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Szanowni Państwo, 

 

W pierwszej połowie 2014 roku Powiat Średzki przystąpił do prac nad opracowaniem 

najważniejszego dokumentu planistycznego samorządu – "Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2015- 

2024 ". 

 

Dynamiczne zmiany zarówno wewnątrz Powiatu, jak i w jego otoczeniu, wymagały podsumowania  

i oceny dotychczasowych dokonań oraz sporządzenia, a następnie realizacji nowej Strategii. 

Uwzględnia ona z jednej strony kierunki rozwoju i zamierzenia, zapisane w dotychczasowych 

dokumentach planistycznych (m.in. w Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu 

Średzkiego 2004 - 2014, Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008 - 2015),  

a z drugiej strony bierze pod uwagę nowe wyzwania, wynikające z rosnących potrzeb i oczekiwań 

mieszkańców. Strategia stanowi rejestr zadań, przed jakimi stoją władze samorządowe. Jest 

jednocześnie wyrazem woli mieszkańców i władz Powiatu wspólnego budowania lepszego i bardziej 

funkcjonalnego lokalnego środowiska życia, pracy i inwestowania.  

  

Prace związane z formułowaniem celów i projektów strategicznych, były prowadzone przez 

szeroki zespół osób - radnych Rady Powiatu Średzkiego, wójtów gmin naszego powiatu, 

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego, spółek, służb, inspekcji i straży, 

wydziałów Starostwa, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych, które na co dzień z nami 

współpracują. Po przygotowaniu kompleksowego "Raportu o stanie Powiatu Średzkiego",  

a następnie spotkaniach roboczych oraz dyskusjach w zespołach problemowych, powstały 

konkretne rekomendacje, dotyczące rozwoju Powiatu do 2024 roku, uwzględniające istniejące 

uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne. 

 

Za powstanie tego dokumentu składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które 

uczestniczyły w pracach nad nową Strategią Rozwoju Powiatu Średzkiego. 

 

Starosta Średzki 

Tomasz Pawlicki 
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1. STRUKTURA STRATEGII 

 
 

1.1. Proces tworzenia Strategii  
 
Po kilku miesiącach prac dobiegł końca proces opracowywania STRATEGII ROZWOJU 

POWIATU ŚREDZKIEGO NA LATA 2015-2024. 

 

Proces sporządzania Strategii był wspólną pracą przedstawicieli samorządu - pracowników 

Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych, radnych oraz 

przedstawicieli różnych grup społecznych, a także konsultantów Fundacji "Partnerzy dla 

Samorządu" z Poznania. Prace zostały podzielone na kilka etapów, których przebieg opisano 

poniżej. Proces ten był zgodny z podstawowymi zasadami planowania strategicznego. Model 

zarządzania strategicznego w literaturze przedstawiany jest przeważnie w postaci cyklu:  

analiza (diagnoza) → planowanie → wdrażanie → ocena, która w kolejnej fazie przyjmuje 

postać korekty i aktualizacji planów. 

 

Zgodnie z powyższym modelem, formułowanie Strategii zostało poprzedzone sporządzeniem 

kompleksowego dokumentu diagnostycznego - Raportu o stanie Powiatu. Celem jego 

przygotowania było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną 

Powiatu. Zgromadzone zostały szczegółowe dane o różnych aspektach funkcjonowania 

Powiatu, także za kilka lat wstecz. Dzięki temu powstała możliwość dokonywania analizy 

historycznej, czyli wszechstronnego porównywania poziomu rozwoju Powiatu na przestrzeni 

ostatnich lat. Raport pokazał także pewne trendy rozwojowe i stał się podstawą do 

obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Powiatu. Jest on opisem 

stanu, do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji Strategii, śledząc postępy 

wdrażania zaplanowanych działań. 

Sporządzony Raport stał się punktem wyjścia do przygotowania Strategii Rozwoju Powiatu 

Średzkiego.  

 

Przed przystąpieniem do prac planistycznych dokonano także szczegółowego przeglądu 

realizacji projektów, zapisanych w istniejących dokumentach strategicznych Powiatu, 

m.in.: w "Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004 -

2014", "Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2008-2015”, "Strategii 

Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych", czy też "Programu promocji 

zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy".  
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Przeanalizowano także przeprowadzone w ostatnich latach na potrzeby realizacji różnych 

projektów - wyniki badań społecznych z przedstawicielami środowisk i grup społecznych oraz 

organizacji i instytucji z terenu Powiatu.  

Przeprowadzono także ponad 40 indywidualnych spotkań z kluczowymi pracownikami 

Starostwa Powiatowego, szefami jednostek powiatowych oraz radnymi. Ich celem było 

poznanie opinii tych osób na temat warunków życia na terenie powiatu oraz propozycji ich 

poprawy, szczególnie w zakresie kompetencji działania samorządu powiatowego. 

 

W kolejnym etapie prac konsultanci, w kontakcie z przedstawicielami Powiatu, uzasadnili 

wybór oraz opisali cele i projekty strategiczne. Zaproponowali także sposób monitorowania 

wykonania Strategii oraz jej aktualizacji. 

 

 

1.2. Struktura Strategii  
 

Opracowana Strategia jest dokumentem o wyrazistej, logicznej strukturze.  

Najważniejszym, wyjściowym elementem jest wizja danej jednostki (w tym przypadku 

Powiatu Średzkiego), która określa pożądany przez mieszkańców jej wizerunek  

w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, czyli jest swoistym „zdjęciem” Powiatu. 

 

Kolejnym elementem jest misja rozwoju Powiatu, która określa, jaki powinien być kierunek 

rozwoju Powiatu Średzkiego w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety 

samorządu powiatowego w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców, czyli 

osiągnięcia stanu, określonego w wizji. Misja jest sentencją, która najlepiej ujmuje główne 

kierunki działania samorządu, jednocześnie wskazuje priorytety działalności w najbliższych 

latach, ale przede wszystkim jest najlepszym podsumowaniem całego opracowywanego 

planu strategicznego.  

 

Strategia jest zorganizowana na kilku poziomach; strukturą swoją przypomina piramidę, 

której wierzchołek stanowią wizja i misja. Następnie wyróżniono niższe poziomy planowania: 

1. Cele strategiczne 

2. Projekty strategiczne 

3. Działania do wykonania. 
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Rysunek 1. Układ strategii 
 

 
Następnym po misji poziomem planowania są cele strategiczne. Wynikają one bezpośrednio 

z misji – konkretnie definiują kierunki rozwoju Powiatu tam określone, jednocześnie 

pozwalają na zachowanie jasnego podziału Strategii, grupując poszczególne projekty. Ich 

realizacja w przyjętej perspektywie czasowej powinna doprowadzić do osiągnięcia 

pożądanego stanu rozwoju Powiatu, określonego w jego wizji. Cele strategiczne są 

„tematami” działań i grupują projekty, związane tematycznie z poszczególnymi dziedzinami 

życia, czy działaniami samorządu. Projekty realizacyjne to już konkretne przedsięwzięcia, 

najłatwiej mierzalne przy wdrażaniu Strategii. Dla projektów opracowano zestaw 

niezbędnych danych, obejmujących przede wszystkim działania, czyli czynności do 

wykonania w ramach każdego projektu. Zostały tutaj również określone inne informacje  

– opis beneficjentów i celu, dla jakiego projekt jest realizowany, informacje o jednostce 

odpowiedzialnej za jego wykonanie oraz jednostkach współpracujących, a także, jeśli była 

taka możliwość - daty realizacji poszczególnych zadań. 

 

W pracy nad wszystkimi powyższymi elementami Strategii uwzględniono wymagania 

pryncypiów zarządzania strategicznego, które składa się z czterech zasadniczych faz 

działania: 

1) diagnozy 

2) planowania 

3) wdrożenia 

4) oceny. 

 

Kluczowym elementem w przygotowaniu Strategii rozwoju jest planowanie, ale  

o sukcesie realizacji planu decyduje sposób jego wdrożenia. Ponieważ większość problemów, 
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związanych z realizacją różnych strategii, wynika najczęściej z niezbyt precyzyjnego 

zdefiniowania celów i zadań, jakie mają zostać wykonane, dlatego w przedstawionym 

dokumencie starano się stworzyć jak najbardziej przejrzysty schemat celów i projektów 

realizacyjnych, ułatwiający zrozumienie ich zasadności.  

 

Należy podkreślić, że Strategia jest tzw. planem maksymalnym, to znaczy obejmuje ona 

przedsięwzięcia, jakie samorząd i mieszkańcy chcieliby, aby były zrealizowane do 2024 

roku – ale aby tak się stało, muszą być w pełni spełnione wszystkie warunki, związane 

między innymi z pozyskaniem środków własnych, środków zewnętrznych oraz  

z maksymalnym wykorzystaniem wszystkich zdolności technicznych i organizacyjnych. 
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2. UWARUNKOWANIA ROZWOJU - ANALIZA SWOT 

 
 

2.1. Istota analizy SWOT 
 

Analiza SWOT jest swego rodzaju pomostem między DIAGNOZĄ stanu Powiatu  

a STRATEGIĄ jego rozwoju - zidentyfikowane silne i słabe strony oraz możliwości  

i zagrożenia są podsumowaniem obecnej sytuacji Powiatu, a jednocześnie wstępem do 

określenia perspektyw rozwoju. 

 

Analiza SWOT jest jakościową techniką analityczną, stosowaną do analizy wewnętrznego 

i zewnętrznego środowiska danej organizacji, której wynik jest bazą planowania 

strategicznego. Analiza SWOT służy do badania ogólnej sytuacji Powiatu Średzkiego.  

 

W ramach analizy klasyfikuje się wszystkie czynniki, mające wpływ na bieżącą i przyszłą 

pozycję Powiatu. Istnieją dwa kryteria klasyfikacji: zewnętrzne w stosunku do organizacji 

i mające charakter uwarunkowań wewnętrznych oraz wywierające wpływ negatywny lub 

pozytywny na organizację. Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie 

SWOT: 

 

 Czynniki wewnętrzne: 

o Mocne strony (strengths) – atuty, umiejętności, walory, zasoby pozwalające 

konkurować na danym rynku 

o Słabe strony (weaknesses)  – braki lub słabości w porównaniu do innych 

 

 Czynniki zewnętrzne:  

o Szanse (opportunities) – możliwości analizowanej jednostki płynące  

z otoczenia 

o Zagrożenia (threats) – wszystko, co stwarza niebezpieczeństwo zmiany 

niekorzystnej. 
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Mocne i słabe strony to inaczej stymulatory i bariery rozwoju. Szanse i zagrożenia są 

czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od potencjału wewnętrznego, które wpływają na 

rozwój lub stagnację w kilkuletniej perspektywie. Kierunki rozwoju powinny opierać się na 

silnych stronach i szansach rozwojowych, stanowiących fundament Powiatu. Prawidłowe 

zdiagnozowanie słabych stron i zagrożeń powinno umożliwić podejmowanie  

z wyprzedzeniem działań zmniejszających negatywne skutki tych aspektów i umożliwiających 

osiąganie założonych celów strategicznych. 

 

 

2.2. Wyniki analizy SWOT Powiatu Średzkiego 
 

Wstępna propozycja zestawienia silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń została 

sporządzona przez konsultantów na podstawie przygotowanego Raportu o stanie Powiatu  

i przeprowadzonych spotkań z przedstawicielami samorządu powiatowego oraz 

pracownikami wszystkich jednostek Powiatu. 

 

Dla większej przejrzystości i potrzeby zapewnienia przydatności dla planowania 

strategicznego, silne i słabe strony pogrupowano w szereg dziedzin: 

 

− Położenie, ogólne warunki życia 

− Ludność 

− Drogi i komunikacja 

− Oświata 

− Rynek pracy, gospodarka, działalność Powiatowego Urzędu Pracy 

− Pomoc społeczna 

− Zdrowie 

− Kultura 

− Sport, rekreacja i turystyka 

− Organizacje pozarządowe 

− Współpraca z gminami. 

 

Lista z uzyskanymi wynikami przedstawia się następująco: 
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SILNE STRONY (ATUTY)1 

 

Położenie, ogólne warunki życia: 

 Dogodne położenie – bliskość metropolii poznańskiej daje dostęp do rynku pracy, 
szkół, kultury, handlu, itp. 

 Brak zagrożeń ekologicznych 

 Korzystne walory turystyczno - krajobrazowe 

 Dobra infrastruktura i oferta spędzania wolnego czasu (kultura, sport, rekreacja) 

 Istniejąca infrastruktura ochrony zdrowia (szpitale, poradnie specjalistyczne)  

 Bardzo dobrze funkcjonujące instytucje opieki społecznej 

 Rozwinięty handel i przemysł 

 Rozwinięta infrastruktura techniczna 

Ludność: 

 Dodatni przyrost naturalny na terenie powiatu średzkiego 

 Dodatnie saldo migracji (świadczy o atrakcyjności obszaru) 

 Odsetek osób starszych niższy niż w kraju i województwie 

Drogi i komunikacja: 

 Dobra dostępność komunikacyjna – dogodny dojazd do Poznania, linia kolejowa, 
droga krajowa oraz drogi wojewódzkie  

 Sukcesywna poprawa stanu dróg, w tym powiatowych (z udziałem gmin) 

Oświata: 

 Dobra baza lokalowa oświaty (dzięki znacznym nakładom inwestycyjnym, 
modernizacyjnym i remontowym) 

 Uruchamianie nowych kierunków, klasy patronackie 

  Organizowanie specjalistycznych szkoleń w szkołach, np. kursy komputerowe 
znanych firm 

 Poziom nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu średzkiego, 
weryfikowany zdawalnością egzaminów maturalnych oraz zawodowych  - jest 
zbliżony do poziomu w Wielkopolsce 

 W powiecie funkcjonuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, w której istnieje 
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych 

                                                 
1
 W kilku przypadkach czynniki o podobnym charakterze występują zarówno po stronie atutów, jak i słabych 
stron. Jest to dopuszczalne, ponieważ po pierwsze przy analizie wewnętrznej brano pod uwagę nie tylko ściśle 
zdefiniowane słabości, ale także problemy i potrzeby, a po drugie w ramach tego samego zagadnienia mogą 
występować zarówno atuty, jak i słabości lub elementy do zrealizowania. Wobec tego na przykład w dziale 
„Drogi i komunikacja” w atutach jest mowa o sukcesywnej poprawie stanu dróg, natomiast  
w słabościach/problemach/potrzebach – o ciągle niezadowalającym stanie technicznym niektórych dróg. 
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Rynek pracy, gospodarka, działalność Powiatowego Urzędu Pracy: 

 Rosnąca liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

 Dostępność terenów pod inwestycje 

 Duża liczba miejsc pracy w powiatach ościennych - przede wszystkim poznańskim, 
wrzesińskim oraz w m. Poznaniu 

 Obecność na rynku dużych pracodawców (Solaris, ZPOW, Aquaform i inne) 

 Otwartość pracodawców na współpracę ze szkołami w zakresie odbywania praktyk, 
szkoleń i staży 

 Powiatowy Urząd Pracy: bardzo duża liczba programów dla osób bezrobotnych 
prowadzonych we współpracy w firmami zewnętrznymi 

Pomoc społeczna: 

 Bardzo aktywna działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 Liczne i dobrze działające placówki pomocy społecznej (m.in.: Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, Publiczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza - Ognisko 
Wychowawcze w Szlachcinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, Klub Integracji Społecznej) 

  Dobra współpraca placówek powiatowych z gminnymi OPS-ami 

Zdrowie: 

 Szpital: znaczne nakłady inwestycyjne w ostatnich latach 

Kultura: 

 Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej i Filii Publicznej Biblioteki 
Pedagogicznej (podlegającej pod Urząd Marszałkowski), dobra współpraca biblioteki 
powiatowej z bibliotekami gminnymi oraz szkolnymi 

 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego 

Sport, rekreacja, turystyka: 

 Dobra infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie powiatu  

 Liczne działania na rzecz integracji powiatu w różnych dyscyplinach 

 Kolejka wąskotorowa 

Organizacje pozarządowe: 

 Duża liczba organizacji pozarządowych 

 Dobra współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi w sferze pomocy 
społecznej (głównie opieka nad osobami niepełnosprawnymi), sportu, kultury, itd. 

Współpraca z gminami: 

 Uczestnictwo gmin w przebudowach i remontach dróg powiatowych 

 Dobra współpraca instytucji powiatowych z gminnymi w sferze opieki społecznej, 
kultury, sportu 
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PROBLEMY 

 

Ludność: 

 Starzenie się społeczności powiatu, niekorzystne prognozy demograficzne na 
przyszłość 

Drogi i komunikacja: 

 Niezadowalający stan techniczny niektórych dróg – zarówno wojewódzkich, jak  
i powiatowych oraz gminnych 

 Duży ruch drogowy, szczególnie DK 11 

 Coraz mniejsza sieć połączeń autobusowych wewnątrz powiatu 

Oświata: 

 Spadek liczby uczniów – o ok. 50% w ostatnich 5 latach 

 Duże dopłaty do utrzymania placówek oświatowych w stosunku do otrzymywanej 
subwencji, spowodowane coraz mniejszą liczbą uczniów w klasach 

 Zły stan kształcenia specjalnego, brak oddziału przystosowującego do pracy dla 
uczniów w normie intelektualnej 

 Brak strategii funkcjonowania oświaty w nawiązaniu do zmian demograficznych,  
rynku pracy i konkurencji szkół niepublicznych oraz poznańskich 

 Problemy systemowe: 

− Różne szczeble samorządu odpowiadają za różne szczeble edukacji, co utrudnia 
lub uniemożliwia koordynację i realizację na terenie powiatu niektórych zadań 
oświatowych (np. w zakresie nauki języków obcych) 

− Nieracjonalne regulacje prawne zmniejszają efektywne wykorzystanie środków 
budżetowych przeznaczonych na oświatę (np. udzielanie nauczycielom urlopu dla 
poratowania zdrowia oraz przyznawanie uczniom nauczania indywidualnego na 
podstawie zaświadczenia lekarskiego zamiast komisji lekarskiej) 

 Utrudnienia komunikacyjne, spowodowane zmniejszeniem liczby połączeń 
komunikacji publicznej. Utrudnia to lub nawet uniemożliwia dostęp do szkół, w tym 
zajęć dodatkowych, co powoduje, że część absolwentów gimnazjów podejmuje 
kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych poza powiatem, do których ma 
łatwiejszy dostęp 

Rynek pracy, gospodarka, działalność Powiatowego Urzędu Pracy: 

 Zbyt wysoka stopa bezrobocia oficjalnego - na poziomie ok. 14% (dla porównania 
stopa bezrobocia w Wielkopolsce na poziomie 9,6%, zaś w Polsce 13,5%) – stan na 
połowę 2014 r. Szacunki wskazują, że ok. 60% bezrobotnych to osoby pracujące  
w szarej strefie 

 Na 26 pracowników PUP - wynagrodzenia 11 osób finansowane są z projektów 
unijnych, a wynagrodzenia 7 osób z Funduszu Pracy - duży problem  
w funkcjonowaniu PUPu przy zmianie/zawieszeniu programów 

 Mało nowych miejsc pracy na terenu powiatu 

 Brak transportu publicznego z części terenu powiatu (przez to brak możliwości 
skorzystania z oferty pracy z PUP) 
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 Trudności z aktywizowaniem osób bezrobotnych do 30 roku życia (brak 
doświadczenia) i powyżej 50 roku życia (wykluczenie z rynku ze względu na wiek) 

 Trudności w egzekwowaniu zatrudnienia po zakończonym stażu (m.in. przez 
jednostki administracyjne) 

Pomoc społeczna: 

 Starzejące się społeczeństwo – zwiększająca się potrzeba opieki dla osób starszych  
i niepełnosprawnych 

  Brak rehabilitacji małych dzieci na terenie powiatu 

  Obiekty publiczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
szczególnie szkoły  

  Ograniczone możliwości Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jeżeli chodzi o pracę 
terapeutyczną 

  Niezadowalające warunki lokalowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 Niezadowalające warunki lokalowe Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Środzie 
Wlkp. 

Zdrowie: 

 Problem z jakością usług w szpitalu  

 Problemy finansowe szpitala i inwestowanie bardzo wysokich kwot w tę jednostkę - 
sprawiają brak możliwości rozwoju innych dziedzin prowadzonych przez samorząd 
powiatowy 

Kultura: 

 Biblioteka Powiatowa - złe warunki lokalowe 

Sport, rekreacja i turystyka: 

 Brak stadionu z bieżnią tartanową na terenie powiatu 

 Konieczna rewitalizacja kolejki wąskotorowej - parowozu, wagonów i torowiska 

Organizacje pozarządowe: 

 Zbyt małe możliwości finansowe ze strony Powiatu wsparcia dla pojedynczych 
organizacji, wynikające z dużej liczby wniosków 

Organizacja i zarządzanie: 

 Problemy lokalowe Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego 

Współpraca z gminami: 

 Potrzeba rozwoju współpracy i koordynacji przez Powiat działań samorządów 
gminnych, przede wszystkim w zakresie wspólnej realizacji projektów, w tym 
dofinansowanych ze środków zewnętrznych 
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SZANSE 

 

 Możliwość pozyskania środków pomocowych przez Powiat i jego jednostki na 

realizację inwestycji publicznych, projektów rozwojowych, w tym na rozwój kapitału 

ludzkiego 

 Współpraca z gminami i aglomeracją poznańską. Stworzenie platformy współpracy 

wszystkich sektorów, tj. edukacji, przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz 

gmin i mieszkańców w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz pozyskiwania 

środków pomocowych 

 Napływ zewnętrznych inwestorów 

 Napływ nowych mieszkańców 

 Rozwój usług dla ludności, w tym opiekuńczych, medycznych, w tym dla osób 

starszych 

 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

 Rosnące zainteresowanie społeczeństwa różnymi formami spędzania wolnego czasu 

 
ZAGROŻENIA 

 

 Niewystarczające środki finansowe Powiatu i gmin na realizację coraz większych 

zadań bieżących i majątkowych samorządów 

 Spowolnienie gospodarcze, powodujące mniejszą aktywność gospodarczą, a tym 

samym mniejsze dochody podatkowe Powiatu 

 Brak stabilizacji gospodarczej i społecznej części mieszkańców powiatu 

 Odpływ mieszkańców do większych ośrodków i za granicę 

 Konkurencja okolicznych ośrodków w pozyskiwaniu mieszkańców, przedsiębiorców  

i środków pomocowych 

 Konkurencja szkół ze strony Poznania i innych gmin 

 Niestabilny system prawny dla samorządów 

 Niekorzystne trendy demograficzne (starzenie się społeczeństwa, skutkujące 

potrzebą większych nakładów na pomoc społeczną i służbę zdrowia) 
 

 Utrwalenie się „bezrobotnego” stylu życia i roszczeniowej postawy wobec pomocy 

społecznej wśród niektórych środowisk 

 Zły system wychowawczy i niedocenianie roli sportu w życiu dzieci, młodzieży  

i dorosłych oraz niska świadomość mieszkańców o ważności sportu i kultury w życiu 

człowieka 

 Wzrastająca liczba dzieci niepełnosprawnych oraz z chorobami przewlekłymi 

 Kryzys funkcji rodziny. 
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Zaprezentowane powyżej wyniki analizy sytuacji Powiatu stały się podstawą procesu 

planistycznego, bowiem wewnętrzne atuty i pojawiające się w otoczeniu szanse są tymi 

elementami, na których należy bazować, planując dalszy rozwój. Jednocześnie należy 

pamiętać, że usunięcie bądź zniwelowanie wewnętrznych braków i problemów oraz 

zewnętrznych zagrożeń to zadania, których realizacja powinna przyczynić się do lepszego 

zaspokajania potrzeb mieszkańców powiatu i przybywających gości. 

 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Średzkiego w swej dalszej części -  

identyfikacji projektów strategicznych, będzie się skupiała na tych elementach,  

które leżą w kompetencjach i możliwościach samorządu powiatowego. 
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3. WIZJA I MISJA POWIATU 

 
Wizja powiatu określa pożądany przez mieszkańców obraz (wizerunek powiatu)  

w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, czyli jest swoistym „zdjęciem” powiatu, 

pokazującym, jak powinien on docelowo wyglądać, jakie funkcje ma spełniać. 

 

Wypracowana w trakcie spotkań z przedstawicielami różnych środowisk podczas prac nad 

„Strategią Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004 – 2014”, 

wizja powiatu średzkiego brzmiała następująco: 

 

 

 

POWIAT ŚREDZKI: 

 

OBSZAR ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, 

CENTRUM GOSPODARCZE I REKREACYJNE O DOBREJ INFRASTRUKTURZE 

SPRZYJAJĄCEJ ROZWOJOWI MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, 

Z DOBRZE ROZWINIĘTĄ SIECIĄ USŁUG. 

BEZPIECZNY POWIAT Z DOBRĄ BAZĄ KULTURALNĄ I OŚWIATOWĄ,  

WE WZAJEMNYM ODDZIAŁYWANIU Z AGLOMERACJĄ POZNAŃSKĄ 

I OBSZAREM TRADYCJI I KULTURY WIELKOPOLSKIEJ 

 

 
 

Powyższa wizja pozostaje ciągle aktualna i wskazuje na to, że powiat średzki ma być przede 

wszystkim dogodnym miejscem inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ale 

jednocześnie mającym wiele do zaoferowania lokalnej społeczności i przyjezdnym. 

 

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

 

Misja określa natomiast, jakie są priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców. Jest ona sentencją, która najlepiej ujmuje główne kierunki działania 

samorządu, jest także najlepszym podsumowaniem całego opracowywanego planu 

strategicznego. 

Na podstawie analizy atutów oraz braków i problemów, biorąc pod uwagę zidentyfikowane 

uwarunkowania rozwoju powiatu, sformułowano następującą deklarację: 
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MISJĄ POWIATU ŚREDZKIEGO  

 

JEST SKUTECZNA I EFEKTYWNA REALIZACJA ZADAŃ  

WSZYSTKICH JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

ORAZ INICJOWANIE I KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY  

SAMORZĄDÓW GMINNYCH I PODMIOTÓW Z RÓŻNYCH SEKTORÓW  

NA RZECZ TRWAŁEGO ROZWOJU CAŁEGO POWIATU 

 
W tak sformułowanej misji można wyróżnić kilka ważnych zagadnień. Ze względu na silnie 

zróżnicowanie kompetencji i zadań Powiatu (od edukacji ponadgimnazjalnej poprzez 

odpowiedzialność za drogi powiatowe, zwalczanie bezrobocia, opiekę społeczną i wiele 

innych zadań), najważniejsze jest aby wszystkie jednostki organizacyjne, służby, inspekcje, 

straże i spółki Powiatu Średzkiego perfekcyjnie wypełniały swoje zadania, aby jak najlepiej 

zaspakajać potrzeby lokalnych środowisk. Do tych jednostek należą w Powiecie Średzkim: 

 Starostwo Powiatowe 

 Zarząd Dróg Powiatowych  

 Powiatowy Urząd Pracy 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

  Publiczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Szlachcinie 

 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

 Liceum Ogólnokształcące 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

 Zespół Szkół Rolniczych 

  Powiatowa Biblioteka Publiczna 

  Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo - Turystyczny 

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

 Państwowa Straż Pożarna 

 Policja 

 Szpital Średzki Sp. z o.o. 

 Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o.  

Jako bardzo ważny kierunek rozwoju powiatu wskazano także na jego inspirującą  
i koordynującą rolę w integracji działań różnych środowisk dla rozwoju powiatu. 
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4. CELE STRATEGICZNE 

 
W rezultacie przeprowadzonych badań, wywiadów oraz konsultacji z szerokim gronem 

pracowników Starostwa Powiatowego i podległych jednostek, radnych oraz przedstawicieli 

innych instytucji, sformułowano 8 celów strategicznych rozwoju Powiatu Średzkiego. Bazują 

one na zidentyfikowanych wcześniej uwarunkowaniach rozwojowych powiatu (a więc przede 

wszystkim posiadanych wewnętrznych atutach i pojawiających się w otoczeniu szansach, ale 

także uwzględniają najistotniejsze wewnętrzne problemy i zewnętrzne zagrożenia)  

 i wytyczają główne kierunki dalszego rozwoju.  

 

Cele te bezpośrednio nawiązują do zadań i kompetencji samorządu powiatowego  

i skupiają się na rzeczywistych możliwościach realizacyjnych Powiatu i jego jednostek dla 

wyznaczonych projektów. Pomijają tym samym zadania zarezerwowane dla innych szczebli 

samorządu terytorialnego oraz innych instytucji. 

 

Strategiczne cele rozwoju Powiatu Średzkiego są następujące: 

 

1. DROGI I KOMUNIKACJA 

2. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

3. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

4. OCHRONA ZDROWIA  

5. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 

6. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

7. INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI POWIATU, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE  

 8. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE POWIATEM 

 

 
Do osiągnięcia ww. celów strategicznych, będzie prowadziła realizacja konkretnych 
projektów strategicznych.  
 

Plan strategiczny w rozumieniu jego twórców - przedstawicieli społeczności lokalnej - nie 

jest bowiem tylko ogólnym zestawieniem mało realnych do zrealizowania życzeń, lecz 

dokumentem zawierającym listę konkretnych zadań do wykonania, która od momentu 

zatwierdzenia przez Radę Powiatu, stanie się podstawą pracy wszystkich pracowników 

samorządu. 
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Poniżej przedstawiono zestawienie projektów dla każdego celu strategicznego: 
  

 

CEL STRATEGICZNY 1. DROGI I KOMUNIKACJA 
 

1.1. Modernizacja sieci drogowej  

 
CEL STRATEGICZNY 2. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

2.1. Doposażenie bazy lokalowej i dydaktycznej placówek oświatowych 

2.2. Rozwiązanie problemów lokalowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

2.3. Zmiany organizacyjne oświaty powiatowej 

 

CEL STRATEGICZNY 3. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 

3.1. Wzmocnienie i rozwój powiatowego systemu pomocy społecznej   

3.2. Poprawa warunków lokalowych i doposażenie placówek pomocy społecznej 

3.3. Rozwój ekonomii społecznej 

 

CEL STRATEGICZNY 4. OCHRONA ZDROWIA  

 

4.1. Realizacja inwestycji rozwojowych przez szpital powiatowy 

4.2. Profilaktyka zdrowotna 

 

CEL STRATEGICZNY 5. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 

 

5.1. Wzmacnianie efektywności działania Powiatowego Urzędu Pracy 

5.2. Poprawa warunków lokalowych Powiatowego Urzędu Pracy 

5.3. Współpraca Powiatu z gminami w pozyskiwaniu inwestorów i aktywizowaniu osób 

bezrobotnych 

 

CEL STRATEGICZNY 6. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

 

6.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

6.2. Ochrona środowiska naturalnego 

 

CEL STRATEGICZNY 7. INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI POWIATU, SPOŁECZEŃSTWO 

OBYWATELSKIE  

 

7.1. Integracja społeczności powiatu poprzez wspólne inicjatywy w sferze kultury 
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7.2. Integracja społeczności powiatu poprzez wspólne inicjatywy w sferze sportu, rekreacji  

i turystyki 

7.3. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

 

CEL STRATEGICZNY 8. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE POWIATEM 

 

8.1. Usprawnienie działalności administracji powiatowej 

8.2. Integracyjna, inspiracyjna i koordynująca rola Powiatu w ramach współpracy  

z samorządami gminnymi 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Z powyższego spisu wyraźnie wynika, że realizacja każdego celu strategicznego przyczyni się 

do rozwiązania innego, istotnego problemu społecznego, występującego na terenie Powiatu. 

Za tę realizację odpowiedzialne będą różne jednostki, wchodzące w strukturę samorządu 

powiatowego. 

Cel strategiczny 1. DROGI I KOMUNIKACJA 

 

Mieszkańcy – wyrażając swoją opinię na temat różnych aspektów życia na terenie powiatu  

– od lat dość nisko oceniają stan infrastruktury drogowej i okołodrogowej (obejmującej 

chodniki, oświetlenie i ścieżki rowerowe). Mieszkańcom bardzo doskwiera mała liczba 

ścieżek pieszo-rowerowych między miejscowościami na terenie powiatu. Poruszanie się 

pieszo lub rowerem po drogach, na których jest duży ruch pojazdów, stwarza oczywiste 

niebezpieczeństwo dla wszystkich ich użytkowników. Brak ścieżek jest też czynnikiem 

hamującym ruch turystyczny. Niskie noty zbiera także transport zbiorowy i powiązania 

komunikacyjne pomiędzy gminami powiatu (dojazdy do pracy, do szkół). Z drugiej strony, 

wielu mieszkańców wyraża zadowolenie z widocznej systematycznej poprawy sytuacji 

drogowej w ostatnich latach. 

 

Powiat Średzki posiada ciąg ponad 330 km dróg powiatowych i wiele obiektów inżynierskich. 

Nic więc dziwnego, że podstawowymi działaniami inwestycyjnymi Powiatu Średzkiego były  

i wciąż będą inwestycje w sferze drogownictwa, na które wydatkowana jest duża część 

budżetu inwestycyjnego samorządu. Prowadzone będą działania, zmierzające do corocznej 

realizacji inwestycji na drogach powiatowych w każdej z gmin powiatu oraz dodatkowo 

inwestycje strategiczne (obiekty inżynierskie, obwodnice). Aby zwiększyć możliwości 

realizacyjne, pozyskiwane są i będą na ten cel środki z funduszy zewnętrznych (UE, 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych), prowadzona będzie również współpraca  

z samorządami gminnymi. 
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Cel strategiczny 2. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku, powiat wykonuje 

określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, między innymi  

w zakresie edukacji publicznej. Jest to w obecnym czasie niezwykle trudne zadanie, przede 

wszystkim z racji: 

 daleko niewystarczających środków (otrzymywanych w formie subwencji i własnych) 

 konieczności samodzielnego finansowania bazy lokalowej szkół i placówek 

 bardzo poważnego ubytku uczniów 

 centralizacji systemu płacowego w oświacie. 

W ciągu ostatnich kilku lat liczba uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat zmniejszyła się prawie o połowę! Spowodowało to oczywiście zmniejszenie wpływów 

z tytułu subwencji oświatowej przy prawie niezmienionej bazie administracyjno-obsługowej  

i lokalowej. 

Głównym zadaniem Powiatu w sferze edukacji jest zapewnienie absolwentom swoich szkół 

jaka najlepszego startu życiowego poprzez jak najlepsze przygotowanie do zawodu lub 

stworzenie szansy na kontynuowanie nauki w szkołach wyższych. Aby to uczynić, należy 

ciągle dbać o bazę podmiotów oświatowo-wychowawczych oraz atrakcyjną ofertę 

edukacyjną, dostosowaną do potrzeb rynku pracy. 

 

 Cel strategiczny 3. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

 

Zadanie koordynatora działań, polegających na pomocy mieszkańcom i grupom 

wymagającym wsparcia, spoczywa na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Oczywiście, 

gros tych działań wynika bezpośrednio z wymogów, określonych przede wszystkim  

w ustawie o pomocy społecznej (zadania własne Powiatu oraz zadania Powiatu z zakresu 

administracji rządowej), ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 

ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Nie oznacza to, że PCPR nie może realizować i nie realizuje wielu innych przedsięwzięć na 

miarę posiadanych zasobów ludzkich, rzeczowych i finansowych. Średzki PCPR jest w tym 

względzie wyjątkowo aktywną i dobrze ocenianą placówką na tle województwa. 

Przedsięwzięcia, przewidziane do realizacji przez PCPR w przyszłości, uporządkowano  

w 3 projekty i w ramach każdego sformułowano konkretne działania do wykonania.  

Oczywiście, PCPR nie będzie w stanie samodzielnie wdrażać wszystkich działań, ani nawet 

być za nie odpowiedzialny. Do tego niezbędna będzie współpraca z szeregiem podmiotów.  
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Cel strategiczny 4. OCHRONA ZDROWIA 

 

Osiągnięcie tego celu jest uwarunkowane podjęciem wielu działań, które uporządkowano  

w dwie grupy – rozwój szpitala powiatowego (szczególnie w kontekście nowych wymogów 

ustawowych niezbędnych aby uzyskać kontrakty z NFZ) oraz profilaktykę zdrowia i promocję 

zdrowego stylu życia. Podejmowanie tych działań wynika bezpośrednio z ustawy  

o samorządzie powiatowym oraz kilku innych ustaw oraz programów krajowych i unijnych.  

Skala potrzeb inwestycyjnych szpitala jest wciąż bardzo duża i z pewnością samorząd 

Powiatu nie będzie w stanie ich zaspokoić bez zewnętrznego dofinansowania, przede 

wszystkim z funduszy unijnych w perspektywie budżetowej 2014-2020. 

Cel strategiczny 5. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 

 

Jednostką, powołaną do realizacji przedsięwzięć, mających na celu minimalizację skali 

bezrobocia na terenie powiatu, jest Powiatowy Urząd Pracy.  

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, do zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy należy 

opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku 

pracy. 

Podobnie, jak to miało miejsce w przypadku wcześniejszych celów strategicznych, tak i tutaj 

osiągnięciu zamierzonych efektów służyć będzie wdrażanie zaproponowanych projektów 

inwestycyjnych oraz organizacyjnych, z których każdy będzie obejmował wiele różnorodnych 

działań. 

Niezwykle ważnym elementem prowadzących do osiągnięcia celu głównego jest współpraca 

z aktorami rynku pracy, do którego należą trzy sektory, tj. pracodawcy, organizacje 

pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego. Tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich 

podmiotów w promocję zatrudnienia możliwe będzie osiągnięcie celów operacyjnych na 

wszystkich płaszczyznach. 

 

 

Cel strategiczny 6. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

 

Bardzo istotnym czynnikiem przy ocenie jakości i poziomu życia społeczeństwa jest m.in. 

kryterium stanu szeroko rozumianego środowiska naturalnego. Dla społeczeństwa ważne 

jest środowisko przyrodnicze, krajobraz, klimat, flora i fauna, czyste powietrze i woda, brak 

zagrożeń dla życia i zdrowia, brak uciążliwości. Podnoszenie poziomu życia i rozwoju 

społeczeństwa może być związane z zagrożeniem dla środowiska. Aby temu zapobiegać, 

również samorząd powiatowy podejmuje odpowiednie działania, przede wszystkim 

edukacyjne. 
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Powiat średzki położony jest na obszarach, na których powstawało państwo polskie,  

a ludność tego regionu aktywnie uczestniczyła w ówczesnych procesach organizacji państwa. 

Gród piastowski w Gieczu (obecnie gmina Dominowo) stanowił ważny element systemu 

obronnego w państwie pierwszych Piastów. Do ważniejszych wydarzeń historycznych 

należało odparcie napaści krzyżackiej w 1331 roku, w rejonie Zaniemyśla. Tak bogate 

dziedzictwo kulturowe musi być zachowane, kultywowane oraz promowane. Do realizacji 

tych zadań włączy się również samorząd powiatowy. 

 

 

Cel strategiczny 7. INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI POWIATU, SPOŁECZEŃSTWO 

OBYWATELSKIE 

Wyniki konsultacji społecznych wskazały, że wielu mieszkańców powiatu jest zadowolonych  

z dostępnej na swoim terenie oferty kulturalno-rozrywkowej oraz sportowo-rekreacyjnej, 

lecz pewien odsetek jest przeciwnego zdania. Niewątpliwie, na miarę posiadanej bazy, oferta 

jest dosyć bogata i systematycznie się poprawia. Niewątpliwym atutem powiatu średzkiego 

są duże możliwości aktywnego wypoczynku. Z drugiej strony stwierdzono, że mimo 

niewątpliwego potencjału, baza rekreacyjna i turystyczna wymaga ciągłego rozwoju.  

Działania w sferze kultury oraz kultury fizycznej i turystyki są ważnymi zadaniami, 

przynależnymi do realizacji samorządowi powiatowemu, na podstawie ustawy. Zasadniczymi 

przedsięwzięciami na najbliższe lata mają tu być zadania, które będą przyczyniały się do jak 

największej integracji całej społeczności powiatu średzkiego i spójność tych przedsięwzięć 

(terminowa i programowa) w ramach obszaru całego powiatu. 

 

Powiat Średzki chce być również jednym z liderów jeśli chodzi o rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego. W związku z tym, będzie rozwijał procedury i zakres prowadzonych 

konsultacji społecznych dla różnych działań podejmowanych przez samorząd, a wsparcie dla 

organizacji pozarządowych będzie jednym z priorytetowych działań samorządu.      

 

Cel strategiczny 8. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE POWIATEM 

 

Naturalnym jest, że wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym i kształtowaniem się 

społeczeństwa obywatelskiego, z roku na rok rosną oczekiwania mieszkańców pod adresem 

przedstawicieli samorządu. Dotyczą one przede wszystkim sprawnego zarządzania 

podległym mieniem oraz szybkiej i sprawnej obsługi ze strony pracowników Starostwa  

i podległych jednostek.  

Niniejszy cel strategiczny obejmuje zatem cele operacyjne i projekty, związane z ciągłą 

poprawą obsługi interesantów oraz zwiększeniem efektywności działania wszystkich 

jednostek samorządu powiatowego. 
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W ramach projektu przewidziano realizację szeregu ważnych działań, zarówno  

o charakterze organizacyjno-porządkowym, jak i inwestycyjnym. Bardzo istotnymi 

działaniami, podkreślającymi integracyjną rolę Powiatu Średzkiego dla całego terenu powiatu 

i różnych szczebli administracji, będzie ciągły rozwój współpracy z gminami i innymi 

podmiotami różnych sektorów. 

 

 

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

 

Zakres czasowy planowanych przedsięwzięć  

 

Planowane projekty mają różny zakres czasowy – planując realizację przedsięwzięć, starano 

się brać pod uwagę skalę potrzeb i możliwości budżetowe Powiatu. Jednak każdy projekt 

będzie składał się najczęściej z wielu działań, często o charakterze „ciągłym”, więc zakres 

czasowy większości projektów obejmuje cały okres realizacji Strategii 2015-2024. Ponadto 

realizacja wielu działań będzie w dużym stopniu uzależniona od możliwości pozyskania 

finansowania zewnętrznego na ich realizację, w tym z budżetu państwa oraz Unii 

Europejskiej.  
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5. ZESTAWIENIE PROJEKTÓW - TABELE PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH 

 

Na kolejnych stronach przedstawiono w formie tabelarycznej konkretne projekty, 

zaplanowane do realizacji w ramach niniejszej Strategii. Ich wykonanie w perspektywie 

czasowej do 2024 roku, przyczyni się do osiągnięcia założonych celów, podporządkowanych 

misji, zmierzającej do podniesienia jakości życia społeczności lokalnej powiatu średzkiego 

oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.  

 

Zaplanowane projekty zostały rozpisane na działania oraz podmioty, odpowiedzialne za ich 

wdrażanie i podmioty, współpraca z którymi powinna znacząco przyczynić się do osiągnięcia 

zamierzonych efektów. Jeszcze raz  należy podkreślić, iż niniejsza Strategia obejmuje 

przedsięwzięcia leżące w kompetencjach ustawowych i możliwościach realizacyjnych 

samorządu powiatowego. 
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 1.1. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Drogi i komunikacja 
Numer 

celu 
1 

Nazwa  
projektu 

Modernizacja sieci drogowej 
Numer 

projektu 
1.1. 

Cel realizacji 
projektu 

Poprawa warunków zamieszkania i przejazdu przez powiat,  
poprawa bezpieczeństwa drogowego 

Jednostka  
koordynująca 

Zarząd Dróg Powiatowych 
Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

Samorządy gminne 

Beneficjenci Mieszkańcy, goście i przejezdni 

Działania Czas realizacji 

1. Zakup sprzętu do robót utrzymaniowych dla dróg powiatowych w powiecie 
średzkim: kosiarka, samochód transportowo-osobowy, malarka do 
oznaczeń poziomych dróg 

Pilne 

2. Przebudowa ciągu dróg powiatowych Trzebisławki  -  Koszuty – Kijewo –  
Borowo – Krzykosy   

 etap I: dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych na 
odcinku Trzebisławki - Koszuty 

 etap II: odcinek Trzebisławki – Koszuty (droga powiatowa nr 3673P, 
3773P droga krajowa nr 11 – Trzebisławki) 

 etap III: dokumentacja projektowa na wykonanie przebudowy ciągu 
dróg powiatowych na odc. Krzykosy – Borowo – Kijewo - Słupia Wielka 

 etap IV: odcinek Słupia Wielka – Kijewo (droga powiatowa nr 3672P) 

 etap V: odcinek Borowo – Kijewo (droga powiatowa nr 3671P) 

 etap VI: odcinek Krzykosy – Borowo (droga powiatowa nr 3671P) 
 

2015-2019 

3. Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Środzie 
Wlkp.: ulic Daszyńskiego, Nekielskiej i Witosa na zasadzie ruchu okrężnego 
w ciągu drogi powiatowej nr 2410P 

2015 

4. Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Środzie 
Wlkp.: ulic Kościuszki  i 20 Października na zasadzie ruchu okrężnego w 
ciągu drogi powiatowej nr 3722P 

2015 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na 
odcinku Nowe Miasto - droga krajowa nr 11 - droga woj.  nr 436 w m. 
Komorze 

2015 
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6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P  Sulęcin – Solec 2015 

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P  Zberki – Murzynowo Kościelne 2016 

8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków komunikacyjnych 
poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 3662P wraz z budową chodnika w 
miejscowości Chłapowo 

2016 

9. Budowa odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3662 P w 
miejscowości Giecz 

2016 

10. Przebudowa chodnika i rekonstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 
3664P Dominowo – Orzeszkowo 

2017-2018 

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P Środa Wlkp. – Miłosław 2017 

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 3669P Połażejewo – Szlachcin 2017 

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 3737P odc. Czarnotki – droga wojewódzka 
nr 432 

2018 

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 3676P odc. Sulęcinek – Murzynowo Leśne 
– droga krajowa nr 11. 

2018 

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 3675P Zaniemyśl – Borowo na odcinku 
Czarnotki – Borowo 

2019 

16. Przebudowa dróg powiatowych nr 2481P, 3773P na odcinku Jarosławiec - 
Januszewo - Kromolice - Trzebisławki 

2020 

17. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych Zadanie ciągłe 
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 KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.1. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Oświata i wychowanie 
Numer 

celu 
2 

Nazwa  
projektu 

Doposażenie bazy lokalowej i dydaktycznej 
placówek oświatowych 

Numer 

projektu 
2.1. 

Cel realizacji 
projektu 

Zapewnienie atrakcyjnych warunków nauki i nauczania, dobre przygotowanie uczniów 
do egzaminów oraz przyszłej pracy 

Jednostka  
koordynująca 

Starostwo Powiatowe - 
Wydział Edukacji, Kultury i 

Sportu 

Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

Szkoły 

Beneficjenci Uczniowie, nauczyciele 

Działania Czas realizacji 

 
1. Doposażenie bazy lokalowej szkół: 

 
LO Środa Wlkp.: 

  przerobienie 2 pracowni językowych (obecne na kasety audio) 

 instalacja nagłośnienia i radiowęzła 

 instalacja monitoringu zewnętrznego oraz rozbudowa wewnętrznego 
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: 

 utworzenie profesjonalnych pracowni elektrycznej i budowlanej 

 doposażenie pracowni samochodowej oraz informatycznej 
 
Zespół Szkół Rolniczych: 

 dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych (winda 
zewnętrzna) 

 instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego 

 instalacja nagłośnienia i radiowęzła 

 wymiana parkanu (ogrodzenie) 

W ramach możliwości 
finansowych budżetu oraz 

pozyskania 
współfinansowania 

zewnętrznego 

 
2. Rozbudowa bazy sportowej szkół: 

 
LO Środa Wlkp.: 

 budowa siłowni zewnętrznej 

 remont dachu na sali sportowej 

 wygłuszenie sali sportowej 
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: 

 remont sali sportowej  

 siłownia 
 
Zespół Szkół Rolniczych: 

 budowa boiska wielofunkcyjnego 
 

W ramach możliwości 
finansowych budżetu oraz 

pozyskania 
współfinansowania 

zewnętrznego 
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3. Rozbudowa bazy dydaktycznej do nauki zawodu i egzaminów zawodowych 
(ZSR, CKZiU) 

2015-2016 

4. Udostępnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu w każdej jednostce Pilne 

5. Poprawa bazy informatycznej szkół - wyposażenie nowym sprzętem (po 2 
pracownie w każdej szkole) 

Pilne 

6.   
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.2. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Oświata i wychowanie 
Numer 

celu 
2 

Nazwa  
projektu 

Rozwiązanie problemów lokalowych Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej 

Numer 

projektu 
2.2. 

Cel realizacji 
projektu 

Zapewnienie dobrych, nowoczesnych warunków prowadzenia opieki psychologiczno-
pedagogicznej przez Poradnię 

Jednostka  
koordynująca 

Starostwo Powiatowe - 
Wydział Edukacji, Kultury i 

Sportu 

Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

Poradnia 
Psychologiczno-

Pedagogiczna 

Beneficjenci Osoby korzystające z usług Poradni i pracownicy 

Działania Czas realizacji 

1. Poprawa warunków lokalowych i wyposażenia dla Poradni Psychologiczno  - 
Pedagogicznej (obecnie m.in.:  brak dostępu dla osób niepełnosprawnych, 
brak sali do rehabilitacji małych dzieci, brak możliwości poszerzenia 
działalności o usługi specjalistyczne) 

 

W ramach możliwości 
finansowych budżetu oraz 

pozyskania 
współfinansowania 

zewnętrznego 

2. Modernizacja parkingu przed obecnym budynkiem Poradni (oraz innych 
instytucji mających tam swoją siedzibę)  

W ramach możliwości 
finansowych budżetu oraz 

pozyskania 
współfinansowania 

zewnętrznego 

3. Modernizacja elewacji budynku obecnej siedziby Poradni (oraz innych 
instytucji mających tam swoją siedzibę) 

W ramach możliwości 
finansowych budżetu oraz 

pozyskania 
współfinansowania 

zewnętrznego 

4.    
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 2.3. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Oświata i wychowanie 
Numer 

celu 
2 

Nazwa  
projektu 

Zmiany organizacyjne oświaty powiatowej 
Numer 

projektu 
2.3. 

Cel realizacji 
projektu 

Poprawa funkcjonowania oświaty, dostosowanie do rynku pracy 

Jednostka  
koordynująca 

Starostwo Powiatowe - 
Wydział Edukacji, Kultury i 

Sportu 

Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

Szkoły 

Beneficjenci Uczniowie, nauczyciele 

Działania Czas realizacji 

1. Opracowanie dokumentu "Strategii rozwoju oświaty powiatowej", przede 
wszystkim w nawiązaniu do zmian demograficznych,  rynku pracy i 
konkurencji niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół poznańskich 

2015 

2. Sukcesywne wdrażanie zapisów dokumentu strategii od 2016 

3. Stworzenie systemu wspomagającego talenty sportowe, artystyczne i 
naukowe 

od 2016 

4. Poprawa komunikacji publicznej pod kątem dojazdów uczniów do szkół 2015-2016 

5.   
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 3.1. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Włączenie społeczne 
Numer 

celu 
3 

Nazwa  
projektu 

Wzmocnienie i rozwój powiatowego systemu 
pomocy społecznej   

Numer 

projektu 
3.1. 

Cel realizacji 
projektu 

Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego  poprzez zwiększenie zakresu usług  
na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Jednostka  
koordynująca 

PCPR 
 

Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

 
Starostwo Powiatowe - 

Wydział Polityki 
Społecznej 

Publiczna Placówka 
Opiekuńczo - 

Wychowawcza 
Organizacje 

pozarządowe 
Samorządy gminne 

Beneficjenci Osoby potrzebujące z terenu powiatu, kadra socjalna 

Działania Czas realizacji 

 
1. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej,  w szczególności poprzez: 

1) zwiększenie liczby zawodowych rodzin zastępczych, w tym 
specjalistycznych 
2) zwiększenie zatrudnienie profesjonalnej kadry: koordynatora rodzinnej  
pieczy zastępczej, psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, terapeuty 
zgodnie ze standardami usług określonymi przepisami prawa 
 Od 2015 roku  

w ramach możliwości 
finansowych budżetu oraz 

pozyskania 
współfinansowania 

zewnętrznego 
 

 
2. Wzmocnienie i rozwój specjalistycznego wsparcia rodzin, w szczególności 

poprzez rozwój specjalistycznego poradnictwa oraz usług interwencji 
kryzysowej   (zwiększenie  zatrudnienia profesjonalnej kadry  w jednostkach 
świadczących usługi społeczne) 
 

3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji pomocy 
społecznej 

4. Tworzenie  i realizacja programów na rzecz aktywizacji osób z grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
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5.Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  Powiatu 

Średzkiego na lata  2009-2020 w zakresie wyznaczonych celów 
strategicznych: 

 
Cel strategiczny 1: ZINTEGROWANY SYSTEM PROFILAKTYKI I OPIEKI NAD 

DZIECKIEM I RODZINĄ 

 
Cel strategiczny 2: AKTYWNA INTEGRACJA  GRUP ZAGROŻONYCH 

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 
 
Cel strategiczny 3: ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ  OSÓB W WIEKU STARSZYM 

 
Cel strategiczny 4: PARTNERSTWO NA RZECZ AKTYWIZACJI  ŚRODOWISK 

LOKALNYCH 

 

Zadanie ciągłe 
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STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŚREDZKIEGO 2015-2024 

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 3.2. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Włączenie społeczne 
Numer 

celu 
3 

Nazwa  
projektu 

Poprawa warunków lokalowych i doposażenie  
placówek  pomocy społecznej 

Numer 

projektu 
3.2. 

Cel realizacji 
projektu 

Dostosowanie bazy lokalowej do obowiązujących standardów określonych przepisami 
prawa, poprawa warunków pracy i obsługi klientów  

Jednostka  
koordynująca 

PCPR  
Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

Starostwo Powiatowe - 
Wydział Polityki 

Społecznej 
PPOW w Szlachcinie 

Organizacje 
pozarządowe 

Beneficjenci Klienci i pracownicy  jednostek pomocy społecznej 

Działania Czas realizacji 

1. Termomodernizacja obiektów instytucji pomocy społecznej: 
A)siedziby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z mieszkaniami chronionymi  

(wraz ze stolarką drzwiową, częściowo okienną, dachem i wymianą 
ogrzewania ) oraz przystosowanie obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych 

 B)siedziby   PCPR  ul. Szkolna 2 (z odnowieniem elewacji, naprawą dachu                   
i wymianą stolarki okiennej) 

C) siedziby WTZ i KIS – obiekty zlokalizowane przy ul. Kościuszki 6B                                   
i ul. Harcerska 20 z zagospodarowaniem terenu 

W ramach możliwości 
finansowych budżetu oraz 

pozyskania 
współfinansowania 

zewnętrznego 

2. Instalacja klimatyzacji w obiektach pomocy społecznej 

W ramach możliwości 
finansowych budżetu oraz 

pozyskania 
współfinansowania 

zewnętrznego 

3. Adaptacja nieruchomości zlokalizowanej w Kijewie na: 
A) placówkę opiekuńczo-wychowawczą 
B)podmiot ekonomii społecznej 

W ramach możliwości 
finansowych budżetu oraz 

pozyskania 
współfinansowania 

zewnętrznego 

4. Zmodernizowanie sieci informatycznej oraz doposażenie w sprzęt 
informatyczny placówek pomocy społecznej 

W ramach możliwości 
finansowych budżetu oraz 

pozyskania 
współfinansowania 

zewnętrznego 

5.  
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STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŚREDZKIEGO 2015-2024 

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 3.3. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Włączenie społeczne 
Numer 

celu 
3 

Nazwa  
projektu Rozwój ekonomii społecznej 

Numer 

projektu 
3.3. 

Cel realizacji 
projektu 

Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez zwiększenie zatrudnienia 
osób nieaktywnych zawodowo 

Jednostka  
koordynująca 

PCPR 
 

Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

 
Starostwo Powiatowe-

Wydział Polityki 
Społecznej 

Publiczna Placówka 
Opiekuńczo - 

Wychowawcza 
Organizacje 

pozarządowe 
 

Beneficjenci 
Osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, pracownicy jst, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, pracodawcy 

Działania Czas realizacji 

 
1. Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne na temat ekonomii 

społecznej oraz roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczności lokalnych 
 Od 2015 roku  

w ramach możliwości 
finansowych budżetu oraz 

pozyskania 
współfinansowania 

zewnętrznego 

2. Tworzenie  podmiotów ekonomii społecznej 
 

3. Wspieranie działalności podmiotów ekonomii społecznej 

4.  

 
 



 

  
Strona 36 

 
  

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŚREDZKIEGO 2015-2024 

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 4.1. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Ochrona zdrowia 
Numer 

celu 
4 

Nazwa  
projektu 

Realizacja inwestycji rozwojowych 
przez szpital powiatowy 

Numer 

projektu 
4.1. 

Cel realizacji 
projektu 

Poprawa jakości leczenia, umożliwienie rozszerzenia zakresu usług 

Jednostka  
koordynująca 

Szpital Średzki Sp. z o.o. 
Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

Starostwo Powiatowe - 
Polityki Społecznej 

Beneficjenci Pacjenci i personel Szpitala Średzkiego 

Działania Czas realizacji 

 
1. Opracowanie dokumentu długofalowej polityki rozwoju Szpitala, mającej na 

celu przede wszystkim wskazanie sposobów pełniejszego wykorzystania 
posiadanej bazy i zaplecza oraz zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb 
mieszkańców (np. w kierunku opieki długoterminowej, geriatrii, itd.) 
 

2015 

 
2. Sporządzenie, na podstawie w/w dokumentu, szczegółowego harmonogramu 

działań inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych oraz programu 
rozwoju świadczonych usług i uruchamiania nowych 
 

2015 

3. Sukcesywna realizacja sporządzonych planów 2016-2024 

4. Termomodernizacja starej części Szpitala (wraz ze stolarką) 

W ramach możliwości 
finansowych budżetu oraz 

pozyskania 
współfinansowania 

zewnętrznego 

5.   
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STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŚREDZKIEGO 2015-2024 

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 4.2. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Ochrona zdrowia 
Numer 

celu 
4 

Nazwa  
projektu 

Profilaktyka zdrowotna 
Numer 

projektu 
4.2. 

Cel realizacji 
projektu 

Promocja zdrowego stylu życia, zapobieganie problemom zdrowotnym 

Jednostka  
koordynująca 

Szpital Średzki Sp. z o.o. 
(działania 1-2) 

Wydział Polityki Społecznej 
(działania 3-6) 

Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

Organizacje 
pozarządowe 

Szkoły 
PCPR 

Beneficjenci Mieszkańcy  

Działania Czas realizacji 

1. Organizacja Akademii Profilaktyki Zdrowia przy Szpitalu Średzkim – wykłady, 
prelekcje, itd.  

Zadania ciągłe 

2. Promowanie oddziału ginekologiczno- położniczego w Szpitalu Średzkim, m. 
in. poprzez szkołę rodzenia 

3. Badania i akcje profilaktyczne dla dorosłych 

4. Akcje prozdrowotne dla młodzieży: 
- działania propagujące zdrowy styl życia;  
- działania mające na celu zwalczania otyłości i promujące zdrowe 
odżywianie; 
 

5. Przeciwdziałanie uzależnieniom: 
- działania skierowane dla uczniów, nauczycieli i pedagogów szkolnych na 
temat przeciwdziałania uzależnieniom 
 

6. Krzewienie idei honorowego krwiodawstwa  

7.   
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STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŚREDZKIEGO 2015-2024 

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 5.1. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Przeciwdziałanie bezrobociu 
Numer 

celu 
5 

Nazwa  
projektu 

Wzmacnianie efektywności działania  
Powiatowego Urzędu Pracy 

Numer 

projektu 
5.1. 

Cel realizacji 
projektu 

Zmniejszenie bezrobocia poprzez zwiększenie skuteczności w działaniach na rzecz 
zatrudnienia osób bezrobotnych 

Jednostka  
koordynująca 

Powiatowy Urząd Pracy  
Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

Firmy szkoleniowe 

Beneficjenci Klienci i pracownicy Urzędu Pracy 

Działania Czas realizacji 

1. Stałe wzmacnianie i doskonalenie systemu usług rynku pracy zgodnie z 
normami 

Zadanie ciągłe 

2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników PUP Zadanie ciągłe 

3. Zwiększenie liczby doradców klienta w celu sprostania wymogom 
znowelizowanej Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

2015 

4. Ściślejsze powiązanie tematyki kursów oraz pozostałych form aktywizacji, 
dofinansowywanych ze środków publicznych, z aktualnymi potrzebami rynku 
pracy  

Od 2015 r. 

5. Przygotowanie i wdrożenie Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji 
Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015 - 2020 

2015-2020 

6.   
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STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŚREDZKIEGO 2015-2024 

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 5.2. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Przeciwdziałanie bezrobociu 
Numer 

celu 
5 

Nazwa  
projektu 

Poprawa warunków lokalowych  
Powiatowego Urzędu Pracy 

Numer 

projektu 
5.2. 

Cel realizacji 
projektu 

Poprawa warunków pracy i obsługi klientów 

Jednostka  
koordynująca 

Powiatowy Urząd Pracy  
Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

- 

Beneficjenci Klienci i pracownicy Urzędu Pracy 

Działania Czas realizacji 

3. Poprawa warunków lokalowych PUP w celu wyodrębnienia stanowisk pracy - 
zapewnienie "intymności" klientom 

2015-2016 

4. Instalacja klimatyzacji w siedzibie PUP W ramach możliwości 
finansowych budżetu oraz 

pozyskania 
współfinansowania 

zewnętrznego 
5. Termomodernizacja budynku PUP (wraz ze stolarką drzwiową, częściowo 

okienną, dachem i wymianą ogrzewania) 

6.   
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STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŚREDZKIEGO 2015-2024 

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 5.3. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Przeciwdziałanie bezrobociu 
Numer 

celu 
5 

Nazwa  
projektu 

Współpraca Powiatu z gminami w pozyskiwaniu 
inwestorów i aktywizowaniu osób bezrobotnych 

Numer 

projektu 
5.3. 

Cel realizacji 
projektu 

Pozyskanie nowych inwestorów, zmniejszenie bezrobocia 

Jednostka  
koordynująca 

Starostwo Powiatowe 
Działania: 1. Wydział 

Gospodarki 
Nieruchomościami, 2. - 

Wydział Promocji i Rozwoju 
Powiatu 

Działania 3. i 4. - Wydział 
Edukacji, Kultury i Sportu 

Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

Powiatowy Urząd Pracy 
Samorządy gminne 

Beneficjenci Mieszkańcy powiatu, w szczególności osoby bezrobotne 

Działania Czas realizacji 

1. Stworzenie samorządowej strefy ekonomicznej w Kijewie, na bazie gruntów 
powiatowych (we współpracy z Gminą Środa Wlkp.) 

W ramach możliwości 
finansowych budżetu oraz 

pozyskania 
współfinansowania 

zewnętrznego 

2. Wspólna promocja inwestycyjna na targach (przez Powiat i gminy)  Zadanie ciągłe 

3. Współpraca Powiatu z gminami w sferze oświaty (ciągłość nauczania języków 
obcych, poradnictwo zawodowe, itd.) 

Zadanie ciągłe 

4. Promocja kształcenia ustawicznego Zadanie ciągłe 

5.   
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STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŚREDZKIEGO 2015-2024 

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 6.1. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Ochrona środowiska naturalnego  
i dziedzictwa kulturowego 

Numer 
celu 

6 

Nazwa  
projektu Ochrona dziedzictwa kulturowego 

Numer 

projektu 
6.1. 

Cel realizacji 
projektu 

Ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki 

Jednostka  
koordynująca 

Starostwo Powiatowe – 
Działania 1,2. Wydział 

Promocji i Rozwoju Powiatu,  
3.Wydział Edukacji, Kultury i 

Sportu 

Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

Organizacje 
pozarządowe 

 
Samorządy gminne 

Beneficjenci Mieszkańcy powiatu i goście 

Działania Czas realizacji 

1. Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego  2015-2017 

 
2. Poprawa infrastruktury kolejki wąskotorowej: 

 remont parowozu (ok. 0,5 mln zł) 

 rewitalizacja wagonów 

 remont torowiska 

 rewitalizacja dworca i parowozowni w Środzie Wlkp. 
 

W ramach możliwości 
finansowych budżetu oraz 

pozyskania 
współfinansowania 

zewnętrznego 

3. Wspieranie przez Powiat różnych form ochrony zabytków i dóbr kultury Zadanie ciągłe 

4.   
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STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŚREDZKIEGO 2015-2024 

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 6.2. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Ochrona środowiska naturalnego  
i dziedzictwa kulturowego 

Numer 
celu 

6 

Nazwa  
projektu Ochrona środowiska naturalnego 

Numer 

projektu 
6.2. 

Cel realizacji 
projektu 

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego 

Jednostka  
koordynująca 

Starostwo Powiatowe 
Wydział Środowiska  

i Rolnictwa 

Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

Organizacje 
pozarządowe 

Samorządy gminne 

Beneficjenci Mieszkańcy powiatu i goście 

Działania Czas realizacji 

1. Organizacja i prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych dla 
mieszkańców powiatu w ramach funkcjonowania Centrum Edukacji 
Ekologicznej 

 

Zadanie ciągłe 

2.   
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STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŚREDZKIEGO 2015-2024 

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 7.1. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Integracja społeczności powiatu,  
społeczeństwo obywatelskie 

Numer 
celu 

7 

Nazwa  
projektu 

Integracja społeczności powiatu poprzez wspólne 
inicjatywy w sferze kultury 

Numer 

projektu 
7.1. 

Cel realizacji 
projektu 

Zintegrowanie społeczności powiatu, 
 zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu 

Jednostka  
koordynująca 

Starostwo Powiatowe – 
Działania : 1,3,4. Wydział 
Edukacji, Kultury i Sportu, 

2.Wydział Promocji i 
Rozwoju Powiatu 

 

Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

Powiatowa Biblioteka 
Publiczna 

Gminne ośrodki kultury 
Biblioteki 

Organizacje 
pozarządowe 

Samorządy gminne 

Beneficjenci Mieszkańcy powiatu i goście 

Działania Czas realizacji 

1. Organizacja ogólnopowiatowych imprez, konkursów, konferencji i zajęć o 
charakterze kulturalnym 

Zadanie ciągłe 

2. Wspólne wydawnictwa – we współpracy Powiatu i gmin Zadanie ciągłe 

3. Wspieranie przez Powiat różnych form działalności artystycznej na terenie 
całego powiatu 

Zadanie ciągłe 

4. Rozwiązanie problemów lokalowych Powiatowej Biblioteki Publicznej 

Zadanie uzupełniające się z 
Projektem 2.2. 

(Rozwiązanie problemów 
lokalowych Poradni 

Psychologiczno-
Pedagogicznej) 

5.   
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STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŚREDZKIEGO 2015-2024 

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 7.2. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Integracja społeczności powiatu,  
społeczeństwo obywatelskie 

Numer 
celu 

7 

Nazwa  
projektu 

Integracja społeczności powiatu poprzez wspólne 
inicjatywy w sferze sportu, rekreacji i turystyki 

Numer 

projektu 
7.2. 

Cel realizacji 
projektu 

Zintegrowanie społeczności Powiatu,  
zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu 

Jednostka  
koordynująca 

Starostwo Powiatowe – 
Działania: 1,2,3,5. Wydział 

Edukacji, Kultury 
 i Sportu, 

4.Wydział Promocji  
i Rozwoju Powiatu 

Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

Powiatowy Szkolny 
Ośrodek Sportowo – 

Turystyczny, Zarząd Dróg 
Powiatowych,  

Gminne ośrodki sportu 
Kluby sportowe 

Samorządy gminne 

Beneficjenci Mieszkańcy powiatu i goście 

Działania Czas realizacji 

1. Budowa stadionu lekkoatletycznego z tartanową bieżnią (ewentualnie Orlika 
lekkoatletycznego) - we współpracy z Gminą Środa Wlkp. 

W ramach możliwości 
finansowych budżetu oraz 

pozyskania 
współfinansowania 

zewnętrznego 

2. Instalacja stojaków dla rowerów w miejscach publicznych zarządzanych przez 
Powiat 

Zadanie ciągłe 

3. Organizacja ogólnopowiatowych imprez i zajęć o charakterze sportowym, 
rekreacyjnym i turystycznym 

Zadanie ciągłe 

4. Organizacja ogólnopowiatowych imprez o charakterze promocyjnym,  Zadanie ciągłe 

5. Wspieranie przez Powiat różnych form działalności sportowo-rekreacyjnej na 
terenie całego powiatu (w tym także dla osób starszych) 

Zadanie ciągłe 

6.   
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STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŚREDZKIEGO 2015-2024 

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 7.3. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Integracja społeczności powiatu,  
społeczeństwo obywatelskie 

Numer 
celu 

7 

Nazwa  
projektu 

Wspieranie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego 

Numer 

projektu 
7.3. 

Cel realizacji 
projektu 

Zwiększenie efektywności wspierania finansowego organizacji pozarządowych, 
działających na terenie powiatu 

Jednostka  
koordynująca 

Starostwo Powiatowe - 
Wydział Polityki Społecznej 

Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

Organizacje 
pozarządowe 

Samorządy gminne 

Beneficjenci Organizacje pozarządowe, mieszkańcy 

Działania Czas realizacji 

1. Dokonanie analizy dotychczasowej polityki dofinansowania działań 
organizacji pozarządowych z punktu widzenia jej efektywności i skuteczności 

2015 

2. Rozwój procedur i zakresu konsultacji społecznych działań podejmowanych 
przez samorząd, promocja dialogu społecznego 

Zadanie ciągłe 

3. Wzmocnienie wsparcia merytorycznego, technicznego i organizacyjnego dla 
organizacji pozarządowych 

Zadanie ciągłe 

4.   
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STRATEGIA ROZWOJU POWIATU ŚREDZKIEGO 2015-2024 

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 8.1. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Organizacja i zarządzanie Powiatem 
Numer 

celu 
8 

Nazwa  
projektu 

Usprawnienie działalności administracji 
powiatowej 

Numer 

projektu 
8.1. 

Cel realizacji 
projektu 

Zapewnienie większej efektywności i jakości pracy, w tym obsługi klientów 

Jednostka  
koordynująca 

Starostwo Powiatowe – 
Wydział Organizacyjno – 

Prawny, Geodeta Powiatowy 

Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

Wszystkie wydziały 
Starostwa i jednostki 

podległe 

Beneficjenci Pracownicy i klienci 

Działania Czas realizacji 

1. Wdrożenie e-administracji: 

 zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu we wszystkich 
jednostkach Powiatu 

 ujednolicenie oprogramowania (w szczególności finansowego) we 
wszystkich jednostkach Powiatu 

 digitalizacja zasobów dokumentów 

 zmodernizowanie sieci informatycznej w Starostwie Powiatowym 

 doposażenie w sprzęt informatyczny Starostwa i innych jednostek 

 cyfryzacja i modernizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz 
zakładania bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 
(GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 

 zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do 
tych zasobów 

 budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu 

W ramach możliwości 
finansowych budżetu oraz 

pozyskania 
współfinansowania 

zewnętrznego 

2. Modernizacja budynków Starostwa, w tym instalacja klimatyzacji 
W ramach możliwości 
finansowych budżetu  

3. Poprawa warunków lokalowych Wydziału Komunikacji  (nowa siedziba) 
W ramach możliwości 
finansowych budżetu  

4.   

 

http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/jednostki-organizacyjne-powiatu/starostwo-powiatowe/struktura-organizacyjna.html?pid=1380
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO nr 8.2. 

Nazwa celu 
strategicznego 

Organizacja i zarządzanie Powiatem 
Numer 

celu 
8 

Nazwa  
projektu 

Integracyjna, inspiracyjna i koordynująca rola 
Powiatu w ramach współpracy z samorządami 

gminnymi 

Numer 

projektu 
8.2. 

Cel realizacji 
projektu 

Zwiększenie efektywności działania administracji samorządowej 

Jednostka  
koordynująca 

Starostwo Powiatowe – a), 
c), d) Wydział Promocji i 

Rozwoju Powiatu, b) Wydział 
Edukacji, Kultury i Sportu, e) 
Wydział Polityki Społecznej, 

f) Wydział Środowiska i 
Rolnictwa,  g) Zarząd Dróg 

Powiatowych 

Inne podmioty, 
uczestniczące  
w projekcie 

Samorządy gminne 

Beneficjenci Mieszkańcy powiatu 

Działania Czas realizacji 

 
1. Rozwój współpracy z gminami (wspólne projekty, w tym aplikowane do 

funduszy UE), w pierwszej kolejności w sferach: 
a) rozwoju gospodarczego 
b) kultury 
c) turystyki 
d) promocji 
e) wspierania organizacji pozarządowych 
f) ochrony środowiska 
g) budowy ścieżek pieszo-rowerowych 

 

Zadanie ciągłe 

2.   
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6. OKREŚLENIE ZBIEŻNOŚCI STRATEGII ROZWOJU POWIATU ZE 
STRATEGIAMI NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM I KRAJOWYM  
 

6.1. Określenie zbieżności Strategii Rozwoju Powiatu Średzkiego z Krajową 
Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020 

 
„Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie” 

(KSRR) jest dokumentem, określającym cele i sposób działania podmiotów publicznych,  

a w szczególności rządu i samorządów województw, w odniesieniu do polskiej przestrzeni dla 

osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju. Dokument wyznacza cele polityki rozwoju 

regionalnego, w tym wobec obszarów wiejskich i miejskich, oraz definiuje ich relacje  

w odniesieniu do innych polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu. 

 

Celem strategicznym polityki regionalnej, określonym w KSRR, jest efektywne 

wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych 

dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności  

w horyzoncie długookresowym. 

 

KSRR ustala trzy cele szczegółowe do 2020 roku: 

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów 

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na 

obszarach problemowych 

3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. 

 

Układ celów KSRR odzwierciedla podstawowe obszary oddziaływania KSRR do 2020 roku  

i tworzy triadę: konkurencyjność – spójność – sprawność, opierającą się na założeniach 

przekształcenia sposobu myślenia o roli polityki regionalnej i jej realizacji. Dzięki realizacji tak 

określonych celów następować będzie koncentracja na szansach (potencjałach), a nie na 

barierach rozwoju, przez wzmocnienie konkurencyjności regionów i odblokowanie ich 

procesów wzrostowych. Cele zmierzają do osiągnięcia nie tylko pozytywnych zmian, 

służących podniesieniu konkurencyjności regionów i całego kraju, ale także zmniejszeniu 

dysproporcji w możliwościach rozwojowych między- i wewnątrz- regionalnych. 

 

Wszystkie przyjęte w dokumencie Strategii Rozwoju Powiatu Średzkiego projekty są  

w pełni zgodne z działaniami i w konsekwencji celami strategicznymi przyjętymi  

w KSRR. Dokładne przyporządkowanie przedstawia poniższa tabela. 
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Zgodność projektów strategicznych z celami szczegółowymi Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020 

Cele szczegółowe Wyróżnienie 

Zgodność 
projektu 

strategicznego 
Powiatu 

Średzkiego 

WSPOMAGANIE 

WZROSTU 

KONKURENCYJNOŚCI 

REGIONÓW 

 Wzmacnianie funkcji metropolitalnych ośrodków 
wojewódzkich i integracja ich obszarów funkcjonalnych 

 Tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów 
rozwojowych i zwiększania ich absorpcji poza miastami 
wojewódzkimi 

 Budowa podstaw konkurencyjności województw  
– działania tematyczne  

1.1. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
4.1. 
4.2. 
8.2. 
5.1 
5.2. 
5.3 

6.1. 
6.2. 
7.1 

7.2. 
7.3. 
8.1. 

BUDOWANIE 

SPÓJNOŚCI 

TERYTORIALNEJ I 

PRZECIWDZIAŁANIE 

PROCESOM 

MARGINALIZACJI NA 

OBSZARACH 

PROBLEMOWYCH 

 Wzmacnianie spójności w układzie krajowym 

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

 Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów 
tracących dotychczasowe funkcje społ.-gosp. 

 Przezwyciężanie niedogodności związanych  
z położeniem obszarów przygranicznych, szczególnie 
wzdłuż wewnętrznych granic UE 

 Zwiększanie dostępności transportowej do ośrodków 
wojewódzkich na obszarach o najniższej dostępności 

1.1. 
5.3. 

 

TWORZENIE 

WARUNKÓW DLA 

SKUTECZNEJ, 
EFEKTYWNEJ I 

PARTNERSKIEJ 

REALIZACJI DZIAŁAŃ 

ROZWOJOWYCH 

UKIERUNKOWANYCH 

TERYTORIALNIE 

 Wzmacnianie strategicznego wymiaru polityki 
regionalnej 

 Poprawa jakości zarządzania politykami publicznymi,  
w tym ich właściwe ukierunkowanie terytorialne 

 Przebudowa i wzmocnienie koordynacji w systemie 
wieloszczeblowego zarządzania 

 Wspomaganie budowy kapitału społecznego dla 
rozwoju regionalnego w oparciu o sieci współpracy 
między różnymi aktorami polityki regionalnej 

5.3. 
7.3. 
8.1. 
8.2. 
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6.2. Określenie zbieżności Strategii Rozwoju Powiatu Średzkiego ze Strategią 
Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku  

 
Zgodnie z zasadami tworzenia dokumentów określających kierunki strategicznego rozwoju 

poszczególnych województw, powiatów i gmin, poniżej uwzględniono i wskazano  

w dokumencie Strategii Rozwoju Powiatu Średzkiego projekty zbieżne ze strategicznymi 

planami rozwoju województwa.  

 

W ramach dokumentu Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, ogólna wizja 

województwa wielkopolskiego przedstawiona jest jako dążenie do uczynienia województwa 

regionem nowoczesnym i zintegrowanym. Samorząd województwa za cel generalny postawił 

sobie: 

 

Poprawę jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz 

sfery społecznej, co ma skutkować wzrostem poziomu życia mieszkańców. 

 

Szeroka analiza uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, potrzeb 

społecznych oraz wytyczona misja województwa pozwoliła na wyznaczenie celów 

strategicznych: 

1. Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku 

2. Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa 

3. Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia 

4. Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego. 

 

Wszystkie przyjęte w dokumencie Strategii Rozwoju Powiatu Średzkiego projekty są  

w pełni zgodne z działaniami i w konsekwencji celami strategicznymi przyjętymi  

w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Dokładne przyporządkowanie 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Zgodność projektów strategicznych z celami strategicznymi Województwa 
Wielkopolskiego 

Cele strategiczne Cele szczegółowe 
Zgodność projektu 

strategicznego Powiatu 
Średzkiego 

DOSTOSOWANIE 

PRZESTRZENI DO WYZWAŃ 

XXI WIEKU 

 Poprawa stanu środowiska  
i racjonalne gospodarowanie 
zasobami przyrodniczymi 

 Wzrost spójności komunikacyjnej 
oraz powiązań z otoczeniem 

 Wzrost znaczenia i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego 

 Poprawa jakości rolniczej przestrzeni 

1.1 

4.1. 
5.3. 
6.1 

6.2. 
7.1. 
7.2.  
8.2. 
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produkcyjnej 

 Przygotowanie i racjonalne 
wykorzystanie terenów 
inwestycyjnych 

 Wielofunkcyjny rozwój ośrodków 
subregionalnych i lokalnych 

 Restrukturyzacja obszarów  
o niewłaściwym potencjale 
rozwojowym 

 

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI 

WYKORZYSTANIA 

POTENCJAŁÓW 

ROZWOJOWYCH 

WOJEWÓDZTWA 

 Wzmocnienie gospodarstw rolnych 
oraz gospodarki żywnościowej 

 Wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

 Zwiększenie udziału usług 
turystyczno-rekreacyjnych  
w gospodarce regionu 

5.3. 
7.2. 

WZROST KOMPETENCJI 

MIESZKAŃCÓW I PROMOCJA 

ZATRUDNIENIA 

 Ograniczanie barier w dostępie do 
edukacji 

 Poprawa jakości oraz wzrost 
różnorodności form kształcenia 

 Rozwój przedsiębiorczości i 
promocja samozatrudnienia 

2.1.  
2.2.  
2.3.  
5.1.  
5.2. 
5.3.  

WZROST SPÓJNOŚCI I 

BEZPIECZEŃSTWA 

SPOŁECZNEGO 

 Poprawa warunków mieszkaniowych 

 Rozwój usług socjalnych 

 Wzrost bezpieczeństwa 

 Ograniczenie skali patologii oraz 
wykluczeń społecznych 

 Budowa kapitału społecznego na 
rzecz społeczeństwa obywatelskiego 

 Wzrost udziału sportu i rekreacji  
w życiu mieszkańców regionu 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
4.1. 
4.2. 
7.1. 
7.2. 
7.3. 
8.1. 
8.2. 
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7. WDRAŻANIE STRATEGII  

 
 

7.1. Wdrażanie zapisów Strategii  
 
Wspólny wysiłek wielu osób, które przyczyniły się najpierw do opracowania szczegółowej 

diagnozy stanu Powiatu, a następnie Strategii jego rozwoju na następne lata, pójdzie na 

marne, jeżeli zaproponowane w niniejszym dokumencie projekty nie będą realizowane. 

Niestety, często zdarza się, że strategia po uchwaleniu staje się martwym dokumentem, do 

którego nigdy więcej już się nie sięga. 

 

Strategia powinna być dokumentem żywym – powinna być po prostu podstawowym 

planem działania, wyznaczającym kluczowe kierunki przedsięwzięć samorządu lokalnego  

i wskazującym sposoby ich osiągania. Aby zaakceptowane przez Radę Powiatu zapisy 

Strategii były realizowane, potrzebny jest zespół, który będzie odpowiedzialny za okresową 

ocenę, nanoszenie korekt i uzupełnień oraz wprowadzanie do dokumentu nowych 

propozycji. W przypadku Powiatu Średzkiego tym zespołem koordynacyjnym będzie Zespół 

ds. Strategii, powołany przez Zarząd Powiatu Średzkiego. 

 

7.2. Monitoring realizacji Strategii  

 

Monitoring to proces regularnego zbierania i analizowania informacji, dotyczących 

wdrażania Strategii, prowadzony w trakcie realizacji Strategii. Ma on odpowiedzieć na 

pytanie, czy coś, co zostało zaplanowane, faktycznie zostało zrobione. Monitoring jest 

rodzajem alarmu, który informuje, gdy wdrażanie przebiega niezgodnie z planem. Dzięki 

niemu można: 

 podjąć działania zaradcze 

 skorygować plany 

 zminimalizować skutki nieprzewidzianych zdarzeń.  

 

Proces monitorowania powinien objąć następujące etapy: 

 zdobycie wiedzy na temat tego, co w danym momencie powinno zostać już 

osiągnięte 

 sprawdzenie, co faktycznie już zrobiono 

 porównanie obydwu informacji i przygotowanie wniosków, czy możliwa jest 

terminowa realizacja planów 

 w zależności od osiągniętych wyników – przygotowanie propozycji korekt 

 dokonanie zmian w planach. 
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Planując system monitoringu należy pamiętać, że plany to tylko prognozy i nie gwarantują 

one pełnego wykonania. Trzeba zdawać sobie sprawę, że mogą się zdarzyć odchylenia  

i określić, jaka skala tych odchyleń będzie akceptowalna. 

 

Monitoringiem w przypadku Powiatu Średzkiego zajmować się będzie Zespół ds. Strategii.  

W przypadku identyfikacji poważnych problemów w realizacji któregoś z projektów 

(mogących skutkować całkowitym lub częściowym niezrealizowaniem, albo opóźnieniem, 

jednostka koordynująca działanie będzie zgłaszał ten fakt Zarządowi Powiatu w celu 

omówienia zaistniałej sytuacji i podjęcia środków zaradczych.  

Zespół będzie w co najmniej dwurocznym okresie przygotowywał sprawozdanie z realizacji 

Strategii, zawierające informacje o zadaniach ukończonych, zadaniach będących w trakcie 

wykonywania oraz zadaniach nie rozpoczętych wraz z wyjaśnieniem przyczyn ewentualnych 

opóźnień. Konsekwencją wniosków, zawartych w sprawozdaniu może być propozycja 

nanoszenia zmian w dokumencie, polegających na przykład na usuwaniu, czy też dodawaniu 

określonych zapisów. 

 

Raport z przebiegu realizacji projektów i działań Strategii przygotowywać będzie Wydział 

Promocji i Rozwoju Powiatu. Raport winien zostać przedstawiony Radzie Powiatu w celu 

oceny realizacji Strategii. 

 

 

7.3. Korekty Strategii i jej aktualizacja  

 

Zapisane w Strategii zadania nie powinny być zatwierdzone raz na zawsze – co jakiś czas 

powinny być one przeglądane i ewentualnie korygowane, bądź uzupełniane stosownie do 

zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Równocześnie do 

dokumentu Strategii powinny być wprowadzane nowe projekty, wynikające z pojawiających 

się możliwości (na przykład pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych), bądź zgłaszanych 

potrzeb. 

 

Przesłankami okresowej aktualizacji dokumentu Strategii mogą być: 

1. Czas – obowiązująca Strategia została opracowana co najmniej kilka lat temu i od tej 

pory nie była aktualizowana 

2. Nastąpiły istotne zmiany wewnątrz Powiatu, a szczególnie w jego otoczeniu, które 

należy uwzględnić w dokumencie Strategii, np. nowa perspektywa budżetu unijnego, 

kryzys/wzrost gospodarczy, współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego, itp. 

 

Niniejszy dokument planistyczny powinien mieć charakter kroczący. Najrzadziej na początku 

każdej kolejnej kadencji Rady Powiatu oraz nowego budżetu unijnego, powinien być 

dokonany jego gruntowny przegląd i aktualizacja wraz z przesunięciem okresu 
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programowania. Ewentualne korekty bądź uzupełnienia powinny być dokonywane 

stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

Rolę koordynatora procesu aktualizacji Strategii będzie pełnić Zespół ds. Strategii. Będzie on 

zbierać propozycje zmian od mieszkańców (poprzez prowadzenie tzw. dialogu społecznego), 

od szefów poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, jednostek 

organizacyjnych Powiatu oraz przewodniczących komisji Rady Powiatu, a następnie 

przedstawiać je Zarządowi Powiatu.  

 

 

7.4. Informowanie społeczeństwa  

 

Naczelnym celem przygotowania, a następnie wdrażania Strategii jest, zapisane w wizji  

i misji, zapewnienie mieszkańcom Powiatu Średzkiego jak najbardziej dogodnych warunków 

do życia, pracy i wypoczynku. Realizacja Strategii ma służyć lokalnej społeczności i wobec 

tego powinna ona zostać powiadomiona o jej kluczowych zapisach, bowiem uchwalony przez 

Radę Powiatu dokument jest nie tylko „przewodnikiem” dla działań samorządu, ale pełni 

również funkcję informacyjną dla mieszkańców – powinni oni dowiedzieć się z niej, jakie 

działania będą w perspektywie kolejnych kilku lat podejmowane przez Powiat Średzki  

i podległe jednostki. 

 

Oprócz publikacji pełnej wersji Raportu o stanie Powiatu i Strategii w Biuletynie Informacji 

Publicznej, najważniejsze tezy Strategii zostaną zaprezentowane poprzez stronę internetową 

Powiatu i media lokalne. 

 


