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WPROWADZENIE
Problematyka efektywnego zarządzania w samorządzie terytorialnym odgrywa coraz
większą rolę. Osiągnięcie korzystnych efektów ekonomicznych i społecznych nie jest
możliwe bez nowoczesnego systemu zarządzania.

Reformowanie mechanizmów zarządzania w samorządzie sprowadza się obecnie do
dostosowania działań do warunków, w jakich działa sektor prywatny i wprowadzania
rozwiązań właściwych gospodarce rynkowej.

I.ANALIZA STRATEGICZNA
Analiza strategiczna jest pierwszym etapem zarządzania strategicznego i stanowi solidne
podstawy do sformułowania strategii oraz jej implementacji.

W poniższej analizie zdiagnozowano następujące obszary funkcjonowania gminy:
•

Makrootoczenie,

•

gminy jako miejsca funkcjonowania społeczności lokalnej,

•

urzędu gminy jako usługodawcy i zarządcy.

1.Analiza otoczenia strategicznego gminy
Do analizy otoczenia strategicznego gminy zastosowano metodę PEST. Jest to metoda,
która pozwala skupić uwagę organizacji na najważniejszych czynnikach zewnętrznych.
Polega na przeanalizowaniu potencjalnych zmian czynników: politycznych, ekonomicznych,
społecznych i technologicznych.

1.1.Makrootoczenie
Makrootoczenie jest często nazywane otoczeniem dalszym. Wbrew powszechnym sądom
nie jest jednakowe dla wszystkich organizacji, albowiem zmienia się w zależności od branży,
sektora, regionu, a także od wielkości organizacji.
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1.1.1.Polityka i legislacja

Polska w Unii Europejskiej

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej minęły 3 lata. W tym czasie wielu eurosceptyków
zrozumiało, że Unia może przynieść rzeczywiście wiele korzyści. Stwierdzenie to dotyczy
w szczególności eurosceptyków, którzy mają największy wpływ na funkcjonowanie Państwa.

Podstawowe znaczenie ma tu postrzeganie Polski jako członka Unii, a tym samym jako kraju
o wysokim stopniu bezpieczeństwa inwestycyjnego.

Inny ważny aspekt naszego członkostwa to dostęp potencjalnych inwestorów z Azji do ponad
400 milionowego rynku unijnego.

Jednocześnie poszerzające się uczestnictwo Polski w politykach wspólnotowych i Wspólnym
Rynku otwiera przed naszą gospodarką nowe, szerokie perspektywy. To niepowtarzalna
szansa na wszechstronny rozwój dla naszego kraju, jakiej nie możemy zmarnować.

Sytuacja polityczna
Pomimo gorących debat i sporów wydaje się, że Polska jest krajem stabilnym politycznie.
Kolejne rządy deklarują wolę członkostwa w Unii Europejskiej, rozwijania i liberalizowania
gospodarki oraz likwidowania deficytu budżetowego.

Finanse publiczne

Szczególnie nadmierny deficyt finansów publicznych jest jednym z najważniejszych
problemów makroekonomicznych Polski. W tym zakresie powinien skończyć się etap
deklaracji, a rozpocząć okres wprowadzania reform. Okres świetnej koniunktury nie będzie
trwał wiecznie (okres dobrej koniunktury trwa już 3 lata), a należy go wykorzystać, bo w tym
czasie deficyt sektora powinien obniżać się przynajmniej o 1 proc. PKB rocznie.
Obecnie

występują

co

najmniej

dwa

czynniki

stwarzające

dogodne

warunki do

przeprowadzenia reform. Są to: zrównoważona gospodarka i dotacje z funduszy Unii
Europejskiej.
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System dotacji

W najbliższych latach system dotacji w Polsce będzie funkcjonował w oparciu o fundusze
pochodzące z Unii Europejskiej.

Komisja Europejska zaakceptowała polskie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Jest
to podstawowy dokument przygotowywany przez każdy kraj członkowski UE, określający
krajowe priorytety, na które będą przeznaczone unijne fundusze w okresie programowania
2007 – 2013. Zatwierdzenie NSRO przez KE stanowi wymóg prawny przyjęcia programów
operacyjnych na lata 2007 – 2013.

Nowoczesna polityka rozwoju wykorzystująca system dotacji jest konieczna dla racjonalnego
wykorzystania szans płynących z członkostwa Polski w Unii. Skala dostępnych środków
finansowych UE na lata 2007-2013 jest nieporównywalnie większa od tych w okresie 20042006, a wsparcie, którego Unia Europejska udzieli Polsce, to największe wsparcie, jakie do
tej pory jakikolwiek kraj członkowski otrzymał z budżetu unijnego.

Administracja publiczna

Pomimo podejmowanych działań i przeprowadzonych znacznych zmianach, jakich
dokonywano w ciągu ostatnich kilkunastu lat, w administracji publicznej nie udało się w pełni
wprowadzić pożądanych nowoczesnych technik zarządzania i systemów informatycznych.

Polska jest na jednym z ostatnich miejsc pod względem wykorzystania Internetu przez
urzędy do obsługi obywateli (e-governance). Zaawansowanie usług publicznych wynosi
53 proc., gdy w przodującej Austrii aż 95 proc. Pełna obsługa w systemie online dochodzi
tam do 83 proc., w Polsce sięga tylko 20 proc.

Nie udało się także zasadniczo usprawnić zarządzania finansami publicznymi.

Bez znaczącej poprawy sytuacji w tym zakresie stan administracji publicznej pozostanie
ograniczeniem utrudniającym rozwój Polski. Ponadto na funkcjonowanie administracji
publicznej negatywnie wpływa niskie zaufanie do władz i instytucji publicznych.
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Współdziałanie państwa z kapitałem prywatnym

Niestety w zakresie współdziałania państwa z kapitałem prywatnym, zarówno administracja
rządowa, jak i społeczeństwo wykazują dużą rezerwę. Mimo deklaracji, a także programów
unijnych wydaje się, że jeszcze w najbliższym czasie mentalne bariery ograniczające rozwój
w tej obiecującej sferze pozostaną trudne do pokonania.

System ubezpieczeń społecznych
Składki na ubezpieczenia społeczne stanowią duży udział w kosztach pracy. Mimo, że
pojawiają się informacje o zmniejszeniu kosztów pracy, to nie należy się spodziewać, że ich
wysokość radykalnie spadnie.

Nawet jeżeli zostaną przeprowadzone niezbędne reformy systemu emerytalnego, to
niekorzystna obecnie sytuacja demograficzna nie pozwoli radykalnie obniżyć składek.
Główny Urząd Statystyczny opracował na zlecenie ZUS dane, z których wynika, że w 2030
roku na jednego emeryta będzie przypadało dwóch pracujących.

Już dzisiaj fundusz emerytalny w ZUS jest deficytowy i nie jest w stanie wypłacać emerytur
jedynie ze składek, jakie do niego wpływają. Tylko w 2007 r. będzie potrzebnych 20 mld zł
dopłaconych do emerytur z budżetu państwa, czyli z podatków wszystkich obywateli.
W 2025 r. ta dopłata może sięgnąć 100 mld zł i żaden budżet tego nie wytrzyma.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Polski system prawny nie sprzyja rozwojowi działalności gospodarczej. Powszechnie znane
są problemy związane z ilością czynności i nakładem czasu przy uruchomieniu działalności
gospodarczej.

Inne problem, to:
•

liczba różnych pozwoleń ograniczających prowadzenie działalności gospodarczej,
jakie należy uzyskać w trybie administracyjnym,

•

brak możliwości czasowego zawieszenia działalności,

•

stała wysokość

składki minimalnej pracodawców na system ubezpieczeń

społecznych.
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Regulacje dotyczące zamówień publicznych
Po ostatnich aktualizacjach Ustawy o zamówieniach publicznych, należy zauważyć, że
regulacje

dotyczące

zamówień

publicznych

wychodzą

naprzeciw

oczekiwaniom

przedsiębiorców.

Ostatnie zmiany zawarte w ustawie:
•

ograniczą biurokrację,

•

przyspieszą proces udzielania zamówień publicznych,

•

podnoszą próg, od którego stosuje się procedurę zamówień publicznych z 6 tys. euro
do 14 tys., co stwarza lepszy dostęp do usług, dostaw oraz robót budowlanych dla
małych przedsiębiorstw,

•

ogłoszenia o zamówieniach mają być umieszczane na stronach internetowych
Urzędu Zamówień Publicznych. Zwiększy to z pewnością jawność postępowań oraz
umożliwi dotarcie do większej liczby wykonawców,

•

uproszczona procedura stosowana będzie poniżej następujących progów:
o

137 tys. euro - w przypadku administracji rządowej,

o

211 tys. euro - w przypadku samorządów,

o

422 tys. euro - w przypadku tzw. zamówień sektorowych.

Zmiany te są oceniane pozytywnie i zakłada się, że pozytywnie wpłyną na zwiększenie
wykorzystania środków z Unii Europejskiej.

Ochrona praw własności intelektualnej

System prawa w Polsce gwarantuje ochronę własności intelektualnej. Realizowana jest ona
w dwóch podstawowych wymiarach:
•

prawo autorskie (copyright), które dotyczy wszelkich form kreatywnej twórczości.
Ochrona ta dotyczy zarówno praw osobistych, jak i majątkowych. Jej zakres jest
zgodny z Konwencją Berneńską i stanowi, że ochrona praw majątkowych trwa przez
70 lat od daty śmierci autora, a prawo autorskie osobiste nie wygasa nigdy,

•

prawa patentowe są chronione przez Urząd Patentowy RP i dotyczą nie tylko
patentów i wzorów użytkowych, ale również znaków towarowych, wzornictwa
przemysłowego, oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia i topografii układów
scalonych.
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Ochrona środowiska naturalnego

Polska wchodząc do Unii Europejskiej przyjęła dorobek prawny UE w dziedzinie ochrony
środowiska. Konieczność spełniania norm w tej dziedzinie to obowiązek każdej firmy
prowadzącej działalność w Polsce. Szczególnie istotne znaczenie ma on dla firm
działających w branżach, w których produkcja związana jest z dużym zanieczyszczeniem
środowiska – m.in. energetyki, przemysłu chemicznego, niektórych działów przemysłu
przetwórczego.

Z perspektywy tych firm bardzo istotne są dwie sprawy:
•

zasada „zanieczyszczający płaci”, w myśl której firmy, które odprowadzają do
środowiska zanieczyszczenia muszą ponosić z tego tytułu opłaty na rzecz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,

•

obowiązująca w UE doktryna dotycząca tzw. zintegrowanego podejścia, która
powoduje, że przy dopuszczeniu do wykorzystywania przez firmy wszelkiego rodzaju
instalacji mogących szkodzić środowisku kwestią decydującą jest to, czy stosowane
są w ich wypadku tzw. najlepsze dostępne praktyki.

1.1.2.Ekonomia

Rozwój gospodarczy

Polska gospodarka jest wyraźnie w okresie dobrej koniunktury. Pierwsze oznaki ożywienia
gospodarczego można było zaobserwować już w 2002 roku. Od tamtej pory PKB cały czas
rośnie.

W ostatnim roku produkt krajowy brutto ukształtował się na poziomie 1 046,6 mld zł i był
realnie wyższy o 5,8%.

W poniższej tabeli przedstawiono dynamikę produktu krajowego brutto w latach 2000-2006
uwzględniając ceny średnioroczne roku poprzedniego.
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Dynamika PKB w latach 2000-2006
2000

Wyszczególnienie

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Rok poprzedni = 100
Produkt krajowy brutto

104,2

101,1

101,4

103,8

105,3

103,5

105,8

103,9

101,2

101,3

103,6

105,1

103,3

105,8

Przemysł

106,3

99,3

99,5

107,8

110,5

103,9

107,7

Budownictwo

99,6

92,5

91,0

97,1

101,8

107,2

114,6

Usługi rynkowe

104,5

102,3

103,2

102,4

104,2

103,6

105,0

w tym:
Wartość dodana brutto
w tym:

Źródło: GUS

Obecne ożywienie ma szeroki zasięg oddziaływania i obejmuje całą gospodarkę. Źródeł
sukcesu upatruje się w akcesji Polski do Unii Europejskiej, a głównie w eksporcie, który był
stymulatorem wzrostu produkcji i zatrudnienia.

W początkowej fazie wzrost produkcji, z uwagi na występujące w gospodarce rezerwy mocy
produkcyjnych, następował na drodze bezinwestycyjnej. Trwająca od pewnego czasu dobra
koniunktura powodowała jednak dalszy wzrost popytu, którego zaspokojenie przy
wyczerpujących się mocach wytwórczych nie było możliwe. W rezultacie doszło do
zwiększenia inwestycji i wzrostu popytu inwestycyjnego.
W latach 1991-2005 liczba podmiotów gospodarczych zwiększyła się prawie trzykrotnie
i w końcu 2005 r. wynosiła 3,6 mln.
Ostatnie lata wskazują, że polska gospodarka bardzo dobrze zaadaptowała się do warunków
Unii Europejskiej. Obserwuje się szybkie tempo wzrostu eksportu do innych krajów Unii.
Rozwojowi gospodarki sprzyja dobra sytuacja makroekonomiczna – spadek inflacji
i następujący za nim spadek stóp procentowych. W wyniku tego postępuje ożywienie
inwestycyjne, w tym na rynku mieszkaniowym, wspierane rosnącą dostępnością kredytów na
zakup mieszkania.

Jakościowym zmianom uległ sektor prywatny. Na rynku obok dużych firm powstałych ze
sprywatyzowania przedsiębiorstw państwowych, pojawiły się przedsiębiorstwa, które
powstały od podstaw po okresie transformacji.
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Poziom importu i eksportu

Handel zagraniczny jest w ostatnich latach istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Od
2001 roku dynamika eksportu towarów wyprzedza dynamikę importu. Następuje stała
redukcja ujemnego salda zagranicznej wymiany towarowej.

Głównym partnerem handlowym Polski pozostawały Niemcy z 27,3-procentowym udziałem
w polskim eksporcie i 23,8-procentowym w imporcie.

„Na kształtowanie się wielkości importu oraz eksportu w znacznym stopniu wpływ miała
sytuacja na rynku walutowym. Stopniowe umacnianie się polskiej waluty obserwowane
w 2004 i 2005 roku utrzymało się także w kolejnych miesiącach roku 2006, choć było już
znacznie mniejsze. Jednak wzrost importu w znacznej mierze należy wiązać z obserwowaną
poprawą klimatu inwestycyjnego oraz ożywieniem popytu wewnętrznego w Polsce. Znaczny
wpływ na wielkość importu w roku 2006 miał również wzrost cen ropy naftowej i gazu
ziemnego. Dynamiczny wzrost eksportu to efekt m.in. relatywnie dobrej koniunktury
gospodarczej w UE, a także wzrostu konkurencyjności polskiej oferty handlowej.
Przewiduje się, że w 2007 roku eksport (w ujęciu bilansu płatniczego na bazie transakcji,
wyrażony w euro) wzrośnie o ok. 16,5% i wyniesie ok. 108,9 mld euro, natomiast wzrost
importu wyniesie ok. 15,8% i osiągnie on wartość 112,4 mld euro. Deficyt wyniesie 3,5 mld
euro. W ujęciu rzeczowym eksport wyniesie ok. 102,2 mld euro, a import ok. 114,3 mld euro,
natomiast saldo –12,1 mld euro.”
(Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz)

Zatrudnienie i bezrobocie
Pomimo że w ostatnim czasie zatrudnienie wzrasta, a bezrobocie maleje nie należy
zapominać o podstawowym problemie polskiej gospodarki jakim jest niski poziom
zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym oraz wysokie bezrobocie.

Polskę charakteryzuje niska aktywność zawodowa i niski odsetek pracujących, a w przypadku
ludności z najniższym wykształceniem - bardzo niski. Szczególnie niski poziom zatrudnienia
występuje wśród osób młodych (15-24 lat) i w wieku przedemerytalnym (50-64 lat). Silniej jest
też widoczny w przypadku kobiet niż mężczyzn, chociaż to właśnie kobiety są lepiej
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wykształcone niż mężczyźni. Trudna jest zwłaszcza sytuacja młodzieży wkraczającej na rynek
pracy, co powoduje ostatnio jej liczną migrację zarobkową.

W ostatnim czasie bezrobocie maleje, jednak trudno jest ocenić na ile wpływa na taką
sytuację ożywienie gospodarcze i wzrost zatrudnienia, a w jakim zakresie emigracja
zarobkowa.
Budżet na 2007 rok zakłada, że stopa bezrobocia na koniec tego roku spadnie do 14,1% wobec
planowanego na koniec 2006 roku poziomu 15,3%.

Osobny, ale istotny problem stanowi bezrobocie na wsi. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili
42,6% ogółu bezrobotnych. Jednocześnie Powszechny Spis Rolny wykazał znaczną nadwyżkę
osób pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Inflacja

Cel inflacyjny określony przez Radę Polityki Pieniężnej kształtuje się na poziomie 2,5%±1
punkt procentowy. Zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów inflacja spadła do 2,3%.
Jednak pojawiają się głosy, że rosnące płace mogą podbić ceny.

Poniżej przedstawiono dwie tabele, które ilustrują przebieg walki z inflacją w latach 19892007.

Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (grudzień poprzedniego
roku=100)

MIESIĄCE

Rok
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1989

111

119,8

129,4

142,1

152,3

161,6

177,1

247

331,6

513,2

628,2

739,6

1990

179,6

222,5

232

249,4

260,9

269,8

279,5

284,6

297,7

314,6

330

349,3

1991

112,7

120,3

125,7

129,1

132,6

139

139,1

140

146

150,7

155,5

160,4

1992

107,5

109,4

111,6

115,7

120,4

122,4

124

127,4

134,1

138,1

141,2

144,3

1993

104,1

107,6

109,9

112,4

114,5

116

117,3

120

123

125,3

130,4

137,6

1994

101,8

102,9

105

108

109,9

112,4

114,1

116

121,3

124,8

127,1

129,5

1995

104,1

106,3

108

110,5

112,5

113,6

112,5

112,9

116,3

118,3

119,8

121,6

1996

103,4

105

106,6

108,9

110,3

111,4

111,3

111,9

114

115,5

117,1

118,5
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1997

102,9

104

104,9

105,9

106,6

108,2

108

108,1

109,5

110,8

112,1

113,2

1998

103,1

104,9

105,5

106,3

106,7

107,1

106,7

106

106,9

107,6

108,1

108,6

1999

101,5

102,1

103,1

103,9

104,6

104,8

104,5

105,1

106,6

107,8

108,8

109,8

2000

101,8

102,7

103,6

104

104,7

105,5

106,2

105,9

107

107,8

108,2

108,5

2001

100,8

100,9

101,4

102,2

103,3

103,2

102,8

102,5

102,8

103,2

103,3

103,6

2002

100,8

101

101,2

101,7

101,5

101,1

100,6

100,2

100,6

100,9

100,8

100,8

2003

100,4

100,5

100,8

101

101

100,8

100,5

100,1

100,6

101,2

101,5

101,7

2004

100,4

100,5

100,8

101,6

102,6

103,5

103,4

103

103,3

104

104,3

104,4

2005

100,1

100

100,2

100,5

100,8

100,6

100,4

100,3

100,7

101,1

100,9

100,7

2006

100,2

100,2

100,1

100,8

101,3

101

101

101,3

101,5

101,6

101,6

101,4

2007

100,4

100,7

101,1
Źródło: GUS

Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (analogiczny miesiąc roku
poprzedniego=100)
MIESIĄCE

Rok
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1989

183,2

170,3

174,2

177,8

185,4

191,3

203,9

282,7

369,2

557,1

657

739,6

1990

1107,6

1283,1

1232,8

1202,9

1176,5

1151,2

1094

848,5

658

456

385,9

349,3

1991

194,9

180

181,8

171

167,8

172,4

168,3

167,6

167,1

164,8

162,7

160,4

1992

145,4

140,1

138,1

140,2

143,2

139

141,3

144,3

146,5

146,4

145,4

144,3

1993

137,5

139,7

139,7

138,1

135,8

134,3

134,8

134,4

131

129,8

133

137,6

1994

132,4

129,9

130,2

131,2

131,2

132,7

132,8

132,2

134,6

136,1

133,5

129,5

1995

132,3

133,6

133,1

132,4

132,3

130,3

127,6

125,7

124,2

122,4

122

121,6

1996

121

120,4

120,4

120,3

119,8

119,5

120,4

120,5

119,5

119,5

119,1

118,5

1997

117,8

117,3

116,6

115,3

114,6

115,3

114,9

114,5

113,6

113,1

113,2

113,2

1998

113,6

114,2

113,9

113,7

113,3

112,2

111,9

111,3

110,6

109,9

109,2

108,6

1999

106,9

105,6

106,2

106,3

106,4

106,5

106,3

107,2

108

108,7

109,2

109,8

2000

110,1

110,4

110,3

109,8

110

110,2

111,6

110,7

110,3

109,9

109,3

108,5

2001

107,4

106,6

106,2

106,6

106,9

106,2

105,2

105,1

104,3

104

103,6

103,6

2002

103,4

103,5

103,3

103

101,9

101,6

101,3

101,2

101,3

101,1

100,9

100,8

2003

100,5

100,5

100,6

100,3

100,4

100,8

100,8

100,7

100,9

101,3

101,6

101,7

2004

101,6

101,6

101,7

102,2

103,4

104,4

104,6

104,6

104,4

104,5

104,5

104,4

2005

103,7

103,6

103,4

103

102,5

101,4

101,3

101,6

101,8

101,6

101

100,7

2006

100,6

100,7

100,4

100,7

100,9

100,8

101,1

101,6

101,6

101,2

101,4

101,4

2007

101,6

101,9

102,5
Źródło: GUS
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Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) sygnalizuje, że wskaźnik przyszłej inflacji
wzrósł kolejny miesiąc z rzędu, co może oznaczać, że dynamika inflacji może przyśpieszyć.

Głównymi czynnikami presji na wzrost cen są obecnie:
•

wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach,

•

dynamicznie rosnące zadłużenie sektora publicznego (w ostatnim roku wzrosło
realnie o około 8%) i gospodarstw domowych,

•

dynamicznie rosnące płace.

W kwietniu 2007 roku Rada Polityki Pieniężnej podniosła wysokość stopy referencyjnej
o 0,25 pkt. Należy to traktować jako zły sygnał dla przedsiębiorstw i gospodarki. Jednak
sama wysokość podwyżki nie powinna mieć jeszcze jakiegoś znaczącego wpływu.

System podatkowy i wysokość podatków
Polski system podatkowy jest niejasny i skomplikowany i należy zakładać, że pozostanie
w niezmiennej jakości w najbliższych latach.

System bankowy

Polski system bankowy jest silny i stabilny. Od czasu transformacji ustrojowej, która miała
miejsce w 1989 roku, udało się uniknąć większych wstrząsów, które występowały w innych
krajach regionu, przechodzących podobne jak Polska przemiany.

W Polsce istnieje sieć dużych, w większości prywatnych, komercyjnych banków z dużym
udziałem własnościowym inwestorów zagranicznych. Równocześnie funkcjonuje kilkaset
małych, działających na rynku lokalnym banków spółdzielczych.

Charakterystyczny w ostatnich latach był bardzo duży rozwój akcji kredytowej, głównie
w zakresie kredytów mieszkaniowych oraz intensywny rozwój usług online.

Dostępność kredytów i stopy procentowe

Obecnie stopy procentowe są niskie (ale i tak o wiele wyższe niż w rozwiniętych krajach UE)
i prawdopodobnie także przyczyniły się do powstania dobrej koniunktury gospodarczej.
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Kwietniowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stopy referencyjnej o 0,25 pkt
oznacza wzrost ceny kredytów, a zatem pogorszy się klimat dla kontynuowania inwestycji.
Należy spodziewać się dalszego podniesienia stóp procentowych ze względu na
przewidywaną możliwość wzrostu inflacji.

Kursy walut i stabilność waluty
Wszystko wskazuje, że złoty jest walutą stabilną. W okresie styczeń-grudzień 2005 r. średni
urzędowy kurs euro wyniósł 4,0254 zł i obniżył się o 11,2% w stosunku do 2004 roku. Średni
urzędowy kurs dolara amerykańskiego wyniósł 3,2348 zł (spadek w stosunku do średniej
z 2004 roku o 11,5%).
Natomiast średnio w 2006 roku nasza waluta umocniła się zarówno względem euro jak
i dolara, w porównaniu z okresem styczeń-grudzień 2005 r. (odpowiednio o 13,8% oraz
o 17,7% wobec 2004 roku).

Popyt krajowy i wzrost wydatków konsumentów

W okresie od 2002 roku wyraźnie wzrósł popyt krajowy. Jako pierwszy wzrósł popyt
konsumpcyjny, a następnie popyt inwestycyjny. Prawdopodobnie popyt będzie rósł dalej ze
względu na wyraźny wzrost płac, ale także na dużą pulę dotacji ze środków unijnych.
Ministerstwo Gospodarki szacuje, że „w 2006 roku wolumen sprzedaży detalicznej w pełnej
zbiorowości podmiotów przekroczył poziom sprzed roku o ok. 8%. W przedsiębiorstwach
zatrudniających powyżej 9 osób sytuacja kształtowała się jeszcze korzystniej i wzrost
sprzedaży w cenach stałych wyniósł 11,9%. Było to wynikiem rosnącej dynamiki sprzedaży
w kolejnych kwartałach.”
O skali popytu inwestycyjnego mogą świadczyć dane o sprzedaży hurtowej w 2006 roku
w przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją maszyn, sprzętu i innego wyposażenia
(wzrost o 51,2%).

Ceny paliw

Ceny paliw są wysokie i kształtują się na poziomie cen rozwiniętych krajów Unii Europejskiej.

WESTMOR CONSULTING
STRATEGIA ROZWOJU GMINY LIPNO NA LATA 2007- 2013

14

Sieć drogowa

Sieć drogowa Polski ma ponad 300 tys. km długości. Z tego 1 procent dróg jest w stanie
technicznym zgodnym z normami unijnymi.

Polskie drogi są pełne kolein, dziur i poprzecznych pęknięć. Pobocza dróg są nierówne lub
ich nie ma. Wszystko to zdecydowanie obniża bezpieczeństwo ruchu na wielu trasach.
NIK podaje, że w latach 1990-2004 wybudowano zaledwie 340 km odcinków autostrad, czyli
dziesięć razy mniej niż wynosi średnia w UE. Razem mamy więc nieco ponad 500 km
autostrad.
Źródło: Raport NIK (2005)

1.1.3.Procesy społeczne

Poziom dochodów

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku 2006 wyniosło 2.644 zł i było o 5,1% (o 4,2%
w ujęciu realnym) wyższe niż w 2005 roku. Najwyższy, w porównaniu z analogicznym
okresem 2005 r., wzrost płac odnotowano w budownictwie (o 9,9%), obsłudze nieruchomości
i firm (o 5,9%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 5,9%). Spośród działów przetwórstwa
przemysłowego najwyższy wzrost płac wystąpił w produkcji metali (o 11,0%), produkcji
wyrobów z metalu (o 6,9%), produkcji maszyn i urządzeń oraz produkcji mebli i pozostałej
działalności produkcyjnej (każdej o 6,8%), produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
(o 6,6%), a także produkcji pozostałego sprzętu transportowego oraz produkcji skór
wyprawionych i wyrobów z nich (po o 6,3%). Jedyny spadek przeciętnych wynagrodzeń
nastąpił

w

dziale

produkcji

sprzętu

i

urządzeń

radiowych,

telewizyjnych

i telekomunikacyjnych (o 1,6%). Jednocześnie należy podkreślić, że działy o relatywnie
najniższym wzroście wynagrodzeń w 2006 roku charakteryzują się jednymi z najwyższych
przeciętnych zarobków w przemyśle.
(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)

Przewiduje się, że w 2007 roku realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia będzie znacznie
wyższy niż w 2006. W marcu 2007 wynagrodzenia w przedsiębiorstwach wzrosły w skali
roku o 9,1 proc., w przemyśle zwiększały się jeszcze szybciej, bo w tempie 9,5 proc.
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Jak wynika z sondaży nastroje w rodzinach wyraźnie się poprawiły. Coraz więcej Polaków
dostrzega poprawę sytuacji gospodarczej kraju i uważa, że w najbliższych miesiącach
będzie ona coraz lepsza. Zdecydowanie największy wpływ na te oczekiwania mają oceny
sytuacji na rynku pracy, gdzie wyraźnie widać ożywienie.

Ludność

Polska dysponuje znacznym potencjałem ludnościowym, zajmując pod względem liczby
ludności szóste miejsce w Unii Europejskiej. Wysoki jest odsetek ludzi młodych – wiek do 35
lat osiąga blisko 50% mieszkańców naszego kraju. W rezultacie Polska ma największą
w Europie liczbę młodzieży wkraczającej na rynek pracy (prawie połowa przyrostu siły
roboczej w Europie w ostatnich latach). Stanowi to dziś duży problem, ale jest w przyszłości
naszym potencjalnie największym atutem.
Jednocześnie wydłuża się średni okres życia oraz rośnie liczba emerytów i rencistów.
Powoduje to gwałtowny wzrost kosztów ochrony zdrowia i wydatków systemu emerytalnego
i jest głównym źródłem trudności z równowagą finansów publicznych w Polsce. Ludność
Polski cechuje coraz wyższy poziom wykształcenia. Od kilkunastu lat obserwuje się wzrost
zainteresowania kształceniem się (kilkakrotny wzrost liczby studentów), wśród młodzieży
upowszechnia się już nie tylko wykształcenie średnie, lecz również wyższe.
(Źródło: Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015)

Mobilność społeczna

Mobilność społeczeństwa to nie tylko przemieszczanie się przestrzenne, to także każda
zmiana pozycji społecznej. Polaków należy ocenić jako społeczeństwo mało mobilne. Ale
podobnie jest w Europie.

Przemieszczanie się nie należy do podstawowych elementów kultury Europejczyków. Nie
lubimy też zmieniać pracy. Zaledwie 10 procent mieszkańców UE w 2003 r. zmieniło
pracodawcę. 40 procent przepracowało w jednej firmie ponad 10 lat. Podobnie jest
z osiedlaniem się. Jedynie 1,5 proc. obywateli Unii nie mieszka w kraju urodzenia.

Mobilność społeczną należy ją rozpatrywać w szerszym kontekście. Jej wskaźnikiem jest
każda zmiana pozycji społecznej. A tę można zmienić nie ruszając się z miejsca. W Stanach
Zjednoczonych mobilność przestrzenna jest większa, ale przede wszystkim dlatego, że to
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ogromny kraj. W krajach Europy Zachodniej mobilność geograficzna ich mieszkańców jest
znacznie mniejsza, bo nie ma potrzeby aż takiej mobilności.

W Polsce ludzie nie są przyzwyczajeni do podejmowania ryzyka związanego z mobilnością.
Jest pewną rutyną, że ludzie zagrożeni utratą pracy, a nawet bezrobotni, nie chcą opuszczać
swojej miejscowości, choćby w innej mieli szansę na zatrudnienie. Biernością różnimy się nie
tylko od Amerykanów, ale także od mieszkańców zachodniej Europy. Mentalność polegająca
na poprzestawaniu na „małym”, wykształciła się w poprzednim systemie, gdy każdy miał
pracę i nie do pomyślenia było ją stracić.
Świadomość ekologiczna
Świadomość ekologiczna Polaków nie stoi na wysokim poziomie. Większość z nas:
•

nie zna pojęcia „zrównoważony rozwój”,

•

nie zna organizacji, którą należy powiadomić w przypadku zagrożenia środowiska,

•

uważa, że ręczne mycie naczyń bardziej oszczędza wodę niż mycie w zmywarce,

•

przy codziennej toalecie zamiast z prysznica korzysta z wanny,

•

nie korzysta z wyspecjalizowanych myjni samochodów,

•

tylko 13% respondentów deklaruje, iż segreguje wszystkie 4 podstawowe rodzaje
odpadów tj. plastik, szkło, papier i aluminium i wrzuca je do odpowiednich
pojemników.

Aspiracje i dążenia

W przeprowadzonych w 2006 roku badaniach Centrum Badania Opinii Społecznych ustaliło,
że znaczna część polskiego społeczeństwa egzystuje bez żadnych większych aspiracji.
Trochę więcej niż co czwarty Polak (28%) przyznaje, że nie ma dążeń ani celów, na
osiągnięciu których szczególnie mu zależy.

Poziom aspiracji zmienia się wraz z wiekiem. Najwyższe aspiracje mają osoby w wieku 1825 lat, najniższe osoby po 65 roku życia.

Deklarowanie aspiracji wyraźnie koresponduje również z poziomem edukacji ankietowanych.
O braku perspektywicznych celów, a więc egzystencji „z dnia na dzień” mówi niemal co drugi
respondent z wykształceniem podstawowym (45%) i niespełna co piąty - z wyższym (18%).
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Hierarchia celów wśród osób, które mają jakieś dążenia:
•

Praca – 30%,

•

Odpowiednie warunki materialne – 26%,

•

Wykształcenie – 17%,

•

Budowa lub kupno domu/mieszkania – 16%,

•

Posiadanie i wychowanie dzieci – 14%,

•

Czas wolny – 11%.

Na zróżnicowanie hierarchii celów najwyraźniej wpływa status społeczno-zawodowy. Regułą
jest, że w miarę zaspokojenia podstawowych potrzeb znaczenia nabierają dążenia wyższego
rzędu.

Wśród przedstawicieli kadry kierowniczej i inteligencji na pierwszym miejscu w gradacji
celów znajduje się czas wolny. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja osób bezrobotnych.
W ich przypadku dążenie do wypoczynku i rekreacji schodzi na odległą pozycję, pozostając
niemal bez znaczenia wśród pozostałych celów. Natomiast dla zdecydowanej większości
spośród tej grupy badanych priorytetem pozostaje znalezienie zatrudnienia. W następnej
kolejności cel dążeń osób bezrobotnych stanowi osiągnięcie odpowiednich warunków
materialno-bytowych oraz właściwego poziomu wykształcenia lub kwalifikacji. Dla znacznego
odsetka tej grupy osób również założenie rodziny pozostaje jedynie w kategorii dążeń.
Dla uczniów i studentów bezkonkurencyjne wśród celów życiowych pozostają: zdobycie
odpowiedniego poziomu wykształcenia, a zaraz po nim - znalezienie konkretnego
zatrudnienia. Stosunkowo istotne dla nich okazuje się ponadto założenie rodziny oraz
posiadanie odpowiednich warunków materialnych.

Wśród

celów

życiowych

emerytów

priorytet

stanowią

warunki

materialno-bytowe.

Odpowiednie warunki bytowe oraz cele materialne wyższego rzędu, takie jak budowa lub
kupno domu czy mieszkania albo modernizacja posiadanego obiektu mieszkalnego to - obok
pracy oraz dążenia do posiadania lub wychowania dzieci - podstawowe cele życiowe
robotników. Zbliżone aspiracje mają pracownicy umysłowi, choć w ich wypadku to praca
zajmuje pierwsze miejsce, kwestie materialne zaś plasują się nieco dalej. W przeciwieństwie
do robotników w tej grupie badanych znacznie bardziej istotne okazują się: wykształcenie
oraz czas wolny.
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Rolnicy hierarchią swoich dążeń przypominają poziom aspiracji emerytów, z tym że - poza
odpowiednim statusem materialnym, kwestią dbania o zdrowie własne oraz osób
najbliższych, a także pragnieniem pomocy dzieciom oraz modernizacji własnego domu lub
mieszkania - wyróżniają się dbałością o własne gospodarstwo rolne.
(Źródło: CBOS)

Podatność na promocję
Z badań przeprowadzonych na polskim rynku wynika, że kobiety częściej (36%) niż
mężczyźni (29%) kupują markę produktu, która akurat jest w promocji. Natomiast prawie co
czwarty mężczyzna kupuje zawsze ten sam produkt niezależnie od promocji.

Oczywiście podatność na promocje nie zależy tylko i wyłącznie od płci, ale również od
czynników takich jak wykształcenie, miejsce zamieszkania itd. Wśród kobiet bardziej czułe
na promocje są kobiety z wykształceniem średnim i niższym niż średnie. Z kolei wśród kobiet
z wykształceniem pomaturalnym i wyższym takich kobiet jest 26%. A prawie 50% twierdzi, że
oferta musi być dla nich wyjątkowo atrakcyjna aby przekonała je do zakupu.

Natomiast wśród mężczyzn najbardziej czuli na promocje są uczniowie i studenci - 42%
z nich twierdzi, iż często wybiera promowaną markę. Najmniej czuli są właściciele firm, kadra
kierownicza oraz pracownicy o wyższych kwalifikacjach – 20% deklaruje, iż często wybiera
promowaną markę.
(Źródło: marketing.org.pl)

Etyka zawodowa

W zakresie etyki zawodowej jesteśmy lepsi w teorii niż w praktyce.

Największe różnice pomiędzy teorią a praktyką w kontekście zachowań pracowniczych
dotyczą takich sytuacji, jak: spóźnianie się do pracy, rezygnacja z przerw przysługujących
w czasie pracy, dobrowolne i bezpłatne wykonywanie zadań nienależących do obowiązków
danego pracownika, korzystanie ze służbowych urządzeń i materiałów w celach prywatnych
oraz załatwianie prywatnych spraw w godzinach pracy – w tych przypadkach społeczne
przyzwolenie jest znacznie niższe niż faktyczne zachowania wśród osób, które kiedykolwiek
pracowały zawodowo.
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Odwrotnie jest natomiast w sytuacjach dorabiania do pensji w godzinach pracy, brania
dodatkowych pieniędzy za zrobienie czegoś, co należy do obowiązków pracownika, czy też –
szczególnie – odmowy wykonania zadań nienależących do obowiązków danego pracownika,
chociaż pozostających w granicach jego możliwości. Deklarowany poziom realizacji tego
typu zachowań jest niższy niż stopień społecznej tolerancji wobec nich.
(Źródło: CBOS)

1.1.4.Czynniki technologiczne

Infrastruktura

Infrastruktura techniczna w Polsce (drogi, linie kolejowe, mosty, kanalizacja, wodociągi) jest
słabiej rozwinięta niż w krajach zachodnich, mimo istotnego postępu w tym zakresie
w ostatnich latach. Bez jej szybkiej poprawy rozwój gospodarczy będzie utrudniony,
a inwestycje zagraniczne trudniejsze do przyciągnięcia. Niezadowalający jest również stan
infrastruktury niezbędnej do tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Pod względem
szerokopasmowego dostępu do Internetu Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii
Europejskiej.

Braki w zakresie infrastruktury społecznej utrudniają dostęp do edukacji, ochrony zdrowia,
administracji i wymiaru sprawiedliwości, a także wykorzystanie wolnego czasu. Wielkim
wyzwaniem

jest

wprowadzenie

rozwiązań,

które

zapewniłyby

poprawę

sytuacji

mieszkaniowej Polaków, w tym zwłaszcza osób o stosunkowo niskich dochodach oraz
młodych małżeństw.
(Źródło: Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015)

Poziom informatyzacji

W Polsce jeszcze powszechnie myli się komputeryzację z informatyzacją. Na kanwie tego
błędu często zakup sprzętu komputerowego określa się mianem informatyzacji.

Gdyby oceniać tylko kwestie posiadania komputerów, to sytuacja w Polsce nie jest zła. Jeżeli
zacznie się analizować zagadnienia dostęp do Internetu, to już jest gorzej, ale sytuacja
radykalnie się poprawia.
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Natomiast jeżeli chodzi o systemy informatyczne, to sytuacja jest zła. Składa się na to kilka
czynników:
•

dostępność cenowa systemów informatycznych, w szczególności jeśli chodzi o firmy
z sektora MSP,

•

świadomość kadry zarządzającej,

•

poziom ustawodawstwa niejednokrotnie uniemożliwiający zastosowanie systemów
informatycznych,

•

niski poziom rozwoju e-usług w administracji,

•

niepowodzenia przy wdrożeniach spowodowane niewłaściwym przygotowaniem
wdrożenia.

Innowacyjność

Polska gospodarka wykazuje niski poziom innowacyjności. Składa się na to kilka czynników:
•

małe nakłady na badania i rozwój (B+R), rozproszone przy tym na zbyt dużą liczbę
kierunków badawczych,

•

niewielki udział w finansowaniu badań środków pochodzących z sektora prywatnego;

•

niedopasowanie prowadzonych prac badawczych i rozwojowych do potrzeb
przedsiębiorców,

•

mała skłonność do współpracy między przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi,
spowodowana

m.in.

obawami

przedsiębiorców

przed

wysokim

ryzykiem

inwestowania ich ograniczonych środków w prace badawcze.

Wyznacznikiem słabości sfery innowacyjnej dla potrzeb gospodarki jest:
•

niższa niż w innych krajach UE liczba wynalazków, opatentowanych przez polskich
twórców w kraju;

•

niski udział przemysłów wysokiej techniki w handlu zagranicznym.

Telepraca

Szesnaście procent przedsiębiorstw w Polsce zatrudnia telepracowników. Stanowią oni
jednak tylko jeden procent wszystkich zatrudnionych. Z zamiarem wprowadzenia telepracy
w najbliższej przyszłości nosi się jednak następne dziewiętnaście procent krajowych firm.

Telepraca jest stosowana najczęściej w branżach:
•

działalność wydawnicza,
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•

poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

•

produkcja maszyn biurowych i komputerów,

•

produkcja sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej,

•

pośrednictwo finansowe,

•

prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Zajęcia wykonywane w formie telepracy to:
•

telemarketing,

•

informacja telefoniczna,

•

przedstawicielstwo handlowe czy akwizycją,

•

informatycy,

•

księgowi,

•

konsultanci,

•

tłumacze,

•

oraz przedstawiciele wolnych zawodów (artyści, pisarze, dziennikarze, architekci,
prawnicy.
(Źródło: Computerworld)

W najbliższym czasie zagadnienia prawne związane z telepracą zostaną uregulowane
w Kodeksie pracy.

2.Analiza potencjału strategicznego gminy
W analizie potencjału strategicznego wykorzystano podejście zasobowe, dzięki czemu
można wyodrębnić tkwiące w gminie możliwości rozwoju, skupić się na nich i efektywnie je
wykorzystać.
Dla lepszego zrozumienia przedmiotu analizy dokonano podziału na dwa ściśle
współistniejące obszary funkcjonowania:
•

gmina i jej społeczność traktowane jako wspólnota samorządowa i zajmowane przez
nią terytorium,

•

urząd gminy jako gospodarz swojego terenu świadczący usługi publiczne w celu
zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
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2.1.Gmina i społeczność lokalna
Gmina wiejska Lipno leży w środkowo – wschodniej części województwa kujawsko –
pomorskiego i w centrum powiatu lipnowskiego. Obejmuje ona obszar o powierzchni 211 km2
i jest największą, pod względem wielkości powierzchni, gminą wiejską w powiecie. Z gminą
sąsiadują następujące gminy: od strony północnej gminy Chrostkowo i Kikół (powiat
lipnowski), od wschodniej - Skępe i Wielgie (powiat lipnowski), od zachodniej – Bobrowniki
(powiat lipnowski) i Czernikowo (powiat toruński), od południowej – Fabianki (powiat
włocławski).

ha

%

Powierzchnia geodezyjna gminy

20 972

100

- użytki rolne

13 756

65

- lasy

4741

23

- pozostałe grunty i nieużytki

2475

12

Wyszczególnienie

Źródło: GUS dane z 2005 r.

W skład gminy wchodzi 45 miejscowości, w tym 36 sołectw: Barany, Białowieżyn, Biskupin,
Brzeźno, Chlebowo, Chodorążek, Głodowo, Rumunki Głodowskie, Huta

Głodowska,

Grabiny, Ignackowo, Jankowo, Jastrzębie, Karnkowo, Rumunki Karnkowskie, Kolankowo,
Kłokock, Komorowo, Krzyżówki, Lipno I, Lipno II, Łochocin, Maliszewo, Okrąg, Ostrowite,
Ostrowitko, Ośmiałowo, Piątki, Popowo, Radomice, Tomaszewo, Trzebiegoszcz, Wichowo,
Wierzbick, Zbytkowo i Złotopole.

2.1.1.Środowisko naturalne

Krajobraz i powierzchnia ziemi

Według fizycznogeograficznego podziału J. Kondrackiego przeważająca część gminy Lipno
leży w obrębie makroregionu Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie, w mezoregionie
Pojezierze Dobrzyńskie. Natomiast jej zachodnią część, obejmującą teren Brzeźna, zalicza
się do obrębu makroregionu Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, mezoregion Kotlina
Toruńska.
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Geologiczna struktura obszaru gminy to osady plejstoceńskie - gliny morenowe
i różnofrakcyjne piaski oraz osady holoceńskie - głównie osady organogeniczne (torfy, gytia
i namuły). Do ukształtowania obszaru obecnej gminy doszło podczas wycofywania się
lądolodu zlodowacenia bałtyckiego, stadium poznańskiego.

W ukształtowaniu terenu przeważa płaska i falista wysoczyzna morenowa o wysokości 100110 m n.p.m., zbudowana z gliny zwałowej i piasków gliniastych, która jest użytkowana
rolniczo i obejmuje całą południową, zachodnią oraz północną część obszaru gminy.
Urozmaiceniem terenu są liczne wypukłe i wklęsłe formy rzeźby terenu. W rejonie
Ostrowitego, Krzyżówek i Chodorążka wznoszą się do 20 m ponad poziom wysoczyzny
pagórki i wzgórza morenowe – są to tzw. moreny dobrzyńskie, wyznaczające linię postoju
lądolodu skandynawskiego w czasie ostatniego zlodowacenia.

Przez teren gminy, około 15-20 m poniżej wysoczyzny morenowej, przebiega dolina rzeki
Mień. Charakterystyczne dla krajobrazu jest także rozległe obniżenie terenu o charakterze
rynnowym, którego dno wypełnia Jezioro Ostrowite oraz doliny polodowcowe i rynny
subglacjalne kilkunastometrowej głębokości. Ich dna wypełniają wody niewielkich akwenów,
oczek wodnych lub stanowią je mokradła.

Klimat
Według podziału Wincentego Okołowicza gmina pod względem klimatycznym jest położona
w obszarze nizin subregion środkowopolski. Charakterystyczne cechy klimatu to:
•

średnia temp. w styczniu - 2ºC,

•

średnia temp. w lipcu - 18ºC,

•

średnia temp. w roku - 8ºC,

•

opad roczny - 450 – 500 mm,

•

czas trwania zimy i lata - 80 – 90 dni,

•

przeważający kierunek wiatrów – zachodni.

Gleby

Na obszarze gminy występują w większości gleby IV klasy bonitacyjnej (stanowią 45,2%
powierzchni gruntów ornych), a także V klasy (26,0%) i VI klasy (17,1%), w mniejszym
stopniu III klasy (9,6%). Nie występują gleby I i II klasy bonitacyjnej. Brak przemysłu
ciężkiego powoduje, że gleby na terenie gminy nie są zanieczyszczone.
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Kopaliny
Występujące na obszarze gminy kopaliny to głównie kruszywo naturalne (piaski, żwiry)
wydobywane w miejscowościach Huta Głodowska, Ostrowitko, Łochocin i Krzyżówki. Złoża
eksploatowane są na potrzeby budownictwa i drogownictwa. Na terenie gminy występują
również złoża w postaci torfu, gytii i kred jeziornych, jednak nie mają one większego
znaczenia gospodarczego.

Wody powierzchniowe

Pod względem hydrograficznym obszar gminy w przeważającej części przynależy do zlewni
prawobocznych dopływów Wisły - rzeki Mień (w północnej część gminy) oraz Chełmiczanki
(w południowej część gminy).

Dopływy Mienia na terenie gminy Lipno to: Młynarka (7,050 km długości na terenie gminy),
Biskupianka (10,620 km długości na terenie gminy) i ciek bez nazwy mający ujście
w Maliszewie. Czystość i jakość wód Mienia ulegają ciągłej poprawie. Rzeka Chełmiczanka,
zwana też Strugą Chełmicką wypływa z jeziora Piaseczno (gmina Wielgie), przepływa przez
jezioro Ostrowite, płynie m.in. przez Popowo i Łochocin i uchodzi do Zalewu Włocławskiego
w okolicach Zarzeczewa. Rzeka ta nie spełnia wymogów sanitarnych.

Ponadto przez teren gminy Lipno przepływa niewielki ciek Grabinianka.

W południowej części gminy występuje akwen wodny - jezioro Ostrowite o powierzchni
158,1 ha. Maksymalna głębokość jeziora wynosi 7,5 m. Ze względu na niskie i podmokłe
brzegi jeziora nie ma ono przeznaczenia turystycznego i rekreacyjnego. Tworzy natomiast
ekosystem, w którym żyje ptactwo wodno-błotne. Wody jeziora nie odpowiadają
obowiązującym normom czystości.

Wody podziemne

Większą część terenu gminy obejmuje trzeciorzędowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych
nr 215 „Subniecka Warszawska”. Średnia głębokość ujęcia wynosi 160 m, dlatego wody tego
zbiornika nie są eksploatowane na terenie gminy, ale są jednocześnie bardzo dobrze
izolowane przed migracją zanieczyszczeń z powierzchni ziemi.
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Płytkie wody gruntowe (holoceńskie) nie mają większego znaczenia użytkowego, natomiast
położone niżej wody plejstoceńskie, związane z osadami piaszczysto-żwirowymi (wody
II klasy) są wydobywane z ujęć wody w Głodowie, Jastrzębiu i Wichowie i wykorzystywane
przez mieszkańców gminy.

Powietrze

Przeprowadzone na terenie gminy badania powietrza atmosferycznego, potwierdzone przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wykazały, że gmina należy do
strefy A, co oznacza, że żadna substancja nie przekracza poziomu dopuszczalnego. Brano
pod uwagę kryteria ustanowione ze względu na ochronę zdrowia (stężenie benzenu,
dwutlenku azotu i siarki, ołowiu, tlenku węgla, ozonu i pyłu zawieszonego PM 10) oraz ze
względu na ochronę roślin (dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon).

Flora i fauna

Największa różnorodność flory i fauny występuje w lasach i na terenach podmokłych.
Ciekawostką jest występowanie na torfowiskach tzw. reliktów glacjalnych, do których należą
min. brzoza niska, fiołek torfowy, gwiazdnica grubolistna, turzyca strunowa, wierzba
borówkolistna, wierzba śniada.

Liczne zadrzewienia stwarzają idealne warunki do bytowania zwierząt. Obok występujących
licznie małych ssaków i bobrów, w stały krajobraz gminy wkomponowało się ptactwo –
bocian biały, bażant, jaskółka, kuropatwa, przepiórka i ptaki drapieżne.

Na terenach bagnistych gminy występuje również bardzo rzadko spotykana ryba - strzebla
błotnista - gatunek zagrożony wyginięciem.

Walory przyrodnicze

Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody utworzone w 2001 r. Pierwszy, tak
zwany „Stary Zagaj” (powierzchnia 131,31 ha), znajduje się na obszarze nadleśnictwa
Skrwilno, na terenie wsi Piątki. Ochronie podlega rzadki w tej części Wysoczyzny
Dobrzyńskiej kompleks lasów liściastych, w tym grąd subkontynentalny (odmiana
mazowiecka), dąbrowa świetlista oraz niżowa forma podgórskiego łęgu jesionowego. Lasy
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te są ostoją wielu rzadkich i chronionych roślin: lilii złotogłów, wilczomleczu słodkiego,
bluszczu pospolitego, miodunki wąskolistnej i innych.
Rezerwat leśny „Bór Wąkole im. Prof. Klemensa Kępczyńskiego” (powierzchnia 46,88 ha)
znajduje się na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice. Celem ochrony jest bór z jałowcami na
wydmach śródlądowych.

Na terenie gminy znajdują się fragmenty dwóch obszarów chronionego krajobrazu „Jeziora
Skępskie” (powierzchnia ok. 955 ha) i „Nizina Ciechocińska” (powierzchnia ok. 4124 ha).
Pierwszy z nich występuje na terenie miejscowości Karnkowo, Kolankowo, Głodowo,
Wierzbick i Piątki i obejmuje dolinę rzeki Mień. Drugi natomiast - na terenie sołectw Brzeźno,
Jankowo, Maliszewo, Komorowo, Ignackowo, Barany, Popowo i Łochocin, Suradówek,
Bałdowo i obejmuje kompleks lasów bobrownickich z częścią doliny rzeki Mień.

Pomniki przyrody gminy Lipno
Miejscowość

Pomniki żywej przyrody

Wysokość i obwód drzewa
18 m i 140 cm

Brzeźno

3 lipy

21 m i 120 cm
19 m i 135 cm
29 m i 408 cm

Karnkowo

2 dęby w parku podworskim

27 m i 352 cm

Poza obszarami chronionego krajobrazu i wymienionymi pomnikami przyrody brak jest
innych form ochrony przyrody.

Wartym wspomnienia jest istniejący na terenie gminy kompleks podmokłych lasów i łąk oraz
bagien i nieużytków (tzw. „Mecowizna”), dotąd nie objęty ochroną prawną. Stanowi on
otoczone borem bagiennym torfowisko przejściowe z unikatowymi roślinami – bagnicą
torfową, wątlikiem błotnym, rosiczką długolistną i okrągłolistną, goryczką błotną. Ponadto
uwagę zwracają wartościowe zbiorowiska lasów grądowych i łęgów w dolinie Mienia
w rejonie Wąkola oraz towarzyszące im bory sosnowe porastające wydmy.
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2.1.2.Mieszkańcy i problemy społeczne

Wielkość populacji

Demografia jest ważnym czynnikiem wpływającym na tempo rozwoju społeczno –
gospodarczego. Najważniejsze cechy demograficzne, które mają wpływ na możliwości
rozwojowe gminy to:
• poziom wykształcenia mieszkańców,
• utrzymanie się średniego wskaźnika gęstości zaludnienia,
•

dynamiczna struktura wieku ekonomicznego ludności z zaznaczającym się spadkiem
udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym, spadającym procentowym udziałem
ludności w wieku produkcyjnym i występowanie wzrostowego trendu procentowego
udziału ludności w wieku poprodukcyjnym,

•

zachowanie równowagi pomiędzy płciami,

•

dodatni poziom przyrostu naturalnego,

•

odwrócenie niekorzystnych trendów migracyjnych.

Zmiany populacji gminy Lipno na przestrzeni lat
Rok

Ludność
ogółem

Urodzenia
żywe

Zgony
ogółem

Zgony
niemowląt

Przyrost
naturalny

Saldo
migracji

1999

11 110

153

123

2

30

-14

2000

11 142

172

118

0

54

-35

2001

11 177

150

116

0

34

-19

2002

11 230

148

110

4

38

2

2003

11 259

131

112

1

19

-5

2004

11 185

107

114

0

-7

-25

2005

11 329

139

112

0

27

-14
Źródło: GUS

Liczba ludności w gminie z roku na rok nieznacznie wzrasta dzięki dodatniemu przyrostowi
naturalnemu i względnie niewielkiemu ujemnemu saldu migracji.
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Liczba osób

Zmiany populacji gminy Lipno na przestrzeni lat
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40

Urodzenia
Zgony
Saldo migracji

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Lata

Struktura wiekowa

Struktura wiekowa ludności w gminie Lipno
Przedziały
wiekowe
0-4

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

312

317

629

5-9

371

403

774

10-14

466

474

940

15-19

475

450

925

20-24

498

448

946

25-29

443

447

890

30-34

435

402

837

35-39

390

383

773

40-44

363

323

686

45-49

385

353

738

50-54

398

353

751

55-59

300

334

634

60-64

184

193

377

65-69

169

191

360

70 i więcej

354

649

1003

Razem

5543

5730

11 263

Źródło: GUS-dane na 31.XII.2006r.
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Struktura wiekowa ludności na przestrzeni lat
W wieku

Rok

Ogółem

Przedprodukcyjnym
Razem

Produkcyjnym

Poprodukcyjnym

W tym
W tym
W tym
Razem
Razem
kobiety
kobiety
kobiety

Ludność w wieku
nieprodukcyjnym
w przeliczeniu na
100 osób w wieku
produkcyjnym

2004 11 185

3020

1525

6621

3113

1544

1028

68,9

2005 11 329

3011

1527

6783

3191

1535

1021

67

2006 11 263

2921

1477

6786

3210

1556

1033

66

Największą grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Jednakże w przyszłości zwiększać
się będzie procentowy udział osób w wieku poprodukcyjnym.

Struktura wiekowa ludności gminy Lipno w 2006 r.

1556

2921

wiek przedprodukcyjny
wiek produkcyjny
wiek poprodukcyjny

6786

Poziom wykształcenia ludności

Ważnym wskaźnikiem charakteryzującym poziom rozwoju gminy jest struktura wykształcenia
mieszkańców. Dane odnośnie wykształcenia mieszkańców pochodzą z Narodowego Spisu
Powszechnego z 20.05.2002 r.
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Ludność gminy wg poziomu wykształcenia
Wykształcenie
Wyższe

Policealne

Średnie
razem

261

152

1358

Średnie
ogólnokształcące

Średnie
zawodowe

Zasadnicze
zawodowe

Podstawowe

Niepełne
podst.
i bez
podst.

416

942

2517

3974

607
Źródło: GUS

Poziom bezrobocia

Bezrobocie jest jednym z głównych problemów społecznych występujących w całej Polsce.
Większość mieszkańców gminy zatrudnionych jest w rolnictwie, które charakteryzuje się
występowaniem ukrytego bezrobocia. Według danych GUS z końca kwietnia 2007 r. liczba
bezrobotnych w powiecie lipnowskim wynosi 6,5 tysiąca, a stopa bezrobocia – 25,6%.
Z poniżej przedstawionych danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dotyczących
bezrobocia wynika, że liczba bezrobotnych w gminie maleje.
Dynamika bezrobocia w gminie Lipno
Liczba bezrobotnych
Data

Liczba bezrobotnych z prawem
do zasiłku

ogółem

kobiet

ogółem

w tym kobiety

I. 2006 r.

1525

767

255

97

II.2006 r.

1524

767

257

96

III.2006 r.

1564

789

261

97

IV.2006 r.

1526

778

237

91

V.2006 r.

1489

768

220

88

VI.2006 r.

1443

758

200

75

VII.2006 r.

1424

763

193

75

VIII.2006 r.

1389

746

202

75

IX.2006 r.

1397

752

201

77

X.2006 r.

1302

724

193

77

XI.2006 r.

1284

714

187

76

XII.2006 r.

1304

712

205

78

I.2007 r.

1348

721

210

83
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II.2007 r.

1316

708

203

79

III.2007 r.

1296

706

184

71

IV.2007 r.

1227

689

173

76
Źródło: PUP Lipno
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Liczba osób bezrobotnych

Dynamika bezrobocia w gminie Lipno

Miesiące

Bezrobotni w zależności od czasu pozostawania bez pracy, wieku i wykształcenia (dane na
koniec I kwartału 2007r.)

Okres pozostawania bez
pracy
Do 1 miesiąca

Liczba
bezrobotnych
287

W tym długotrwale
bezrobotni
82

1 – 3 miesięcy

992

391

3 – 6 miesięcy

922

314

6 – 12 miesięcy

1 125

420

12 – 24 miesięcy

1 178

1 164

Powyżej 24 miesięcy

2 424

2 422

18 - 24

1 764

988

25 - 34

2 134

1 483

35 - 44

1 404

1 048

45 - 54

1 322

1 023

Wiek
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55 - 59

253

205

60 - 64 lata

51

46

Wyższe

168

60

Policealne i średnie
zawodowe

1 082

671

Średnie ogólnokształcące

516

279

Zasadnicze zawodowe

2 100

1 450

Gimnazjalne i poniżej

3 062

2 333

Wykształcenie

Stopień bezrobocia w gminie Lipno systematycznie spada, co w dużym stopniu pozwala
optymistycznie

patrzeć

w

przyszłość.

Zauważalna

jest

tendencja

wzrostu

liczby

bezrobotnych, którzy pozostają bez pracy dłużej niż 3 miesiące od momentu ustania
stosunku pracy. Ważnym parametrem bezrobocia jest poziom wykształcenia bezrobotnych.
Osobom wykształconym o wiele łatwiej jest znaleźć pracę i mają oni szansę związać się
z pracodawcą na dłuższy okres.

Stan infrastruktury mieszkaniowej
Liczba mieszkań w gminie Lipno w 2002 r. wynosiła 2731 o łącznej powierzchni 216 470 m2,
z czego 2689 o powierzchni 214 328 m2 było na stałe zamieszkanych (dane GUS Narodowy Spis Powszechny).

Sytuacja mieszkaniowa w gminie jest stosunkowo dobra, pod względem ilości mieszkań, ich
metrażu i wyposażenia w podstawowe media infrastruktury technicznej.

Liczba mieszkań w zależności od powierzchni przypadającej na osobę
Liczba m2 na 1 osobę

Liczba mieszkań

poniżej 7

105

od 7 do 9,9

189

od 10 do 14,9

576

od 15 do 19,99

464

od 20 do 29,99

668

30 i więcej

683
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Liczba mieszkań w zależności od powierzchni
Powierzchnia mieszkania [m2]

Liczba mieszkań

do 30

94

30 – 39

184

40 – 49

319

50 – 59

302

60 - 79

590

80 – 99

489

100 – 119

382

120 i więcej

367

Mieszkania w gminie Lipno

do 30
367

94

184

30 – 39
319

382

40 – 49
50 – 59

302
489

590

60 - 79
80 – 99
100 – 119
120 i więcej

2.1.3.Infrastruktura społeczna
2.1.3.1.Ochrona zdrowia

Ochrona zdrowia na terenie gminy Lipno realizowana jest poprzez Ośrodek Zdrowia
w Łochocinie należący do spółki „Esculap” s.c., która prowadzi również Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Lekarze Rodzinni" w Lipnie. Od poniedziałku do piątku pacjentom udziela
pomocy wyspecjalizowana kadra lekarska - lekarz rodzinny, stomatolog i dwie pielęgniarki.
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2.1.3.2.Edukacja i kultura
Szkoły i przedszkola
Placówki szkolne znajdujące się na terenie gminy Lipno są wyposażone w infrastrukturę
niezbędną do uprawiania sportów i rekreacji. Wszystkie szkoły są wyposażone w pracownie
komputerowe

z szerokopasmowym

dostępem

do

Internetu.

Pracuje

w

nich

168

wykwalifikowanych nauczycieli, w tym 120 zatrudnionych w pełnym wymiarze.

Na terenie gminy nie ma placówek o charakterze ponadgimnazjalnym, funkcjonują natomiast
Szkoły Podstawowe i Zespoły Szkół, rozumiane jako Szkoła Podstawowa wraz z Publicznym
Gimnazjum:
•

Zespół Szkół w Radomicach,

•

Zespół Szkół w Karnkowie,

•

Zespół Szkół w Wichowie,

•

Szkoła Podstawowa w Ryszewku,

•

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu,

•

Szkoła Podstawowa w Piątkach,

•

Szkoła Podstawowa w Maliszewie,

•

Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu.

Stan techniczny zespołów szkół ocenia się na bardzo dobry, z racji tego iż są to nowo
wybudowane lub rozbudowane obiekty szkolne. W miejscowości Karnkowo i Wichowo
funkcjonują duże hale sportowe, w Radomicach, Jastrzębiu i Ryszewku – sale gimnastyczne.

Ponadto w Popowie znajduje się boisko do gry w piłkę nożną oraz w parku w Jastrzębiu –
dwa boiska do gry w piłkę plażową.

Remontów doraźnych wymagają budynki szkół podstawowych, zbudowane w większości
w latach 60-tych. Planowane są poważne remonty mające na celu modernizację budynków
szkół w miejscowości Maliszewo (budowa kotłowni i sali gimnastycznej) oraz Jastrzębie
(dobudowa zaplecza sali gimnastycznej wraz z rozbudową części dydaktycznej).
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Dane dotyczące szkolnictwa na terenie gminy Lipno

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

1

Liczba szkół podstawowych

8

2

Liczba oddziałów szkół podstawowych

57

3

Liczba uczniów w szkołach podstawowych

918

4

Liczba gimnazjów

5

Liczba uczniów gimnazjum

655

6

Liczba oddziałów gimnazjum

29

7

Razem uczniów

8

Przedszkola

-

9

Liczba wychowanków w przedszkolach

-

3

1573

8

10 Liczba oddziałów „0”

119

11 Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych „0”

Źródło: UG

Średnia liczba dzieci i oddziałów w szkołach podstawowych gminy w latach 2002 – 2007
Rok szkolny

Liczba dzieci

2002/2003

1697

Liczba
oddziałów
98

2003/2004

1747

100

2004/2005

1740

101

2005/2006

1717

96

2006/2007

1692

93
Źródło: UG

Biblioteki
Na terenie gminy Lipno od 1949 roku działa Biblioteka Publiczna Gminy Lipno z siedzibą
w Radomicach. Obecnie biblioteka ma swoje filie w Jastrzębiu, Karnkowie, Trzebiegoszczu
i Wichowie. Z bogatej, na bieżąco uzupełnianej oferty biblioteki mogą korzystać zarówno
dzieci i młodzież, jak również osoby dorosłe. Stan księgozbioru w I półroczu 2006 roku we
wszystkich bibliotekach gminy to imponująca liczba 49967 woluminów. W bibliotece można
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oprócz książek poczytać czasopisma i gazety oraz skorzystać z Internetu w poszukiwaniu
potrzebnych informacji (w Radomicach i Wichowie).

W bibliotekach są organizowane różnego typu imprezy kulturalne, min. spotkania autorskie,
lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek, konkursy plastyczne i czytelnicze. Filie biorą
udział w organizowanych na skalę krajową akcjach - ,,Cała Polska czyta dzieciom” i ,,Akcja
Lato”.

Centra kultury

Animatorami kultury i sztuki w gminie, oprócz wymienionej biblioteki i jej filii, są:
•

Gminny Ośrodek Kultury w Wichowie,

•

Wiejskie Domy Kultury w Trzebiegoszczu i Chodorążku,

•

Świetlice Wiejskie w Radomicach, Jastrzębiu i Brzeźnie.

Na szeroki wachlarz imprez gminnych składają się spotkania wigilijne i noworoczne,
przeglądy widowisk bożonarodzeniowych, ostatki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka,
Dzień

Patrona

Strażaka,

dożynki,

konkursy

plastyczne,

poetyckie,

krasomówcze,

ortograficzne, spotkania z artystami regionalnymi, ludźmi sukcesu i wiele, wiele innych.
Ośrodki są także organizatorami wycieczek krajoznawczych oraz corocznego cyklu imprez
w okresie letnim.
Także remizy OSP w Krzyżówkach i Łochocinie udostępniają sale do organizacji masowych
imprez kulturalnych i włączają się w życie artystyczne gminy.

W Zespole Szkół w Wichowie znajduje się kącik pamięci poświęcony Władysławowi
Żołnowskiemu, a w Radomicach – Izba Pamięci Narodowej.

2.1.3.3.Sport i rekreacja

Sport

Dzięki istnieniu sprzyjających warunków do uprawiania sportu, a więc dużej ilości obiektów
sportowych, w gminie możliwy jest rozwój drużyn sportowych i organizowanie różnego typu
imprez propagujących zdrowy styl życia.
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Ludowe Zespoły Sportowe osiągają sukcesy w piłce siatkowej (LZS Jastrzębie), tenisie
stołowym (LZS Jastrzębie, LZS Brzeźno, LZS Wichowo), w piłce nożnej (LZS „Orion”
Popowo). Swoje umiejętności mogą sprawdzić na organizowanych rokrocznie imprezach,
takich jak turniej piłki siatkowej sołectw Gminy Lipno o puchar Wójta Gminy Lipno, turniej
piłki siatkowej plażowej o zasięgu gminnym i ponad gminnym, turniej piłki siatkowej drużyn
samorządowych

powiatu

lipnowskiego,

letni

festyn

rekreacyjno-sportowy

w

parku

w Jastrzębiu, gminne zawody sportowo – pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Gminy Lipno.

Rekreacja

Na dzień dzisiejszy nie ma w gminie odpowiednich warunków do aktywnego spędzania
czasu. Nie ma plaż i zorganizowanych kąpielisk, brakuje gospodarstw agroturystycznych
oferujących jazdę konną, pól namiotowych, nie można uprawiać sportów wodnych. Rozwija
się natomiast łowiectwo i grzybiarstwo – sprzyja temu duża ilość lasów zlokalizowanych na
terenie gminy.

2.1.3.4.Obiekty dziedzictwa kulturowego
Gmina może poszczycić się zabytkami w postaci kościołów oraz pięknych, ale niestety
zaniedbanych i zdegradowanych parków podworskich. Jedynie park w Jastrzębiu został
zagospodarowany i uporządkowany.

Stan większości obiektów zabytkowych i o znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego jest zły.

Na terenie gminy licznie występują kapliczki i figury przydrożne. Zobaczyć też można
spichlerze, elementy starych zabudowań oraz drewniane chałupy.

Wiele jest również miejsc martyrologii – zabytkowych cmentarzy z pamiątkowymi obeliskami
i pomnikami.
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Zabytki gminy Lipno
Miejscowość
Brzeźno

Obiekt
spichlerz murowany z zespołu folwarku
dworu
kościół parafialny rzymskokatolicki
drewniany pw. MB Częstochowskiej
cmentarz ewangelicki
rządcówka murowana z zespołu folwarku
dworu
zespół dworsko-parkowy

Czas
powstania

Rejestr zabytków

XIX w k.
XVIII w. 2 poł.

1982.11.15-87/A

XX w. pocz.

1994.06.29-347/A

XIX w. 2 poł.

Chlebowo

dwór murowany

1920 ok.

Chodorążek

kapliczka murowana

1900 ok.

dom drewniany 11

XVIII/XIX w.

Elżanowo

cmentarz ewangelicki

XX w. pocz.

1994.06.29-346/A

Głodowo

dwór murowany

1901-1906

1984.07.27-139/A

budynki murowane z zespołu folwarku dworu
zespół dworsko-parkowy
grodzisko
Jankowo

Jastrzębie

1881-1906 r.
wcz.średn.

stodoła drewniana z zagrody 60
obora z wozownią drewniane z zagrody 63

XIX w.2ćw.

dom drewniany z zagrody 60

XIX w 2 ćw.
XIX w.k

kapliczka murowana

1900 ok.

zespół dworsko-parkowy
magazyn spirytusu murowany z zespołu
gorzelni dworu
kaplica cmentarna murowana pw. św.
Jadwigi
kotłownia murowana z zespołu gorzelni
dworu
gorzelnia murowana z zespołu gorzelni
dworu
spichlerz murowany z zespołu folwarku
dworu
oficyny murowane z zespołu dworu

1984.07.27-139/A
1969.09.18103/125/C

1920 ok.

stajnia murowana z zespołu folwarku dworu
dwór murowany

Karnkowo

XIX w. k.

XIX w. pocz.

1993.11.5-324/A

XIX w.

1993.11.05-324/A

1886
1833 ok.
1886

tzw. dworek z zespołu dworu z parkiem

XIX w. 4 ćw.

1991.03. 20276/A
1991.03. 20276/A
1991.03-20276/A 201991.03.

kościół parafialny rzymskokatolicki
murowany pw. św. Jadwigi
ogrodzenie murowane z zespołu kościoła
parafialnego
dwór murowany

XVI w. 4 ćw.

276/A
1982.11.15-90/A

1808-1824

1991.03.20-276/A

1886
XIX w. poł. ok.
XIX w. 1 ćw.
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Kolankowo
Łochocin

dom drewniany 47

XVIll/XIX w.

dom drewniany 22
spichlerz murowany z zespołu folwarku
dworu
dwór murowany
warsztaty murowane z zespołu folwarku
dworu
dwór murowany

XIXw.3ćw.

magazyn mleka murowany z zespołu
folwarku dworu

XIX w. poł. ok.
1927
XX w. pocz.
1920 -1928
XX w. pocz.

Ostrowite

kościół parafialny rzymskokatolicki
drewniany pw. św. Mateusza

Radomice

krochmalnia murowana z zespołu folwarku
dworu

XIX w. 2 poł.

obora murowana z zespołu folwarku dworu

XIXw. 2 poł.

dom drewniany z zagrody 8

XVIII w. poł.

obora z szopą drewniane z zagrody 8

XVIII w. poł.

Rumunki
Głodowskie

Rumunki
dom z budynkiem inwentarskim
Karnkowskie
Trzebiegoszcz dom drewniany 2
Wąkole
dwór murowany
stajnia z powozownią, murowane z zespołu
dworu

XVIII w. poł. ok. 1982.11.15-91/A

XIX w.k.
XVIll w. 4 ćw.
XX w. 20 lata
XX W. 20 lata

Wichowo

dwór murowany

1926

Wierzbick

chałupa drewniana 48

1818

czworak drewniany z zespołu folwarku
pałacu

1818

Złotopole

pałac murowany

1880-1890

zespół pałacowo – parkowy

1880-1890

1985.09.181907A
1985.09.18-190/A

park podworski

XIX/XX w.

1994.04.19-341/A
Źródło: UG

2.1.4.Infrastruktura techniczna
2.1.4.1.Zaopatrzenie w energię

Gmina Lipno zasilana jest z Głównego Punktu Zasilania o napięciu 110/15 kV w Lipnie.
Z rozdzielni GPZ Lipno na teren gminy rozprowadzona jest sieć średniego napięcia 15 kV.

Gmina nie jest zgazyfikowana, a system ogrzewania oparty jest głównie na tradycyjnych
technologiach węglowych.
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2.1.4.2.Zaopatrzenie w wodę

Obszar gminy Lipno jest w większości zwodociągowany. Dostęp do sieci wodociągowej
posiada około 86% mieszkańców gminy. Długość sieci wodociągowej i przyłączy
przedstawia się następująco:
•

stacja uzdatniania wody Głodowo - długość wodociągu zasadniczego 128,7 km,
przyłączy 51,5 km, ilość przyłączy do gospodarstw 834, ilość odbiorców 971,
średnia dobowa produkcja wody 386 m3/d,

•

stacja uzdatniania wody Jastrzębie - długość wodociągu 97,5 km, przyłączy
50,6 km, ilość przyłączy do gospodarstw 752, ilość odbiorców 896, średnia
dobowa produkcja wody 347,8 m3/d,

•

stacja uzdatniania wody Wichowo - długość wodociągu 80,2 km, przyłączy
31,1 km, ilość przyłączy do gospodarstw 549, ilość odbiorców 637, średnia
dobowa produkcja wody 307,5 m3/d.

Gminny system wodociągowy - stacje uzdatniania wody

89 741

Średnie
zużycie
odbiorcy
[dm3/dobę]
2,53

Średnie
zużycia
mieszkańca
[dm3/dobę]
0,62

3 673

102 738

3,14

0,77

637

2 612

84 635

3,64

0,89

2 504

10 016

277 114

3,03

0,74

Stacja
Przyłącza do
Odbiorcy Mieszkańcy
Uzdatniania
gospodarstw
Wody

Zużycie
wody
m3/rok

Głodowo

834

971

3 981

Jastrzębie

752

896

Wichowo

549
2 135

Razem

W 2003 r. oddano do użytku wodociąg w Brzeźnie (długość 11,052 km i przyłączy 2,774 km
– 60 szt.) oraz w Biskupinie (długość 0,517 km i przyłączy 0,502 km – 4 szt.). W 2006 r.
zbudowano 7 km wodociągu z 22 przyłączami w miejscowości Ignackowo, a w 2007 r. – 0,9
km wodociągu z 15 przyłączami w Zbytkowie.

Pozostała ludność gminy Lipno zaopatruje się w wodę z własnych studni kopanych
i hydroforów.
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2.1.4.3.Usuwanie ścieków

Na terenie gminy nie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, gmina nie jest skanalizowana.
Powstające ścieki socjalno - bytowe są odprowadzane za pośrednictwem rowów do wód
powierzchniowych - rzek i jezior.
Ścieki socjalno-bytowe z osiedla mieszkaniowego w Łochocinie są jedynie podczyszczane
mechanicznie w osadnikach Imhoffa i odprowadzone rowem melioracyjnym do rzeki
Chełmiczanki.

2.1.4.4.Gospodarka odpadami stałymi
Gmina nie posiada zorganizowanego systemu zbiórki odpadów ani instalacji do ich odzysku
i recyklingu. Podmioty gospodarcze, instytucje i mieszkańcy prowadzą zbiórkę odpadów we
własnym zakresie i na podstawie umów indywidualnych przekazują je firmom świadczącym
usługi w zakresie zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów, tj. Zakładowi Obsługi
Komunalnej Miasta Lipna oraz firmie „Sita” Płockiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o..
Na terenie gminy nie ma również składowiska odpadów. Śmieci z terenu gminy są
wywożone na międzygminne wysypisko w Lipnie.

2.1.4.5.Telekomunikacja
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w łącza telefoniczne jest możliwe dzięki działającym na
terenie gminy telefoniom komórkowym - PTK Centertel, Era GSM, Plus GSM, Orange GSM.

Na terenie gminy można korzystać z Internetu.
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2.1.5.Infrastruktura drogowa i transport
2.1.5.1.Sieć drogowa i infrastruktura towarzysząca
Gmina Lipno ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. Przez jej teren przebiegają
dwie drogi krajowe: nr 10 relacji Szczecin – Płońsk i nr 67 relacji Włocławek – Lipno oraz trzy
drogi wojewódzkie: nr 557 Rypin – Lipno, nr 558 Lipno – Dyblin oraz nr 559 Lipno – Płock.
Uzupełnieniem sieci dróg wojewódzkich są drogi powiatowe i gminne. Drogi gminne (łącznie
288,2 km dróg) w przeważającej części posiadają nawierzchnię gruntową bądź umocnioną
warstwą pospółki lub żwiru.

W planie jest przekształcenie drogi nr 10 w drogę ekspresową i budowa północnej
obwodnicy Lipna oraz obwodnicy w ciągu drogi nr 67, która omijałaby miasto od zachodu.
Obwodnice te w większości przebiegałyby przez teren gminy Lipno.

2.1.5.2.Komunikacja
System komunikacji publicznej jest realizowany poprzez linię kolejową (odcinek relacji Toruń
– Sierpc z przystankami w Trzebiegoszczu i Karnkowie) oraz przewozy autobusowe PKS
zapewniające połączenia w kierunku:
•

Włocławka – przystanki w Białowieżynie, Radomicach, Krzyżówkach, Popowie,
Łochocinie, Kłokocku, Ostrowitem,

•

Płocka – przystanki w Głodowie, Wierzbicku i Piątkach,

•

Sierpca – przystanki w Kolankowie i Karnkowie,

•

Rypina – przystanki w Okręgu, Jastrzębiu i Chlebowie,

•

Torunia – przystanek w Złotopolu.

2.1.6.Gospodarka i turystyka
Gospodarka
Gmina Lipno jest gminą o charakterze rolniczym. Dominuje rolnictwo indywidualne
ukierunkowane głównie na zaopatrzenie zakładów warzywno-owocowych. Ograniczenia
w produkcji rolnej wynikają z niskiej bonitacji gleb bielicowych występujących na obszarze
gminy (klasa IVa, IVb i V).
Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 8,30 ha. Podstawowymi uprawami rolnymi są:
ziemniaki, pszenica, żyto, mieszanki zbożowe, pszenżyto, rzepak, warzywa gruntowe,
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jęczmień, truskawki, kukurydza, rośliny okopowe pastewne, buraki cukrowe. Hodowane są
głównie trzoda chlewna, bydło i kury.

Liczba i powierzchnia gospodarstw indywidualnych
Grupy obszarowe użytków
rolnych

Liczba gospodarstw
indywidualnych

Ogółem

1841

do 1 ha włącznie

489

od 1 do 2 ha

170

od 2 do 5 ha

298

od 5 do 7 ha

198

od 7 do 10 ha

243

od 10 do 15 ha

222

od 15 do 20 ha

114

od 20 do 50 ha

96

od 50 do 100 ha

11

pow. 100 ha

0
Źródło: GUS - Powszechny Spis Rolny 2002 r.

Struktura agrarna gospodarstw w gminie Lipno

do 1 ha włącznie
114

96

od 1 do 2 ha

11

489

od 2 do 5 ha

222

od 5 do 7 ha
od 7 do 10 ha
243

170
198

298

od 10 do 15 ha
od 15 do 20 ha
od 20 do 50 ha
od 50 do 100 ha
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Pozarolnicza działalność gospodarcza
Pomimo, że wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo, nie brakuje na jej terenie podmiotów
gospodarczych. Najważniejsze z nich to:
•

Gminna Spółdzielnia „SCh”,

•

Spółdzielnie Kółek Wiejskich,

•

Nadleśnictwo Dobrzejewice i Skrwilno,

•

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głodowie,

•

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Kochowicz Wacław, Trzebiegoszcz,

•

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „LAMETEX”, krawiectwo konfekcyjne
i bieliźniarstwo, Lewandowska Barbara, Łochocin,

•

Java Car Design – producent skórzanej tapicerki samochodowej, Łochocin,

•

Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych –Lendzion Czesław, Łochocin,

•

Mechanika pojazdowa – Uzarski Krzysztof, Okrąg,

•

Zakład Mechaniki i Diagnostyki Pojazdowej – Szymański Józef, Krzyżówki,

•

Pralnia chemiczna – Maćkiewicz Krzysztof, Jankowo,

•

Zakład produkcji odzieży „Karolina” w Radomicach,

•

Zakład Przerobu Ziemniaków Krochmalnia w Radomicach,

•

Tartak w Radomicach,

•

Gorzelnia w Karnkowie.

Większość mieszkańców gminy pracuje w rolnictwie, jednak pozarolnicza działalność
gospodarcza stwarza możliwości zatrudnienia. Jednym z celów gminy jest rozwój sektora
turystycznego, w związku z tym konieczne jest powstanie obiektów handlu detalicznego oraz
punktów małej i dużej gastronomii, szczególnie w miejscach odwiedzanych przez potencjalnych
turystów.

Turystyka pobytowa

Na terenie gminy Lipno na dzień dzisiejszy nie istnieją sprzyjające warunki do uprawiania
turystyki.

Brakuje

bazy

hotelowej,

motelowej,

pól

namiotowych,

gospodarstw

agroturystycznych, szlaków pieszych, rowerowych, wodnych, nie można skorzystać z jazdy
konnej. Jedyne jezioro - Ostrowite - nie ma znaczenia rekreacyjnego i turystycznego. Nie ma
zorganizowanych kąpielisk, plaż, szlaków turystycznych, nie ma punktów informacji
turystycznej.
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Ofertę

agroturystyczną

wraz

z bazą noclegową

i

gastronomiczną oferuje

jedynie

gospodarstwo Jan Szychulski w Komorowie i Barbara Kania w Ignackowie. Istnieje także
mała gastronomia w miejscowości Łochocin.

Jak wynika z powyższych, rozwój turystyki jest ogromną szansą dla gminy na poprawę jakości
życia mieszkańców i wzrost budżetu gminy.

2.2.Zasoby urzędu gminy

W celu analizy potencjału urzędu została wykorzystana metoda analizy zasobów
zastosowana w przekroju różnych funkcji realizowanych przez urząd gminy.

2.2.1.Zasoby finansowe

Wójt gminy przedstawia projekt budżetu Radzie Gminy najpóźniej do 15 listopada roku
poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt do wiadomości regionalnej izbie
obrachunkowej. Budżet jest uchwalany przez Radę Gminy do końca roku poprzedzającego
rok budżetowy, nie później jednak niż do 31 marca roku budżetowego.

W ostatnich latach budżet gminy systematycznie powiększał się, co obrazuje poniższa
tabela.

Wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

2006

Dochody

13.913.002

14.563.444

17.043.614

19.603.720

20.457.115

Wydatki

13.210.589

14.327.740

17.116.701

19.862.700

21.687.931

Dotacje

1.534.999

1.554.631

2.167.339

4.190.001

1.534.999

Subwencje

8.741.799

9.319.931

10.706.074

10.992.004

8.741.799
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Udział dotacji i subwencji (bez dotacji inwestycyjnych) w dochodach budżetu wynosił
w poszczególnych latach
Rok
Udział dotacji
i subwencji

2002

2003

2004

2005

2006

73,9%

74,7%

75,5%

77,4%

50,2%

Zmiana wielkości wydatków budżetu w latach 2002 – 2006 przyjmując rok poprzedni jako
100%
Rok
Wydatki

2002

2003

2004

2005

2006

100,0%

108,4%

119,5%

116,0%

109,2%

2.2.2.Zasoby materialne

Stan mienia komunalnego gminy Lipno na dzień 31.10.2005 r. przedstawia się następująco:
Składniki mienia

Wartość [zł]

Budynki

1 243 287,61

Budowle

11 655 313,95

Urządzenia
techniczne
Samochody

221 526,25

Grunty

438 264,00

Razem

13 869 016,21

310 624,40

2.2.3.Zasoby organizacyjne

Struktura organizacyjna urzędu jest oparta na czterech podstawowych referatach, w ramach
których funkcjonują następujące stanowiska:
•

referat finansowy:
o

Skarbnik gminy – kierownik referatu,

o

Z-ca Gł. Księgowego,

o

Inspektor ds. księgowości,
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•

o

Referent ds. płac i ZUS,

o

Młodszy referent ds. księgowości i VAT,

o

Inspektor ds. realizacji i windykacji,

o

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat,

o

Inspektor ds. wymiaru podatku drogowego i opłat za wodę,

o

Młodszy referent ds. wymiaru podatków i opłat,

o

Podinspektor ds. realizacji i windykacji,

o

Kasjer,

organizacyjny i spraw obywatelskich:
o

Sekretarz gminy – kierownik referatu,

o

Podinspektor ds. kancelaryjno – technicznych,

o

Inspektor ds. obywatelskich, dowodów osobistych, kancelarii tajnej i spraw
wojskowych,

•

•

o

Inspektor ds. obywatelskich i ewidencji ludności,

o

Informatyk,

o

Stanowisko ds. bhp,

o

Pracownicy obsługi,

gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, promocji i rozwoju gminy:
o

Kierownik referatu,

o

Inspektor ds. budownictwa,

o

Podinspektor ds. p.poż. i gospodarki komunalnej,

o

Konserwator stacji uzdatniania wody,

o

Konserwator sieci wodociągowych,

o

Inkasent za pobór wody,

obsługi rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska:
o

Kierownik referatu,

o

Inspektor ds. dróg gminnych,

o

Podinspektor ds. ochrony środowiska , leśnictwa i ochrony gruntów,

o

Inspektor ds. melioracji i gospodarki wodnej,

o

Operator równiarki i konserwator dróg gminnych.

Ponadto

funkcjonują

również

samodzielne

stanowiska

pracy

oraz

samorządowa

administracja placówek oświatowych.

W celu realizacji zadań w gminie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:
•

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu,
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•

Szkoła Podstawowa w Maliszewie,

•

Szkoła Podstawowa w Piątkach,

•

Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu,

•

Szkoła Podstawowa w Ryszewie,

•

Zespół Szkół w Wichowie,

•

Zespół Szkół w Radomicach,

•

Zespół Szkół w Karnkowie,

•

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie,

•

Gminna Biblioteka Publiczna w Radomicach i jej filie w Jastrzębiu, Karnkowie,
Trzebiegoszczu, i Wichowie.

3. Pozycjonowanie strategiczne gminy i kierunki rozwoju
W analizie strategicznej szczególne znaczenie ma metoda SWOT. Jest to kompleksowa
metoda służąca do badania otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrza. Oparta na
prostym schemacie klasyfikacja powoduje, że brane są pod uwagę wszystkie czynniki
mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję organizacji.

3.1.Identyfikacja i analiza szans i zagrożeń
W analizie wzięto pod uwagę najważniejsze czynniki, które mogą mieć wpływ na przyszły
rozwój gminy.

Potencjalne szanse

Potencjalne zagrożenia

Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna
1.Członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

1.Brak tradycji we współpracy pomiędzy

2.Postrzeganie Polski jako kraju o dużym kapitałem
bezpieczeństwie inwestowania.

publicznymi.

3.Stabilna sytuacja polityczna w Polsce.

2.Tragiczny

4.System
Europejskiej.

dotacji

z

funduszy

prywatnym

stan

sieci

a

instytucjami

drogowej,

brak

Unii autostrad.
3.Bardzo niska świadomość ekologiczna.
4.Słabiej rozwinięta niż w innych krajach Unii
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infrastruktura.
5.Rosnące zanieczyszczenie środowiska.
Gospodarka
1.Poprawa nastrojów konsumenckich.
2.Możliwość

wykonywania

pracy

1.System

prawny

ograniczający

rozwój

przez przedsiębiorczości.

Internet.

2.Rosnące wynagrodzenia – zwiększone

3.Rosnące możliwości eksportu polskich ryzyko zwiększenia się poziomu inflacji.
produktów.

3.Skomplikowany system podatkowy.

4.Systematycznie

rosnący

poziom 4.Zmniejszenie

dochodów ludności.
5.Dobrze

cenowej

rozwinięty

system

bankowy produkcji

się

produktów

konkurencyjności
krajowych

spożywczej

i

(w

rolnej)

tym

poprzez

i dostępność kredytów.

dalsze umacnianie się złotówki.

6.Spadek bezrobocia.

5.Wysokie ceny paliw, które przekładają się

7.Niski wskaźnik inflacji.

na całą gospodarkę.

8.Okres dobrej koniunktury gospodarczej.

6.Niski poziom innowacyjności gospodarki.

9.Wzrost PKB.

7.Brak stabilnej polityki rolnej państwa.
8.Niska efektywność produkcji rolnej.
9.Konkurenyjność zagranicznego rolnictwa
i przedsiębiorstw.
10.Brak reformy finansów publicznych.
Społeczeństwo

1.Wykorzystanie środków unijnych.
2.Wysoki

wskaźnik

osób

z

1.Wzrost bezrobocia.
wyższym 2.Mała ilość zatrudnionych osób młodych.
3.Obniżanie

wykształceniem.
3.Większe

zapotrzebowanie

na

się

kwalifikacji

długotrwale

usługi bezrobotnych.

związane z wypoczynkiem i rozrywką.

4.Starzenie się społeczeństwa.

4.Ucieczka ludności z miast na wieś.

5.Mała mobilność mieszkańców.

5.Duża liczba młodych ludzi wkraczającej na 6.Niski poziom informatyzacji mieszkańców.
rynek pracy.
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3.2.Identyfikacja i analiza mocnych i słabych stron gminy

Potencjalne słabe strony

Potencjalne mocne strony

Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna
1.Klimat sprzyjający rolnictwu.

1.Niska bonitacja gleb.

2.Duży udział terenów zalesionych.

2.Brak sieci kanalizacyjnej.

3.Czyste, nieskażone zanieczyszczeniami 3.Brak systemu zbiórki i unieszkodliwiania
przemysłowymi powietrze.

odpadów.

4.Dobre położenie w regionie i rozwinięta 4.Brak obwodnicy krajowej drogi nr 10 –
sieć połączeń komunikacyjnych.

wzmożony ruch pojazdów.

5.Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa.
6.Dobra łączność telefoniczna.
7.Bogactwo obiektów zabytkowych.
Gospodarka
1.Wysoki

odsetek

gruntów

możliwości

turystycznych:

charakter

gminnej

gospodarki.

własnością prywatną.
2.Duże

będących 1.Monofunkcyjny

rozwoju

agroturystyka,

piesza, rowerowa, jazda konna.

usług 2.Brak większych zakładów przemysłowych.
turystyka 3.Brak większych pracodawców.
4.Słabo rozwinięta sieć handlowa.

3.Dogodne położenie w stosunku do Płocka, 5.Słabo rozwinięta sieć gastronomii.
6.Brak bazy hotelowej i noclegowej.

Włocławka, Torunia i Sierpca.

4.Rozwój przedsiębiorczości - wzrost liczby 7.Niedostateczna

branżowa

i

gospodarstw

agroturystycznych.

zakładów usługowych.
5.Rozwinięta

ilość

zróżnicowana

struktura 8.Brak profesjonalnej promocji turystycznej

produkcyjnych, gminy.

zakładów

usługowych i rzemieślniczych.

9.Brak uzbrojenia terenów pod działalność

6.Zasób terenów z przeznaczeniem na gospodarczą.
działalność gospodarczą.

10.Ograniczony rynek pracy.
Społeczeństwo

1.Duży udział w populacji młodzieży oraz 1.Wysoka stopa bezrobocia.
osób w wieku produkcyjnym.
2.Dobrze

wykształcona

kadra Urzędu Gminy.

i

2.Mała aktywność zawodowa i gospodarcza
doświadczona mieszkańców.
3.Zatrudnienie

w

rolnictwie
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3.Dobra podstawowa opieka medyczna.
4.Zasób

terenów

pod

mieszkaniowe.
5.Bogata

i

mieszkańców.

budownictwo 4.Migracja ludzi młodych do większych
miast.

zróżnicowana

działalność 5.Niski poziom wykształcenia mieszkańców.

kulturalna.
6.Dobre wyposażenie szkół.

3.3.Określenie pozycji strategicznej gminy

Analiza SWOT określa możliwości wyborów strategicznych w kategorii maksymalizowania
szans płynących z otoczenia i mocnych stron organizacji lub minimalizowania zagrożeń
występujących w otoczeniu i słabych stron organizacji.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że należy wykorzystać szansę jaka pojawia się w postaci
dotacji z funduszy Unii Europejskiej. Sprzyjające dla rozwoju gminy są: dobra sytuacja
gospodarcza, dobre nastroje konsumenckie i zmiana stylu życia wielu Polaków.

Należy wykorzystać dobre położenie gminy względem dużych aglomeracji miejskich,
rozwijać istniejącą już sieć komunikacyjną, wykorzystać warunki krajobrazu i dużą ilość
istniejących zabytków do rozwoju turystyki w regionie.

Zdecydowanie słabymi stronami są mała aktywność zawodowa i niski poziom wykształcenia
społeczeństwa gminy. Również infrastruktura turystyczna i rekreacyjna jest na bardzo
słabym poziomie. Brak jest różnorodności w działalności gospodarczej.

II.MISJA GMINY
Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że do zakresu działania gminy należy zarządzanie
szerokim wachlarzem spraw publicznych o znaczeniu lokalnym w celu zaspokajania
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Gmina świadczy usługi publiczne dla ludności
- ma to duży wpływ na formułowanie celu nadrzędnego (misji), albowiem zaspokajanie
potrzeb wspólnoty jest głównym zadaniem gminy.
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Biorąc powyższe pod uwagę zdecydowano się przyjąć następujące brzmienie misji:

Gmina Lipno - gminą oferującą wysoką jakość egzystencji i zaspokajającą
potrzeby w każdej dziedzinie życia jej obecnych i przyszłych mieszkańców.

„Przez podniesienie jakości życia rozumie się istotną poprawę stanu i wzrost poczucia
bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej
infrastruktury technicznej i społecznej, życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym środowisku
przyrodniczym, uczestnictwo w życiu demokratycznym, uczestnictwo w kulturze i turystyce,
przynależność do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, umożliwiającej lepszą
harmonizację życia rodzinnego i zawodowego oraz aktywność w ramach społeczeństwa
obywatelskiego.”
Źródło: Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

III.CELE STRATEGICZNE
Przeprowadzona diagnoza otoczenia strategicznego gminy i jej potencjału oraz analiza
SWOT pozwoliły na ustalenie celów strategicznych zmierzających do realizacji misji gminy
Lipno. Cele dotyczą sfer:
•

środowiska przyrodniczego i infrastruktury technicznej,

•

gospodarki,

•

społeczeństwa.

Cele strategiczne
1. Zapewnienie wysokiego standardu życia mieszkańcom gminy poprzez intensywny
rozwój infrastruktury technicznej.
2. Wykorzystanie

naturalnych

walorów

krajobrazu

gminy

do

podniesienia

jej

atrakcyjności i rozwój turystyki wypoczynkowej.
3. Wzrost konkurencyjności gospodarczej gminy.
4. Zaspokajanie rosnących potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy.

Celom strategicznym zostały przypisane cele szczegółowe.
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Cel strategiczny 1
Zapewnienie wysokiego standardu życia mieszkańcom gminy poprzez intensywny
rozwój infrastruktury technicznej.

Cele szczegółowe:
1.1. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej.
1.2. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
1.3. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody.
1.4. Uzupełnienie istniejącej sieci wodociągowej w brakujące przyłącza.
1.5. Gazyfikacja gminy.
1.6. Zastosowanie innowacyjnych urządzeń melioracyjnych.
1.7. Stworzenie zorganizowanego systemu zbiórki, składowania i recyklingu odpadów.
1.8. Uzbrojenie terenów pod inwestycje.

Cel strategiczny 2
Wykorzystanie naturalnych walorów krajobrazu gminy do podniesienia jej
atrakcyjności i rozwój turystyki wypoczynkowej.

Cele szczegółowe:
2.1. Poprawa estetycznego wizerunku gminy.
2.2. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
2.3. Rewitalizacja istniejących parków podworskich.
2.4. Nadanie unikalnym terenom w dolinie rzeki Mień statusu obszaru krajobrazu
chronionego lub rezerwatu przyrody.
2.5. Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego.
2.6. Zmodernizowanie kluczowych zabytków i stworzenie swoistej wizytówki gminy.
2.7. Wykorzystanie warunków przyrodniczych do rozwoju turystyki pieszej, rowerowej oraz
rekreacji.
2.8. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych.
2.9. Zainwestowanie w profesjonalną promocję gminy.

Cel strategiczny 3
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Wzrost konkurencyjności gospodarczej gminy.

Cele szczegółowe:
3.1. Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego.
3.2. Pozyskiwanie nowych inwestorów.
3.3.Specjalizacja produkcji rolnej.
3.4. Tworzenie grup producentów rolnych.
3.5. Dywersyfikacja nierolniczych gałęzi gospodarki gminy.
3.6. Rozwój sektora usługowo – handlowego.
3.7. Zdobywanie wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – organizacja
szkoleń.
3.8. Wdrożenie e-Urzędu – usprawnienie obsługi interesantów i inwestorów.
3.9. Doradztwo Urzędu Gminy w pozyskiwaniu funduszy strukturalnych i dopłat.

Cel strategiczny 4
Zaspokajanie rosnących potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy.

Cele szczegółowe:
4.1. Wzrost informatyzacji społeczeństwa.
4.2. Budowa i modernizacja infrastruktury oświatowej.
4.3. Poprawa bazy lokalowej i wyposażenia wiejskich ośrodków kultury.
4.4. Adaptacja niewykorzystanych budynków na ośrodki kultury i sportu.
4.5. Poprawa bazy dydaktycznej, sportowej i rekreacyjnej szkół.
4.6. Stworzenie możliwości rozwoju kulturowego poprzez organizację imprez masowych.
4.7. Aktywny udział mieszkańców w życiu gminy.
4.8. Krzewienie w mieszkańcach postaw prozdrowotnych.
4.9. Rozwój budownictwa mieszkaniowego.
4.10. Poszerzenie oferty i podnoszenie jakości świadczonych usług zdrowotnych.
4.11. Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

IV.MONITOROWANIE REALIZACJI STRATEGII
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Istotnym wymogiem, stawianym dokumentom szczebla strategicznego, jest wewnętrzny
system monitorowania i ewaluacji postępów we wdrażaniu oraz osiąganiu założonych celów.
Gromadzenie i interpretacja danych dotyczących Strategii pozwala na bieżące korekty
działań komórek organizacyjnych i osób wdrażających Strategię w razie wystąpienia
nieprawidłowości.

Realizacją większości zadań strategicznych będzie zajmować się Urząd Gminy Lipno.
Skuteczna realizacja ambitnie zarysowanych celów strategicznych wymagać będzie doboru
wykwalifikowanej kadry urzędniczej, przetasowań kadrowych w ramach istniejących
wydziałów oraz powołania zespołu zajmującego się wdrażaniem Strategii. Wszyscy
pracownicy urzędu powinni być zaznajomieni z dokumentem Strategii i z planowanymi
zadaniami strategicznymi.

Zespół będzie odpowiedzialny za następujące zadania:
•

koordynację prac instytucji, komórek i jednostek organizacyjnych urzędu gminy
zaangażowanych we wdrażanie strategii,

•

monitoring przebiegu realizacji strategii,

•

dostarczanie syntetycznych informacji o procesach i uwarunkowaniach realizacyjnych
Strategii Rozwoju dla Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy,

•

nadzór nad prawidłowością realizacji Strategii.

Monitoring jest podstawą ewentualnej aktualizacji planu strategicznego i powinien
obejmować organizacje oraz instytucje, zarówno publiczne, jak i prywatne. Realizacja
założonych celów powinna podlegać corocznemu przeglądowi w zakresie ewentualnych
zmian lub określenia faktycznego stanu wykonania. Zdolność grupy monitorującej Strategię
do reagowania na zmiany i podejmowanie odpowiednich działań jest kluczem do sukcesu.
Reasumując, skuteczny monitoring pozwala na wczesne dostrzeganie zagrożeń oraz
wykorzystanie pojawiających się szans.

Monitoring wdrażania strategii służy:
•

kontroli postępu realizacji planów operacyjnych,

•

obserwacji i ocenie stanu zaawansowania konkretnych projektów umożliwiającej
bieżącą identyfikację trudności w ich realizacji,

•

ocenie zaangażowania komórek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za ich
wdrażanie,
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•

weryfikacji zgodności z założonymi celami oraz efektywności wykorzystania
przeznaczonych na ich realizację środków.
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