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KOMENTARZ
DO WYBRANEGO WARIANTU

W poszczególnych obszarach życia społeczno - gospodarczego (gospodarka, 

przestrzeń, ekologia, infrastruktura, społeczność) wskazano 45 celów, które są podstawą 

prawidłowego rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu średzkiego.

Spośród wszystkich dotąd sformułowanych celów przy określaniu wariantu posłużono 

się czternastoma celami wybranymi jako najważniejsze bez względu na to, do jakiego 

wcześniej obszaru zostały zakwalifikowane.

Dwa najważniejsze z tych czternastu celów określono mianem priorytetu dla rozwoju 

społeczno - gospodarczego powiatu średzkiego. Cele te zostały zapisane na tle jednego z 

czterech kolorów, które określały charakter celu, tzn. jego wsparcie dla jednego z teoretycznie 

przyjętych wariantów rozwoju (różowy - wariant prospołeczny, żółty - prokonkurencyjny, 

niebieski - proedukacyjny, zielony - proinnowacyjny).

Cztery niższej rangi wybrane cele - to cele pierwszorzędne, dla których przewiduje 

się wydatkowanie 20 - 35 % budżetu globalnego*.

W przypadku priorytetów zakłada się przeznaczenie ponad 50 % środków na realizację tych 

celów.

Na pozostałe osiem celów drugorzędnych przeznacza się jedynie 10 - 15 % budżetu 

globalnego.

W ten sposób dokonano hierarchizacji celów i w przypadku powiatu średzkiego 

wybrano wariant o charakterze prokonkurencyjno - proedukacyjnym, który zakłada z jednej 

strony tworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury sprzyjającej aktywizacji 

gospodarczej oraz podwyższaniu jakości życia mieszkańców, z drugiej zaś należy 

monitorować i stwarzać warunki dla dalszego, systematycznego rozwoju oświaty na każdym 

poziomie edukacyjnym.

* przez pojęcie "budżet globalny" określa się wszystkie środki finansowe wpływające do powiatu (budżet powiatu, budżety gmin, dotacje, 

subwencje, darowizny, kapitał prywatny), poprzez które realizuje się programy operacyjne i projekty wypełniające założenia strategii.
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Stwarzać warunki dla rozwoju infrastruktury technicznej sprzyjającej 
aktywizacji gospodarczej oraz podwyższaniu jakości życia mieszkańców.

Monitorować i stwarzać warunki dla dalszego, systematycznego 
rozwoju oświaty na każdym poziomie edukacyjnym.
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Stworzyć warunki dla lepszego 
wykorzystania integracji z Unią 

Europejską dla rozwoju Powiatu.

Stworzyć warunki do funkcjonowania 
wielkotowarowego rolnictwa i rozwoju 

przemysłu rolno-spożywczego.

Podjąć działania w kierunku 
poprawy stanu służby zdrowia w 

powiecie.

Podjąć działania na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i 

zapobiegania patologii.

Stworzyć warunki do powstania zbiorowej 
komunikacji lokalnej.

Stworzyć warunki do zintegrowania działań w 
kierunku wykorzystania historii regionu i 

walorów turystycznych.

Stworzyć warunki do napływu kapitału 
zewnętrznego.

Podjąć działania na rzecz zmniejszenia 
bezrobocia i złagodzenia jego skutków 

społecznych.

Podjąć działania w kierunku zabezpieczenia 
opieki dla ludzi ciężko i przewlekle chorych, 

zagrożonych patologiami społecznymi.

Stworzyć warunki do rozwoju otoczenia 
biznesu.C
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Wykorzystać bliskość położenia aglomeracji poznańskiej. Podjąć działania na rzecz kompleksowej ochrony środowiska w 
obszarze całego powiatu.

Wariant opracowany na podstawie propozycji grupy liderów lokalnych pn. „INFRASTRUKTURA”
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aktywizacji gospodarczej oraz podwyższaniu jakości życia mieszkańców.
Podjąć działania w kierunku absorpcji środków unijnych i innych 

środków pozabudżetowych na wspieranie inicjatyw gospodarczych.
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Podjąć działania w kierunku 
racjonalizacji zużycia energii 
surowców i materiałów oraz 

wzrostu udziału zasobów 
odnawialnych.

Stworzyć warunki do napływu 
kapitału zewnętrznego.

Podjąć działania na rzecz 
kompleksowej ochrony 

środowiska w obszarze całego 
powiatu.

Podjąć działania w kierunku 
stworzenia większej spójności 

gminnych planów 
zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze 
Powiatu Średzkiego.

Podjąć działania na rzecz szerokiej edukacji 
ekologicznej.

Stworzyć warunki do funkcjonowania 
wielkotowarowego rolnictwa i rozwoju 

przemysłu rolno-spożywczego.

Podjąć działania w celu zapewnienia 
wystarczającej ilości wody o odpowiedniej 

jakości użytkowej.

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

gazów).

Podjąć działania na rzecz ochrony 
powierzchni ziemi i gleb przed degradacją.

Podjąć działania w kierunku stworzenia 
możliwości współpracy między podmiotami 

działającymi w podobnych obszarach 
społecznych.
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Stworzyć warunki do selektywnej zbiórki odpadów, właściwego ich 
odzysku i unieszkodliwiania.

Podjąć działania w celu zachowania walorów i zasobów przyrodniczych 
w tym zwiększenia lesistości.

* Wariant opracowany na podstawie propozycji grupy liderów lokalnych pn. „EKOLOGIA”
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przemysłu rolno-spożywczego.
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kapitału zewnętrznego.

Podjąć działania w kierunku absorpcji 
środków unijnych i środków 

pozabudżetowych na wspieranie 
inicjatyw gospodarczych.

Podjąć działania na rzecz 
zmniejszenia bezrobocia i 
złagodzenia jego skutków 

społecznych.

Podjąć działania na rzecz 
aktywizacji gospodarczej 

atrakcyjnych terenów 
inwestycyjnych.

Podjąć działania w kierunku monitorowania potrzeb 
i promocji miejscowego rynku.

Aktywnie uczestniczyć w gremiach 
decydenckich mających bezpośredni wpływ na 

tworzenie prawa gospodarczego.

Wykorzystać dobre położenie 
komunikacyjne.

Stworzyć warunki do zintegrowania działań w 
kierunku wykorzystania historii regionu i

walorów turystycznych.

Podjąć działania na rzecz kompleksowej 
ochrony środowiska w obszarze całego 

powiatu.

Stworzyć warunki do rozwoju otoczenia 
biznesu.C
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Podjąć działania w celu zapewnienia wystarczającej ilości wody o 
odpowiedniej jakości użytkowej. Podjąć działania w kierunku promocji gospodarczej powiatu.

* Wariant opracowany na podstawie propozycji grupy liderów lokalnych pn. „GOSPODARKA”


