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Misja jest wyrażeniem, które określa główny cel powiatu, jego „sens życia”. 

Jest wyrazem dążeń i oczekiwań w stosunku do powiatu, dla którego została sformułowana.

Wypracowana misja rozwoju powiatu poprzez wizję, pokazuje pozytywny obraz 

powiatu średzkiego w perspektywie 10 lat. Przeprowadzone analizy i wyartykułowane 

potrzeby mieszkańców, pozwalają na określenie głównych celów strategii. Cele te będą 

wyznacznikiem kierunku wszystkich działań objętych strategią. 

Misja dla powiatu średzkiego wypracowana została wspólnie z uczestnikami debat. 

Jest opisem wizji powiatu oraz głównego pola działań w przyszłości. Koncentruje się ona na 

istocie rzeczy, dostosowuje kierunki działań do długoterminowych celów, równocześnie pełni 

funkcje motywacyjne i promocyjne. W trakcie drugiej debaty strategicznej uczestnicy 

odpowiadali na pytania, w czym powiat chce być atrakcyjny, dla kogo chce być atrakcyjny 

i z czego wynika jego wyjątkowość (czym różni się od innych) oraz określali czynniki 

szczególnie atrakcyjne dla mieszkańców. W załączniku do niniejszego dokumentu 

przedstawione zostały wyniki prac (propozycje) na podstawie których wypracowana została 

misja. 

Misja wyraźnie określa charakter powiatu i wskazuje jej atuty. Z misji bezpośrednio 

wynikają obszary, które powinny być rozwijane. Obszary rozwojowe powiatu średzkiego, 

które wypracowano wspólnie na debacie, wzajemnie się uzupełniają. Wiele zadań 

realizacyjnych wskazanych w obszarze "gospodarka" powiązanych będzie zarówno z 

obszarem "infrastruktura" oraz dotyczącym samych mieszkańców. Rozwój małej i średniej 

przedsiębiorczości będzie zarówno kreował nowe miejsca pracy, jak również będzie wpływał 

na inwestycje w dziedzinie infrastruktury czy ochrony środowiska naturalnego. Zadania 

realizowane w obszarach związanych z kulturą, oświatą i sportem wpłyną na podnoszenie 

poziomu wykształcenia mieszkańców oraz integracji kulturalnej regionu. 

W dalszej części strategii przedstawiono obszary, cele i kierunki działania dla każdego

z obszarów życia społeczno – gospodarczego (ekologia, gospodarka, infrastruktura, 

przestrzeń, społeczność).
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PP RR II OO RR YY TT EE TT YY

Cały obszar społeczno-gospodarczy podzielono na umowne pięć obszarów: 

gospodarkę, przestrzeń, społeczność, ekologię, infrastrukturę.

Dla każdego z tych celów wyznaczono trzy cele niezbędne, bez których dany obszar 

życia społeczno-gospodarczego nie ma możliwości dalszego rozwoju.

Jednocześnie wskazano na trzy cele pierwszorzędne, które powinny znacznie przyspieszać 

rozwój w danym obszarze.

Dodatkowo wskazano na cele drugorzędne, które wspierają rozwój, a czas ich 

realizacji jest zdeterminowany przez wielość środków budżetowych, wielkość dotacji i 

napływającego kapitału zewnętrznego i rosnącej siły inwestycyjnej lokalnych podmiotów 

gospodarczych.

Na podstawie takich zhierarchizowanych celów określono priorytety w 

poszczególnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. 

GG OO SS PP OO DD AA RR KK AA
Priorytetem w obszarze gospodarki jest stworzenie warunków do funkcjonowania 

wielkotowarowego rolnictwa i rozwoju przemysłu rolno – spożywczego oraz umożliwienie 

rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

Działania te winny być wsparte pozyskiwaniem środków unijnych i innych środków 

pozabudżetowych na wspieranie inicjatyw gospodarczych.

PP RR ZZ EE SS TT RR ZZ EE îî
Podjęcie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej atrakcyjnych terenów 

inwestycyjnych oraz wykorzystanie bliskości położenia aglomeracji poznańskiej jest 

priorytetem w obszarze przestrzeni.

Działania te winny być spójne z planami zagospodarowania przestrzennego na 

poziomie gmin na terenie powiatu.



SS PP OO ŁŁ EE CC ZZ NN OO ŚŚ ĆĆ
Podjęcie działań w kierunku poprawy stanu służby zdrowia w powiecie oraz 

bezpieczeństwa i zapobiegania patologii są priorytetami w obszarze społecznym.

Działania te winny być wspierane monitowaniem i stwarzaniem warunków dla 

dalszego i systematycznego rozwoju oświaty na każdym poziomie edukacyjnym

EE KK OO LL OO GG II AA
Priorytetami w obszarze ekologii są działania na rzecz kompleksowej ochrony 

środowiska w obszarze całego powiatu oraz działania na rzecz ochrony wód.

Działania te winny być wsparte szeroką edukacją ekologiczną.

II NN FF RR AA SS TT RR UU KK TT UU RR AA
Infrastrukturalne priorytety mają na celu modernizację dróg wszystkich kategorii na 

terenie powiatu oraz modernizację infrastruktury oświatowej.

Kolejnym priorytetem są działania zmierzające do utrzymania obecnego statusu 

szpitala.



DIAGNOZA STANU
Diagnoza zawiera informacje o uwarunkowaniach gospodarczych, przestrzennych, 

ekologicznych i demograficznych, analizy społeczne i ekonomiczne, na podstawie których 

sformułowano wnioski będące punktem wyjścia do zdefiniowania głównych kierunków 

strategii stanowiących treść niniejszego dokumentu. 

Wyszczególniono w niej najważniejsze cechy poszczególnych obszarów przyjętych do oceny 

oraz określenia celów i kierunków działania w procesie debat strategicznych.

Diagnoza Stanu jest syntezą wyników debat strategicznych, analizy porównawczej i

Raportu o stanie powiatu.

Charakterystykę obszarów cechuje wyszczególnienie ich cech w odniesieniu do 

powiatu jako całości, jej zróżnicowań wewnętrznych oraz pozycji w województwie.

Poszczególnym wnioskom przyporządkowano znaczenie:

 wartość pozytywna dla rozwoju powiatu,

 wartość obecnie o niewielkim znaczeniu dla rozwoju powiatu,

 wartość negatywna dla rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu średzkiego.

Ocenę potencjału wewnętrznego dokonano metodą analizy SWOT, która jest bilansem 

słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń.

PRZESTRZEî
WARTOŚĆ POZYTYWNA

parki krajobrazowe
obszary chronionego krajobrazu
funkcje społeczno-gospodarcze w obszarach gospodarki popaństwowej
charakter rolniczy (obszary prorolnicze)
gęstość zaludnienia
struktura użytków rolnych
struktura procentowa gruntów
obszar aglomeracji poznańskiej
autostrada A-2

WARTOŚĆ O NIEWIELKIM ZNACZENIU
obszary o walorach turystyczno krajobrazowych
obszary leśne
obszary przyjeziorne

WARTOŚĆ NEGATYWNA
nierozwinięte obszary pod względem infrastruktury
stopień zalesienia



OCHRONA ŚRODOWISKA (EKOLOGIA)
WARTOŚĆ POZYTYWNA

ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii
świadomość ekologiczna mieszańców
tereny przyrodnicze – prawnie i zwyczajowo chronione
oczyszczanie ścieków
czystość wód
niska emisja
ochrona powietrza
nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska
wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska

WARTOŚĆ O NIEWIELKIM ZNACZENIU
sieć kanalizacyjna

WARTOŚĆ NEGATYWNA
obszary o nieuregulowanej gospodarce odpadami
melioracja
zasoby wody pitnej

SPOŁECZNOŚĆ
WARTOŚĆ POZYTYWNA

młoda społeczność
przyrost naturalny
udział ludności z wyższym wykształceniem
oferta edukacyjna
stopień integracji społeczności lokalnej
wydatki na oświatę
organizacje pozarządowe
bezrobotni absolwenci
grupy wiekowe

WARTOŚĆ O NIEWIELKIM ZNACZENIU
ludność w wieku poprodukcyjnym
działania w zakresie przekwalifikowania zawodowego
obszary depresji społecznej
nakłady na opiekę zdrowotną i społeczną

WARTOŚĆ NEGATYWNA
śmiertelność niemowląt
stopa bezrobocia
saldo migracji
śmiertelność
obciążenie społeczne



INFRASTRUKTURA
WARTOŚĆ POZYTYWNA

stan techniczny sieci telefonii przewodowej
sieć gazownicza
stan techniczny przesyłowych sieci energetycznych
sieć wodociągowa
infrastruktura sportowa

WARTOŚĆ O NIEWIELKIM ZNACZENIU
rozwój sieci telefonii przewodowej
infrastruktura rekreacyjna

WARTOŚĆ NEGATYWNA
stan dróg
infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
sieć kanalizacyjna w części powiatu
dostęp do Internetu

GOSPODARKA
WARTOŚĆ POZYTYWNA

wykształcenie się procesów rozwojowych w sektorze prywatnym
ilość podmiotów gospodarczych
prywatyzacja
efektywność gospodarstw rolnych
samodzielność budżetu
dochód własny
wydatki na opiekę zdrowotną
liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
dotacje celowe
liczba spółek z kapitałem zagranicznym
wydatki ogółem na mieszkańca
dochód budżetów gmin na mieszkańca

WARTOŚĆ O NIEWIELKIM ZNACZENIU
niskie koszty pracy
przetwórstwo rolno-spożywcze

WARTOŚĆ NEGATYWNA
struktury wspierające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
wydatki inwestycyjne
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Cele wraz z kierunkami działania zostały podzielone na obszary strategiczne. Obszary 

strategiczne są najistotniejszymi polami działania powiatu, jednocześnie wytyczają kierunki 

prac na najbliższe lata. Działalność powiatu średzkiego koncentrować będzie się na pięciu 

obszarach: 

 Ekologii

 gospodarce

 Infrastrukturze

 Przestrzeni

 Społeczności

Tablica celów w poszczególnych obszarach (przestrzeń, gospodarka, ekologia, 

infrastruktura, społeczność) uporządkowuje pod względem ważności i znaczenia dla rozwoju 

poszczególne zidentyfikowane cele.

Priorytety - w każdym z tych obszarów (trzy cele) to takie cele, bez których utrzymanie 

obecnego status quo (rozwoju danego obszaru) nie jest możliwe.

Cele pierwszorzędne to cele, które w skrócie można określić jako cele prorozwojowe (ich 

realizacja przyspieszy rozwój danego obszaru).

Cele drugorzędne to cele, które są ważne dla danego obszaru, ale czas i tempo realizacji tych 

celów zależy od uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych możliwości finansowania (cele 

rezerwowe).

Kierunki działania zmierzające do realizacji poszczególnych celów strategicznych 

przedstawiono poniżej każdego z celów w układzie tabelarycznym.



EKOLOGIA
Priorytety

Podjąć działania na rzecz kompleksowej 
ochrony środowiska w obszarze całego 

powiatu.
Podjąć działania na rzecz ochrony wód. Podjąć działania na rzecz szerokiej edukacji 

ekologicznej.

Kierunki działania Kierunki działania Kierunki działania

Wdrażanie 
zasad 

stosowania 
dobrej praktyki 

rolniczej.

Realizacja programu 
ochrony środowiska 

– ochrona wód, 
powietrza, gleby, 

ochrona przed 
hałasem.

Ochrona zdrowia –
zdrowa żywność.

Budowa 
oczyszczalni + 
kanalizacja.

Retencja wód –
magazynowanie 
wód – zbiorniki.

Racjonalizacja zużycia 
wody.

Powołanie centrum 
edukacji 

ekologicznej.

Edukacja szkolna, 
konkursy.

Akcja ulotkowa 
dla 

społeczeństwa.

Cele pierwszorzędne
Przyjąć działania w celu zachowania 

walorów i zasobów przyrodniczych w tym 
zwiększenia lesistości.

Podjąć działania w celu zapewnienia 
wystarczającej ilości wody odpowiedniej jakości 

użytkowej.

Stworzyć warunki do selektywnej zbiórki 
odpadów, właściwego ich odzysku i 

unieszkodliwiania.
Kierunki działania Kierunki działania Kierunki działania

Nadzorowanie 
procesu 

zalesiania.

Prace pielęgnacyjne 
w parkach i przy 

pomnikach 
przyrody.

Przestrzeganie 
procedur 

lokalizacyjnych 
chroniących 
tereny cenne 
przyrodniczo.

Modernizacja i 
rozbudowa stacji 
wodociągowych.

Wymiana 
wyeksploatowanych 

odcinków sieci –
azbest.

Monitoring wód 
podziemnych i 

powierzchniowych.

Zorganizowanie 
systemu zbiórki 

odpadów 
komunalnych i 

niebezpiecznych.

Recykling 
odpadów 

przemysłowych.

Określenie 
lokalizacji i budowa 

zakładu 
zagospodarowania 

odpadów.

Cele drugorzędne

Podjąć działania na rzecz ochrony powierzchni 
ziemi przed degradacją.

Podjąć działania w kierunku racjonalizacji 
zużycia energii, surowców i materiałów oraz 

wzrostu udziału zasobów odnawialnych.

Podjąć działania w celu zapewnienia wysokiej 
jakości powietrza (redukcja pyłów i emisji gazów).



GOSPODARKA
Priorytety

Stworzyć warunki do funkcjonowania 
wielkotowarowego rolnictwa i rozwoju przemysłu 

rolno-spożywczego

Podjąć działania w kierunku absorpcji 
środków unijnych i innych środków 

pozabudżetowych na wspieranie inicjatyw 
gospodarczych.

Umożliwić rozwój średniej i małej 
przedsiębiorczości.

Kierunki działania Kierunki działania Kierunki działania

Planowanie 
przestrzenne 

(proinwestycyjne).

Sprzyjające 
procedury 

administracyjne i 
system 

podatków.

Parki 
przemysłowe. PPP*. Programy 

Operacyjne.
Plan Rozwoju 

Lokalnego.
Inkubator 

Przedsiębiorczości.
Edukacja 

ekologiczna.

Lokalny system 
podatków i 
preferencji.

Cele pierwszorzędne

Stworzyć warunki do zintegrowania działań 
w kierunku wykorzystania historii regionu i 

walorów turystycznych.

Stworzyć warunki do napływu kapitału 
zewnętrznego.

Podjąć działania na rzecz wielokierunkowej 
promocji powiatu.

Kierunki działania Kierunki działania Kierunki działania

Tereny 
rekreacyjne 

dla 
aglomeracji 
poznańskiej.

Turystyka 
kwalifikowana. Agroturystyka.

Obszary zwiększonej 
aktywności 

gospodarczej.

Promocja 
gospodarcza 

powiatu.

Baza autorskich 
projektów w oparciu 

o PPP.

Promocja 
potencjału 

gospodarczego.

Reklama obszarów 
turystycznych i 
rekreacyjnych.

Czynny lobbing w 
obszarze 

aglomeracji 
poznańskiej.

Cele drugorzędne

Aktywnie uczestniczyć w gremiach 
decydenckich mających bezpośredni wpływ 

na tworzenie prawa gospodarczego.
Stworzyć warunki do rozwoju otoczenia biznesu. Podjąć działania w kierunku monitorowania 

potrzeb i promocji miejscowego rynku.
* - PPP – Partnerstwo Publiczno - Prywatne



INFRASTRUKTURA
Priorytety

Modernizować drogi wszystkich kategorii na terenie 
powiatu.

Podjąć działania na rzecz modernizacji infrastruktury 
oświatowej.

Podjąć działania w kierunku utrzymania 
obecnego statusu szpitala.

Kierunki działania Kierunki działania Kierunki działania

Poprawa stanu 
technicznego 
nawierzchni.

Odwodnienie 
dróg.

Zmiana parametrów 
technicznych.

Modernizacja
infrastruktury szkół 
średnich (obiekty 

kubaturowe, 
remont i 

modernizacja).

Budowa boisk 
sportowych i 

szkolnych obiektów 
sportowych.

Zwiększenie 
dostępności do 

internetu i nowych 
technologii 

informatycznych.

Utrzymanie 
istniejących 
oddziałów.

Rozbudowa i 
przebudowa 

obiektów szpitala 
oraz jego 

wyposażenie w 
sprzęt medyczny i 

informatyczny.

Włączenie 
oddziału 

ratownictwa w 
system krajowy.

Cele pierwszorzędne

Przebudować ciąg dróg powiatowych 
stanowiących drogi serwisowe dla drogi 

ekspresowej s-11.

Podjąć działania w kierunku 
zabezpieczenia opieki dla ludzi ciężko i 

przewlekle chorych, zagrożonych 
patologiami społecznymi.

Podjąć działania w kierunku tworzenia nowych 
obiektów oświatowych i zakończenia 

rozpoczętych inwestycji.

Kierunki działania Kierunki działania Kierunki działania

Droga nr 32543 Droga nr 32545 Droga nr 32507
Zorganizowanie 
oddziału opieki 

paliatywnej.

Domy Dziennego 
Pobytu.

Świetlice 
terapeutyczne.

Powołać Szkołę 
Ponadgimnazjalną w 
Nowym Mieście nad 

Wartą.

Sala gimnastyczna 
przy L.O.

Rozbudowa 
Powiatowej 
Biblioteki 
Publicznej.

Cele drugorzędne

Stworzyć warunki do powstania zbiorowej 
komunikacji lokalnej.

Stworzenie warunków do rozwoju bazy 
turystycznej.

Stwarzać warunki dla rozwoju infrastruktury 
technicznej sprzyjającej aktywizacji 

gospodarczej oraz podwyższaniu jakości życia 
mieszkańców.



PRZESTRZEî
Priorytety

Spójność planów zagospodarowania przestrzennego 
na poziomie gmin i na terenie powiatu.

Podjąć działania na rzecz aktywizacji 
gospodarczej atrakcyjnych terenów 

inwestycyjnych.

Wykorzystać bliskość położenia aglomeracji 
poznańskiej.

Kierunki działania Kierunki działania Kierunki działania

Koordynowan
ie planów 
gmin na 
szczeblu 
powiatu.

Strategia powiatu 
jako podstawa 

planowania 
przestrzennego na 

styku sąsiadujących 
gmin.

Sektorowe 
pogramy i plany 

rozwoju.
Promocja terenów.

Udział w 
spotkaniach 
środowisk 

biznesowych.

Korzystne 
warunki 

ekonomiczne.
Komunikacja masowa. Tereny inwestycyjne 

dla Poznania.

.Sport i rekreacja pod 
kątem 

zapotrzebowania 
aglomeracji 
poznańskiej.

Cele pierwszorzędne

Tworzyć warunki dla integracji lokalnej 
społeczności w oparciu o lokalne tradycje i 

historię regionu.
Wykorzystać dobre położenie komunikacyjne.

Stworzyć warunki dla lepszego wykorzystania 
integracji z Unią Europejską dla rozwoju 

powiatu.
Kierunki działania Kierunki działania Kierunki działania

Aktywizować i 
wspierać 

działalność 
organizacji 

pozarządowych.

Imprezy 
masowe/cykliczne.

Szlaki 
turystyczne. Rozwój usług.

Rozwój 
mieszkalnictwa 

(sypialnia 
Poznania).

Umiejscowienie 
terenów 

inwestycyjnych.

Monitorowanie 
możliwości 

pozyskiwania 
środków unijnych.

Wieloletni Plan 
Inwestycyjny.

Wieloletni Plan 
Finansowy.

Cele drugorzędne

Wykorzystać, chronić, promować walory 
przyrodniczo-turystyczne powiatu.

Tworzyć warunki do współpracy środowisk 
akademickich Poznania z lokalnym biznesem i 

strukturami oświaty.

Stworzyć warunki do dobrej współpracy 
między powiatem i okalającymi powiat 

samorządami.



SPOŁECZNOŚĆ
Priorytety

Podjąć działania w kierunku poprawy stanu służby 
zdrowia w powiecie.

Podjąć działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa i zapobiegania patologii.

Monitorować i stwarzać warunki dla 
dalszego, systematycznego rozwoju 

oświaty na każdym poziomie edukacyjnym.
Kierunki działania Kierunki działania Kierunki działania

Uruchomienie 
oddziału opieki 

paliatywnej.
Utrzymanie szpitala.

Profilaktyka 
zdrowotna z 
włączeniem 
placówek 

oświatowych.

Systematyczne 
doposażenie w 

niezbędny sprzęt 
służb 

porządkowych i 
ratowniczych.

Utworzenie 
Centrum w 

zakresie 
przeciwdziałań 

wszelkim 
uzależnieniom.

Rozwój systemu 
pomocy dziecku i 

rodzinie.

Utworzenie 
Centrum 

Kształcenie 
Ustawicznego i 
Praktycznego.

Rozbudowa i 
modernizacja bazy 

dydaktyczno-
sportowej.

Pełna dostępność 
kształcenia ponad 
gimnazjalnego w  
tym specjalnego.

Cele pierwszorzędne

Stworzyć warunki do rozwoju kultury i sportu.
Podjąć działania na rzecz zmniejszenia 
bezrobocia i złagodzenia jego skutków 

społecznych.

Podjąć działania w kierunku 
wykorzystania potencjału ludzkiego.

Kierunki działania Kierunki działania Kierunki działania

Rozbudowa i 
modernizacja 

obiektów 
kulturalnych.

Edukacja 
kulturalna (w 
tym obszary 
wiejskie).

Promocja zdrowego 
trybu życia przez 

organizację 
masowych imprez 

społecznych.

Szkolenie 
ustawiczne 
dorosłych.

Inkubator 
przedsiębiorczości.

Skuteczna 
realizacja Strategii 

Rozwiązywania 
Problemów 

Społecznych.

Utworzenie 
systemu wsparcia 

dla dzieci i 
młodzieży 

uzdolnionych.

Centrum Inicjatyw 
lokalnych.

Mecenat dla 
ludowych twórców.

Cele drugorzędne
Podjąć działania w kierunku stworzenia 

możliwości współpracy między podmiotami 
działającymi w podobnych obszarach 

społecznych.

Stworzyć warunki do realizacji lokalnych 
inicjatyw kulturalnych.

Stworzyć warunki do jeszcze większej 
aktywności organizacji pozarządowych w 

sferze pomocy społecznej.


