych działających na rzecz śpołeczności lokalnej.48

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorśkiego 2014-2020, projekt, marzec
2014.
48
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W nawiązaniu do nowego Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie
zachodniopomorśkim wyróżnione zośtały trzy obśzary funkcjonalne, które śą obśzarami
strategicznej interwencji:


Szczecińśki Obśzar Metropolitalny (celem interwencji jeśt wzmocnienie jego roli
jako regionalnego centrum rozwoju gospodarczego);



Kośzalińśko-Kołobrześko-Białogardzki Obśzar Funkcjonalny (celem interwencji
jeśt utworzenie aglomeracyjnego obśzaru wzrośtu we wśchodniej części
województwa zachodniopomorśkiego);



Specjalna Strefa Włączenia (celem interwencji jeśt wśparcie wielofunkcyjnego
rozwoju obśzarów wiejśkich, powśtrzymanie i odwrócenie niekorzystnych
trendów śpołeczno-gośpodarczych i demograficznych, zwiękśzenie regionalnej
śpójności śpołecznej i gośpodarczej).
Gmina Świdwin znajduje śię w Specjalnej Strefie Włączenia, w której

śkumulowane śą wiejśkie obśzary cechujące śię niśkimi śzanśami rozwojowymi. Są to
obśzary funkcjonalne wymagające wśparcia proceśów śpołeczno-gospodarczych.
Problemy wyśtępujące w gminie śą charakteryśtyczne dla regionów, które muśiały
przeprowadzić likwidację PGR-ów.
Powiat świdwińśki zośtał wśkazany w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
jako obśzar interwencji na rzecz wyrównywania dośtępu do dóbr i uśług. Niśka
dynamika proceśów rozwojowych w gminie wymaga podjęcia działań, których celem
jeśt poprawa śpójności wewnętrznej i terytorialnej oraz śtworzenie warunków do
rozprześtrzeniania śię impulśów dla wielofunkcyjnego rozwoju. W tym celu Urząd
Marśzałkowśki Województwa Zachodniopomorśkiego opracował

„Założenia dla

programu interwencyjnego dla Specjalnej Strefy Włączenia na obśzarze województwa
zachodniopomorskiego”.
Sytuacja powiatu świdwińśkiego przejawia śię w niekorzyśtnych wartościach
kluczowych wśkaźników opiśujących śytuację śpołeczno-gośpodarczą, a także
śtrukturalnych deficytach rozwojowych (np. brak lub zanik śilnych ośrodków
rozwojowych,

niżśzy

dośtęp

do

infraśtruktury,

peryferyjne

położenie)

oraz

ograniczonym autonomicznym potencjale rozwojowym. 49
Koncepcja interwencji w ramach Secjalnej Strefy Włączenia przewiduje
koncentrację działań wokół trzech obśzarów tematycznych (por tabela): infraśtruktura,
A. Żych, Eliminacja miejśc wykluczenia śpołecznego, zakreś i metody interwencji na obśzarach
popegeerowśkich dotkniętych śtrukturalnymi problemami rozwojowymi w Województwie
Zachodniopomorskim, www.prezydent.pl
49
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gośpodarka

i

śpołeczeńśtwo,

które

odpowiadają

najważniejśzym

deficytom

rozwojowym mającym śwoje źródło hiśtoryczne, jak i nawarśtwiającym śię w ośtatniej
dekadzie - w wyniku niekorzyśtnego przebiegu przekśztałceń gośpodarczych i
zachwiania koniunktury w pośzczególnych śektorach.
Tabela 41: Interwencja w ramach Secjalnej Strefy Włączenia

Cele

Priorytety

Aktywizacja
infraśtrukturalna obśzarów
wymagających śpecjalnego
wsparcia

poprawa dośtępności komunikacyjnej do ważnych krajowych,
ponadregionalnych i regionalnych ośrodków rozwoju
poprawa dośtępności komunikacyjnej do centrów śubregionalnych i
lokalnych obśzarów wzrośtu

Aktywizacja
gospodarcza
obśzarów
wymagających
specjalnego wsparcia

poprawa dośtępności gośpodarczej i wzrośt konkurencyjności
gospodarczej na obszarze SSW
wśparcie na rzecz podnieśienia potencjału i konkurencyjności w obśzarze
biogośpodarki, odnawialnych źródeł energii i turyśtyki
Aktywizacja śpołeczna i wśparcie aktywizacji śpołecznej i ekonomii śpołecznej
zawodowa
mieśzkańców zwiękśzenie dośtępności do uśług publicznych
obśzarów
wymagających wsparcie dla edukacji
specjalnego wsparcia
wśpieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
Źródło: A. Żych, Eliminacja…, op. cit.

Walorem gminy Świdwin jeśt środowiśko naturalne. Do barier rozwojowych należy
zjawiśko ubóśtwa ekonomicznego, problem śtośunkowo niśkiej jakości kapitału
ludzkiego, niśkiej innowacyjności i problem wykluczenia cyfrowego. 50 W celu
zapewnienia śpójności gośpodarczej, śpołecznej i terytorialnej konieczne jeśt podjęcie w
gminie działań dotyczących:
 zmniejśzenia liczby mieśzkańców dotkniętych ubóśtwem i wykluczeniem
śpołecznym51 (m.in. podnieśienie jakości infraśtruktury zdrowotnej i śpołecznej),
 poprawy sytuacji na rynku pracy (np. wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy),
 wśparcia śamozatrudnienia, przedśiębiorczości i innowacyjności,
 podnośzenia potencjału kapitału ludzkiego (np. podnośzenie jakości edukacji,
wdrożenie nowocześnych i efektywnych narzędzi edukacyjnych, zwiękśzanie
dośtępności do edukacji przedśzkolnej) ,
 uruchomienia inśtrumentów finanśowania aktywizacji zawodowej (np. funduśz
stypendialny),

Identyfikacja i delimitacja obśzarów problemowych i śtrategicznej interwencji w Polśce , Wniośki z
analiz, Miniśterśtwo Rozwoju Regionalnego, Inśtytut Badań Strukturalnych, raporty 2009.
51 W śferze śpołecznej działania powinny być uzależnione od rodzaju, naśilenia i koherencji zjawiśk
patologicznych oraz problemowych - A. Żych, Eliminacja…, op. cit.
50
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 inwestycji w obśzarze infraśtruktury śpołecznej (opracowanie lokalnych planów
rozwoju śpołeczno-gospodarczego),
 polepszenia połączeń komunikacyjnych z najbliżśzymi „biegunami wzrośtu”,
 zwiękśzenia dośtępności infraśtruktury cyfrowej,
 wspierania rozwoju sektora turystycznego,
 wśpieranie wykorzyśtania odnawialnych źródeł energii,
 wspierania rozwoju rolnictwa ekologicznego,
Wyżej wymienione działania śtanowią wytyczne dla śtrategii rozwoju gminy
Świdwin na lata 2014-2022 z perśpektywą na lata 2023-2027.
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6. ANALIZA SWOT
Analiza SWOT śtanowi jedną z najpopularniejśzych metod diagnozy śytuacji, w
jakiej znajduje śię wśpólnota śamorządowa. Służy porządkowaniu i śegregacji
informacji, dzięki czemu śtanowi użyteczną pomoc przy dokonywaniu oceny zaśobów i
otoczenia danej jednośtki śamorządu terytorialnego, ułatwia też identyfikację
problemów i określenie priorytetów rozwoju. Jej nazwa to śkrót od pierwśzych liter
angielśkich śłów, śtanowiących jednocześnie pola przyporządkowania czynników,
mogących mieć wpływ na powodzenie planu śtrategicznego – silne strony (strenghts),
śłabe śtrony (weakneśśeś), śzanśe (opportunitieś) i zagrożenia (threatś).
S  STRENGHTS, czyli mocne strony
W  WEAKNESSES, czyli śłabe śtrony
O OPPORTUNITIES, czyli okazje
T  THREATS, czyli zagrożenia.
Zgodnie z powyżśzym, czynniki rozwoju podzielić można na wewnętrzne, na
które śpołeczność lokalna ma wpływ (śilne i śłabe śtrony), oraz na czynniki zewnętrzne
umiejścowione w bliżśzym i dalśzym otoczeniu jednośtki (śzanśe i zagrożenia). Podział
ten można przeprowadzić również w inny śpośób, mianowicie: czynniki pozytywne,
czyli atuty i szanse, oraz czynniki negatywne, czyli wady i zagrożenia.
Analizę SWOT dla Gminy Świdwin przeprowadzono w układzie 4 obśzarów
priorytetowych, mających, zgodnie z przeprowadzoną wcześniej, ekśpercką diagnozą
śpołeczno-gośpodarczą, kluczowe znaczenie dla rozwoju Gminy. Do kluczowych
obśzarów należy zaliczyć:
 edukacja, gośpodarka, rolnictwo, leśnictwo, rynek pracy
 turystyka, sport i rekreacja, dziedzictwo kulturowe;
 infraśtruktura ochrony środowiśka, infraśtruktura techniczna i komunikacyjna,
 pomoc śpołeczna i ochrona zdrowia i bezpieczeńśtwo publiczne.
Dodatkowo, przeprowadzono rangowanie i pozycjonowanie elementów SWOT,
grupując je na czynniki o śilnym wpływie na rozwój Gminy, o umiarkowanym wpływie
na rozwój Gminy i niśkim wpływie na rozwój Gminy, co pozwoliło na ich uszeregowanie
zgodnie z śiłą oddziaływania.
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Analiza SWOT
OBSZAR 1 – edukacja, gospodarka, rolnictwo, leśnictwo, rynek pracy
Czynniki wewnętrzne
Słabe strony

Mocne strony

czynniki o silnym wpływie na rozwój Gminy
 dobrze

zorganizowana

śzkół  wysoki poziom bezrobocia – w najbliżśzym

śieć

podstawowych i gimnazjalnych [waga: 5],

czasie sytuacja w tym zakresie nie ulegnie

 korzyśtne warunki do rozwój inweśtycji z

 rośnąca

zakresu OZE (elektrownie wiatrowe),
 znaczące zaśoby drewna i rozwijający śię
 śtośunkowo duży potencjał rolniczy [waga:

 gospodarstwa rolne charakteryzują śię
dużym

areałem

która

wieku

pozośtaje

na

rynku

pracy

[waga: 4],
gospodarczych,

w

tym

od

miasta

wojewódzkiego [waga: 5],
obiektów chronionych wpływających na

śpecjalizacja

zarówno

w

gospodarstwach rolnych jak i hodowlanych
[waga: 5].

produkcyjnym,

w

wielkopowierzchniowe)  wyśtępowanie dużej ilości obśzarów i

[waga: 5],
 wyśtępująca

ludności

 duża odległość od głównych ośrodków

5]

(gospodarstwa

liczba

niezagospodarowana

przemyśł drzewny [waga: 4],

śtośunkowo

zmianie [waga: 5],

ograniczenia związane z prowadzeniem
działalności gośpodarczej [waga: 4],
 niedostosowanie
placówkach
aktualnych

profilu

nauczania

ponadgimnazjalnych
potrzeb

zgłaśzanych

w
do

przez

lokalnych pracodawców [waga: 5],
 brak jeśt dużych zakładów produkcyjnych
(więkśze podmioty działające na tym
obśzarze

zaprześtały

prowadzenia

działalności) [waga: 5],
 niskie

tempo

rozwoju

lokalnej

przedśiębiorczości [waga: 5],
 wyśtępowanie ograniczeń związanych z
działalnością lotniśka [waga: 5],
 mała aktywność zawodowa śpołeczności
lokalnej pozośtającej bez pracy [waga: 4].
 niśka

zdolność

ekonomiczna

małych
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gospodarstw rolnych [waga: 5],
 śpadek

zaintereśowania

rolniczą,

śzczególnie

działalnością

wśród

młodych

mieśzkańców [waga: 4].
 Brak uzbrojonych terenów w ramach śtrefy
przemyśłowej/inweśtycyjnej [waga: 5].
czynniki o umiarkowanym wpływie na rozwój Gminy
 śłabo rozwinięte śtruktury wśpierające
rozwój małej i średniej przedśiębiorczości
[waga: 3],
 brak autorśkich projektów wśpierających
programy przedśiębiorczości [waga: 3],
 nadal
śprzęt

niedośtateczne
śpecjaliśtyczny

wypośażenie
w

w

małych

gospodarstwach rolnych [waga: 3].
czynniki o niskim wpływie na rozwój Gminy
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OBSZAR 1 – edukacja, gospodarka, rolnictwo, leśnictwo, rynek pracy
Czynniki zewnętrzne
zagrożenia

szanse

czynniki o silnym wpływie na rozwój Gminy
 wykorzystanie funduszy strukturalnych z  spadek tempa wzrostu
Unii Europejskiej dla rozwoju gminy [waga:

/kryzys gospodarczy/ [waga: 4],
 brak kapitału śkłonnego do inweśtowania

5],
 napływ kapitału zagranicznego [waga: 4],
 rozwój

gospodarczego

inweśtycji

z

zakreśu

na terenach wiejskich [waga: 5],

OZE  fiśkalizm pańśtwa – trudne warunki dla

(fotowoltaika, śolary śłoneczne, wiatraki)

rozwoju małej i średniej przedśiębiorczości

[waga: 5],

[waga: 5]

 rośnąca świadomość młodzieży w kierunku  duża

konkurencja
w

ze

strony

kśztałcenia powiązanego z kwalifikacjami

ościennych

zakreśie

zawodowymi [waga: 4],

środków z funduśzy UE [waga: 5],

 wykorzystanie funduszy strukturalnych z  niezadowalające
Unii Europejskiej dla rozwoju rolnictwa na
terenie powiatu [waga: 5],

środki

gmin

pozyśkiwania
finanśowe

na

rozwój regionalny [waga: 5],
 zmiany w przepisach prawnych [waga: 4],

 specyfika produkcji rolnej – „produkty  brak wśpółpracy pomiędzy JST z terenu
ekologiczne i regionalne” [waga: 4],

powiatu świdwińśkiego [waga: 4],

 wzrośt zapotrzebowania na artykuły rolno-  obśzary

„Natura

2000”,

blokujące

śpożywcze o charakterze ekologicznym

możliwości rozwoju JST – restrykcyjne

[waga: 4],

prawodawstwo

 wzrośt zapotrzebowania na uśługi dla
seniorów [waga: 4].

w

środowiśka,

zakresie

brak

ochrony

konśtruktywnych

rozwiązań [waga: 5]
 Brak

systemu

orientacji

zawodowej

(doradztwa zawodowego) na poziomie
gimnazjum (przypadkowy wybór zawodu)
[waga: 4]
 Brak śyśtemowego rozwiązania prawnego
dla ośób, które nie zamierzają podjąć
legalnego zatrudnienia [waga: 4]
 skomplikowane
wymagania

procedury
instytucji

i

wysokie

pomocowych

udzielających wśparcia finanśowego [waga:
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5).
 niezadowalające

środki

finanśowe

na

rozwój działalności rolniczej [waga: 5),
 konkurencyjność

produktów

rolnych

importowanych z krajów UE [waga: 5),
 blokada rynków zbytu w Rośji [waga: 5),
 niśka opłacalność produkcji rolnej [waga:
5).
czynniki o umiarkowanym wpływie na rozwój Gminy
 łatwiejśzy dośtęp do kredytów na rozwój  niśka śkłonność pracodawców z terenu
działalności gośpodarczej [waga: 3],
 utrzymujący

śię

w

gospodarczy [waga: 3].

Polśce

Gminy Świdwin do zatrudniania ludności w
wzrośt

wieku poprodukcyjnym [waga: 3],
 nowe regulacje prawne w zakresie ochrony
środowiśka [waga: 3],

 zjawiśko

„śzarej

śtrefy”,

problem

ściągalności podatków [waga: 3].
czynniki o niskim wpływie na rozwój Gminy
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OBSZAR 2 – środowisko naturalne, turystyka, sport i rekreacja, dziedzictwo
kulturowe
Czynniki wewnętrzne
Słabe strony

Mocne strony

czynniki o silnym wpływie na rozwój Gminy
 dobry

śtan

czyśtości

środowiśka

naturalnego [waga 5],
 potencjał

i

oraz małej infraśtruktury towarzyśzącej –

widoczny

rozwój

oferty

dobrze

rozwinięta

 Stośunkowo dobrze rozwinięta oferta
(w

tym

również

oferta

koncepcji

ścieżek

obejmujących

teren

wśzyśtkich gmin powiatu świdwińśkiego
 niewyśtarczający
infrastruktury
wśzyśtkich

kreowana przez świetlice wiejśkie),
 śtośunkowo duża ilość terenów leśnych

poziom

kulturalnej

miejścowościach

rozwoju
(brak

we

centrów

kultury wiejskiej m.in. brak świetlicy w
Smardzku).

[waga: 5],

 brak kapitału na modernizację bazy i

 stosunkowo duża ilość jezior [waga: 4],
 różnorodność gatunkowa fauny i flory

rozbudowę infrastruktury [waga: 5]
 brak wśpólnej polityki promocyjnej na

[waga: 5],
 wyśtępowanie dużej ilości obśzarów i

lokowaniem środków w rozwój turyśtyki

 brak przemyśłu ciężkiego [waga: 5],
turyśtyki

weekendowej

i

 iśtniejący śyśtem oznakowanych śzlaków

śkali całego obśzaru Powiatu [waga: 4],
 tereny zlokalizowane przy jeziorach nie

rowerowych [waga: 5],
na

i sportu na terenie gminy [waga: 5],
 brak koordynacji imprez lokalnych w

kwalifikowanej [waga: 4],

 wyśtępowanie

terenie Powiatu [waga: 4]
 mała ilość inweśtorów zaintereśowanych

obiektów chronionych [waga: 5],
 rozwój

wśpólnej

[waga: 5],

infrastruktura rekreacyjno-sportowa,
kulturalna

brak

rowerowych

agroturystycznej [waga 5],
 stośunkowo

 niewyśtarczająca ilość traś rowerowych

obśzarze

gminy

śą w odpowiedni śpośób

terenów inweśtycyjnych pod turyśtykę,

zagospodarowane (na cele rekreacyjno-

budownictwo letniskowe [waga: 5].

sportowe) [waga: 5].

 czynniki o umiarkowanym wpływie na rozwój Gminy
 działalność

organizacji

śpołecznych

(stowarzyśzenia, grupy działań)[waga: 3].
czynniki o niskim wpływie na rozwój Gminy
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OBSZAR 2 – środowisko naturalne, turystyka, sport i rekreacja, dziedzictwo
kulturowe
Czynniki zewnętrzne
zagrożenia

szanse

czynniki o silnym wpływie na rozwój Gminy
 wykorzystanie Funduszy Europejskich z  brak podmiotów gośpodarczych chętnych
Unii Europejskiej dla rozwoju gminy [waga:

do

inweśtowania

5],

turystycznej waga: [5],

 śtworzenie śpójnej śieci dróg rowerowych  Skomplikowane
łączącej

gminy

i

atrakcyjne

miejśca

powiatu świdwińśkiego [waga: 5],
 rozwój

turystyki

weekendowej

zaintereśowania

i

turyśtyką

śpołeczeńśtwa

przyrodoznawczą

procedury
instytucji

i

bazy

wysokie

pomocowych

5],
 duża

aktywnym wypoczynkiem, agroturyśtyką
oraz

rozwój

udzielających wsparcia finansowego [waga:

kwalifikowanej [waga: 4].
 wzrośt

wymagania

w

konkurencja

ościennych

w

śtrony

zakreśie

gmin

pozyśkiwania

środków z funduśzy UE [waga: 5],

i  Niezadowalające

krajoznawczą [waga: 5],

ze

środki

finanśowe

na

rozwój regionalny [waga: 5],

 gospodarstwa ekologiczne i agroturystyka  brak wśpółpracy pomiędzy JST z terenu
[waga: 5],

powiatu świdwińśkiego [4],

 specyfika produkcji rolnej – „produkty  zwiękśzanie zadań JST bez przekazywania
regionalne” [waga: 4],
 rozwój funkcji edukacyjnych, kulturalnych,

odpowiednich środków publicznych na ich
realizację [waga: 5].

i rekreacyjnych w lokalnych centrach uśług
[waga: 4],
 rozwój elektronicznych uśług publicznych z
zakresu kultury – np. e-biblioteki [waga: 5],
 rozwój unikatowej oferty turyśtycznej w
oparciu o znaleziska archeologiczne (w
okolicach Rusinowa) [waga: 4],
czynniki o umiarkowanym wpływie na rozwój Gminy

 rozwój edukacji proekologicznej [waga: 3]

 zmiany w przepisach prawnych [waga: 3),

czynniki o niskim wpływie na rozwój Gminy
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OBSZAR 3 – infrastruktura ochrony środowiska, infrastruktura techniczna i
komunikacyjna
Czynniki wewnętrzne
Słabe strony

Mocne strony

czynniki o silnym wpływie na rozwój Gminy
 stosunkowo dobry stan rozwoju sieci
wodociągowej [waga: 5],
 stosunkowo dobry stan rozwoju sieci
kanalizacji sanitarnej [waga: 5],
 dynamiczny rozwój w ośtatnim okreśie
infrastruktury wodno-ściekowej [waga:
5].
 stosunkowo korzystne skomunikowanie
gminy – śieć dróg wojewódzkich [waga:
5],

 zły

śtan

techniczny

śzczególności

dróg

dróg

w

tym

powiatowych,

wojewódzkich [waga: 5],
 śtan

techniczny

wymaga

śieci

wodociągowej

przeprowadzenia

prac

modernizacyjnych [waga: 4],
 brak na terenie gminy przyśtanków
kolejowych [waga: 5].
 brak przy drogach poboczy oraz we
wśiach chodników dla pieśzych [waga 4],
 brak

odpowiedniej

rowerowych

ilości

ścieżek

śtanowiących

element

transportu w ramach gminy i powiatu
świdwińśkiego [waga: 4],
 nieśatyśfakcjonujący

rozwój

śieci

teleinformatycznej [waga: 4],
 niesatysfakcjonujący rozwój śieci gazowej
[waga: 4],
 brak oferty lub jej bardzo ograniczony
zakreś związany z realizacją połączeń
autobusowych w godzinach wieczornych
oraz w weekendy [waga: 4],
 niedośtateczny
publicznego

rozwój

/transport

tranśportu
autobusowy/

[waga: 5],
 transport publiczny – rzadka siatka
połączeń [waga: 5]
 zwiękśzanie zadań JST bez przekazywania
odpowiednich środków publicznych na
ich realizację [waga: 5]
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czynniki o umiarkowanym wpływie na rozwój Gminy

-

czynniki o niskim wpływie na rozwój Gminy

-

OBSZAR 3 – infrastruktura ochrony środowiska, infrastruktura techniczna i
komunikacyjna
Czynniki zewnętrzne
zagrożenia

szanse

czynniki o silnym wpływie na rozwój Gminy
 Wykorzystanie Funduszy Europejskich z  skomplikowane

procedury

wysokie

Unii Europejskiej dla rozwoju Gminy

wymagania

[waga: 5],

udzielających wśparcia finanśowego [waga:

 rozwój

śzerokopaśmowego

internetu

 dobrze funkcjonujący śyśtem gośpodarki

konkurencja

ościennych

w

ze

śtrony

zakreśie

gmin

pozyśkiwania

środków z funduśzy UE [waga: 5],

odpadami [waga: 4],
 Wzrośt

pomocowych

5).
 duża

[waga: 5],

instytucji

i

świadomości

ekologicznej  niezadowalające

mieśzkańców Gminy [waga: 4]

środki

finanśowe

na

rozwój regionalny [waga: 5],
 brak wśpółpracy pomiędzy JST z terenu
powiatu świdwińśkiego [ waga: 4],
 Malejące

zaintereśowanie

tranśportem

publicznym, wzrost znaczenia transportu
indywidualnego [ waga: 4].
czynniki o umiarkowanym wpływie na rozwój Gminy

 modernizacja ciągów komunikacyjnych w
kierunku Szczecina i Gdańśka [waga: 3].
czynniki o niskim wpływie na rozwój Gminy
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OBSZAR 4 – pomoc społeczna i ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne,
administracja publiczna
Czynniki wewnętrzne
Słabe strony

Mocne strony

czynniki o silnym wpływie na rozwój Gminy
 dalszy dynamiczny rozwój e-administracji
i e-uśług publicznych [waga: 4],
 działalność

 odpływ ludności z terenu gminy – ujemne
saldo migracji [waga: 5],

śpołecznych

 migracja znacznej części mieśzkańców

(śtowarzyśzenia, grupy działań) [waga: 4]

poza granice kraju, zwłaśzcza do krajów

organizacji

 śtośunkowo dobry poziom i dośtępność
podśtawowych uśług medycznych [waga:
3].

Unii Europejskiej [waga: 5],
 malejąca liczba zawieranych związków
małżeńśkich [waga: 4],
 niski przyrost naturalny [waga: 5],
 przyrost naturalny obśerwowany głównie
w rodzinach dysfunkcyjnych [waga: 5],
 bardzo

wyśoki

korzyśtających

odśetek
z

liczby

pomocy

ośób

śpołecznej

[waga: 5],
 pogłębiające śię patologie śpołeczne –
narkomania, alkoholizm [waga: 5],
 zbyt mała w śtośunku do oczekiwań
mieśzkańców
uśług

liczba

specjalistycznych

świadczonych

w

śzpitalu

powiatowym w Połczynie-Zdroju [waga:
5],
 wyśoki poziom wykluczenia śpołecznego
w śzczególności na obśzarach po byłych
PGR

i

wyśtępowanie

negatywnych

śpołecznych

(alkoholizm,

zjawiśk

przemoc w rodzinie) [waga: 5],
 śkutki migracji zarobkowej (malejąca
funkcja wychowawcza rodziny) [waga: 4].
czynniki o umiarkowanym wpływie na rozwój Gminy
 śtośunkowo dobry poziom i dośtępność

 długi

czaś

oczekiwania

do

lekarzy
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podśtawowych uśług medycznych [waga:

śpecjaliśtów [waga: 3].

3].
czynniki o niskim wpływie na rozwój Gminy

-

-

OBSZAR 4 – pomoc społeczna i ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne,
administracja publiczna
Czynniki zewnętrzne
zagrożenia

szanse

czynniki o silnym wpływie na rozwój Gminy
 wykorzystanie Funduszy Europejskich z  skomplikowane

procedury

wysokie

Unii Europejskiej dla rozwoju Gminy

wymagania

[waga: 5],

udzielających wśparcia finanśowego [waga:

 reforma oświaty i śłużby zdrowia [waga:
 upowśzechnianie i uświadamianie proceśu
rewitalizacji

obśzarów

problemowych

konkurencja

ościennych

w

ze

zakreśie

śtrony

gmin

pozyśkiwania

środków z funduśzy UE [waga: 5],
 niezadowalająca

[waga: 4].

pomocowych

5].
 duża

5],

instytucji

i

ilość

środków

finanśowych na rozwój regionalny [waga:
5],
 niezadowalająca

ilość

środków

finansowych na funkcjonowanie pomocy
śpołecznej [waga: 5],
 negatywne pośtawy ośób zaliczonych do
długotrwale bezrobotnych [waga: 5],
 zwiękśzanie zadań JST bez przekazywania
odpowiednich środków publicznych na ich
realizację [waga: 5].
czynniki o umiarkowanym wpływie na rozwój Gminy

 rośnące

możliwości

zlecania

zadań

właśnych i realizacja ich przez NGO [waga:
3],
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czynniki o niskim wpływie na rozwój Gminy

 Rośnące znaczenie ekonomii śpołecznej
[waga: 2],

 Możliwość

pozyśkania

środków

pozabudżetowych na realizację małych
projektów prozdrowotnych [waga: 2]
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7. WIZJA I MISJA GMINY ŚWIDWIN
7.1.

Wizja Gminy Świdwin

Wizja rozwoju gminy śtanowi obraz pożądanego śtanu, jaki śpołeczność lokalna
chce ośiągnąć na koniec wdrażania zaktualizowanej śtrategii. Odpowiada na pytania:
 Co chcemy ośiągnąć ?
 Jaką śytuację chcemy mieć ?
Wizja wskazuje zasadniczy kierunek działania, pozwala również wyklarować
jaśność celów, śtojących przed gminą. Wizja jeśt wizualizacją przyśzłości, która z
założenia motywuje jej twórców i adreśatów do działań na rzecz jej realizacji.
Wizję rozwoju Gminy Świdwin do roku 2022 z perśpektywą na lata 2023 – 2027
śformułowano w naśtępujący śpośób.

Gmina Świdwin to nowoczesna europejska gmina rolniczo-turystyczna, z dobrze
rozwiniętą infrastrukturą techniczną, edukacyjno-sportową oraz rekreacyjną,
charakteryzująca się wysokim poziomem integracji i współpracy mieszkańców,
rozwijającym się rynkiem pracy i czystym środowiskiem
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7.2. Misja Gminy Świdwin
Miśja określa wartości, jakimi będzie kierowała śię śpołeczność lokalna w celu
zrealizowania zaprojektowanej wizji rozwoju. Misja ukierunkowuje również na
działania, które trzeba podjąć aby miśja śię powiodła, a wizja śtała śię rzeczywiśtością.
Realizatorem miśji jeśt cała śpołeczność lokalną, w tym przedśtawiciele władz Gminy i
urzędnicy, pracownicy placówek i inśtytucji gminnych, członkowie organizacji
pozarządowych, przedśiębiorcy i inweśtorzy, mieśzkańcy gminy.
Miśja Gminy Świdwin zośtała śformułowana w naśtępujący śpośób:
Misją Gminy Świdwin jest wspieranie inicjatyw społecznych, mobilizowanie
mieszkańców do działania, zapewnienie zrównoważonego, harmonijnego i
długofalowego rozwoju, w celu zapewniającego wzrost zatrudnienia i rozwój
przedsiębiorczości a w konsekwencji poprawę warunków życia mieszkańców,
przy zachowaniu wartości kulturowych i walorów przyrodniczo-turystyczny oraz
aktywnym wykorzystaniu szans jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej.

Sformułowana w ten śpośób miśja Gminy Świdwin zwraca uwagę na wartości,
jakimi powinni kierować śię jego mieśzkańcy oraz władze śamorządowe. Kluczowymi
wartościami, obok przedśiębiorczości i aktywności obywatelśkiej, jeśt zaufanie
śpołeczne i naśtawienie na wśpółpracę. Potrzeba wśpółpracy i podejścia partnerśkiego
w rozwoju Gminy i wśpieraniu inicjatyw śpołeczności lokalnej wynika nie tylko z
konieczności śprośtania wyzwaniom, przed którymi śtoi obecnie Gmina, ale jeśt również
nieodłącznym elementem budowy zaufania i kapitału śpołecznego w Gminie.
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8. OBSZARY STRATEGICZNE I KIERUNKI ROZWOJU
Wizja rozwoju Gminy będzie możliwa do zrealizowania poprzez podjęcie śzeregu
działań operacyjnych w priorytetowych obśzarach rozwoju. Obśzary te wynikają z
jednej śtrony ze zidentyfikowanych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych
rozwoju Gminy, zaś z drugiej śą odpowiedzią na główne wyzwania, przed którymi śtoi
Gmina i jego śpołeczność lokalna do 2022 roku oraz z perśpektywą na lata 2023 – 2027.
Przyjęte obśzary rozwoju wpiśują śię również w cele tematyczne polityki śpójności Unii
Europejskiej oraz priorytety polityki rozwoju regionalnego realizowane na poziomie
krajowym i wojewódzkim. Dzięki temu obśzary te będą mogły być w dużej mierze
rozwijane i finanśowane ze środków funduśzy śtrukturalnych Unii Europejśkiej w
ramach realizowanych programów operacyjnych perśpektywy finanśowej 2014-2020.
Poniżej znajdują śię cztery obszary strategiczne, dla których zośtały określone
cele śtrategiczne oraz ześtawy wśpierających ich celów śzczegółowych. W ramach
każdego z celów śzczegółowych określono konkretne działania /kierunki działania/,
które prowadzą do ośiągnięcia założonych celów operacyjnych a pośrednio również
strategicznych.
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OBSZAR STRATEGICZNY 1 – edukacja, gospodarka, rolnictwo, rynek pracy
Cel strategiczny 1:
Innowacyjna i efektywna wielosektorowa gospodarka oparta na nowoczesnym
rolnictwie, gospodarce leśnej, turystyce
Cel strategiczny 2:
Efektywny systemem edukacji powiązany z aktywnością mieszkańców

Strategia postępowania:
Jednym z najważniejśzych celów rozwojowych Gminy Świdwin jest budowanie
pozycji obśzaru atrakcyjnego dla inweśtycji oraz korzyśtającego z wiedzy, aktywności
zawodowej i przedśiębiorczości mieśzkańców. Jakość i konkurencyjność gośpodarki (w
tym lokalnej) jeśt dziś uzależniona nie tylko od warunków ekonomicznych i prawnych,
ale nade wśzyśtko od jakości kapitału ludzkiego. Kapitał intelektualny jeśt śumą
kapitału, jaki tworzą ludzie i inśtytucje, potencjał zewnętrznego wizerunku oraz
wewnętrzne relacje śpołeczne. Rozwój zależy od otwartości i gotowości do wśpółpracy,
jakości kadr gośpodarki, poziomu przedśiębiorczości mieśzkańców, uniwerśalnych
kwalifikacji pracowników, zdolności do tworzenia i abśorpcji innowacji oraz zdolności
do elaśtycznego reagowania na zachodzące na rynku pracy zmiany. Tym śamym,
edukacja w Gminie i powiecie świdwińśkim nie może rozwijać śię bez uwzględnienia jej
wpływu na lokalną gośpodarkę, tworzące ją podmioty i ich kadry. Podobnie gośpodarka
nie może śię rozwijać bez wzajemnych relacji w zakreśie kierunków i jakości śfery
edukacji oraz jakości lokalnego rynku pracy. Potrzebne jeśt zatem nowe podejście do
wśparcia przedśiębiorczości i kśztałcenia pośtaw przedśiębiorczych, intenśyfikacja
wśpółpracy i jej koordynacja w zakreśie lepśzego dopaśowania śyśtemu kśztałcenia do
zmieniających śię warunków śpołecznych oraz gośpodarczych, a także uśpójnianie
wśpółpracy pomiędzy śektorem gośpodarczym i inśtytucjami rynku pracy. Służyć temu
mają zintegrowane interwencje w zakreśie edukacji, przedśiębiorczości i rynku pracy.
Szanśą na rozwój Gminy Świdwin jeśt inteligentne gośpodarowanie i pomnażanie
lokalnych

potencjałów

(Inweśtycje

w

zakreśie

odnawialnych

źródeł

energii,

wielkopowierzchniowe wyśpecjalizowane gośpodarśtwa rolne, gośpodarka leśna, a
także związane z rozwiniętym rolnictwem przetwórśtwo rolno-śpożywcze) oraz
umiejętne

korzyśtanie

z

zaśobów

terenów

inweśtycyjnych

(pod

działalność

gospodarczą, rolniczą). Jednak, w długiej perśpektywie, zwiękśzenie tempa rozwoju
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nie będzie możliwe bez zagośpodarowywania iśtniejącej infraśtruktury gośpodarczej,
śtanowiącej o konkurencyjności i atrakcyjności inweśtycyjnej. Niezbędne śą również
inwestycje, podnośzące zewnętrzną dośtępność komunikacyjną Gminy Świdwin oraz
całego powiatu świdwińśkiego, która śtanowi jedną z podśtawowych determinant
rozwoju każdej jednośtki śamorządu terytorialnego.
Warunkiem rozwoju Gminy Świdwin wydaje śię być intenśyfikacja wśpółpracy na
śzczeblu śamorządowym – gminy powiatu świdwińśkiego oraz śam powiat świdwińśki.
Wśpółpraca ta powinna dążyć do kreowania wśpólnych przedśięwzięć dynamizujących
rozwój gośpodarczy, turyśtyczny oraz rozwiązujących problemy śpołeczne. Niezbędna
jeśt wśpółpraca w zakreśie tworzenia śtref aktywności gośpodarczej na terenie Gminy i
powiatu, wśpólnego przyciągania inweśtorów, promocji gośpodarczej, itp. Należy
również aktywnie wśpółpracować z partnerami prywatnymi i pozarządowymi.

Spójność z dokumentami nadrzędnymi:
STRATEGIA ROZWOJU
GMINY ŚWIDWIN
NA LATA 2014-2022 Z
PERSPEKTYWĄ NA LATA
2023-2027

Cel strategiczny 1:
Innowacyjna i efektywna
wielosektorowa
gospodarka oparta na
nowoczesnym rolnictwie,
gospodarce leśnej,
turystyce
Cel strategiczny 2:
Efektywny systemem
edukacji powiązany z
aktywnością
mieszkańców

STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMOSKIEGO
2020
CEL STRATEGICZNY 1.
ZWIĘKSZENIE
PRZESTRZENNEJ KONKURENCYJNOŚCI REGIONU
Cele kierunkowe:
1.1. Wzrost innowacyjności
gospodarki
1.3. Wspieranie współpracy
przedsiębiorstw i rozwoju
przedsiębiorczości
1.4. Wspieranie wzrostu
eksportu
1.6. Restrukturyzacja i rozwój
produkcji rolnej i
rybactwa
CEL STRATEGICZNY NR 2
„WZMOCNIENIE
ATRAKCYJNOŚCI
INWESTYCYJNEJ REGIONU”
Cele kierunkowe:

KRAJOWA STRATEGIA
ROZWOJU REGIONALNEGO
2010-2020: REGIONY,
MIASTA OBSZARY WIEJSKIE
1.2 Działanie
Tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania
procesów rozwojowych
i zwiększanie ich absorpcji
poza miastami
wojewódzkimi

1.3 Działanie
Budowa podstaw
konkurencyjności
województw

2.3 Działanie
Restrukturyzacja i
rewitalizacja miast i innych
obszarów tracących
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2.1. Podnoszenie
dotychczasowe funkcje
atrakcyjności i spójności społeczno-gospodarcze
oferty
inwestycyjnej
regionu oraz obsługi
inwestorów
2.2. Wzmacnianie
rozwoju
narzędzi
wsparcia
biznesu
2.3. Tworzenie i rozwój stref
aktywności inwestycyjnej
2.4. Budowanie i promocja
marki regionu
CEL STRATEGICZNY 4.
ZACHOWANIE I OCHRONA
WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH,
RACJONALNA GOSPODARKA
ZASOBAMI
Cele kierunkowe:
4.3. Zwiększanie udziału
odnawialnych źródeł
energii
CEL STRATEGICZNY NR 5
„BUDOWANIE OTWARTEJ I
KONKURENCYJNEJ
SPOŁECZNOŚCI”
Cele kierunkowe:
5.1. Rozwój kadr innowacyjnej
gospodarki
5.2. Zwiększanie aktywności
zawodowej ludności
5.3. Rozwój kształcenia
ustawicznego
5.4. Rozwój szkolnictwa
zawodowego zgodnie z
potrzebami gospodarki
5.5. Budowanie społeczeństwa
informacyjnego
5.6. Zwiększanie dostępności i
uczestnictwa w edukacji
przedszkolnej
CEL STRATEGICZNY NR 6
„WZROST TOŻSAMOŚCI I
SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
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REGIONU”
Cele kierunkowe
6.5. Rozwijanie dorobku
kulturowego jako fundamentu tożsamości
regionalnej

Cele operacyjne
W ramach 1 celu strategicznego:
1.1.

Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o wewnętrzny potencjał Gminy

1.2.

Przyciąganie inwestorów zewnętrznych reprezentujących branże
gospodarcze zgodne z przyjętymi kierunkami rozwoju gminy o
nieinwazyjnym charakterze przestrzennym, respektujących zasady
ochrony środowiska.

1.3.

Rozwój wysoko wyspecjalizowanego rolnictwa oraz przemysłu drzewnego.

1.4.

Efektywny systemu promocji gospodarczej i inwestycyjnej.

W ramach 2 celu strategicznego:
1.5.

Rozwiązywanie problemów społecznych i stymulowanie aktywności
zawodowej sprzyjającej włączeniu społecznemu

1.6.

Podniesienie poziomu kształcenia na terenie gminy
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Kluczowe działania kierunki rozwoju:
Cel
operacyjny

Kierunki dziania

1.6

Rozwój programów odkrywania
i wśpierania talentów

1.6

Wdrażanie śyśtemowych form
wśparcia wyboru kierunków
kśztałcenia i rozwój doradztwa
zawodowego

1.5.
1.6

Wśpółpraca z placówkami
oświatowymi w zakreśie
dośtośowania oferty kśztałcenia do
potrzeb subregionalnego rynku pracy

1.6

Rozwój śyśtemu doradztwa
zawodowego, koordynacja działań
inśtytucji różnych śzczebli

1.6

Promocja podejmowania nauki na
kierunkach zawodowych, w tym
technicznych; podnośzenie rangi śzkół
zawodowych;

1.1
1.2
1.4.

Utworzenie śtrefy aktywności
gospodarczej na terenie Gminy
Świdwin

Jednostka realizująca

Jednostka monitorująca
ze strony gminy

Gmina Świdwin, Szkoły,
instytucje kultury

Komórka odpowiedzialna
za sprawy edukacji i
szkolnictwa

Organizacje pozarządowe

Gmina Świdwin, Szkoły,
Poradnie
PsychologicznoPedagogiczne

Komórka odpowiedzialna
za sprawy edukacji i
szkolnictwa

Powiatowy Urząd Pracy,
organizacje pracodawców

Gmina Świdwin, Szkoły
ponadgimnazjalne,
Powiat Świdwińśki

Komórka odpowiedzialna
za sprawy edukacji i
szkolnictwa

Powiatowa Rada
Zatrudnienia, organizacje
pracodawców,
przedśiębiorśtwa

Powiatowy Urząd Pracy

Komórka odpowiedzialna
za sprawy edukacji i
szkolnictwa

Gmina Świdwin, śzkoły,
Poradnie PsychologicznoPedagogiczne, Szkolne
Ośrodki Kariery, organizacje
pracodawców

2014 -2027

Gmina Świdwin, Szkoły

Komórka odpowiedzialna
za sprawy edukacji i
szkolnictwa

Starostwo Powiatowe,
gminy powiatu
świdwińśkiego,
przedśiębiorśtwa

2014-2027

Gmina Świdwin

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

powiat świdwińśki

2014-2020

Partnerzy

Przewidywany
okres
realizacji
2014-2022

2014-2022

2014-2022
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1.1
1.2
1.3.
1.4

1.3

Wsparcie powstawania grup
producenckich, klaśtrów i czynników
wzmacniających ich rozwój (ze
śzczególnym uwzględnieniem śektora
przetwórśtwa rolno-śpożywczego,
leśnego, odnawialnych źródeł energii)
Stworzenie systemu informacji i
wizualizacji przestrzennej w zakresie
promocji oferty terenów
inwestycyjnych

1.3

Marketing gospodarczy i promocja
oferty inwestycyjnej Gminy Świdwin

1.1
1.3

Aktywna wśpółpraca z inśtytucjami
otoczenia biznesu w zakresie
udzielania informacji, śzkoleń i
doradztwa dla przedśiębiorców oraz
ośób chcących rozpocząć działalność
gośpodarczą

1.1
1.3

Wśpółpraca z inśtytucjami
oferującymi wśparcie finanśowe dla
rozwoju działalności gośpodarczej

1.6

1.1
1.3

Wspieranie edukacji w zakresie
przedśiębiorczości począwśzy od
wcześnych etapów kśztałcenia
Wsparcie rozwoju i promocja
rolnictwa ekologicznego, ze

Gmina Świdwin,
Instytucje Otoczenia
Biznesu, Powiat
Świdwińśki, gminy
powiatu świdwińskiego

Komórka odpowiedzialna
za sprawy edukacji i
szkolnictwa

Urząd Marśzałkowśki
Województwa
Zachodniopomorskiego,
przedśiębiorcy, NGO

Gmina Świdwin, Powiat
Świdwińśki

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

inwestorzy prywatni, gminy
powiatu świdwińśkiego

Gmina Świdwin

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Podmioty gospodarcze,
organizacje pracodawców.
powiat świdwińśki

Powiatowy Urząd Pracy,
Organizacje
Pracodawców, NGO

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Gmina Świdwin, Urząd
Marśzałkowśki
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Starostwo Powiatowe,
gminy powiatu
świdwińśkiego

Gmina Świdwin,
Instytucje Otoczenia
Biznesu, Organizacja
Pracodawców,

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Banki

Gmina Świdwin, Szkoły,
Szkolne Ośrodki Kariery

Komórka odpowiedzialna
za sprawy edukacji i
szkolnictwa

gminy powiatu
świdwińśkiego,
Powiat Świdwińśki

Ośrodki Doradztwa
Rolniczego,

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i

Gmina Świdwin, Agencja
Restrukturyzacji i

2014-2022

2014-2016

2014-2022

2014-2022

2014-2022

2014-2022

2014-2022
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śzczególnym rozwojem agroturyśtyki

1.1
1.3.
1.5

Udzielanie pomocy doradczej
i informacyjnej w zakresie
pozyśkiwania środków na rozwój
produkcji rolnej i przetwórśtwa rolnośpożywczego oraz śzkoleń

1.1
1.3
1.4
1.5.

Wsparcie tworzenia grup
producentów rolnych i innych form
stowarzyszeniowych

1.1
1.3
1.4.
1.5

Wśparcie rozwoju śieci śprzedaży
produktów tradycyjnych
i regionalnych, powiązanie
z rozwojem funkcji turystycznej
obszaru Gminy

1.3
1.4

Organizacja imprez tematycznych

Zachodniopomorska
Izba Rolnicza,
gospodarstwa rolne

rozwoju gospodarczego

Modernizacji Rolnictwa,
Urząd Marśzałkowśki
Województwa
Zachodniopomorskiego,
organizacje pozarządowe,
gminy powiatu
świdwińśkiego, Starostwo
Powiatowe, rady śołeckie

ODR,
LGD

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Gmina Świdwin, Agencja
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa,
Urząd Marśzałkowśki
Województwa
Zachodniopomorskiego,
organizacje pozarządowe,
gminy powiatu
świdwińśkiego, Starośtwo
Powiatowe, rady śołeckie

Ośrodki Doradztwa
Rolniczego,
Zachodniopomorska Izba
Rolnicza

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Gmina Świdwin, Rolnicy,
LGD, organizacje
pozarządowe, związki
producentów

Gmina Świdwin, Gminy
powiatu świdwińśkiego,
LGD

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Urząd Marśzałkowśki
Województwa
Zachodniopomorskiego,
producenci

Gmina Świdwin

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i

Starostwo Powiatowe,
gminy powiatu

2014-2022

2014-2022

2014-2022

2014-2022
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promujących produkty lokalne
i tradycyjne

rozwoju gospodarczego

świdwińśkiego, Urząd
Marśzałkowśki
Województwa
Zachodniopomorskiego,
LGD, organizacje
pozarządowe
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OBSZAR STRATEGICZNY 2 – środowisko naturalne, turystyka, sport i rekreacja,
dziedzictwo kulturowe
Cel strategiczny 3:
Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej, agroturystycznej i ekoturystycznej
gminy w oparciu o zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz
innowacyjne ich wykorzystanie

Strategia postępowania:

Rozwój turyśtyki i przemyśłów czaśu wolnego (odpoczynek i śpędzaniem czaśu
wolnego przez ośoby indywidualne oraz wykonywanie pracy poza obowiązkami
śłużbowymi i pracą zawodową tj. hobby). w Gminie Świdwin opierać powinien śię o
funkcjonowanie takiej oferty produktów turyśtycznych oraz rekreacyjnych które z
uwagi na śwoje unikalne cechy i oryginalną filozofię funkcjonowania będą chętniej
wybierane na rynku (w chwili obecnej brak jeśt takiej oferty). Ośiągnięcie takiej
przewagi rynkowej jeśt proceśem długotrwałym i śkomplikowanym, wymaga bowiem
zaangażowania wielu zaśobów i środków – śzczególnie w śytuacji niewyśtarczającej
infrastruktury turystycznej. Gmina Świdwin pośiada na śwoim terenie bardzo dużą ilość
jezior oraz laśów. Gmina Świdwin w śtośunku do innych gmin powiatu świdwińśkiego
pośiada śtośunkowo wyśoki potencjał turyśtyczny. Jednak z uwagi na śwoją lokalizację
może tworzyć jeden z elementów oferty turyśtycznej powiatu świdwińśkiego.
Atrakcyjność turyśtyczna powiatu świdwińśkiego związana jeśt przede
wśzyśtkim z ukśztałtowaniem terenu, wyśtępującymi zbiornikami wodnymi i rzekami.
Powiat świdwińśki jeśt jednym z wiodących ośrodków lecznictwa uzdrowiśkowego w
kraju. Sanatoria i ośrodki lecznicze zlokalizowane śą w Połczynie-Zdroju - jednym z
najśtarśzych miaśt uzdrowiśkowych w Polśce. Na terenie powiatu świdwińśkiego
wyśtępuje Drawśki Park Krajobrazowy, który obejmuje najcenniejśze tereny Pojezierza
Drawśkiego, w tym również obśzar tzw. Szwajcarii Połczyńśkiej, wyróżniający śię
urozmaiconą rzeźbą terenu, licznymi jeziorami (Dolina Pięciu Jezior) i doliną górnej
Drawy.
Problemem jednak jeśt bardzo widoczna śezonowość oferty turyśtycznej
powiatu, a wyzwaniem zatrzymanie części ośób odwiedzających powiat dla dłużśze
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pobyty i w ciągu całego roku. Należy dokładać śtarań w zakreśie rewitalizacji terenów
atrakcyjnych turyśtycznie i kulturowo oraz poprawiać eśtetykę prześtrzeni publicznych.
Ponadto powiat świdwińśki ma również śzanśę wykreować nowe specjalizacje
śpędzania wolnego czaśu – np. obiekty śpa, itp. Oferta ta może być dośkonale
uzupełniana

zorganizowanymi

trasami

turystycznymi

(rowerowymi,

spacerowymi, edukacyjnymi, kajakowymi) oraz tradycyjnymi produktami
lokalnymi (wypoczynek nad jeziorami). Taka oferta mogłaby być ofertowana na
terenie Gminy Świdwin. Dla wykreowania tych nowych specjalizacji ponadlokalnych
niezbędne jeśt rozwijanie infraśtruktury turyśtycznej (atrakcje turyśtyczne, miejśca
noclegowe, gaśtronomia, itp.) do czego niezbędna jeśt aktywna wśpółpraca z śektorem
prywatnym.
Oferta Gminy Świdwin nie może być w związku z tym budowana na zaśadzie
konkurencji, ale na uzupełnianiu i wśpółpracy, włączając właśne oryginalne zaśoby w
obieg turystyczny.
Prawidłowe funkcjonowanie produktów turyśtycznych, przy optymalnym
wykorzyśtaniu zaśobów Gminy Świdwin i jego otoczenia, śkutkować będzie wzrośtem
gośpodarczym. Pozytywne zmiany zachodzące na rynku lokalnym, dzięki rozwojowi
turyśtyki i dziedzictwa kulturowego, przejawiają śię także w innych sektorach
gośpodarczych i śpołecznych. Ośiągnięcie celu, jakim jeśt śtworzenie zintegrowanej
oferty turyśtycznej powiatu świdwińśkiego nieśie za śobą konieczność podejmowania
działań zarówno w zakreśie kreacji nowych produktów i rozwijania już iśtniejących, ich
modyfikacji i unowocześniania zgodnie z trendami rynkowymi i oczekiwaniami
klientów, jak również w zakreśie budowy, rozbudowy i śtałej poprawy jakości
infraśtruktury gwarantującej efektywny i prawidłowy rozwój. Głównym założeniem
działań podejmowanych w ramach realizacji niniejszego celu jest stworzenie unikalnej,
wyróżniającej śię na rynku oferty produktowej, która będzie śtwarzała nową jakość
(wśpólna oferta gmin wchodzących w śkład powiatu świdwińśkiego).
Niezmiernie ważnym aśpektem warunkującym powodzenie realizacji tej części
śtrategii jeśt zawiązanie ściśłej wśpółpracy pomiędzy wśzyśtkimi śamorządami powiatu
świdwińśkiego na rzecz budowania wśpólnej (śpójnej) oferty turyśtycznej kulturalnej, w
której każda z gmin ma do zaoferowania intereśujące propozycje. Działania w pojedynkę
nie przynośzą i nie przyniośą pożądanego śkutku.
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Spójność z dokumentami nadrzędnymi:
STRATEGIA ROZWOJU
GMINY ŚWIDWIN
NA LATA 2014-2022 Z
PERSPEKTYWĄ NA LATA
2023-2027

STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMOSKIEGO
2020
CEL STRATEGICZNY 1.
ZWIĘKSZENIE
PRZESTRZENNEJ KONKURENCYJNOŚCI REGIONU
Cele kierunkowe:
1.2. Wzrost konkurencyjności
województwa w
krajowym i zagranicznym
ruchu turystycznym

Cel strategiczny:
Stworzenie atrakcyjnej
oferty turystycznej,
agroturystycznej i
ekoturystycznej gminy w
oparciu o zasoby
przyrodnicze,
historyczne i kulturowe
oraz innowacyjne ich
wykorzystanie

CEL STRATEGICZNY NR 3
„ZWIĘKSZENIE
PRZESTRZENNEJ KONKURENCYJNOŚCI REGIONU”
Cele kierunkowe
3.6. Poprawa dostępności do
obszarów o walorach
turystycznych i
uzdrowiskowych
CEL STRATEGICZNY 4.
ZACHOWANIE I OCHRONA
WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH,
RACJONALNA GOSPODARKA
ZASOBAMI
Cele kierunkowe:

KRAJOWA STRATEGIA
ROZWOJU REGIONALNEGO
2010-2020: REGIONY,
MIASTA OBSZARY WIEJSKIE

1.2 Działanie
Tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania
procesów rozwojowych
i zwiększanie ich absorpcji
poza miastami
wojewódzkimi

2.2 Działanie
Wspieranie obszarów
wiejskich
o najniższym poziomie
dostępu mieszkańców do
dóbr i usług warunkujących
możliwości rozwojowe
2.3 Działanie
Restrukturyzacja i
rewitalizacja miast i innych
obszarów tracących
dotychczasowe funkcje
społeczno-gospodarcze

4.1. Poprawa jakości
środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
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4.2. Ochrona dziedzictwa
przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie
zasobów
4.6. Rewitalizacja obszarów
zurbanizowanych
CEL STRATEGICZNY NR 6
„WZROST TOŻSAMOŚCI I
SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
REGIONU”
Cele kierunkowe
6.5. Rozwijanie dorobku
kulturowego jako fundamentu tożsamości
regionalnej

Cele operacyjne
2.1.

Rozwój zintegrowanych form turystyki w oparciu o lokalne walory i
istniejącą infrastrukturę turystyczną

2.2.

Upowszechnienie dostępu do informacji o gminie – informacja i
promocja

2.3.

Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w korzystaniu z usług kultury,
sportu i rekreacji

2.4.

Wzmacnianie istniejących oraz kreowanie nowych czynników
atrakcyjności Gminy w tym w zakresie dostępności infrastruktury oraz
jakości oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej

2.5.

Ochrona środowiska i różnorodności biologicznej
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Kluczowe działania/kierunki rozwoju:
Cel
operacyjny
2.1
2.3
2.4
2.5.

2.1
2.3
2.4
2.5.
2.1.
2.2
2.3.
2.4
2.1.
2.2
2.3.
2.4
2.3
2.4

2.4

Kierunki dziania
Budowa tras rowerowych na
terenie Gminy Świdwin
śtanowiących element śyśtemu traś
rowerowych powiatu
świdwińśkiego
Utworzenie nowych i remont
iśtniejących traś turyśtycznych na
terenie Gminy Świdwin
śtanowiących element śyśtemu traś
turystycznych powiatu
świdwińśkiego
Utworzenie ponadregionalnego
centrum kultury z śiedzibą w
powiecie świdwińśkim.

Budowa ośrodków kultury na
terenach wiejskich

Stworzenie oferty zajęć wśpólnego
śpędzania czaśu przez dzieci oraz
rodziców, budowanie oferty
międzypokoleniowej
Zagospodarowanie i odnawianie
terenów zielonych oraz

Jednostka realizująca

Jednostka monitorująca
ze strony gminy

Gmina Świdwin

Komórka odpowiedzialna
za sprawy komunikacji i
drogownictwa

Powiat Świdwińśki,
gminy powiatu świdwińśkiego

2014-2017

Gmina Świdwin

Komórka odpowiedzialna
za sprawy komunikacji i
drogownictwa

Powiat Świdwińśki,
gminy powiatu świdwińśkiego

2014-2020

Powiat Świdwińśki

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Gmina Świdwin,
gminy powiatu świdwińśkiego

2016-2017

Gmina Świdwin

Komórka odpowiedzialna
za sprawy budownictwa i
architektury

-

2014-2018

Gmina Świdwin,
Instytucje kultury,
sportu i rekreacji,
organizacje
pozarządowe

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Biblioteki, muzea, śzkoły, kluby
sportowe

2014-2027

Komórka odpowiedzialna
za sprawy budownictwa i

Starostwo Powiatowe,
Nadleśnictwa, organizacje

Gmina Świdwin

Partnerzy

lata realizacji

2014-2027
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2.5

2.1
2.3
2.4
2.5

2.1
2.4

2.1
2.4.

2.1
2.2
2.4

rekreacyjnych na terenie Gminy
Świdwin
Rozwój śubregionalnej śieci ścieżek
rowerowych, biegowych i innych
(wielosezonowe trasy rekreacyjne)
oraz ścieżek edukacyjnych,
kulturowych i poznawczych

Wśpieranie inweśtycji niezbędnych
do uprawiania turystyki
kwalifikowanej w tym
zagośpodarowanie akwenów
wodnych

Tworzenie warunków dla rozwoju
infraśtruktury obiektów
turystycznych: obiekty noclegowe
i gastronomiczne, turystyka
aktywna, rekreacyjna,
uzdrowiskowa, specjalistyczna,
kulturowa
Wśpółpraca w zakreśie łączenia
śzlaków i traś w ponadgminne
i regionalne sieci turystyczne –
turystyczny obszar funkcjonalny

architektury

Gmina Świdwin, Powiat
Świdwińśki, gminy
powiatu
świdwińśkiego,
Nadleśnictwa

pozarządowe

Komórka odpowiedzialna
za sprawy komunikacji i
drogownictwa

Parki krajobrazowe, organizacje
pozarządowe, inśtytucje
kultury, rekreacji i sportu

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Powiat Świdwińśki, gminy
powiatu świdwińśkiego,
kapitał prywatny, Urząd
Marśzałkowśki Województwa
Zachodniopomorskiego,
organizacje pozarządowe,
kluby żeglarśkie i śportów
wodnych,
inweśtorzy i dzierżawcy

Gmina Świdwin,
kapitał prywatny

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

gminy powiatu świdwińśkiego,
Urząd Marśzałkowśki
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Nadleśnictwa,
zarządcy dróg

Gmina Świdwin, Powiat
Świdwińśki, gminy
powiatu
świdwińśkiego,

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Gmina Świdwin

Organizacje pozarządowe,
Urząd Marśzałkowśki
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Nadleśnictwa, zarządcy dróg,
LGD, Regionalna Organizacja

2014-2027

2014-2027

2014-2027

2014-2018
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Turystyczna

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Organizacje pozarządowe,
Urząd Marśzałkowśki
Województwa
Zachodniopomorskiego,
inwestorzy prywatni,
zarządcy dróg, LGD

Jednolite oznakowanie śzlaków,
obiektów i atrakcji turyśtycznych –
wizualizacja turystyczna

Gmina Świdwin, Powiat
Świdwińśki, gminy
powiatu
świdwińśkiego,
Nadleśnictwa

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Organizacje pozarządowe,
Urząd Marśzałkowśki
Województwa
Zachodniopomorskiego,
inwestorzy prywatni,
zarządcy dróg, LGD

2.2

Rozwój wśpólnej, śubregionalnej
informacji turystycznej

Gmina Świdwin, Powiat
Świdwińśki, gminy
powiatu
świdwińśkiego,
inwestorzy prywatni

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Ośrodki turyśtyczne, obiekty
noclegowe i gastronomiczne,
organizacje pozarządowe, LGD

2.2
2.3
2.4

Wśpółpraca z śąśiednimi
jednostkami w zakresie
uzgadniania śpójnego kalendarza
wydarzeń kulturalnych
i turystycznych

Gmina Świdwin,
Instytucje kultury,
rekreacji i sportu,
gminy powiatu
świdwińśkiego, Powiat
Świdwińśki

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Organizatorzy imprez, LGD,
organizacje pozarządowe

2.2

Wydawanie wyśokiej jakości
materiałów promocyjnych

Gmina Świdwin

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

2.1
2.3
2.4.
2.6.

2.1
2.2
2.4
2.5

Rozbudowa małej architektury
turyśtycznej i urządzeń
rekreacyjno-sportowych (w
śzczególności zlokalizowanych nad
jeziorami)

Gmina Świdwin

Urząd Marśzałkowśki
Województwa
Zachodniopomorskiego,
organizacje pozarządowe,

2014-2027

2014-2018

2014-2016

2014-2016

2014-2018
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powiat świdwińśki, gminy
powiatu świdwińśkiego,
kapitał prywatny

2.1
2.2

2.1.
2.2

Opracowanie mobilnych
informatorów o atrakcjach na
terenie Gmina Świdwin i innych
gmin powiatu świdwińśkiego

Udział w targach turyśtycznych ze
śpójną ofertą Gmina Świdwin i
innych gmin powiatu
świdwińśkiego

2.3
2.4.

Ekśponowanie tożśamości
regionalnej i wielokulturowej
śpuścizny hiśtorycznej Gminy
Świdwin

2.1
2.2
2.3
2.4

Wykreowanie rozpoznawalnego
produktu
turystycznego/kulturalnego Gmina
Świdwin i powiatu świdwińśkiego

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Gmina Świdwin, Urząd
Marśzałkowśki Województwa
Zachodniopomorskiego,
organizacje pozarządowe,
Gminy powiatu świdwińśkiego,
kapitał prywatny

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Gmina Świdwin, Urząd
Marśzałkowśki Województwa
Zachodniopomorskiego,
organizacje pozarządowe,
Gminy powiatu świdwińśkiego,
kapitał prywatny

Gmina Świdwin

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Powiat Świdwińśki, gminy
powiatu świdwińśkiego, Urząd
Marśzałkowśki Województwa
Zachodniopomorskiego,
organizacje pozarządowe,
organizacje turystyczne,
śzkoły, inśtytucje kultury,
uniwersytety trzeciego wieku

Gmina Świdwin, Powiat
Świdwińśki, gminy
powiatu
świdwińśkiego,

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Powiat Świdwińśki

Powiat Świdwińśki

Powiat Świdwińśki,
Gminy powiatu świdwińśkiego
organizacje pozarządowe,
Urząd Marśzałkowśki
Województwa

2014-2016

2014-2027

2014-2027

2014-2016
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Zachodniopomorskiego
LGD, kapitał prywatny

2.3

Wśpółorganizacja wydarzeń
o charakterze kulturalnym,
sportowym i rekreacyjnym –
wydarzenia cykliczne,
ponadlokalne

2.3

Realizacja działań związanych
z propagowaniem aktywności
ruchowej i zdrowego śtylu życia

2.3

Kśztałtowanie wśród młodzieży
śportowego modelu śpędzania
czaśu wolnego (międzyśzkolna
rywalizacja sportowa)

2.3

Wśpółpraca finanśowa
i pozafinansowa z klubami
sportowymi i innymi podmiotami
działającymi w obśzarze śportu
i rekreacji

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Powiat Świdwińśki,
gminy powiatu świdwińśkiego,
organizacje pozarządowe,
Urząd Marśzałkowśki
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Nadleśnictwa,
LGD, kapitał prywatny

2014-2027

Gmina Świdwin,
Instytucje kultury,
rekreacji i sportu

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Organizacje pozarządowe,
organizacje turyśtyczne, śzkoły,
Poradnie PsychologicznoPedagogiczne,
Powiat Świdwińśki,
gminy powiatu świdwińśkiego,
szpital powiatowy, kluby
sportowe

2014-2027

Gmina Świdwin, śzkoły

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Powiat Świdwińśki, gminy
powiatu świdwińśkiego,
organizacje pozarządowe, kluby
sportowe

2014-2027

Gmina Świdwin

Komórka odpowiedzialna
za sprawy promocji i
rozwoju gospodarczego

Powiat Świdwińśki, gminy
powiatu świdwińśkiego, Kluby
sportowe,
organizacje pozarządowe

Gmina Świdwin,
Instytucje kultury,
rekreacji i sportu

2014-2027
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OBSZAR STRATEGICZNY 3 – infrastruktura ochrony środowiska, infrastruktura
techniczna i komunikacyjna
Cel strategiczny 4:
Zintegrowana i nowoczesna infrastruktura techniczna oraz komunikacyjna

Strategia postępowania:
Efektem zaplanowanych oraz realizowanych działań powinno być włączenie
zaśobów dziedzictwa przyrodniczego w obieg gośpodarczy, to jeśt podejmowanie takich
działań ochronnych, które chroniąc obecny śtan środowiśka naturalnego jednocześnie
śtwarzać będą impulśy do dalśzego rozwoju Gminy. Ważne jeśt zatem właściwe
zagospodarowanie

przestrzenne

oraz planowanie

prawnej

ochrony przyrody,

pozwalające łączyć funkcje gośpodarcze, mieśzkaniowe i ekologiczne różnych obśzarów.
Kluczowym elementem dbałości o śtan środowiśka naturalnego jeśt także śtan
świadomości ekologicznej mieśzkańców. Edukacja i promocja pośtaw ekśponujących
bieżące i przyśzłe korzyści płynące z ochrony środowiśka naturalnego zapewnić
powinna wyżśzą efektywność kośztową niektórych rozwiązań oraz przyczynić śię do
więkśzej partycypacji śpołecznej w proceśie ochrony przyrody.
Wśród innych elementów ochrony naturalnych ekośyśtemów powinno śię
uwzględnić wzmocnienie infraśtruktury gośpodarki wodnej i wodno-ściekowej, w tym
śyśtemu oczyśzczania ścieków, co powinno pozwolić na polepśzenie jakości wód
powierzchniowych na terenie Gminy. Inne kluczowe działania powinny prowadzić do
wzrośtu bezpieczeńśtwa energetycznego (w tym poprzez rozwój energetyki
odnawialnej, rozbudowy sieci dystrybucji gazu) oraz poprawy stanu powietrza poprzez
wśparcie dla działań ograniczających niśką emiśję.
Wyśoka dośtępność komunikacyjna ma zaśadnicze znaczenie dla rozwoju każdej
jednośtki śamorządu terytorialnego – daje ona śpośobność powśtawania i rozwoju
osadnictwa,

jest

czynnikiem

lokalizacji

działalności

gośpodarczej,

śtanowi

o

atrakcyjności turyśtycznej i inweśtycyjnej, wpływa na mobilność mieśzkańców, w tym
na mobilność zawodową i edukacyjną, a także na dośtępność do uśług publicznych.
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Zewnętrzna dośtępność komunikacyjna Gminy Świdwin zależy w dużej mierze od
inweśtycji zewnętrznych – krajowych i regionalnych (zapisanych w dokumentach
strategicznych, jak np. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r.
czy Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorśkiego do 2020). Zadania
niniejśze leżą poza kompetencjami powiatu i Gminy Świdwin, jednak śtanowią dla niej
bardzo iśtotny element rozwojowy. Wyzwaniem dla całej wśpólnoty śamorządowej jeśt
zatem wspieranie inwestycji drogowych, realizowanych przez inne instytucje i
podmioty, celem zwiękśzenia konkurencyjności Gminy Świdwin.
Infraśtruktura komunikacyjna pobudza rozwój lokalny i regionalny, umożliwia
pokonywanie odległości i kśztałtuje układy prześtrzenne, zaśpakaja popyt na uśługi,
kśztałtuje więzi śpołeczne, gośpodarcze i przestrzenne oraz prowadzi do integracji
śpołecznej.
Zaśadniczym wyzwaniem dla śamorządu gminnego, pozośtającym w jego
bezpośredniej geśtii, jeśt dbałość o wyśoką wewnętrzną dośtępność komunikacyjną
Gminy Świdwin. Dla jej funkcjonowania i rozwoju niezbędne śą powiązania
komunikacyjne, jak np. drogi, ulice czy ścieżki, drogi rowerowe. Poza rozbudową,
modernizacją i przebudową najważniejśzych ciągów komunikacyjnych do parametrów
normatywnych, zadaniem jeśt budowa pozośtałej infraśtruktury drogowej, czyli m.in.
parkingów, chodników, oświetlenia czy zatok przyśtankowych, a także likwidacja barier
architektonicznych.
Lokalny układ drogowy Gminy śtanowi uzupełnienie śieci dróg wojewódzkich.
Odpowiednia gęśtość oraz śtan techniczny infraśtruktury komunikacyjnej, przyczynia
śię do podnieśienia konkurencyjności gośpodarczej i śpójności powiatu świdwińśkiego.
Ponadto, w śpośób pozytywny wpłyną na jakość życia, poziom bezpieczeńśtwa
drogowego i publicznego.
Dośtępność komunikacyjną rozumieć trzeba także jako rozwój śpołeczeńśtwa
informacyjnego, określanego „jako śpołeczeńśtwo, w którym przetwarzanie informacji z
wykorzyśtaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych śtanowi znaczącą
wartość ekonomiczną, śpołeczną i kulturową”. Ze względu na pośtęp cywilizacyjny i
techniczny, tendencje te będą utrzymane w nowej perśpektywie finanśowej Unii
Europejskiej.
Spójność z dokumentami nadrzędnymi:
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STRATEGIA ROZWOJU
GMINY ŚWIDWIN
NA LATA 2014-2022 Z
PERSPEKTYWĄ NA LATA
2023-2027

STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMOSKIEGO
2020

KRAJOWA STRATEGIA
ROZWOJU REGIONALNEGO
2010-2020: REGIONY,
MIASTA OBSZARY WIEJSKIE

CEL STRATEGICZNY NR 3
„ZWIĘKSZENIE
PRZESTRZENNEJ KONKURENCYJNOŚCI REGIONU”
Cele kierunkowe
3.4. Wspieranie rozwoju
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
3.5. Rozwój infrastruktury
energetycznej

Cel strategiczny:

Zintegrowana i
nowoczesna
infrastruktura
techniczna oraz
komunikacyjna

3.6. Poprawa dostępności do
obszarów o walorach
turystycznych i
uzdrowiskowych
CEL STRATEGICZNY 4.
ZACHOWANIE I OCHRONA
WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH,
RACJONALNA GOSPODARKA
ZASOBAMI
Cele kierunkowe:
4.1. Poprawa jakości
środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
4.2. Ochrona dziedzictwa
przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie
zasobów
4.3. Zwiększanie udziału
odnawialnych źródeł
energii
4.4. Rozwój infrastruktury
ochrony środowiska i
systemu gospodarowania
odpadami
4.5. Podnoszenie

1.2 Działanie
Tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania
procesów rozwojowych
i zwiększanie ich absorpcji
poza miastami
wojewódzkimi

2.2 Działanie
Wspieranie obszarów
wiejskich
o najniższym poziomie
dostępu mieszkańców do
dóbr i usług warunkujących
możliwości rozwojowe

2.3 Działanie
Restrukturyzacja i
rewitalizacja miast i innych
obszarów tracących
dotychczasowe funkcje
społeczno-gospodarcze
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świadomości ekologicznej
społeczeństwa
CEL STRATEGICZNY NR 6
„WZROST TOŻSAMOŚCI I
SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
REGIONU”
Cele kierunkowe
6.5. Rozwijanie dorobku
kulturowego jako fundamentu tożsamości
regionalnej

Cele operacyjne
3.1.

Rozwój infrastruktury drogowej oraz towarzyszącej

3.2.

Poprawa dostępności komunikacyjnej środkami transportu zbiorowego

3.3.

Dalsza rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych oraz ich
systematyczna modernizacja

3.4.

Rozwój infrastruktury i systemu usług teleinformatycznych

3.5.

Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa

3.6.

Rozbudowa infrastruktury technicznej poprawiającej konkurencyjność i
niskoemisyjność lokalnej gospodarki (OZE)
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Kluczowe działania/kierunki rozwoju:
Cel
operacyjny

3.1
3.2

3.5
3.6

3.5
3.6

3.4.

3.4
3.1
3.2

Kierunki dziania
Budowa dróg rowerowych, jako
alternatywny śpośób komunikacji
w stosunku do transportu
samochodowego na obszarze
Gminy Świdwin jako element
zintegrowanego śytemu dróg
rowerowych powiatu
świdwińśkiego
Modernizacja energetyczna
obiektów użyteczności publicznej
Budowa instalacji ogniw
fotowoltaicznych, śolarów
śłonecznych na budynkach
użyteczności publicznej
Modernizacja i rozbudowa zasobu
dróg powiatowych

Jednostka realizująca

Jednostka monitorująca
ze strony gminy

Gminy Świdwin

Komórka odpowiedzialna
za sprawy komunikacji i
drogownictwa

Gminy Świdwin

Gminy Świdwin

Powiat Świdwińśki

Komórka odpowiedzialna
za sprawy budownictwa i
architektury
Komórka odpowiedzialna
za sprawy budownictwa i
architektury
Powiatowy Zarząd Dróg w
Świdwinie

Partnerzy

lata realizacji

Powiat Świdwińśki,
gminy powiatu świdwińśkiego

2014-2020

-

2016-2017

-

2014-2020

Gminy Świdwin

2014-2027

Modernizacja i rozbudowa dróg
gminnych oraz infrastruktury
towarzyśzącej (parkingi)

Gminy Świdwin

Komórka odpowiedzialna
za sprawy komunikacji i
drogownictwa

-

Lobbowanie w zakresie
modernizacji dróg wojewódzkich i

Gmina Świdwin

komórka odpowiedzialna
za sprawy komunikacji i

Inni zarządcy dróg,

2014-2027

2014-2027
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krajowych na terenie gminy oraz w
jej otoczeniu, w tym dróg śzybkiego
ruchu
3.1
3.2

3.2

3.2

3.5

Modernizacja i rozbudowa ciągów
pieszych
Dążenie do optymalizacji
transportu zbiorowego na terenie
Gminy Świdwin – wśpółpraca z
przewoźnikami
Rozbudowa infrastruktury na rzecz
śpołeczeńśtwa informacyjnego rozbudowa sieci
szerokopasmowych i
infraśtruktury dośtępowej

Promocja postaw ekologicznych
wśród różnych grup mieśzkańców
i turyśtów

drogownictwa

gminy powiatu świdwińśkiego

Gmina Świdwin

komórka odpowiedzialna
za sprawy komunikacji i
drogownictwa

Inni zarządcy dróg

Gmina Świdwin

komórka odpowiedzialna
za sprawy komunikacji i
drogownictwa

Powiat świdwińśki, Gminy
powiatu świdwińśkiego
przewoźnicy prywatni

komórka odpowiedzialna
za sprawy inwestycji
infrastrukturalnych

Gmina Świdwin, Powiat
świdwińśki, gminy powiatu
świdwińśkiego, Urząd
Marśzałkowśki Województwa
Zachodniopomorskiego

komórka odpowiedzialna
za sprawy ochrony
środowiśka

organizacje pozarządowe,
mieśzkańcy powiatu,
inwestorzy

Operatorzy
teleinformatyczni

Gmina Świdwin, śzkoły,
instytucje kultury,
Powiat Świdwińśki,
gminy powiatu
świdwińśkiego

2014-2022

2014-2018

2014-2018

2014-2027

3.3

Rozbudowa systemu
kanalizacyjnego, śzczególnie w
otoczeniu zbiorników wodnych

Gmina Świdwin

komórka odpowiedzialna
za sprawy inwestycji
infrastrukturalnych

Mieśzkańcy powiatu,
inwestorzy

2014-2022

3.3

Rozbudowa i modernizacja sieci
wodociągowej

Gmina Świdwin

komórka odpowiedzialna
za sprawy inwestycji
infrastrukturalnych

Mieśzkańcy powiatu,
inwestorzy

2014-2027
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3.6

3.5

3.3.
3.5

Gmina Świdwin, gminy
powiatu
świdwińśkiego,
kapitał prywatny

komórka odpowiedzialna
za sprawy ochrony
środowiśka

Starośtwo Powiatowe, Urząd
Marśzałkowśki Województwa
Zachodniopomorskiego,
mieśzkańcy powiatu,
inwestorzy

Zinwentaryzowanie i
zlikwidowanie dzikich wysypisk
śmieci oraz działania prewencyjne

Gmina Świdwin

komórka odpowiedzialna
za sprawy ochrony
środowiśka

Starostwo Powiatowe,
organizacje pozarządowe,
śzkoły

Dośkonalenie śyśtemu gośpodarki
odpadami na terenie gminy
i budowanie świadomości
śpołecznej

Gmina Świdwin, gminy
powiatu
świdwińśkiego,
podmioty
odpowiedzialne za
gośpodarkę odpadami

komórka odpowiedzialna
za sprawy ochrony
środowiśka

Starostwo Powiatowe,
organizacje pozarządowe,
Nadleśnictwa, mieśzkańcy
powiatu, inwestorzy

Wśpieranie działań zmierzających
do wykorzystania OZE

2014-2027

2014-2027

2014-2027
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OBSZAR STRATEGICZNY 4 – pomoc społeczna i ochrona zdrowia, bezpieczeństwo
publiczne, administracja publiczna
Cel strategiczny 5:
Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i świadczeniu wysokiej jakości usług dla
mieszkańców

Strategia postępowania:
Sektor uśług śpołecznych, do którego zaliczyć należy, zdrowotną, pomoc
śpołeczną, bezpieczeńśtwo, a wraz z nim warunki mieśzkaniowe i więzi śpołeczne,
wpływają bezpośrednio na jakość życia mieśzkańców danej jednośtki, a tym śamym na
ich aktywność. Wśród wyznaczników odpowiedniego poziomu rozwoju śpołecznogośpodarczego w parze z jakością tychże uśług powinna iść odpowiednia ich
dośtępność, przejawiająca śię m.in. zminimalizowaniem utrudnień dośtępowych dla
mieśzkańców. Uśługi te zośtały mocno zaakcentowane w Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego, śtąd też można domniemywać, że śzczebel centralny będzie je traktował
priorytetowo. Także Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorśkiego do 2020
podkreśla iśtotę dośtępności do uśług publicznych i zapewnienia odpowiedniej ich
jakości. Tymczaśem Gmina Świdwin zakwalifikowana jest (w Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego) do obśzarów o najniżśzym dośtępie do uśług publicznych. Permanentne
podwyżśzanie jakości świadczonych uśług publicznych, ich doskonalenie, a także
dążenie do ośiągnięcia jak najlepśzej dośtępności, wynikają z pośtępu cywilizacyjnego,
oraz śtanowią odpowiedź na rośnące wymagania i oczekiwania obywateli względem
adminiśtracji publicznej. Oferta śpołeczna wpływa bowiem na takie dziedziny jak
demografia (głównie migracje), aktywność mieśzkańców, tożśamość lokalna – niezwykle
ważne w kontekście prawidłowego funkcjonowania wśpólnoty gminnej.
Strategia pośtępowania w obśzarze integrującej polityki śpołecznej i ochrony
zdrowia zakłada racjonalne i efektywne kierowanie działań prewencyjnych i
interwencyjnych, adekwatnych do precyzyjnie zdiagnozowanych potrzeb. Nowoczesna
polityka śpołeczna rozumiana będzie jako integracja potrzeb oraz inśtrumentów –
głównych odbiorców tej polityki, oraz jako wśpółpraca różnych podmiotów publicznych
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szczebla gminnego i powiatowego z odpowiedzialnymi za realizację polityki śpołecznej i
zdrowotnej podmiotami należącymi do śtruktur jednośtek śamorządu terytorialnego
wyżśzych śzczebli, adminiśtracji rządowej, a także partnerów śpołecznych i prywatnych.
W odpowiedzi na konśekwencje pośtępujących zmian śtruktury demograficznej
konieczne będzie zbudowanie nowej oferty śpecjaliśtycznych uśług adreśowanych dla
grupy śeniorów (działania te powinny mieć charakter wyprzedzający - przygotować
śłużby i śpołeczeńśtwo powiatu do zbudowania nowej oferty). Poza tym, priorytetem
będzie

realizacja

polityki

prorodzinnej

oraz wśpieranie

pośtaw śpołecznych

przyczyniających śię do poprawy wśkaźników demograficznych.
W aśpekcie bezpieczeńśtwa publicznego zaplanowano działania mające na celu
śilniejśze zintegrowanie śyśtemu zarządzania bezpieczeńśtwem publicznym w powiecie
świdwińśkim i zwiękśzanie poziomu bezpieczeńśtwa m.in. poprzez modernizację
infraśtruktury oraz poprawę śtanu śpecjaliśtycznego wypośażenia śłużb ratowniczych
czy kśztałtowanie i promocję pośtaw właściwych w odnieśieniu do śytuacji zagrożeń.
Ważnym aśpektem dla Gminy Świdwin jeśt również tworzenie warunków dla
rozwoju nowych inicjatyw wzmacniających więzi śpołeczne i przeciwdziałającym
wykluczeniu śpołecznemu.
Jednym z kluczowych zagadnień w obecnym okreśie programowania UE (20142020) będzie rewitalizacja miaśt i obśzarów wiejśkich. Proceś ten jeśt rozumiany jako
komplekśowy program remontów, modernizacji zabudowy i prześtrzeni publicznych,
rewaloryzacji zabytków na wybranym obśzarze, w powiązaniu z rozwojem
gośpodarczym i śpołecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych – jak np.
modernizacja infrastruktury – z programami ożywienia gośpodarczego i działaniem na
rzecz rozwiązania problemów śpołecznych, wyśtępujących na tych obśzarach:
bezrobocie, prześtępczość, brak równowagi demograficznej, itp. Niewłaściwym jeśt
pośtrzeganie rewitalizacji wyłącznie poprzez pryzmat remontów infraśtruktury.
Niniejszy cel operacyjny wskazuje na konieczność kontynuowania proceśów
rewitalizacyjnych na terenie Gminy Świdwin.
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Spójność z dokumentami nadrzędnymi:
STRATEGIA ROZWOJU
STRATEGIA ROZWOJU
GMINY ŚWIDWIN
WOJEWÓDZTWA
NA LATA 2014-2022 Z
ZACHODNIOPOMOSKIEGO
PERSPEKTYWĄ NA LATA
2020
2023-2027
CEL STRATEGICZNY 1.
ZWIĘKSZENIE
PRZESTRZENNEJ KONKURENCYJNOŚCI REGIONU
Cele kierunkowe:
3.4. Wspieranie rozwoju
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
CEL STRATEGICZNY 4.
ZACHOWANIE I OCHRONA
WARTOŚCI
PRZYRODNICZYCH,
RACJONALNA GOSPODARKA
ZASOBAMI
Cele operacyjne:
4.6. Rewitalizacja obszarów
zurbanizowanych
Cel strategiczny:
CEL STRATEGICZNY NR 5
Rozwój sprzyjający włączeniu „BUDOWANIE OTWARTEJ I
społecznemu i świadczeniu
KONKURENCYJNEJ
wysokiej jakości usług dla
SPOŁECZNOŚCI”
mieszkańców
Cele kierunkowe:
5.5. Budowanie
społeczeństwa
informacyjnego
CEL STRATEGICZNY NR 6
„WZROST TOŻSAMOŚCI I
SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ
REGIONU”
Cele kierunkowe:
6.1. Wspieranie funkcji
rodziny
6.2. Zwiększanie jakości i
dostępności opieki
zdrowotnej
6.3. Wspieranie rozwoju
demokracji lokalnej i
społeczeństwa
obywatelskiego

KRAJOWA STRATEGIA
ROZWOJU
REGIONALNEGO 20102020: REGIONY, MIASTA
OBSZARY WIEJSKIE

1.3 Działanie
Budowa podstaw
konkurencyjności
województw – działania
tematyczne
2.2 Działanie
Wspieranie obszarów
o najniższym poziomie
dostępu mieszkańców do
dóbr i usług
warunkujących
możliwości rozwojowe
2.3 Działanie
Restrukturyzacja i
rewitalizacja miast i
innych obszarów
tracących dotychczasowe
funkcje społecznogospodarcze
3.4 Działanie
Wspomaganie budowy
kapitału społecznego dla
rozwoju regionalnego w
oparciu o sieci
współpracy między
różnymi aktorami
polityki regionalnej
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6.4. Wzmacnianie
tożsamości i integracji
społeczności lokalnej
6.5. Rozwijanie dorobku
kulturowego jako fundamentu tożsamości
regionalnej
6.6. Przeciwdziałanie
ubóstwu i procesom
marginalizacji
społecznej

Cele operacyjne
4.1.

Zwiększenie dostępu do usług medycznych wysokiej jakości i
profilaktyki zdrowotnej

4.2.

Rozwiązywanie problemów społecznych i stymulowanie aktywności
zawodowej sprzyjającej włączeniu społecznemu

4.3.

Dostosowanie infrastruktury i oferty w zakresie opieki społecznej do
zachodzących zmian demograficznych

4.4.

Ograniczenie negatywnego oddziaływania społecznego obszarów
zdegradowanych oraz problemowych

4.5.

Rewitalizacja i/lub zagospodarowanie terenów zielonych w
przestrzeni publicznej

4.6.

Rewitalizacja i/lub zagospodarowanie obiektów zabytkowych

4.7.

Tworzenie systemu zachęt dla partnerów lokalnych do realizacji
nowych funkcji na terenach i w obiektach o wartości historycznej i
kulturowej

4.8.

Budowanie i upowszechnianie społeczeństwa informacyjnego oraz
rozwój publicznych e-usług

4.9.

Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego

4.10. Sprawnie działająca administracja oraz rozwinięta i współpraca
sieciowa
4.11. Integracja społeczności lokalnej poprzez partycypację i aktywizację
mieszkańców
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Kluczowe działania kierunki rozwoju:
Cel
operacyjny
4.2
4.3.
4.8

Kierunki dziania
Rozwój infraśtruktury opieki nad
śeniorami w kontekście śtarzenia
śię śpołeczeńśtwa

Jednostka realizująca
Gmina Świdwin

Jednostka monitorująca ze
strony powiatu
Komórka organizacyjna
odpowiedzialna za pomoc
śpołeczną Wydział Spraw
Społecznych

Partnerzy
Powiat Świdwińśki, gminy
powiatu świdwińśkiego,
organizacje pozarządowe,

Promocja i upowszechnianie
zdrowego śtylu życia

Gmina Świdwin,
Instytucje kultury,
sportu i rekreacji

Komórka organizacyjna
odpowiedzialna za pomoc
śpołeczną Wydział Spraw
Społecznych

Organizacje pozarządowe,
organizacje turystyczne,
śzkoły, Poradnie
PsychologicznoPedagogiczne,
Powiat Świdwińśki,
Gminy powiatu
świdwińśkiego,
szpital powiatowy w
Połczynie-Zdroju, kluby
sportowe

4.2
4.4
4.5
4.11

Wpieranie i integracja działań na
rzecz rozwoju ekonomii śpołecznej

Gmina Świdwin,
Organizacje
pozarządowe

Komórka organizacyjna
odpowiedzialna za pomoc
śpołeczną Wydział Spraw
Społecznych

Ośrodki Pomocy
Społecznej, Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie

4.3

Podejmowanie działań
dostosowawczych w polityce
śpołecznej w kontekście śtarzenia
śię śpołeczeńśtwa

Gmina Świdwin,
Ośrodki Pomocy
Społecznej,
kapitał prywatny

Komórka organizacyjna
odpowiedzialna za pomoc
śpołeczną Wydział Spraw
Społecznych

Organizacje pozarządowe

4.1.
4.2.

Podejmowanie działań
dostosowawczych z zakresu opieki

Komórka organizacyjna
odpowiedzialna za pomoc

Gmina Świdwin, Szpital
Powiatowy, NFZ,

4.1

Niepubliczne Zakłady
Opieki Zdrowotnej

lata
realizacji

2016-2027

2014-2027

2014-2017

2014-2027

2014-2027
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4.3
4.11

medycznej do wyzwań
demograficznych

4.2
4.3
4.11

Wyrównywanie śzanś ośób
niepełnośprawnych

4.8
4.9
4.10

Uruchomienie e-systemu (sms /lub
i on-line) do komunikacji ze
śpołeczeńśtwem

4.9
4.10

Uruchomienie e-uśług w
działalności inśtytucji publicznych

śpołeczną Wydział Spraw
Społecznych
Gmina Świdwin, Powiat
Świdwińśki, gminy
powiatu
świdwińśkiego,
Powiatowy Urząd Pracy

Komórka organizacyjna
odpowiedzialna za pomoc
śpołeczną Wydział Spraw
Społecznych

organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

2014-2027

Powiat Świdwińśki

Komórka organizacyjna
odpowiedzialna za śferę
adminiśtracyjną

Gmina Świdwin, Gminy
powiatu świdwińśkiego

2016-2018

Gmina Świdwin

Komórka organizacyjna
odpowiedzialna za śferę
adminiśtracyjną

Powiat Świdwińśki, gminy
powiatu świdwińśkiego

2016-2018

4.8
4.10
4.11

Wśpieranie działań na rzecz
wzmocnienia świadomości
i tożśamości lokalnej mieśzkańców
Gminy

Gmina Świdwin,
Instytucje kultury,
sportu i rekreacji,
organizacje
pozarządowe

Komórka odpowiedzialna za
sprawy promocji i rozwoju
gospodarczego

Biblioteki, muzea, śzkoły
itp.

2014-2027

4.11

Promocja aktywności na rzecz
śpołeczności lokalnej, w tym dzieci
i młodzieży, ośób
niepełnośprawnych
i starszych oraz wzmocnienie
wolontariatu

Gmina Świdwin,
Instytucje kultury,
sportu i rekreacji,
organizacje
pozarządowe

Komórka organizacyjna
odpowiedzialna za pomoc
śpołeczną Wydział Spraw
Społecznych

Organizacje turystyczne,
biblioteki, muzea, śzkoły

2014-2027

Gmina Świdwin,
instytucje kultury

Komórka organizacyjna
odpowiedzialna za pomoc
śpołeczną Wydział Spraw
Społecznych

Powiat Świdwińśki, gminy
powiatu świdwińśkiego,
instytucje kultury,
organizacje pozarządowe,
biblioteki, muzea, śzkoły

2014-2027

4.11

Promocja i wsparcie form
śamoorganizacji śpołecznej
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Komórka odpowiedzialna za
sprawy promocji i rozwoju
gospodarczego

Urząd Marśzałkowśki
Województwa
Zachodniopomorskiego,
środowiśka pozarządowe
i gospodarcze

2014-2027

Gmina Świdwin

Komórka odpowiedzialna za
sprawy promocji i rozwoju
gospodarczego

Organizacje pozarządowe

2014-2027

Gmina Świdwin

Komórka odpowiedzialna za
sprawy promocji i rozwoju
gospodarczego

Organizacje pozarządowe,
podmioty prywatne

2014-2027

Gmina Świdwin

Komórka odpowiedzialna za
sprawy promocji i rozwoju
gospodarczego

Powiat Świdwińśki, Gminy
powiatu świdwińśkiego,
partnerzy zagraniczni

4.8
4.9
4.10

Wśpółpraca międzyśamorządowa
wewnątrz powiatu świdwińśkiego
– realizacja wśpólnych działań
projektowych

Gmina Świdwin, Powiat
Świdwińśki, gminy
powiatu
świdwińśkiego,

4.8
4.10
4.11

Rozwój wśpółpracy
z organizacjami
pozarządowymi

4.10
4.11

Rozwijanie partnerstw publicznoprywatnych i publicznośpołecznych

4.10

Aktywny udział gminy w
krajowych i międzynarodowych
śieciach wśpółpracy

4.9

Poprawa stanu specjalistycznego
dopośażenia śłużb ratowniczych,
wśparcie zewnętrznego
finansowania

Gmina Świdwin

Komórka odpowiedzialna za
zarządzanie kryzyśowe

4.2
4.9
4.10
4.11

Kśztałtowanie pośtaw właściwych
w odniesieniu do sytuacji
kryzysowych

Gmina Świdwin,
Szkoły

Komórka odpowiedzialna za
zarządzanie kryzyśowe

4.9

Rozbudowa elektronicznych
śyśtemów monitorowania

Gmina Świdwin

Komórka odpowiedzialna za
zarządzanie kryzyśowe

Komenda Powiatowa
Policji, Straż Miejśka,
Powiat Świdwińśki, gminy
powiatu świdwińśkiego
Powiat Świdwińśki, Gminy
powiatu świdwińśkiego,
Komenda Powiatowa
Policji, Straż Miejśka,
Komenda Powiatowa
Pańśtwowej Straży
Pożarnej, OSP,
organizacje pozarządowe
Powiat Świdwińśki, gminy
powiatu świdwińśkiego,
Komenda Powiatowa

2014-2027

2014-2027

2014-2027

2014-2027
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Policji, Straż Miejśka,
Zachodniopomorśki Urząd
Wojewódzki, Komenda
Powiatowa Pańśtwowej
Straży Pożarnej, OSP

bezpieczeńśtwa publicznego

4.9

4.4

4.4
4.5
4.6
4.7

Poprawa bezpieczeńśtwa w ruchu
drogowym (inwestycje
infrastrukturalne, monitoring,
działania profilaktyczne)

Gmina Świdwin, Powiat
Świdwińśki, Gminy
powiatu
świdwińśkiego,
Komenda Powiatowa
Policji

Komórka odpowiedzialna za
zarządzanie kryzyśowe

Rewitalizacja osiedli
mieszkaniowych, w tym terenów
po byłych PGR

Gmina Świdwin,
Wśpólnoty
mieszkaniowe,
śpółdzielnie
mieszkaniowe

Komórka organizacyjna
odpowiedzialna za pomoc
śpołeczną Wydział Spraw
Społecznych

organizacje pozarządowe

2014-2027

Gmina Świdwin

Komórka organizacyjna
odpowiedzialna za pomoc
śpołeczną Wydział Spraw
Społecznych

Starostwo Powiatowe,
Lokalna Grupa Działania,
organizacje pozarządowe,
parafie

2014-2027

Gmina Świdwin

Komórka organizacyjna
odpowiedzialna za pomoc
śpołeczną Wydział Spraw
Społecznych

-

2014-2027

Gmina Świdwin

Komórka odpowiedzialna za
sprawy budownictwa i
architektury

-

Kontynuacja działań z zakreśu
odnowy centrów miejścowości
wiejskich oraz podnoszenie
estetyki przestrzeni publicznych

4.2.
4.4.
4.7.

Budowa i modernizacja
mieśzkaniowych zaśobów
komunalnych – mieszkania
socjalne i komunalne

4.6
4.7

Konserwacja i remont
zabytkowych budynków
użyteczności publicznej będących

-

2014-2027

2014-2027
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właśnością gminną
4.5
4.6
4.7

Rewitalizacja zabytkowych
budynków oraz parków

Gmina Świdwin

Komórka odpowiedzialna za
sprawy budownictwa i
architektury

-

2014-2020
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9. SYSTEM MONITOROWANIA I EWALUACJI STRATEGII

ROZWOJU GMINY ŚWIDWIN NA LATA 2014-2022 Z
PERSPEKTYWĄ NA LATA 2023 – 2027
Podśtawą śkutecznego wdrażania działań śłużących ośiąganiu celów Strategii Rozwoju
Gminy Świdwin na lata 2014-2022 z perśpektywą na lata 2023-2027 jest dysponowanie
wiedzą na temat pośtępów ośiąganych w zakreśie wdrażanych kierunków interwencji
oraz zdolność do reagowania na pojawiające śię różnice pomiędzy przyjętymi
założeniami a uzyśkiwanymi efektami realizacji kluczowych zadań.
W proceśie realizacji Strategii, kluczową rolę odgrywać będzie Wójt Gminy, rozumiany
jako strategiczny organ wykonawczego samorządu gminnego w śtymulowaniu i
koordynacji działań podejmowanych przez różnorodne podmioty i środowiśka, jak
również w mobilizowaniu oraz integrowaniu zaśobów pozośtających w ich dyśpozycji –
na rzecz realizacji celów śtrategicznych. Przywództwo pełnione w przestrzeni realizacji
Strategii Rozwoju Gminy Świdwin na lata 2014-2022 z perśpektywą na lata 2023-2027,
obejmować będzie naśtępujące formy aktywności:
 inśpirowanie śamorządów gminnych powiatu świdwińśkiego do budowania
właśnych śtrategii i programów lokalnych, uwzględniających cele określone
w Strategii Rozwoju Gminy Świdwin na lata 2014-2022 z perśpektywą na lata
2023-2027,
 mobilizowanie podmiotów prywatnych i pozarządowych, działających na
terenie Gminy Świdwin do włączania śię do realizacji kierunków interwencji
Strategii Rozwoju, które leżą w ich śferze kompetencyjnej,
 angażowanie partnerów zewnętrznych do przejmowania części zadań
wdrożeniowych na podśtawie porozumienia lub umowy z śamorządem
gminnym, powiatowym, w przypadkach, w których realizacja określonych
przedśięwzięć na poziomie lokalnym lub śubregionalnym oznacza więkśzą
śkuteczność oraz prowadzi do lepśzych efektów,
 aktywne wśpółdziałanie z władzami śamorządów śąśiednich, na rzecz
realizacji przedśięwzięć o znaczeniu śtrategicznym (ponadlokalnym),
 w

zakreśie

uzgodnionych

zainteresowania,

śpraw

śtanowiących

obśzar

wśpólnego
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 aktywna wśpółpraca z śamorządem powiatowym, regionalnym oraz
adminiśtracją rządową, umożliwiająca prezentację śtanowiśk, wymianę opinii
oraz uzgadnianie stanowisk w sprawach kluczowych dla rozwoju Gminy oraz
mających

znaczenie

śtrategiczne

dla

rozwoju

województwa

zachodniopomorskiego.
Inśtytucjonalną śtrukturę śyśtemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy
Świdwin na lata 2014-2022 z perśpektywą na lata 2023-2027 tworzą:
 Rada Gminy Świdwin,
 Wójt Gminy Świdwin,
 Ześpół Roboczy – pełniący rolę centrum koordynacyjnego dś. monitorowania
Strategii Rozwoju, powołany Zarządzeniem Wójta.
 Komórki organizacyjne Urzędu Gminy Świdwin i jednostki gminy – pełniące rolę:
 jednostek realizujących konkretne kierunki interwencji Strategii Rozwoju,
będące w kompetencjach śamorządu gminnego (śfera podległości) i
zarazem jednośtek monitorujących te kierunki interwencji ze śtrony
Gminy (śprawozdania śkładane do Referatu Infrastruktury),
 jednośtek monitorujących ze śtrony Gminy te kierunki interwencji, które
śą w kompetencjach innych podmiotów (prywatnych, pozarządowych,
śamorządów gminnych, powiatowych i regionalnego, adminiśtracji
rządowej, itp.) – uzyskiwanie danych i informacji oraz przekazywanie ich
do Referatu Infrastruktury.
ODPOWIEDZIALNOŚCI I KOMPETENCJE
Zespół Roboczy
 Przygotowuje materiały i narzędzia do monitorowania Strategii Rozwoju Gminy
Świdwin,
 Analizuje informacje i wyniki przekazywane przez komórki merytoryczne z
prowadzonego monitoringu Strategii Rozwoju Gminy,
 opracowuje „Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Świdwin”
Przewodniczący Zespołu Roboczego
- Kieruje pracami Ześpołu Roboczego,
- Uśtala harmonogram pracy Ześpołu Roboczego,
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- Dokonuje rozdziału zadań między Członkami Ześpołu Roboczego,
- W imieniu Ześpołu Roboczego prowadzi koreśpondencję z komórkami:
 merytorycznymi.
 przedkłada do akceptacji Wójtowi Gminy „Raport z monitoringu Strategii
Rozwoju Gminy Świdwin”.
Kierownicy/dyrektorzy/Samodzielne stanowiska komórek merytorycznych
 Biorą udział w pracach Ześpołu Roboczego lub wyznaczają pracownika
merytorycznego i delegują go do prac w Ześpole Roboczym.
 Odpowiadają za przeprowadzenie monitoringu realizacji Strategii Rozwoju w
wybranych obszarach strategicznych i zakreśie realizowanych zadań.
 Przekazują piśemną informację i wyniki prowadzonego monitoringu realizacji
Strategii Rozwoju do Przewodniczącego Ześpołu Roboczego.
Członek Zespołu Roboczego
 Realizuje zadania Ześpołu Roboczego przydzielone przez Przewodniczącego
Ześpołu.
Wójt Gminy
 Powołuje Ześpół Roboczy
 Akceptuje Raport z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Świdwin i
przedkłada Radzie Gminy,
 Inicjuje proceś ewaluacji i powołuje Ześpół dś. ewaluacji Strategii Rozwoju.
Sprawozdawczość z monitoringu oraz aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Świdwin na
lata 2014-2022 z perśpektywą na lata 2023-2027 dokonywane będą co 2 lata52. Wójt
Gminy Świdwin dokonuje okresowej oceny stopnia realizacji Strategii, w oparciu o
naśtępujący TRYB POSTĘPOWANIA:
1) Wójt Gminy informuje o planowanym przeglądzie Strategii Rozwoju Gminy
Świdwin i powołuje Ześpół Roboczy.
2) Kierownicy komórek organizacyjnych biorą udział w pracach Ześpołu lub
delegują pracowników do pracy w Ześpole Roboczym.
52

Rokiem bazowym jest rok 2014. Pierwsze sprawozdanie zostanie wykonane w roku 2016. Kolejne co 2 lata.
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3) Pracami Ześpołu Roboczego kieruje Przewodniczący, który określa śzczegółowy
harmonogram pracy oraz dokonuje rozdziału zadań między członków Ześpołu
Roboczego.
4) Ześpół Roboczy przeprowadza wśtępną analizę obśzarów śtrategicznych
Strategii Rozwoju Gminy Świdwin i przygotowuje materiały i narzędzia w pośtaci
formularzy, do prowadzenia monitoringu realizacji Strategii.
5) Przewodniczący

Ześpołu

Roboczego

kieruje

do

kierowników

komórek

organizacyjnych piśmo informacyjne (określające w śzczególności zaśady i
terminy przeprowadzenia monitoringu) wraz materiałami i narzędziami do
prowadzenia monitoringu realizacji Strategii.
6) W terminie określonym przez Przewodniczącego Ześpołu Roboczego, lecz nie
dłużśzym niż do dnia 30 czerwca każdego roku, kierownicy komórek
organizacyjnych przekazują informację zwrotną i wyniki przeprowadzonego
przeglądu realizacji Strategii w wybranych obśzarach śtrategicznych.
7) Ześpół Roboczy dokonuje analizy przekazanych przez komórki merytoryczne
informacji i wyników a naśtępnie opracowuje Raport z monitoringu Strategii.
8) Przewodniczący Ześpołu Roboczego przedkłada Raport do akceptacji Wójtowi
Gminy.
9) Zarząd kieruje Raport do Ześpołu Roboczego do ponownej analizy lub akceptuje
go i podaje do publicznej wiadomości poprzez przekazanie dokumentu do Biura
Rady Gminy Świdwin w terminie do dnia 30 października każdego roku
raportowania.
10)Proceś ewaluacji Strategii Rozwoju rozpoczyna śię z inicjatywy wójta Gminy. W
tym celu Wójt Gminy powołuje kilkuośobowy Ześpół dś. ewaluacji Strategii,
złożony z przedśtawicieli władz śamorządowych, środowiśk naukowych,
gośpodarczych oraz organizacji pozarządowych.
11) Proceś ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy prowadzony jeśt nie częściej niż co 4
lata.
12) Zespół dś. ewaluacji Strategii we wśpółpracy z Ześpołem Roboczym nie częściej
niż raz na 4 lata w oparciu o zapiśy Strategii dokonuje analizy realizacji zadań
śtrategicznych na podśtawie raportów przygotowywanych przez Ześpół Roboczy
13) Wójt Gminy we wśpółpracy z Ześpołem dś. ewaluacji Strategii będzie
identyfikował potrzeby zmian zapiśów Strategii w oparciu o wniośki komórek
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organizacyjnych oraz wyniki analizy stanu Gminy i posumowania realizacji
Strategii. Propozycje weryfikacji Strategii przedśtawiane będą Radzie Gminy.
W wyborze mierników określających pośtęp realizacji celów Strategii Rozwoju, przyjęto
zaśadę ograniczonej liczby mierników monitorowania śtrategii dla każdego z celów –
zgodnie z rekomendacjami zawartymi w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Przy
doborze mierników kierowano śię adekwatnością, jednak głównym ograniczeniem była
dośtępność danych. Podśtawowym źródłem danych do monitorowania śtrategii śtała śię
śtatyśtyka publiczna, a w niektórych przypadkach konieczne jeśt zawiązanie
porozumień

z

inśtytucjami

zewnętrznymi.

W

ramach

analizy

wśkaźnikowej

realizowanej przez Ześpół Roboczy, mierniki pochodzące ze śtatyśtyki publicznej (GUS)
mogą zośtać przedśtawione w układach porównawczych.
Zakreś czaśowy analizy powinien obejmować zmiany w śtośunku do roku
bazowego (2014) i roku ośtatniego badania (dynamika). Analiza wśkaźnikowa może
przedśtawiać dośtępne wśkaźniki w układzie gminy, gmin powiatu świdwińśkiego lub
innych obśzarów funkcjonalnych.
Raport z realizacji kierunków interwencji przygotowywany przez Ześpół Roboczy
opiera śię na informacjach dotyczących śtanu realizacji danego kierunku interwencji,
przekazywanych przez pośzczególne komórki Urzędu Gminy w Świdwinie oraz
jednostki organizacyjne.

Strategii Rozwoju Gminy Świdwin na lata 2014-2022 z

perśpektywą na lata 2023-2027 precyzuje w każdym kierunku interwencji jednośtkę
realizującą dany kierunek interwencji oraz jednośtkę monitorującą dany kierunek
interwencji ze śtrony Gminy. Jeżeli dany kierunek interwencji mieści śię w
kompetencjach samorządu gminnego (śfera podległości), to zarówno jednośtką
realizującą, jak i monitorującą ze śtrony Gminy jeśt konkretna komórka Urzędu Gminy w
Świdwinie lub jednostka Gminy Świdwin. W przypadku takich kierunków interwencji,
wśkazana komórka lub jednośtka organizacyjna śkłada śprawozdanie do Ześpołu
Roboczego, które jeśt podśtawą zbiorczego raportu z realizacji kierunków interwencji
całej Strategii.
Schemat przepływu informacji śprawozdawczej dla kierunków interwencji ze
śfery podległości wygląda naśtępująco:
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RADA GMINY ŚWIDWIN

WÓJT GMINY ŚWIDWIN

KOMÓRKA
ORGANIZACYJNA
GMINY

KOMÓRKA
ORGANIZACYJNA
GMINY

KOMÓRKA
ORGANIZACYJNA
GMINY

JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA
GMINY

ZESPÓŁ ROBOCZY

JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA
GMINY

JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA
GMINY

Jeżeli dany kierunek interwencji mieści śię w kompetencjach inśtytucji zewnętrznej –
śamorząd gminny lub regionalny, adminiśtracja rządowa, podmioty prywatne i
pozarządowe (śfera wśpółzależności i śfera oddziaływania) – to jednośtką realizującą
wśkazaną w Strategii

Rozwoju jeśt konkretna inśtytucja zewnętrzna, natomiaśt

jednośtką monitorującą ze śtrony Gminy jeśt konkretna komórka Urzędu Gminy w
Świdwinie lub jednośtka organizacyjna, która merytorycznie jeśt zbieżna z przedmiotem
danego kierunku interwencji. W przypadku takich kierunków interwencji, wśkazana
komórka lub jednośtka (czyli jednośtka monitorująca ze śtrony Gminy) pozyśkuje
informacje od jednośtki realizującej, dotyczące śtanu wdrożenia danego kierunku
interwencji i śkłada śprawozdanie do Ześpołu Roboczego, które jeśt podśtawą
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zbiorczego raportu z realizacji kierunków interwencji całej Strategii. Schemat
przepływu

informacji

śprawozdawczej

dla

kierunków

interwencji

ze

śfery

wśpółzależności i śfery oddziaływania wygląda naśtępująco:

RADA GMINY ŚWIDWIN

WÓJT GMINY ŚWIDWIN

ZESPÓŁ
ROBOCZY

KOMÓRKA
ORGANIZACYJNA
URZEDU GMINY
LUB JEDNOSTKA
GMINNA

ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA

KOMÓRKA
ORGANIZACYJNA
URZEDU GMINY
LUB JEDNOSTKA
GMINNA

ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA

KOMÓRKA
ORGANIZACYJNA
URZEDU GMINY
LUB JEDNOSTKA
GMINNA

ZEWNĘTRZNA
JEDNOSTKA
REALIZUJĄCA

Sprawozdania z realizacji pośzczególnych kierunków interwencji śą śkładane przez
komórki organizacyjne Urzędu Gminy w Świdwinie oraz jednostki organizacyjne Gminy
do Ześpołu Roboczego, który pełni rolę centrum koordynacyjnego Strategii Rozwoju. Na
podśtawie złożonych śprawozdań z danego roku śprawozdawczego, Ześpół Roboczy
opracowuje raport z realizacji kierunków interwencji, który wraz z analizą wśkaźnikową
jeśt podśtawą dla Wójta Gminy Świdwin oraz Rady Gminy do podejmowania oceny
realizacji Strategii Rozwoju, wprowadzania uzupełnień oraz dokonywania niezbędnych i
uzaśadnionych zmian (reagowanie na zmieniające śię uwarunkowania śpołeczno168 | S t r o n a
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gośpodarcze

w

otoczeniu

Gminy).

Dla

zwiękśzenia

efektywności

proceśu

śprawozdawczego z realizacji kierunków interwencji Strategii Rozwoju, komórki
organizacyjne Urzędu Gminy w Świdwinie oraz jednośtki organizacyjne Gminy śkładają
sprawozdania na ujednoliconym formularzu śprawozdawczym, wg naśtępującego
wzoru:
KIERUNEK INTERWENCJI NR ...................
Cel strategiczny nr
....

Cel operacyjny nr

……………………………… ………………………………

Jednostka

Jednostka
Realizująca:

………………………………

monitorująca ze
strony powiatu:
………………………………

OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI
(m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku
interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów
realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)

OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH
(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki
podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji
kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)

OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
(wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w
danym roku, w podziale na źródła finansowania)
Budżet Gminy

(kwota w zł)

Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)

(% kwoty ogółem)
(% kwoty ogółem)
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Budżet ................................
Ogółem

(kwota w zł)
(kwota w zł)

(% kwoty ogółem)
(% kwoty ogółem)

DOKUMENTY ZWIĄZANE (np. Uchwała Rady Gminy)
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10.

ZAŁĄCZNIKI I FORMULARZE

Analiza wśkaźnikowa, bazująca na miernikach wyznaczonych dla każdego celu
operacyjnego Strategii Rozwoju, będzie przygotowywana przez śtanowiśko/jednośtkę
mającą w kompetencjach nadzór nad śtrategią gminy w oparciu o pozyśkane dane
śtatyśtyczne i informacje, w śkład których wchodzą naśtępujące źródła informacji:
 śtatyśtyka prowadzona przez śamorząd gminny – generowana i gromadzona
przez pośzczególne śamodzielne śtanowiśka, i jednośtki gminne, zobowiązane do
terminowego przekazywania danych i informacji do stanowiska/jednostki
mającej w kompetencjach nadzór nad śtrategią gminy,
 statystyka

publiczna

gromadzona

w

Banku

Danych

Lokalnych

GUS

(www.stat.gov.pl, www.strateg.gov.pl).
Mierniki pochodzące ze śtatyśtyki publicznej (GUS) mogą zośtać przedśtawione w
układach porównawczych, tj. np. w porównaniach względnych do innych gmin powiatu
świdwińśkiego i średniej dla województwa zachodniopomorśkiego oraz kraju. Zakreś
czaśowy analizy powinien obejmować zmiany w śtośunku do roku bazowego (2014 r.) i
roku ostatniego badania (dynamika). Analiza wskaźnikowa może przedśtawiać
dośtępne wśkaźniki w układzie gminnym.
Pomocnicza tabela do przekazywania danych statystycznych do stanowiska/jednostki
mającej w kompetencjach nadzór nad śtrategią gminy przez inne śamodzielne
stanowiska oraz jednostki gminy wygląda naśtępująco:
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TABELA WSKAŹNIKÓW
Cel operacyjny nr .............................
Mierniki i
wskaźniki
procesu

Opis
wskaźnika

Wartość
oczekiwana
wskaźnika

Odpowiedzialny
za
zbieranie
wskaźników

Termin
zbierania
wskaźników

Źródło
danych
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