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Dokument powstał we współpracy z Fundacją „Partnerzy dla Samorządu”

Szanowni Państwo

Na podstawie przeprowadzonej Diagnozy,
w wyniku szerokich konsultacji społecznych
(wywiady z opiniotwórczymi mieszkańcami
Gminy, sondaże ankietowe, spotkania,
dyskusje), została wytyczona strategia
Gminy, wskazująca jej pożądany stan
docelowy, cele rozwojowe oraz sposoby
osiągnięcia tych celów.
Niniejszy program strategiczny bazuje na
faktycznym stanie zasobów Gminy
i stanowi
kontynuację
wieloletniego
procesu jej rozwoju. Wyznaczone w tym
celu plany realizacyjne będą zapewne
modyfikowane przez zmieniające się
warunki wewnętrzne i zewnętrzne, ale
zawsze powinny się trzymać głównych
kierunków rozwoju Gminy, czyli dążenia do
zapewnienia mieszkańcom możliwości
nauki, pracy i odpoczynku w bezpiecznej,
proekologicznej
i
zintegrowanej
wspólnocie lokalnej.

W połowie 2020 roku samorząd gminy
Komorniki podjął decyzję o przystąpieniu
do opracowania nowego kompleksowego
dokumentu planistycznego Gminy, czyli
Strategii jej rozwoju na lata 2021-2030. Do
współpracy w realizacji tego projektu
ponownie
zaprosiliśmy
ekspertów
z Fundacji „Partnerzy dla Samorządu”
z Poznania.

Niewątpliwie dominującym zagrożeniem
ostatnich miesięcy jest ogólnoświatowa
epidemia koronawirusa, która dotknęła
także mieszkańców naszej Gminy. W
momencie kończenia prac nad nową
Strategią mamy do czynienia z III fazą
pandemii. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie
czas trwania zagrożenia, ani jakie będą jego
ostateczne skutki.

Prace nad Strategią zostały poprzedzone
opracowaniem „Diagnozy stanu Gminy”,
której celem było uzyskanie dokładnego
wglądu w sytuację społeczną i gospodarczą
gminy Komorniki. Diagnoza pokazuje także
pewne trendy rozwojowe i jest podstawą
do obiektywnej, opartej na faktach, oceny
możliwości dalszego rozwoju Gminy.

Za powstanie tego dokumentu składam
serdeczne
podziękowania
wszystkim
mieszkańcom gminy Komorniki, którzy
uczestniczyli w pracach nad Strategią.

Wójt Gminy Komorniki
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1. WNIOSKI Z DIAGNOZY SYTUACJI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ
I PRZESTRZENNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH, W
TYM MIEJSKICH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH
W dokumencie „DIAGNOZA STANU GMINY KOMORNIKI” (grudzień 2020 r.), będącym
załącznikiem do dokumentu Strategii Rozwoju Gminy, zaprezentowano kompleksową
diagnozę stanu Komornik na tle powiatu, Polski i wybranych gmin. Dokonano tam również
analizy realizacji poprzedniej Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2013-2020 oraz
obszernie zaprezentowano wyniki sondażowych badań ankietowych, prowadzonych wśród
mieszkańców oraz młodzieży zamieszkującej gminę Komorniki.
Syntetyczne wnioski z Diagnozy zawarto w poniższej analizie SWOT, która wskazuje
zidentyfikowane silne i słabe strony oraz możliwości i zagrożenia. Jest też podsumowaniem
obecnej sytuacji gminy Komorniki, a jednocześnie wstępem do określenia perspektyw jej
rozwoju.

□

CZYNNIKI
POZYTYWNE

CZYNNIKI
NEGATYWNE

CZYNNIKI
WEWNĘTRZNE

MOCNE
STRONY

SŁABE STRONY

CZYNNIKI
ZEWNĘTRZNE

SZANSE

ZAGROŻENIA

W ramach analizy sklasyfikowano różne czynniki, mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję
Gminy. 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:
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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
niekorzystnej zmiany.

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 Gminy. Prawidłowe
zdiagnozowanie słabych stron i zagrożeń powinno umożliwić podejmowanie z wyprzedzeniem
działań zmniejszających negatywne skutki tych aspektów i umożliwiających osiąganie
założonych celów strategicznych.
Dla gminy Komorniki przedstawiają się one następująco1:

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 atutach jest
mowa o dobrej realizacji „Programu Budowy Dróg Gminnych”, natomiast w słabościach/problemach/potrzebach
– o pilnej potrzebie budowy infrastruktury drogowej.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI 2021-2030
Tabela 1. Analiza SWOT gminy Komorniki

 Silne strony (atuty)

 Słabe strony (braki, potrzeby)

Położenie i dostępność komunikacyjna
 Korzystne położenie - węzeł
autostradowy A2, węzeł drogi szybkiego
ruchu S5, bliskość Poznania
 Dostępność rozwijającej się Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej
 Własny gminny transport publiczny
 Dobre połączenie autobusowe z
Poznaniem - integracja z komunikacją
Poznania, autobusy niskopodłogowe
 Poprawa warunków przejazdu w Gminie
po oddaniu trasy S5
 Systematyczna realizacja "Programu
Budowy Dróg Gminnych"

 Duży ruch drogowy nawet po oddaniu
trasy S5, wiele niebezpiecznych miejsc
(zwłaszcza tam, gdzie jeżdżą samochody
ciężarowe)
 Poza głównymi miejscowościami są braki
chodników, ścieżek pieszo-rowerowych
 Duże obłożenie komunikacji gminnej w
godzinach szczytu, a puste poza
 Brak połączenia Komorniki Puszczykowo
 Wysokie koszty komunikacji
autobusowej - Gmina dopłaca rocznie 6
mln do komunikacji (zwłaszcza do
przejazdów do Poznania), z budżetu
Gminy jest opłacanych prawie 70%
kosztów biletów (wśród pasażerów
przybywa głównie ludzi młodych i
starszych)

Ludność i procesy demograficzne
 Gmina Komorniki jest jedną z najszybciej
rozwijających się gmin w kraju pod
względem demograficznym (przyrost
ponad 1 tys. mieszkańców rocznie)
 Gmina ludzi młodych
 Dodatnie wysokie saldo migracji
 Wysoki przyrost naturalny
 Mieszkańcy dobrze wykształceni
 Wysoki poziom przedsiębiorczości

 Zbyt dynamiczne procesy demograficzne
– infrastruktura i usługi społeczne nie
nadążają za przyrostem liczby
mieszkańców

Gospodarka i rynek pracy
 Bardzo wysokie wskaźniki rozwoju
gospodarczego Gminy – stale
wzrastająca liczba podmiotów
gospodarczych

 Braki wykwalifikowanych pracowników
 Stosunkowo mało drobnego rzemiosła i
drobnego handlu
 Mała liczba gruntów komunalnych
możliwych do wykorzystania
gospodarczego
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 Dogodne położenie dla prowadzenia
działalności gospodarczej (bliskość
Poznania, węzły drogowe)
 Ciągły napływ nowych inwestorów atrakcyjne tereny inwestycyjne
 Duża dostępność placówek handlowych
(Komorniki, Plewiska, Poznań)
 Dobrze rozwinięte, choć zanikające
rolnictwo, duże tradycje
 Praktycznie brak bezrobocia
 Dobre perspektywy rozwoju - wysoki
udział ludności w wieku
przedprodukcyjnym

 Brak rynku owocowo-warzywnego
(targowiska)
 Ograniczona baza hotelowa

Środowisko naturalne i infrastruktura
 Liczne atrakcje przyrodnicze –
Wielkopolski Park Narodowy, jeziora,
lasy
 Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina
Rzeki Wirynki"
 Pełne zwodociągowanie i
skanalizowanie, sieć gazowa
 Rezerwy mocy sieci energetycznej
 Własna stacja uzdatniania wody
 Dobrze rozwiązany odbiór odpadów
komunalnych, choć problemy z
wyborem operatora co 3 lata
 Brak uciążliwych dla środowiska
zakładów pracy

 Znaczne obciążenie tranzytem
 Obszary leśne Gminy - bałagan, dzikie
wysypiska (też w rowach), śmiecenie
przy terenach rekreacyjnych, np. przy
jeziorach
 Bardzo gwałtowny rozwój Gminy –
samorząd nie nadąża z budową sieci
wod.-kan. i infrastruktury drogowej
 Wzrost kosztów prowadzenia gospodarki
wod.-kan., w tym potrzeba rozbudowy
lub budowy nowej oczyszczalni ścieków
 Bardzo duże zapotrzebowanie na wodę,
gł. szczyt latem wieczorem, gdy są
podlewane ogrody
 Problem z "niską emisją" (spalanie
śmieci, paleniska węglowe, duży ruch
tranzytowy)
 Mało zieleni - skwerów, małych parków
na terenach zurbanizowanych
 Nielegalne wyrzucanie odpadów
budowlanych
 Niski udział energetyki odnawialnej

Kultura i dziedzictwo narodowe
 Prestiżowa instytucja na terenie Gminy Muzeum Narodowe Rolnictwa i
Przemysłu Rolno-Spożywczego w
Szreniawie

 Brak amfiteatru, miejsca na imprezy
masowe
 Brak kina
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 Nowy obiekt kultury w Komornikach Centrum Tradycji i Kultury
 Bogata (i na bieżąco urozmaicana) oferta
kulturalna
 Oferta kultury dostępna w każdym
sołectwie (biblioteki, świetlice),
wszystkie świetlice należą do GOK, dużo
zajęć
 Duża aktywność mieszkańców w sferze
kultury

Sport, turystyka i rekreacja
 Doskonale rozwinięta infrastruktura
 Brak pływalni (jest planowana)
sportowa (sale sportowe, boiska w
 Słabe wykorzystanie Gminy jako "bramy
każdym sołectwie, liczne place zabaw,
wjazdowej" do WPN
siłownie zewnętrzne, korty tenisowe)
 Dobra oferta zajęć rekreacyjnych (też dla
osób starszych)
 Stosunkowo dobrze rozwinięty sport
amatorski, wiele zespołów
 Coraz większe zainteresowanie sportem
i rekreacją ze strony mieszkańców
 Działa Rada Sportu
 Imprezy o ogólnopolskim zasięgu
odbywające się w hali GOSiR i w innych
obiektach
 Obecność WPN, natury, "jest gdzie
wyjść"

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 Dostępność terenów pod zabudowę
mieszkaniową i gospodarczą
 Wysoki odsetek pokrycia terenu Gminy
miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego i systematyczne
sporządzanie kolejnych planów
 Relatywnie mało inwestycji na
podstawie warunków zabudowy
 Ciągły rozwój Gminy, duży obrót
gruntami
 Dość dobre oddzielenie funkcji
mieszkaniowych i gospodarczych

 Miejscami bezład przestrzenny, często
zbyt ciasna zabudowa mieszkaniowa,
mało przestrzeni publicznej, zieleni
(wynika po części z „pazerności”
deweloperów)
 Zbyt szybki rozwój niektórych obszarów
Gminy - np. Plewiska (zbyt mało
przestrzeni do spędzania wolnego czasu)
 Osiedla wkomponowane między wielkie
hale logistyczne
 Zbyt mało gruntów gminnych (tylko w
Plewiskach)
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 Występują ograniczenia w planowaniu i
zabudowie, a więc w zagospodarowaniu
terenu Gminy (2 sieci kolejowe,
autostrada, droga szybkiego ruchu,
WPN)
 Szybki rozwój Gminy (przyrost biznesu i
mieszkańców) stwarza coraz większe
problemy komunikacyjne
 Bałagan estetyczny - za dużo plansz
reklamowych
 Bardzo wysokie ceny lokali użytkowych
na wynajem, jest ich za mało

Bezpieczeństwo publiczne
 Zadowalający poziom bezpieczeństwa w
opinii większości mieszkańców
(szczególnie w mniejszych
miejscowościach)
 Straż Gminna aktywna (w opinii części
mieszkańców)
 Aktywne OSP
 Duża wrażliwość społeczna na kwestie
bezpieczeństwa

 Plewiska, Komorniki, Wiry - rosnąca
przestępczość (włamania, wandalizm,
kradzieże aut)
 Bezpieczeństwo drogowe – coraz gorsza
sytuacja przede wszystkim na
zatłoczonych drogach powiatowych
 Niebezpieczne drogi (potrzeba
inteligentnych rozwiązań)
 Jest centrala monitoringu w siedzibie
straży gminnej, ale nie ma operatora.
Potrzeba rozwoju sieci monitoringu
 Jest 8 strażników gminnych, potrzeba kolejnych 8

Polityka społeczna i sytuacja materialna społeczeństwa, usługi
 Dobrze sytuowana społeczność lokalna
 Bardzo niski odsetek mieszkańców
korzystających z pomocy społecznej
 Wsparcie dla niepełnosprawnych (WTZ,
"Promyk")
 W Urzędzie Gminy - koordynator ds.
seniorów

 Coraz więcej osób z "wyuczoną
bezradnością" - stale i nadmiernie
korzystający z pomocy społecznej
 Niezadowalająca służba ochrona zdrowia
- nawet podstawowa opieka
 Coraz więcej "Niebieskich kart"
 Coraz większe problemy psychiczne
dzieci i młodzieży
 Olbrzymi problem - kolejki do poradni
psychologiczno-pedagogicznej (w
Puszczykowie), rok trzeba czekać na
uzyskanie orzeczenia
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Edukacja i wychowanie
 Rozwój sieci przedszkoli i żłobków o
różnych formach prawnych
 Stan lokalowy szkół dobry, dobre
wyposażenie (każda szkoła w ostatnich 5
latach została rozbudowana)
 Wysoki poziom nauczania, bogata oferta
zajęć, pozalekcyjnych i pozaszkolnych
 Dobre zabezpieczenie pomocy
pedagogicznej, psychologicznej i
logopedycznej w szkołach
 Duża samodzielność organizacyjna
placówek oświatowych, systemy
motywacyjne dla nauczycieli
 Wysokie kwalifikacje kadry dydaktycznej

 Gwałtowny wzrost liczby uczniów
spowodował zmianowość, konieczność
nowych wielkich inwestycji w
infrastrukturę oświatową
 Problem dojazdów młodzieży do węzłów
przesiadkowych do Poznania (np.
Szreniawa)
 Coraz więcej jest dzieci
niepełnosprawnych - wymagają
specjalnego transportu do szkół (koszty
dla Gminy) - konieczność przewozów do
innych gmin (gł. Mosina i Poznań)
 Duża luka pomiędzy subwencją
oświatową a wydatkami w dziale
Oświata i Wychowanie – wysokie koszty
utrzymania szkół
 Brak szkolnictwa oraz wychowania
przedszkolnego integracyjnego na
terenie Gminy (klasy integracyjne)
 Brak bezpośredniego dostępu
mieszkańców do szkolnictwa
ponadpodstawowego - potrzeba analizy
utworzenia szkoły średniej w gminie
Komorniki

Kapitał społeczny i instytucjonalny
 Zintegrowana lokalna społeczność w
 Słaba integracja nowych mieszkańców z
gronie sąsiadów i dłużej zamieszkujących
lokalną społecznością (traktowanie
mieszkańców oraz wokół szkół
Gminy wyłącznie jako sypialni)
 Działające organizacje pozarządowe
chętne do współpracy z samorządem
 Wysoka aktywność seniorów

strona 10

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI 2021-2030

Finanse samorządowe
 Stały wzrost dochodów Gminy w
wartościach nominalnych oraz w
przeliczeniu na 1 mieszkańca
 Wysokie dochody z udziałów w
podatkach budżetu Państwa z PIT i CIT
 Wysoki poziom dochodów własnych –
większa swoboda budżetowa
 Relatywnie niskie zadłużenie
 Wysoki udział wydatków inwestycyjnych
 Budżet obywatelski

 Szanse
 Możliwość pozyskania środków
pomocowych (zwłaszcza w obliczu
dostępności środków unijnych z
Funduszu Odbudowy oraz w nowej
perspektywie finansowej 2021-2027)
 Dalszy napływ zewnętrznego kapitału i
inwestorów oraz rozwój obecnych firm
 Rosnąca współpraca międzysektorowa:
samorząd – organizacje pozarządowe
 Rozwój świadomości społecznej i
obywatelskiej
 Współpraca w ramach Aglomeracji
Poznańskiej
 Rosnące zainteresowanie
społeczeństwa różnymi formami
spędzania wolnego czasu, turystyką
 Rozwój oddolnych inicjatyw
społecznych
 Rozwój nowoczesnych technologii
umożliwiający „odprzestrzennienie”
rozwoju

 Dotacje celowe oraz subwencje z
budżetu Państwa nieadekwatne do
zadań zleconych do realizacji,
szczególnie oświatowych
 Bardzo duże potrzeby inwestycyjne
związane ze zbyt dynamicznym
rozwojem demograficznym Gminy
(drogownictwo, infrastruktura
oświatowa, rekreacyjna, wodnościekowa, itd.)
 Niski poziom pozyskiwanych funduszy
zewnętrznych, w tym przede wszystkim z
funduszy UE

 Zagrożenia
 Epidemia koronawirusa COVID-19 i jej
wielokierunkowe skutki (gospodarcze,
społeczne, oświatowe, itd.)
 Problemy demograficzne – nadmierny
przyrost mieszkańców i związane z tym
potrzeby zmiany priorytetów
inwestycyjnych (np. potrzeba budowy
nowej szkoły)
 Postępujący spadek opłacalności
produkcji rolnej
 Ograniczone środki finansowe na
realizację zwiększonych zadań
samorządów (zlecanie przez Państwo
zadań bez pełnego pokrycia kosztów)
 Zmiany polityki fiskalnej Państwa,
powodujące uszczuplenie dochodów lub
zwiększenie kosztów samorządów
(wzrost składek ZUS, obniżenie
podatków dla młodych osób, obniżenie
PIT, wzrost płacy minimalnej, podwyżki
dla nauczycieli)
 Chaos prawny, przede wszystkim w
sferze zagospodarowania
przestrzennego
 Nie egzekwowanie przez nadzór
budowlany treści MPZP
 Degradacja środowiska przez człowieka
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Podsumowanie i wnioski końcowe:
Z przedstawionych wyżej danych wynika, że:
Największe atuty Gminy to:
 korzystne położenie komunikacyjne,
 prężny rozwój społeczno-gospodarczy Gminy w ostatnich latach, spowodowany wieloma
czynnikami, w tym przede wszystkim korzystnym położeniem, przedsiębiorczością
mieszkańców, aktywną działalnością samorządu i dostępnością terenów inwestycyjnych.
Nie bez znaczenia dla atrakcyjności zamieszkania na terenie Gminy są jej liczne walory
przyrodnicze. Na uwagę zasługuje duża aktywność społeczna mieszkańców, skutkująca
zarówno wieloma przedsięwzięciami, jak i wysokimi oczekiwaniami w stosunku do władz
Gminy, co z kolei przekłada się na coraz szerszą ofertę spędzania wolnego czasu. Kolejny
istotny atut Gminy to dobre wyposażenie w infrastrukturę komunalną, będącą warunkiem
prowadzenia działalności gospodarczej, jak i podstawowym wymogiem cywilizacyjnym.
Jeżeli chodzi o słabe strony (problemy)
to największe znaczenie ma wciąż potrzeba rozwoju sieci drogowej i okołodrogowej (ścieżki
pieszo-rowerowe, oświetlenie). Inne podstawowe istotne problemy to przepełnienie
placówek oświatowych, nierównomierny rozwój Gminy i miejscami „bałagan” przestrzenny.
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Badając sytuację gminy Komorniki i odnosząc ją do skali powiatu poznańskiego oraz kraju w
ciągu ostatnich kilkunastu lat, należy podkreślić występujące tu bardzo pozytywne tendencje
rozwojowe – wzrost liczby mieszkańców, wysoki dodatni przyrost naturalny, wzrost
przedsiębiorczości, a z drugiej strony - spadek bezrobocia oraz spadek liczby osób
korzystających ze świadczeń społecznych. Gmina Komorniki jest jedną z najszybciej
rozwijających się gmin w kraju, zarówno pod względem demograficznym, jak i gospodarczym.
W ślad za nowymi mieszkańcami oraz przedsiębiorstwami, dynamicznie rosną dochody
budżetu Gminy.
Z drugiej strony, rolą samorządu jest
zapewnienie wysokiej jakości usług, przede
wszystkim w postaci infrastruktury
drogowej,
wodno-kanalizacyjnej,
oświatowej,
czy
też
rekreacyjnej.
Niezbędne jest więc podejmowanie działań
niesłychanie
kosztownych
zarówno
w momencie ponoszenia nakładów
inwestycyjnych, jak i w kolejnych latach
w bieżącym utrzymaniu.
Utrzymujący się przy tym wysoce
proinwestycyjny charakter budżetu gminy
Komorniki stwarza jednak bardzo dobrą
perspektywę dla rozwoju Gminy.

W kolejnych latach największym wyzwaniem dla Gminy będzie nadal realizacja działań
związanych z dynamicznym przyrostem liczby mieszkańców, czyli przede wszystkim
inwestowanie w infrastrukturę oświatową i drogową, jak również w coraz większym stopniu
ze zwiększającą się liczbą starszych mieszkańców Gminy.
Bardzo ważną kwestią jest też takie ukierunkowanie przestrzenne rozwoju gospodarczego,
aby nie zakłócał on funkcji społecznych (przede wszystkim mieszkaniowych) gminy Komorniki.
Można przewrotnie powiedzieć, iż Gmina jest „ofiarą” swojego sukcesu. Gwałtowny przyrost
liczby mieszkańców oraz przedsiębiorstw sprawia, iż ceną rozwoju jest mniejszy spokój, tłok,
korki, rozczarowanie osób, które zamieszkują Gminę od dłuższego czasu (a nawet nowych
mieszkańców) i chciałby spokoju, zbyt duże zagęszczenie budownictwa mieszkaniowego, mało
zieleni na terenach zurbanizowanych, zbyt duża gęstość zaludnienia powodująca problemy
komunikacyjne i społeczne. Na powyższe problemy nakłada się konieczność ponoszenia przez
Gminę wysokich wydatków rozwojowych.
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Bardzo istotna jest przynależność gminy Komorniki do tzw. Miejskich Obszarów
Funkcjonalnych Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Wiele korzyści przynosi choćby
wspólne planowanie komunikacji publicznej (autobusowej oraz kolejowej), czy inne działania
zaspokajające potrzeby ponadgminne mieszkańców (np. ochrona środowiska, turystyka).
Niestety, mieszkańcy Poznania i innych gmin kojarzą Komorniki raczej z węzłów drogowych
i hal magazynowych, a nie aktywności społecznej.
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2. CELE STRATEGICZNE, KIERUNKI DZIAŁAŃ ORAZ OCZEKIWANE REZULTATY
2.1.

Struktura Strategii

Opracowana Strategia jest dokumentem o wyrazistej, logicznej strukturze.
Najważniejszym, wyjściowym elementem jest wizja Gminy, która określa pożądany przez
mieszkańców jej wizerunek w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, czyli jest swoistym
„zdjęciem” Gminy.
Kolejnym elementem jest misja rozwoju Gminy, która określa, jaki powinien być kierunek
rozwoju Gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety samorządu
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 stanowi wizja. Następnie wyróżniono niższe poziomy planowania:
Rysunek 1. Układ strategii2

WIZJA
MISJA

CELE
PROGRAMY
PROJEKTY
Następnym, po misji poziomem, planowania są cele strategiczne. Definiują kierunki rozwoju
Gminy, jednocześnie pozwalają na zachowanie jasnego podziału Strategii, grupując
poszczególne programy i projekty. Ich realizacja w przyjętej perspektywie czasowej powinna
2

Źródło wszystkich rysunków, tabel i wykresów w dokumencie strategii to opracowania własne
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doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju Gminy, określonego w jej wizji. Z kolei
programy strategiczne są „tematami” działań, których wykonanie powoduje osiągnięcie
określonych celów. Programy strategiczne grupują projekty, związane tematycznie
z poszczególnymi dziedzinami życia, czy działania samorządu. Projekty realizacyjne to już
konkretne przedsięwzięcia, najłatwiej mierzalne przy wdrażaniu Strategii. Projekty te zostały
w niniejszym dokumencie szczegółowo rozpisane. Każdy projekt opatrzono opisem, w którym
przedstawiono uzasadnienie jego wyboru oraz inne, ważne dla jego realizacji, informacje.
Dodatkowo dla projektów opracowano zestaw niezbędnych danych, obejmujących przede
wszystkim zadania, 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 daty realizacji poszczególnych zadań.
W pracy nad wszystkimi powyższymi elementami Strategii uwzględniono wymagania
pryncypiów zarządzania strategicznego, które składa się z czterech zasadniczych faz działania:

Kluczowym elementem w przygotowaniu Strategii rozwoju jest planowanie, ale o sukcesie
realizacji planu decyduje sposób jego wdrożenia. Ponieważ większość problemów, związanych
z realizacją 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 programów i projektów realizacyjnych, ułatwiający
zrozumienie ich zasadności.

Należy podkreślić, że Strategia jest tzw. planem maksymalnym, to znaczy obejmuje ona
zdecydowaną większość przedsięwzięć, jakie mieszkańcy chcieliby, aby były
zrealizowane do 2030 roku – aby tak się stało, muszą być w pełni spełnione wszystkie
warunki, związane z pozyskaniem środków własnych, środków zewnętrznych oraz
z wykorzystaniem zdolności technicznych i organizacyjnych.
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W rzeczywistości cele, zapisane w Strategii, nigdy nie są osiągnięte dokładnie
w takim zakresie, w jakim są za pierwszym razem zaplanowane, bowiem w ciągu wielu
lat realizacji przedsięwzięć strategicznych zmienia się zarówno samorząd, jak i jego
otoczenie – pojawiają się nowe koncepcje, wyzwania, oczekiwania i możliwości, których
konsekwencją jest zmiana lub nawet zaniechanie części pierwotnych planów, a w ich
miejsce wprowadzane są inne.
2.2.

Wizja Gminy

Wizja gminy określa pożądany przez mieszkańców obraz (wizerunek gminy) w perspektywie
najbliższych kilkunastu lat, czyli jest swoistym „zdjęciem” gminy, pokazującym, jak powinna
ona docelowo wyglądać, jakie funkcje spełniać.
Wypracowana podczas spotkań z przedstawicielami różnych środowisk, wizja gminy
Komorniki brzmi następująco:

Gmina Komorniki to miejsce o wysokiej jakości życia dzięki:
□ estetycznej i uporządkowanej przestrzeni oraz atrakcyjnemu
położeniu na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego
□ bogatej ofercie usług społecznych dla wszystkich grup
mieszkańców

□ aktywnej, zintegrowanej społeczności.
Powyższa wizja wskazuje na to, że gmina Komorniki ma być przede wszystkim dogodnym
miejscem do życia, pracy i wypoczynku dla obecnych i przyszłych mieszkańców, mającą wiele
do zaoferowania lokalnej społeczności i przyjezdnym. Jednocześnie Komorniki pragną być
gminą silną gospodarczo i otwartą komunikacyjnie.
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2.3.

Misja Gminy

Misja określa, jakie są priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb
mieszkańców. Jest ona sentencją, która najlepiej ujmuje główne, planowane kierunki działania
samorządu, jest także najlepszym podsumowaniem całego opracowywanego planu
strategicznego.
Uzgodniona podczas konsultacji misja gminy Komorniki brzmi następująco (nie uległa ona
zmianie w stosunku do Strategii Rozwoju z 2013 roku):

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się gminą, atrakcyjnie położoną w obrębie
Aglomeracji Poznańskiej
Określony w wizji stan docelowy naszej Gminy – przyjazne miejsce do życia, pracy
i wypoczynku – pragniemy osiągnąć w szczególności poprzez:
□ rozbudowę infrastruktury komunalnej, w szczególności drogowej, z
poszanowaniem środowiska naturalnego
□ dbałość o wykształcenie naszych mieszkańców
□ rozwój oferty spędzania wolnego czasu - kultury, sportu i rekreacji
□ stwarzanie dobrych warunków dla rozwoju gospodarczego
□ zapewnianie mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych oraz

usług społecznych
□ kreowanie atrakcyjnego wizerunku Gminy na zewnątrz
W tak sformułowanej misji można wyróżnić kilka ważnych zagadnień. Pierwsze zdanie
wskazuje lokalizację Gminy na mapie kraju. Ważne jest zaznaczenie położenia w obrębie
najważniejszej aglomeracji w zachodniej części Polski.
Drugie zdanie precyzuje zapisy wizji Gminy – wskazuje na główne sposoby osiągnięcia
pożądanego, docelowego stanu, poprzez dbałość o rozwój osobisty mieszkańców (oświata,
pomoc społeczna, aktywność społeczna), rozwój wielu form wypoczynku, otwartość
na inwestorów. Bardzo ważny jest ostatni element misji – tworzenie atrakcyjnego wizerunku
Komornik – gminy nowoczesnej, dobrze zarządzanej, mającej wiele do zaoferowania zarówno
inwestorom, jak i lokalnej społeczności i przyjezdnym.
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2.4.

Cele strategiczne

W rezultacie przeprowadzonych badań ankietowych, wywiadów z opiniotwórczymi
mieszkańcami Gminy oraz konsultacji z szerokim gronem pracowników Urzędu Gminy
i podległych jednostek, radnych oraz przedstawicieli innych instytucji, sformułowano dwa
strategiczne cele rozwoju gminy Komorniki. Bazują one na zidentyfikowanych wcześniej
uwarunkowaniach rozwojowych Gminy (a więc przede wszystkim posiadanych wewnętrznych
atutach i pojawiających się w otoczeniu szansach, ale także uwzględniając najistotniejsze
wewnętrzne problemy i zewnętrzne zagrożenia) i wytyczają główne kierunki jej dalszego
rozwoju. Realizacja celów, w perspektywie objętej niniejszym planem, powinna w znacznym
stopniu przybliżyć osiągnięcie pożądanego stanu rozwoju Gminy, określonego w jej wizji.
Strategiczne cele rozwoju Gminy są następujące:

1
2

• Rozbudowa infrastruktury wobec potrzeb rozwoju
demograficznego i gospodarczego Gminy
• Usługi dla wysokiej jakości życia mieszkańców

Cele te bezpośrednio nawiązują do wizji i misji rozwoju Gminy. Do ich osiągnięcia będzie
prowadziła realizacja konkretnych projektów strategicznych, szczególnie tych związanych
z poprawą technicznych i społecznych warunków życia. Tym samym będzie następowało
stopniowe, konsekwentne przybliżanie się do osiągnięcia pożądanego statusu rozwoju Gminy,
określonego w jej wizji. Plan strategiczny w rozumieniu jego twórców - przedstawicieli
społeczności lokalnej - nie jest bowiem tylko ogólnym zestawieniem mało realnych do
zrealizowania życzeń, lecz dokumentem zawierającym listę zadań do wykonania
i określającym czas ich realizacji, która, od momentu zatwierdzenia przez Radę Gminy, stanie
się podstawą pracy wszystkich pracowników samorządu.
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2.5.

Programy i projekty

Podczas sporządzania listy programów i projektów strategicznych kierowano się poniższymi
założeniami:
1) Wybrane, proponowane projekty spełniają najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnej,
wyrażone w treści celów strategicznych, takie jak:
 zapewnienie dogodnych i bezpiecznych warunków życia na terenie Gminy,
 zapewnienie bytowania w uporządkowanym i dobrze zarządzanym otoczeniu,
 wspieranie rozwoju gospodarczego,
 wspieranie rozwoju osobistego mieszkańców i zapewnienie dobrych warunków
do odpoczynku.
2) Wybrane projekty mogą być związane z obligatoryjnymi, bieżącymi zadaniami samorządu,
ale nie ograniczają się tylko do takich zadań.
Zaproponowane zostały również kryteria, które automatycznie predysponowały projekt
do włączenia do Strategii:
a) projekt wpisuje się w strategię Metropolii Poznań,
b) projekt jest już rozpoczęty lub przygotowana jest dokumentacja techniczna.

Poniżej przedstawiono zestawienie programów i projektów strategicznych:
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Cel strategiczny 1.
Rozbudowa infrastruktury wobec potrzeb
rozwoju demograficznego i gospodarczego Gminy

Program 1.1. Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie Gminy oraz ochrona środowiska
1.1.1. Aktualizacja i tworzenie nowych MPZP
1.1.2. Wykupy gruntów i nieruchomości dla potrzeb infrastruktury komunalnej
1.1.3. Estetyzacja Gminy
1.1.4. Ochrona środowiska
Program 1.2. Modernizacja układu drogowego i komunikacji zbiorowej
1.2.1. Budowa i remonty dróg oraz infrastruktury okołodrogowej
1.2.2. Rozwiązanie problemów komunikacyjnych na granicy z Poznaniem w Plewiskach
1.2.3. Zwiększenie wykorzystania komunikacji publicznej
Program 1.3. Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego
1.3.1. Rozbudowa systemu dostarczania wody oraz odbioru ścieków
Program 1.4. Rozwój bazy lokalowej szkolnictwa
1.4.1. Program rozwoju infrastruktury oświatowej
1.4.2. Budowa i remonty bazy lokalowej i sportowej oświaty
Program 1.5. Rozwój bazy lokalowej kultury, sportu i rekreacji
1.5.1. Budowa i remonty bazy lokalowej kultury
1.5.2. Budowa i remonty bazy lokalowej sportu i rekreacji
Cel strategiczny 2.
Usługi dla wysokiej jakości życia mieszkańców

Program 2.1. Sprawne zarządzanie Gminą
2.1.1. Poprawa jakości obsługi mieszkańców i efektywności działań Urzędu Gminy
2.1.2. Promocja produktów i usług lokalnych
Program 2.2. Wzmocnienie wspólnoty mieszkańców
2.2.1. Aktywizowanie różnych grup społecznych na terenie Gminy
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Program 2.3. Kultura, sport i rekreacja
2.3.1. Rozwój oferty kulturalnej
2.3.2. Rozwój oferty ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w obiektach
gminnych
Program 2.4. Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo
2.4.1. Poprawa dostępności opieki zdrowotnej oraz promowanie zdrowego trybu życia
2.4.2. Poprawa bezpieczeństwa publicznego
2.4.3. Pomoc społeczna.

Szczegółowe informacje dotyczące każdego z planowanych do realizacji projektów, wraz z
rozpisaniem na konkretne zadania, jednostki odpowiedzialne, przybliżony okres realizacji,
przybliżone koszty oraz wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań, zawarto w
poniższych tabelach.
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 1.1.1.

Nazwa
programu

Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie Gminy

Nazwa
projektu

Aktualizacja i tworzenie nowych MPZP

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca
Beneficjenci

oraz ochrona środowiska

Numer
program
u
Numer
projektu

1.1.

1.1.1.

Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy,
zapewnienie terenów pod przyszłe inwestycje publiczne i prywatne,
ochrona środowiska
Urząd Gminy
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie
Mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

Czas realizacji

1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz
opracowanie/zmiana
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego – zrównoważone planowanie przestrzenne ze
szczególnym naciskiem na:

przeznaczanie terenów pod inwestycje publiczne, np. szkoły

planowanie stref inwestycyjnych z dojazdem głównymi drogami

ograniczenie intensywności zabudowy mieszkaniowej

zwiększanie powierzchni terenów zielonych

zwiększanie liczby miejsc parkingowych

tworzenie wyraźnych granic (np. pasy zieleni) między terenami
mieszkaniowymi i przemysłowymi

ochronę gruntów rolnych i leśnych w planach zagospodarowania
przestrzennego
2. Tworzenie nowych MPZP

2021-2030

2021-2030

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań




Powierzchnia terenów przeznaczonych pod inwestycje na terenie Gminy - 32 ha
Odsetek powierzchni Gminy objętej MPZP – sukcesywne zwiększanie
Odsetek terenów zielonych w powierzchni Gminy - 0,004

Koszt realizacji projektu
Koszt uzależniony od realizowanych zadań –
ustalany rocznie (2021 r. – około 350 tys. zł)

Źródła finansowania
Budżet Gminy Komorniki
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI 2021-2030

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 1.1.2.
Nazwa
programu

Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie Gminy

Nazwa
projektu

Wykupy gruntów i nieruchomości dla potrzeb
infrastruktury komunalnej

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca
Beneficjenci

oraz ochrona środowiska

Numer
program
u
Numer
projektu

1.1.

1.1.2.

Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy,
zapewnienie terenów pod przyszłe inwestycje publiczne,
ochrona środowiska
Urząd Gminy
Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie
Mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

Czas realizacji

1. Pozyskiwanie terenów na cele inwestycyjne (wykupy gruntów i
nieruchomości)

2021-2030

2. Regulacja stanu prawnego dla potrzeb infrastruktury komunalnej

2021-2030

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań


Powierzchnia terenów przeznaczonych pod inwestycje na terenie Gminy – 7 ha rocznie

Koszt realizacji projektu
Zadanie nr 1 – koszt uzależniony od
realizowanych zadań – ustalany rocznie (około
1,0 mln zł/rok)
Zadanie nr 2 – koszt uzależniony od
realizowanych zadań – ustalany rocznie (około
3,7 mln zł/rok)

Źródła finansowania
Budżet Gminy Komorniki
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI 2021-2030

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 1.1.3.
Nazwa
programu

Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie Gminy

Nazwa
projektu

Estetyzacja Gminy

oraz ochrona środowiska

Numer
program
u
Numer
projektu

Cel realizacji
projektu

Uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy,
ochrona środowiska

Jednostka
koordynująca

Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie
Mieszkańcy i inwestorzy

Zadania

1.1.

1.1.3.

Przedsiębiorcy
mieszkańcy

Czas realizacji

1. Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie Gminy

2021-2030

2. Tworzenie „przestrzeni społecznych” z małą architekturą

2021-2030

3. Estetyzacja wizualna (m.in. ład „reklamowy”) - zapisy dotyczące reklam w
miejscowych planach zagospodarowania lub wdrażanie ustawy
krajobrazowej
4. Stworzenie w Komornikach miejsca „Centrum – Rynek” z lokalami na
drobne usługi/handel

2021-2030

2021-2030

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań





Zwiększanie / przyrost terenów / doposażenie istniejących przestrzeni społecznych/ placów
zabaw/ terenów rekreacyjnych – 1 nowe miejsce na rok
Liczba nowych nasadzeń drzew – 2.000 szt.
Liczba nowych nasadzeń krzewów ozdobnych – 3.000 szt.
Odsetek terenów przeznaczonych w miejscowych planach pod tereny zielone w
powierzchni Gminy w latach 2021-2030 - 0,004
Koszt realizacji projektu
Źródła finansowania

Zadanie nr 1 – 250 tys. zł/rok
Zadanie nr 2 – około 1,2 mln zł
Zadanie nr 4 – około 2 mln zł

Budżet Gminy Komorniki
Przedsiębiorcy
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI 2021-2030

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 1.1.4.
Nazwa
programu

Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie Gminy

Nazwa
projektu

Ochrona środowiska

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

oraz ochrona środowiska

Numer
program
u
Numer
projektu

1.1.

1.1.4.

Poprawa jakości życia mieszkańców, zmniejszenie stopnia antropopresji,
poprawa stanu powietrza
Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie
Mieszkańcy i inwestorzy

Zadania

Przedsiębiorcy
mieszkańcy

Czas realizacji

1. Edukacja ekologiczna społeczności Gminy (kampanie informacyjne
wraz wskazaniem źródeł dofinansowania inwestycji prywatnych):
 niska emisja
 energia ze źródeł odnawialnych
 racjonalna gospodarka odpadami
 retencja – zatrzymywanie wód opadowych
 promowanie transportu publicznego

2021-2030

2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
(wraz z instalacją fotowoltaiki)

2021-2030

3. Termomodernizacja budynków prywatnych i firmowych
(w tym wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła
ciepła oraz instalacja fotowoltaiki)

2021-2030

4. Wymiana oświetlenia drogowego na energooszczędne

2021-2030

5. Zatrzymywanie wód opadowych na terenach publicznych oraz
prywatnych (m.in. program Moja Woda)

2021-2030

6. Masowe akcje sprzątania, typu Dzień Ziemi, sprzątanie świata

2021-2030

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań



Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych termodernizacji – 4
Liczba budynków użyteczności publicznej z zainstalowaną fotowoltaiką – 7
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI 2021-2030






Źródła ciepła spełniające normy emisyjne – 100% (stworzenie centralnej ewidencji źródeł
ciepła i emisyjności budynków)
Oprawy oświetlenia drogowego typu LED - 100%
Wskaźniki zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy:
- pyły zawieszone PM2,5 : 0-12 µg/m3
- pyły zawieszone PM10 : 0-20 µg/m3
Instalacja fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej – 100% obiektów
Zbiorniki na wodę deszczową na posesjach prywatnych – minimum 30% posesji (ewidencja)
Koszt realizacji projektu

Zadanie nr 1 – ok. 100 tys. zł
Zadanie nr 2 - 3 mln zł (2 mln OZE budynki
użyteczności publicznej, 1mln
termomodernizacja)
Zadanie nr 3 - 7 mln zł (wymiana pieców dofinasowanie bud. mieszkalnych – 2 mln zł, OZE
– dofinansowanie budynków mieszkalnych 5 mln
zł)
Zadanie nr 4 – ok. 1,7 mln zł
Zadanie nr 5 - ok. 5 mln zł (zbiorniki retencyjne)

Źródła finansowania
Fundusze zewnętrzne (UE,
WFOŚiGW, NFOŚiGW)
Budżet Gminy Komorniki
Przedsiębiorcy
Mieszkańcy
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI 2021-2030

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 1.2.1.
Nazwa
programu
Nazwa
projektu
Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Modernizacja układu drogowego
i komunikacji zbiorowej
Budowa i remonty dróg oraz infrastruktury
okołodrogowej

Numer
program
u
Numer
projektu

1.2.

1.2.1.

Poprawa warunków zamieszkania i przejazdu przez Gminę, poprawa
bezpieczeństwa drogowego
Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące
w projekcie

Powiat
Poznański
Województwo
Wielkopolskie

Mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

1. Realizacja Programu Budowy Dróg Gminnych (wraz z chodnikami i
ścieżkami rowerowymi przy drogach gminnych)
2. Aktualizacja Programu Budowy Dróg Gminnych

Czas realizacji
2021-2025
2025-2030
2021

3. Wsparcie modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich wraz z
infrastrukturą okołodrogową

2021-2030

4. Rozwój systemu ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych:
 Komorniki - Szreniawa
 Komorniki – Plewiska
 Komorniki – Puszczykowo (tzw. greizerówka)
 Komorniki – Głuchowo
 Szreniawa – Rosnowo
5. Rozwój systemu ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich:
 Szreniawa-Rosnówko

2022-2025

2021

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań





Liczba km modernizowanych i zbudowanych dróg i ulic – 50 km
Liczba km modernizowanych i zbudowanych ścieżek rowerowych i ciągów pieszorowerowych – 20 km
Liczba km kanalizacji deszczowej – 45 km
Liczba nowych lamp ulicznych – 500 szt.
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI 2021-2030
Koszt realizacji projektu
Zadanie nr 1: ok. 150 mln zł
Zadanie nr 3: 5 mln zł
Zadanie nr 4:
Komorniki-Szreniawa na 2021 – 165 tys. zł (udział
Gminy Komorniki), pozostałe zadania ok. 3 mln zł
Zadanie nr 5: ok. 1,5 mln zł

Źródła finansowania
Fundusze zewnętrzne (UE)
Budżet Gminy Komorniki
Budżet Powiatu Poznańskiego
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI 2021-2030

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 1.2.2.

Nazwa
programu
Nazwa
projektu
Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Modernizacja układu drogowego
i komunikacji zbiorowej
Rozwiązanie problemów komunikacyjnych
na granicy z Poznaniem w Plewiskach

Numer
program
u
Numer
projektu

1.2.

1.2.2.

Poprawa warunków zamieszkania, poprawa połączenia drogowego z
Poznaniem, poprawa bezpieczeństwa drogowego
Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Miasto
Poznań
Powiat
Poznański
Gmina
Dopiewo

Mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

Czas realizacji

1. Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w
miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20 (Plewiska – przejazd pod
torami, parking buforowy, węzeł komunikacyjny)

2021-2023

2. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach
(wiadukt) wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za
likwidację przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Kolejowej

2021-2023

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań




Dwa nowe obiekty: wiadukt w ul. Kolejowej i tunel w ul. Grunwaldzkiej
Skrócenie czasu dojazdu do Poznania
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych
Koszt realizacji projektu

Zadanie nr 1 - cała wartość zadania – około 100
mln zł
Część przypadająca na Gminę Komorniki – około
11 mln zł w latach 2021-2023
Zadanie nr 2 – 19 mln zł (część przypadająca na
Gminę Komorniki ok. 12 mln zł)

Źródła finansowania
Fundusze UE w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 (Działanie 3.3 Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska)
Budżet Gminy Komorniki
Budżet Powiatu Poznańskiego
Budżet Miasta Poznań
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI 2021-2030

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 1.2.3.
Nazwa
programu
Nazwa
projektu

Modernizacja układu drogowego
i komunikacji zbiorowej
Zwiększenie wykorzystania komunikacji publicznej

Numer
program
u
Numer
projektu

1.2.

1.2.3.

Cel realizacji
projektu

Poprawa warunków zamieszkania, poprawa połączenia z Poznaniem,
poprawa bezpieczeństwa drogowego, ochrona środowiska

Jednostka
koordynująca

Urząd Marszałkowski
ZTM Poznań

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Gmina
Komorniki
Metropolia
Poznań

Mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

Czas realizacji

1. Rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej:
Stacje na terenie Gminy Komorniki: Wiry, Szreniawa, Rosnówko
Stacje w pobliżu Gminy Komorniki: Poznań Junikowo, Poznań Górczyn,
Palędzie, Luboń (dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej)

2021-2023

2. Budowa węzła przesiadkowego w Szreniawie oraz zakup autobusu

2021-2022

3. Systematyczna wymiana taboru gminnej komunikacji autobusowej

2021-2030

4. Weryfikacja i usprawnianie połączeń gminnej komunikacji
autobusowej
5. System automatycznej wypożyczalni rowerów w Plewiskach (wynajem)

2021-2030
2021-2022

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań






Zwiększenie liczby połączeń kolejowych i autobusowych do Poznania
Liczba parkingów przy stacjach PKM – 3 szt.
Transport publiczny – 70% taboru autobusowego typu hybryda/pojazdy elektryczne
Wypożyczalnie rowerów - minimum 1 wypożyczalnia na każde sołectwo w gminie
Liczba pasażerów komunikacji autobusowej na terenie Gminy Komorniki - ok. 1,35 mln
osób (2020), planowane przekroczyć 2,5 mln do 2030 r.
Koszt realizacji projektu

Zadanie nr 1 – ok. 200 tys. zł rocznie
Zadanie nr 2 – około 2,3 mln zł
Zadanie nr 3 – około 40 mln zł
Zadanie nr 4 – około 5 mln zł
Zadanie nr 5 – około 130 tys. zł rocznie

Źródła finansowania
Fundusze UE
Budżet Gminy Komorniki
Budżet Powiatu Poznańskiego
Budżet Miasta Poznań
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI 2021-2030

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 1.3.1.

Nazwa
programu
Nazwa
projektu

Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego

Rozbudowa systemu dostarczania wody
oraz odbioru ścieków

Numer
program
u
Numer
projektu

1.3.

1.3.1.

Cel realizacji
projektu

Zapewnienie odbiorcom z terenu Gminy dostaw wody o prawidłowych
parametrach, ochrona środowiska

Jednostka
koordynująca

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie
Mieszkańcy i inwestorzy

Zadania

Gmina
Komorniki

Czas realizacji

1. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej zgodnie z potrzebami
rozwoju Gminy
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody

2021-2030

3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z potrzebami rozwoju
Gminy
4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łęczycy/ analiza konieczności
budowy drugiej oczyszczalni ścieków w nowej lokalizacji

2021-2030

2021-2030

2021-2025

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań










Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 53 km (2021: Długość sieci wodociągowej
eksploatowanej przez PUK Komorniki – 170,58 km)
Liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody - 4 szt.
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 44 km (2021: Długość sieci kanalizacji
sanitarnej eksploatowanej przez PUK Komorniki - 141,56 km)
Rozbudowa oczyszczalni ścieków – zwiększenie przepustowości oczyszczalni
Przepustowość oczyszczalni – zwiększenie (2021: Przepustowość oczyszczalni ścieków –
18.327m3/d)
Liczba odbiorców usług dostaw wody – 2021: 13.628 szt. planowane w 2030 r.- ok. 18.000
Liczba odbiorców usług odbioru ścieków – 2021: 12.780 szt. planowane w 2030r.- ok. 16.000
Wskaźnik zwodociągowania Gminy – 2021: 98%, planowane w 2030r. – 98%
Wskaźnik skanalizowania Gminy – 2021: 83%, planowane w 2030 r. – 90%
Koszt realizacji projektu
Źródła finansowania

Zadanie nr 1 – 13,43 mln zł
Zadanie nr 2 – 1,78 mln zł
Zadanie nr 3 – 4,40 mln zł
Zadanie nr 4 – 11,28 mln zł

Fundusze UE
Budżet PUK
Budżet Gminy Komorniki
NFOŚiGW, WFOŚiGW
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI 2021-2030

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 1.4.1.
Nazwa
programu
Nazwa
projektu
Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Rozwój bazy lokalowej szkolnictwa

Program rozwoju infrastruktury oświatowej

Numer
program
u
Numer
projektu

1.4.

1.4.1.

Dostosowanie bazy oświatowej do potrzeb rozwoju Gminy Komorniki

Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie
Mieszkańcy

Zadania

Szkoły
Przedszkola
Przedsiębiorcy

Czas realizacji

1. Stworzenie planu rozwoju i optymalizacji infrastruktury oświatowej
 analiza demograficzna
 analiza obwodów
 analiza finansowa
 zabezpieczenie terenów pod nowe obiekty oświatowe

2021-2023

2. Analiza zasadności utworzenia szkoły ponadpodstawowej na terenie
Gminy Komorniki

2021-2022

3. Analiza możliwości utworzenia szkoły muzycznej (lub filii) na terenie
Gminy Komorniki
4. Utworzenie oddziałów integracyjnych w placówkach oświatowych
Gminy Komorniki

2021-2022

5. Wsparcie powstania poradni psychologiczno-pedagogicznej na terenie
Gminy Komorniki

2021-2023

2022-2023

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań




Przygotowane dokumenty strategiczne dot. infrastruktury edukacyjnej
Liczba uczniów w klasach integracyjnych
Liczba korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznej
Koszt realizacji projektu
Źródła finansowania

Zadanie nr 5: 50.000 / rok + bezpłatne użyczenie
pomieszczenia w budynku OPS – ok. 3.700 zł
rocznie

Budżet Gminy Komorniki
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI 2021-2030

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 1.4.2.

Nazwa
programu
Nazwa
projektu
Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Rozwój bazy lokalowej szkolnictwa

Budowa i remonty bazy lokalowej i sportowej
oświaty

Numer
program
u
Numer
projektu

1.4.

1.4.2.

Poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa dzieci,
poprawa warunków z zakresu kultury fizycznej
Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie
Mieszkańcy i inwestorzy

Zadania

Szkoły
Przedszkola

Czas realizacji

1. Współpraca z inwestorami prywatnymi w zakresie bazy wychowania
przedszkolnego (m.in. Wiry)

2021-2030

2. Budowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Wirach

2021-2023

3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach

2021-2023

4. Budowa sali gimnastycznej przy rozbudowanej Szkole Podstawowej w
Chomęcicach
5. Modernizacja SP 1 Plewiska

2021-2023

6. Realizacja Programu rozwoju infrastruktury edukacyjnej

2023-2030

2022-2023

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań



Liczba nowych i zmodernizowanych budynków oświatowych – 4
Wzrost odsetka dzieci w wieku 2,5-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym
Koszt realizacji projektu

Zadanie nr 2 – około 19,5 mln zł w latach 20212022
Zadanie nr 3 – około 12,4 mln zł
Zadanie nr 4 – około 14 mln zł
Zadanie nr 5 - 0,5 mln

Źródła finansowania
Budżet Gminy Komorniki
Fundusze UE
Fundusze z budżetu państwa
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI 2021-2030

KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 1.5.1.
Nazwa
programu
Nazwa
projektu
Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Beneficjenci

Rozwój bazy lokalowej kultury, sportu i rekreacji

Budowa i remonty bazy lokalowej kultury

Numer
program
u
Numer
projektu

1.5.

1.5.1.

Zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do nowoczesnej infrastruktury
spędzania czasu wolnego, poprawa warunków w zakresie kultury i życia
publicznego mieszkańców gminy
Urząd Gminy
Inne podmioty,
Centrum
uczestniczące w
Tradycji i
projekcie
Kultury Gminy
Komorniki
Mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

Czas realizacji

1. Przebudowa i modernizacja Domu Kultury w Szreniawie

2023

2. Przebudowa i adaptacja budynku "Organistówki" w Komornikach przy
ulicy Kościelnej
3. Modernizacja Domu Kultury "Dworek" w Głuchowie
4. Budowa amfiteatru w Komornikach na 500-600 osób

2022-2023
2021
Po roku 2025

5. Adaptacja dawnego dworu (po Herbapolu) na miejsce spotkań
mieszkańców Plewisk

W zależności od
pozyskania
obiektu

6. Remont Filii Biblioteki Publicznej w Plewiskach

2021

7. Remont Filii Biblioteki Publicznej w Chomęcicach

2021-2025

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań


Liczba osób korzystających z infrastruktury kulturalnej – 20.000 osób/rok
Koszt realizacji projektu

Zadanie nr 1 – około 2,5 mln zł
Zadanie nr 2 – około 5,1 mln zł
Zadanie nr 3 – około 0,4 mln zł
Zadanie nr 6 – około 60 tys. zł
Zadanie nr 7 – około 50 tys. zł

Źródła finansowania
Budżet Gminy Komorniki
Fundusze UE
Fundusze z budżetu państwa
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 1.5.2.
Nazwa
programu
Nazwa
projektu
Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Rozwój bazy lokalowej kultury, sportu i rekreacji

Budowa i remonty bazy lokalowej
sportu i rekreacji

Numer
program
u
Numer
projektu

1.5.

1.5.2.

Zapewnienie mieszkańcom Gminy dostępu do nowoczesnej infrastruktury
spędzania czasu wolnego
Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

GOSiR,
Centrum
Tradycji i
Kultury Gminy
Komorniki

Mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

Czas realizacji

1. Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Plewiskach

2022-2025

2. Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o sztucznej
nawierzchni z zapleczem w Szreniawie

2021-2022

3. Budowa placów zabawowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Komorniki:
 Komorniki ul. Fiołkowa
 Komorniki ul. Wirowska/Boczna
 Komorniki ul. Wielocha
 Komorniki ul. Sienkiewicza
 Komorniki ul. Malinowa
 Rosnówko (ul. Wichrowa/ Jaskółcza)
 Boisko wielofunkcyjne Walerianowo i Szreniawa
 Budowa skateparków
 Plewiska ul. Skryta- Etap II –park
 Wiry MOR
 Komorniki – os. Zielone Wzgórze (KOWR)

2021-2030

4. Modernizacji budynku sali gimnastycznej przy ul. Jeziornej w
Komornikach

2023-2030

5. Modernizacja obiektów Orlik 2012 w Plewiskach i Wirach oraz kortów
tenisowych w Szreniawie

2022-2030

6. Zakupy stacji naprawy rowerów i tablic informacyjnych ze szlakami
rowerowymi i pieszymi.

2023-2030
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7. Zagospodarowanie terenów po KruszGeo

2022-2030

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań





Liczba osób korzystająca z infrastruktury rekreacyjno-sportowej– 15 tys. osób/rok
Liczba nowych obiektów sportu i rekreacji - 10
Liczba zmodernizowanych obiektów sportu i rekreacji - 3
Zwiększone zadowolenie z tytułu oferty sportu i rekreacji - wynik badania ankietowego
Koszt realizacji projektu

Zadanie nr 1 – około 8 mln zł
Zadanie nr 2 – około 4 mln zł
Zadanie nr 3 – w 2021- 0,5 mln zł, na kolejne lata
uzależniony od realizowanych zadań
Zadanie nr 4 - ok 70 tys.
Zadanie nr 5 - około 7 mln zł
Zadanie nr 6 - około 2,5 mln
Zadanie nr 7- około 1,2 mln

Źródła finansowania
Budżet Gminy Komorniki
Fundusze UE
Fundusze z budżetu państwa
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 2.1.1.
Nazwa
programu
Nazwa
projektu
Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Sprawne zarządzanie Gminą

Poprawa jakości obsługi mieszkańców i efektywności
działań Urzędu Gminy

Numer
program
u
Numer
projektu

2.1.

2.1.1.

Poprawa zadowolenia mieszkańców i inwestorów z jakości obsługi przez
Urząd Gminy i podległe jednostki, pozyskiwanie środków zewnętrznych
Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie
Mieszkańcy i inwestorzy

Zadania

Czas realizacji

1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Komorniki

2021-2030

2. Zwiększenie kadry, zajmującej się promocją Gminy i pozyskiwaniem
środków zewnętrznych

2021-2022

3. Stworzenie punktu informacyjnego dla organizacji pozarządowych,
mieszkańców oraz przedsiębiorców w zakresie możliwości
dofinansowania zewnętrznego

2021-2022

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań




Liczba e-usług oferowanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy - 10
Liczba osób korzystająca z infrastruktury e-urzędu – 1.000
Kwota pozyskanych środków zewnętrznych przez Gminę i jej jednostki oraz inne podmioty
Koszt realizacji projektu

Źródła finansowania
Budżet Gminy Komorniki
Fundusze UE
Fundusze z budżetu państwa
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 2.1.2.

Nazwa
programu
Nazwa
projektu
Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Sprawne zarządzanie Gminą

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości - promocja
produktów i usług lokalnych

Numer
program
u
Numer
projektu

2.1.

2.1.2.

Zwiększenie popytu na lokalne produkty

Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie
Mieszkańcy, przedsiębiorcy, rolnicy

Zadania

Mieszkańcy,
rolnicy,
przedsiębiorcy

Czas realizacji

1. Pomoc w organizacji rynku owocowo-warzywnego (targowisko)

2021-2022

2. Inwentaryzacja produktów i usług lokalnych

2021-2030

3. Promocja produktów i usług lokalnych

2022-2030

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań


Liczba realizowanych inicjatyw promocji produktów i usług lokalnych - 5

Koszt realizacji projektu

Źródła finansowania
Budżet Gminy Komorniki
Fundusze UE
Fundusze z budżetu państwa
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 2.2.1.

Nazwa
programu
Nazwa
projektu
Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Wzmocnienie wspólnoty mieszkańców

Aktywizowanie różnych grup społecznych na terenie
Gminy, rozwój partnerstw międzysektorowych

Numer
program
u
Numer
projektu

2.2.

2.2.1.

Zwiększanie stopnia integracji społecznej, poszerzanie sieci współpracy,
podnoszenie potencjału Partnerstw
Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

Mieszkańcy,
organizacje
pozarządowe,
sołectwa,
Muzeum w
Szreniawie,
WPN

Mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

Czas realizacji

1. Wspieranie mieszkańców w integracji, pomocy sąsiedzkiej (np.
„Imieniny ulicy”, itp.)
2. Rozwijanie integracji międzypokoleniowej mieszkańców w obszarach
kultury i nauki

2021-2030

3. Utworzenie „Rady seniorów”, wsparcie opieki dla osób starszych

2021-2030

4. Integracja i wspieranie imigrantów (konsultacje i szkolenia dla
cudzoziemców w szczególności w obszarze zakładania własnej
działalności gospodarczej w Polsce)
5. Rozwój współpracy z Muzeum w Szreniawie (zagospodarowanie
nowych gruntów - utworzenie wioski tematycznej)

2021-2030

6. Rozwój współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym

2021-2030

2021-2030

2021-2030

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań


Liczba wydarzeń / inicjatyw rocznie - 30
Koszt realizacji projektu

Źródła finansowania

Wg corocznego planu – ok. 100 tys. zł

Budżet Gminy Komorniki
Fundusze UE
Fundusze z budżetu państwa
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 2.3.1.

Nazwa
programu

Kultura, sport i rekreacja

Nazwa
projektu

Rozwój oferty kulturalnej

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Numer
program
u
Numer
projektu

2.3.

2.3.1.

Zwiększenie skali i atrakcyjności oferty kulturalnej

Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie
Mieszkańcy i inwestorzy

Zadania

GOK
GOSiR

Czas realizacji

1. Stworzenie salki kinowej w CTiK w Komornikach

2021-2030

2. Stworzenie oferty nowych zajęć dla DK w Szreniawie oraz Głuchowie

2021-2030

3. Organizacja cyklów wykładów i odczytów popularnonaukowych

2021-2030

4. Rozszerzenie oferty CTiK (GOK) w Komornikach na określone grupy
docelowe

2021-2030

5. Organizacja festynów i imprez gminnych i sołeckich

2021-2030

6. Zakup książkomatów dla Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki i jej filii
bibliotecznych w Plewiskach, Chomęcicach, Wirach.

2021-2023
W zależności od
pozyskanych
środków z
Wielkopolskiego
Regionalnego
programu
operacyjnego w
ramach
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
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7. Zwiększenie dostępu do platform publikacji elektronicznych

2021-2030

8. Rozszerzenie działalności kulturalno – oświatowej oraz edukacyjnej w
Bibliotece Publicznej Gminy Komorniki

2021-2030

9. Zwiększenie księgozbioru bibliotecznego o kolejne nowości
wydawnicze

2021-2030

10. Rozwój elektronicznych usług w Bibliotece Publicznej Gminy
Komorniki

2021-2030

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań





Liczba osób korzystająca z gminnych instytucji kultury – 4.500 rocznie
Liczba sekcji - 15
Liczba imprez - 50
Liczba książkomatów – 4
Koszt realizacji projektu

Zadanie nr 1 – 200.000 zł
Zadanie nr 2 – 100.000 zł rocznie
Zadanie nr 3 – 20.000 zł rocznie
Zadanie nr 4 – 50.000 zł rocznie
Zadanie nr 6 – 500.000 zł

Źródła finansowania
Budżet Gminy Komorniki
Fundusze UE
Fundusze z budżetu państwa
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 2.3.2.
Nazwa
programu
Nazwa
projektu
Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Kultura, sport i rekreacja

Rozwój oferty ogólnodostępnych zajęć sportoworekreacyjnych w obiektach gminnych

Numer
program
u
Numer
projektu

2.3.

2.3.2.

Poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców,
zwiększenie stopnia integracji społecznej
Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

GOSiR,
mieszkańcy,
kluby
sportowe,
szkoły, firmy

Mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

Czas realizacji

1. Wspieranie działań na rzecz sportu masowego (m. in. bezpłatne zajęcia
sportowe w obiektach gminnych)

2021-2030

2. Wspieranie działań na rzecz sportu zawodowego (m. in. bezpłatne
zajęcia sportowe w obiektach gminnych)

2021-2030

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań


Liczba wydarzeń rocznie upowszechniających sport - 40 rocznie

Koszt realizacji projektu

Źródła finansowania

500.000 zł rocznie – pożytek publiczny

Budżet Gminy Komorniki
Fundusze UE
Fundusze z budżetu państwa
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 2.4.1.

Nazwa
programu

Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo

Nazwa
projektu

Poprawa dostępności opieki zdrowotnej oraz
promowanie zdrowego trybu życia

Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Numer
program
u
Numer
projektu

2.4.

2.4.1.

Poprawa ochrony zdrowia mieszkańców,
poprawa jakości życia na terenie Gminy
Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie
Mieszkańcy i inwestorzy

Zadania

Przychodnie

Czas realizacji

1. Wsparcie lokalowe dla organizacji specjalistycznej opieki zdrowotnej
(oddanie II p. budynku w Komornikach)

2021-2030

2. Realizacja zdrowotnych programów profilaktycznych

2021-2030

3. Realizacja Polityki Senioralnej

2021-2025

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań



Liczba oferowanych usług specjalistycznych - 5
Liczba realizowanych programów profilaktycznych – 2

Koszt realizacji projektu
Zadanie nr 1 – remont II piętra budynku Ośrodka
Zdrowia – 403.000 zł, roczne wydatki związane z
funkcjonowaniem budynku: ok. 130.000 zł –
pokrywają to wpływy z czynszu najmu
Zadanie nr 2 – 50.000 rocznie
Zadanie nr 3 – 100.000 rocznie

Źródła finansowania
Budżet Gminy Komorniki
Fundusze UE
Fundusze z budżetu państwa
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 2.4.2.

Nazwa
programu
Nazwa
projektu

Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo

Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Numer
program
u
Numer
projektu

Cel realizacji
projektu

Zwiększenie jakości życia mieszkańców, zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa

Jednostka
koordynująca

Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie

2.4.

2.4.2.

Policja
Straż Gminna
OSP
PKP
Zarządcy dróg

Mieszkańcy i inwestorzy
Zadania

Czas realizacji

1. Rozwój systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy (miejsca
publiczne, obiekty komunalne, obiekty oświatowe, fotopułapki na
terenach leśnych)
2. Budowa oświetlenia ledowego na przejściach dla pieszych / progów
zwalniających / montaż wyświetlaczy prędkości

2021-2030

3. Rozwój jednostek OSP - doposażenie w sprzęt

2021-2030

4. Utworzenie bazy pogotowia (nowa strażnica OSP wraz z pogotowiem)

2021-2030

5. Starania o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym w
Szreniawie
6. Oświetlenie pętli autobusowych i przystanków lampami z zasilaniem
fotowoltaicznym
Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań




2021-2030

Jak najszybciej
2021-2030

Liczba kamer wizyjnych monitoringu: do ustalenia po wykonaniu projektu
Budowa oświetlenia LED na przejściach dla pieszych: 100% przejść na drogach
powiatowych
Liczba wybudowanych urządzeń zwiększających bezpieczeństwo pieszych - 20
Koszt realizacji projektu
Źródła finansowania

Zadanie nr 1 – około 3 mln zł
Zadanie nr 2 – 2 mln zł
Zadanie nr 3 – 1 mln zł
Zadanie nr 4 – 14 mln zł
Zadanie nr 6 – 0,5 mln zł

Budżet Gminy Komorniki
Fundusze UE
Fundusze z budżetu państwa
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KARTA PROJEKTU STRATEGICZNEGO NR 2.4.3.

Nazwa
programu
Nazwa
projektu
Cel realizacji
projektu
Jednostka
koordynująca

Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo

Pomoc społeczna

Numer
program
u
Numer
projektu

2.4.

2.4.3.

Zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców, opieka nad osobami
starszymi
Urząd Gminy

Beneficjenci

Inne podmioty,
uczestniczące w
projekcie
Mieszkańcy i inwestorzy

Zadania

Mieszkańcy

Czas realizacji

1. Budowa mieszkań komunalnych (w przypadku możliwości skorzystania
z funduszy zewnętrznych na ten cel)

W zależności od
dostępności
funduszy
zewnętrznych

2. Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych / Domu Dziennego Pobytu
dla osób starszych w budynku po szkole w Wirach

2022-2030

Wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań



Liczba pobudowanych mieszkań komunalnych - 24
Liczba osób korzystająca z domu Dziennego Pobytu – 50

Koszt realizacji projektu
Zadanie nr 1 - Koszt budowy dwóch budynków
mieszkalnych (w tym jeden o obniżonym
standardzie na umowy najmu socjalnego) – 6,1
mln zł
Zadanie nr 2 – 1 mln zł rocznie

Źródła finansowania
Budżet Gminy Komorniki
Fundusze UE
Fundusze z budżetu państwa
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3. MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ
REKOMENDACJE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA I PROWADZENIA POLITYKI
PRZESTRZENNEJ W GMINIE3

3.1.

Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy Komorniki

Gmina Komorniki położona jest w środkowej części województwa wielkopolskiego i przylega
bezpośrednio od północnego wschodu do granic miasta Poznania. Ponadto graniczy
z gminami: Dopiewo, Luboń, Mosina, Puszczykowo, Stęszew.
Obszar Gminy wynosi 6.655 ha, co stanowi 0,82% powierzchni województwa wielkopolskiego.
Dobrze rozwinięta jest sieć komunikacyjna Gminy, którą tworzą linie kolejowe i drogi. Wzdłuż
północnej granicy Gminy biegnie linia kolejowa relacji Poznań-Rzepin ze stacją w Plewiskach,
przez południową część Gminy przebiega linia kolejowa relacji Poznań-Sulechów ze stacją
w Szreniawie i z przystankami Wiry i Trzebaw-Rosnówko, a w części południowowschodniej –
linia kolejowa relacji Poznań-Wrocław.
Przez gminę Komorniki przebiega trasa autostrady A2 Warszawa-Berlin, trasa drogi
ekspresowej S5 Poznań-Wrocław oraz S11 Poznań-Piła, a także sieć dróg wojewódzkich,
powiatowych, gminnych i wewnętrznych.

Większość terenu Gminy jest płaska bądź lekko falista (wysokości wahają się. od ok 53 do 126
m n.p.m.). Najwyższe wzniesienia występują na wzgórzach morenowych na terenie
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Obszar leży w dorzeczu rzeki Warty, która wyznacza

3

W rozdziale wykorzystano zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Komorniki; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/242/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 września 2020 r.
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część wschodniej granicy Gminy. Przez teren omawianej jednostki gminnej przepływa rzeka
Wirenka. Największe nagromadzenie zbiorników wodnych zauważyć można w południowozachodniej części Gminy w okolicach Rosnówka. Do rynnowych jezior polodowcowych zaliczyć
należy: Jezioro Chomęcickie o pow. 41,17 ha, Jezioro Rosnowskie Duże o pow. 34,2 ha, Jezioro
Rosnowskie Małe i Jezioro Jarosławieckie o pow. 12,7 ha.

Na terenie gminy Komorniki występują tereny objęte chronionymi formami przyrody. Należą
do nich:
Wielkopolski Park Narodowy

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wirynki

Obszary Natura 2000:
 specjalny obszar ochrony siedlisk „Ostoja Wielkopolska” (kod PLH300010)
 obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Rogalińska” (kod PLB 300017)
9 pomników przyrody
Przeważającym sposobem zagospodarowania terenu na obszarze Gminy jest działalność
rolnicza – użytki rolne stanowią około 65% jej powierzchni. Stwierdza się, iż ich udział z każdym
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rokiem maleje. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione stanowią około 16% powierzchni
Gminy, a grunty zabudowane i zurbanizowane około 17%. Do pozostałych 2% powierzchni
wliczono: grunty pod wodami, użytki ekologiczne, nieużytki oraz tereny różne. Traci
zdecydowanie na znaczeniu funkcja rolnicza, a rozwija się funkcja działalności gospodarczej
i mieszkalnictwa, komunikacji i transportu, rekreacyjno-wypoczynkowa oraz ochrony
przyrody. Jakkolwiek rozwój funkcji działalności gospodarczej w obecnym zakresie
przestrzennym jest zjawiskiem korzystnym ze względu na wzrost dochodów gminy Komorniki
i wzrost liczby miejsc pracy, to nadmierny wzrost terenów mieszkaniowych może budzić
obawy ze względu na wynikające stąd obowiązki dla Gminy, dotyczące zapewnienia
wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną w ramach zadań własnych. Nadmierny
wzrost terenów zabudowy, przy umiarkowanych możliwościach ingerencji we wzrost działań
na rzecz wzmocnienia środowiska przyrodniczego, może prowadzić do zachwiania równowagi
w środowisku.

Na terenie gminy Komorniki zachowały się historyczne centra układów ruralistycznych
w następujących miejscowościach:
 Chomęcice – obszar zabudowany, między ulicami Środkową i Poznańska,
 Komorniki – otoczenie kościoła parafialnego, plebani, organistówki i dworu z parkiem,
rejon ulicy Pocztowej – zespół szkół,
 Plewiska – obszar między ulicami Stawną, Ogrodowa i Grunwaldzką,
 Szreniawa – obszar założenia pałacowo-parkowo-folwarcznego z czworakami,
 Wiry – otoczenie skrzyżowania ulic: Komornickiej, Łęczyckiej i Zespołowej.
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Na terenie gminy Komorniki wyznaczone zostały obszary bezpośredniego zagrożenia
powodzią, co oznacza zagrożenie zalewu wodą o prawdopodobieństwie występowania 1%
oraz obszary pośredniego zagrożenia powodzią, co oznacza zasięg zalewu wodą
o prawdopodobieństwie p = 1% w przypadku wystąpienia awarii obwałowań. Obszary
pozostające w strefie przepływu wód wielkich i uznawanych jako narażone
na niebezpieczeństwo powodzi występują w sąsiedztwie rzeki Warty i praktycznie sięgają od
rzeki Warty do drogi wojewódzkiej Poznań-Łęczyca oraz wzdłuż rzeki Wirynki na całym jej
przebiegu na terenie gminy Komorniki. Tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi
występują w Łęczycy.
Według danych GUS, liczba ludności gminy Komorniki wynosiła na koniec 2019 roku
30.620 mieszkańców, natomiast na koniec 2020 roku 31.474 mieszkańców.
Największymi jednostkami osiedleńczymi pod względem liczby ludności są wsie:
Komorniki, Plewiska i Wiry. Łącznie w tych trzech wsiach mieszka około 70% ludności.
Gminy.
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Zasadniczą grupę wsi o średniej wielkości, w granicach 500-800 osób, stanowią: Chomęcice,
Szreniawa, Rosnówko, Łęczyca i Głuchowo. Najmniejszymi wsiami są: Walerianowo i Rosnowo
– nie będące wsiami sołeckimi.
Biorąc pod uwagę potencjał społeczno-gospodarczy poszczególnych wsi, a mianowicie:
wielkość zasobów mieszkaniowych, wyposażenie w urządzenia i placówki usługowe, ośrodki
produkcji rolnej, liczbę gospodarstw rolnych indywidualnych, liczbę podmiotów
gospodarczych oraz miejsca pracy i zasoby siły roboczej można określić obecne funkcje
poszczególnych wsi. Są one następujące:
 Komorniki - usługi gminne i ponadpodstawowe, działalność gospodarcza,
mieszkalnictwo, produkcja rolna,
 Chomęcice - produkcja rolna, mieszkalnictwo, usługi,
 Głuchowo - produkcja rolna, działalność gospodarcza, mieszkalnictwo,
 Plewiska - mieszkalnictwo, działalność gospodarcza, usługi, produkcja rolna,
 Szreniawa - produkcja rolna, ponadlokalne usługi kultury, mieszkalnictwo,
 Rosnowo - produkcja rolna, ponadlokalne usługi więziennictwa, mieszkalnictwo,
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Rosnówko - produkcja rolna, mieszkalnictwo, usługi,
Wiry - mieszkalnictwo, produkcja rolna, usługi,
Łęczyca - mieszkalnictwo, usługi,
Walerianowo - produkcja rolna, mieszkalnictwo.

Ośrodkiem gminnym są Komorniki z największą koncentracją usług. Ośrodkami stopnia
podstawowego, wyposażonymi w usługi zaspokajające potrzeby również wsi sąsiednich
są Plewiska i Wiry.

Dawny stan zagospodarowania Gminy cechował się wysokim stopniem ładu przestrzennego.
Polegało to na braku rozrzuconej wśród pól zabudowy oraz na wyznaczaniu terenów na cele
budowlane jako kontynuacji istniejącej substancji budowlanej wsi. Poszczególne wsie tworzyły
zamknięte jednostki osadnicze, oddzielone od siebie kompleksami gruntów ornych
i kompleksami lasów. Obecnie, wolne od zabudowy pozostały wyłącznie bardzo cenne
kompleksy gruntów rolnych i lasów w południowej części Gminy, pomiędzy Chomęcicami
i Rosnówkiem, oraz kompleksy gruntów rolnych w północnozachodniej części Gminy – wokół
stacji elektroenergetycznej w Plewiskach. Ochronie i szczególnemu podejściu do planów
rozwojowych podlegają tereny położone w Wielkopolskim Parku Narodowym i w jego otulinie.
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Rysunek 2. Układ komunikacyjny gminy Komorniki

Źródło: www.komorniki.e-mapa.net
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Rysunek 3. Wielkopolski Park Narodowy i jego otulina w gminie Komorniki

Źródło: www.komorniki.e-mapa.net

Rysunek 4. Obszary Natura 2000 oraz obszar chronionego krajobrazu w gminie
Komorniki

Źródło: www.komorniki.e-mapa.net
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Rysunek 5. Obszary osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz
zagrożenia podtopieniami w gminie Komorniki

Źródło: www.komorniki.e-mapa.net

3.2.

Planowanie przestrzenne gminy Komorniki

Aktami prawa miejscowego regulującymi planowanie przestrzenne w Gminie są miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. na obszarze
gminy Komorniki obowiązywało 178 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
wraz ze zmianami. 26 z nich zostało sporządzonych w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym, a 152 plany miejscowe, w tym zmiany, zostały
opracowane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Na koniec 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było
aż 47,6 % powierzchni gminy Komorniki.
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Na terenach nieobjętych obecnie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
wydaje się decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w gminie Komorniki
sukcesywnie spada i w 2019 roku było to już tylko 21 decyzji wobec średnio około 100 jeszcze
10 lat temu. Świadczy to o dbaniu samorządu o estetykę tkanki architektonicznej i ład
przestrzenny.
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Rysunek 6. Zasięgi planów zagospodarowania przestrzennego na tle Gminy

Źródło: www.komorniki.e-mapa.net
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3.3.

Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki
przestrzennej w gminie Komorniki

Podczas prac nad Strategią Rozwoju Gminy na lata 2021-2030, przyjęto założenie kontynuacji
prowadzonej polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy. Szczególny nacisk położono
na zapobieganie niekontrolowanemu (zbyt dynamicznemu) rozwojowi Gminy oraz
na uzupełnianie infrastruktury technicznej i społecznej – tam, gdzie to niezbędne.
W kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki wyróżniono trzy
podstawowe trendy:

urbanizacyjny

przyrodniczy,
prośrodowiskowy

techniczny

Podstawowe założenia wynikające z przyjętego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej
i przyjętej w Strategii wizji rozwoju oraz ustalenia i rekomendacje dla kluczowych jednostek
funkcjonalno-przestrzennych są następujące:
 Każdy kolejny większy teren przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej powodujący
przyrost liczby działek budowlanych lub zabudowy produkcyjnej może naruszyć
równowagę środowiskową, zmniejszyć odporność środowiska i jego zdolność do
regeneracji.
 Rozwój zabudowy powinien zmierzać raczej w kierunku poprawy wyposażenia w usługi
o charakterze ekstensywnym, z dużym udziałem zieleni, służących zaspokojeniu
podstawowych potrzeb o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym, takich jak: usługi
rekreacji i sportu, obsługi wypoczynku, turystyki, kultury i opieki społecznej.
 Atrakcyjne położenie Gminy, ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe,
dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego, a także wzrost świadomości i aspiracji
mieszkańców, zwiększają popyt na usługi rekreacyjne. Wzrasta również zainteresowanie
usługami sportu. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom wyznaczono tereny pod usługi
sportu i rekreacji oraz tereny usług turystycznych.
 Dla poprawy mobilności mieszkańców, a także wzmocnienia powiązań zewnętrznych,
w tym z Poznaniem, zaplanowano budowę nowych dróg (zgodnie z realizowanym od lat
PROGRAMEM BUDOWY DRÓG GMINNYCH). Planuje się docelową modernizację dróg,
polegającą na wyposażeniu dróg w miejscach natężonego ruchu pieszego w chodniki
i ścieżki rowerowe oraz budowę nawierzchni na drogach nieutwardzonych.
 Mając na względzie, że dostępność komunikacyjna stanowi kluczowy czynnik dla
atrakcyjności osadniczej, rynku pracy, turystycznej, czy gospodarczej, zaplanowano
budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą
towarzyszącą – w Plewiskach. Podobną inwestycję, o mniejszej skali, zaplanowano
w Szreniawie.
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 W przestrzeni Gminy wskazano potrzebę zachowania terenów rolniczych celem ich
ochrony przed zainwestowaniem i efektywnego wykorzystania zasobów w postaci gleb
wysokiej jakości i przydatności rolniczej.
 Zapewnienie dla terenów zabudowy mieszkaniowej dostępności terenów zieleni oraz
estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych (integrujących mieszkańców).
 Dążenie do poprawy dostępności infrastruktury społecznej (przedszkola, szkoły, place
zabaw, skwery) i możliwie pełnej dostępności infrastruktury technicznej (drogi, ścieżki
rowerowe, gospodarka wodno-kanalizacyjna). Z myślą o przyszłości należy wziąć pod
uwagę edukację dla młodzieży na dobrym poziomie w zakresie szkolnictwa
ponadpodstawowego.
 Ograniczenie negatywnego wpływu terenów aktywności gospodarczej na sąsiadującą
zabudowę mieszkaniową, środowisko i krajobraz (np. strefowanie zabudowy, tworzenie
pasów zieleni izolacyjnej i granic przestrzennych).

Strategia Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2021-2030, nie będzie miała rewolucyjnego
wpływu na przestrzeń Gminy. Jest ona kontynuacją dotychczas prowadzonej polityki
rozwoju przestrzennego Gminy. Najwięcej przedsięwzięć będzie realizowanych w
gminnych centrach rozwoju – największych i najdynamiczniej rozwijających się
miejscowościach, lecz w kartach projektów strategicznych łatwo zauważyć, że wiele
zadań ma charakter ogólnogminny lub liniowy.

Poniżej w uproszczonej formie zaprezentowano kierunki planowanych działań strategicznych
w przestrzeni Gminy. Chodzi o zobrazowanie elementów kluczowych, które budzą największe
zainteresowanie polityki rozwoju Gminy i w największym stopniu wpływają „punktowo” na
przestrzeń. Należy przypomnieć, iż wskazane inwestycje to przedsięwzięcia wybrane z bardzo
szerokiego wachlarza planowanych do realizacji, zamieszczonych w kartach projektów
strategicznych.
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Rysunek 7. Najważniejsze „punktowe” projekty strategiczne 2021-2030

Usługi / handel
Węzły transportowe, kluczowe inwestycje drogowe
Oczyszczalnia ścieków / stacja uzdatniania wody

Baza sportu i rekreacji
Kryta pływalnia
Salka kinowa

Infrastruktura oświatowa

Infrastruktura ochrony zdrowia

Infrastruktura kultury

Infrastruktura dla osób starszych
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4. OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERWENCJI OKREŚLONE W STRATEGII
ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ORAZ KLUCZOWE DLA GMINY

4.1.

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego – Wielkopolska 2030

Zgodnie z zasadami tworzenia dokumentów określających kierunki strategicznego rozwoju
poszczególnych województw, powiatów i gmin, poniżej uwzględniono i wskazano
w dokumencie Strategii Rozwoju Gminy Komorniki projekty zbieżne ze strategicznymi planami
rozwoju województwa.
Nowa strategia regionalna pod nazwą „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do
2030 roku“ (w skrócie „Strategia Wielkopolska 2030“) została przyjęta 27 stycznia 2020 roku.
W ramach dokumentu Strategii wizja województwa wielkopolskiego brzmi następująco:

Wielkopolska w 2030 roku to region przodujący w kraju, liczący się w Europie i szanujący
jej uniwersalne wartości, świadomy swojego dziedzictwa przyrodniczego
i cywilizacyjnego, spójny, zrównoważony i dostępny terytorialnie, otwarty na nowe idee
i ludzi, silny nowoczesną gospodarką, aspiracjami i wiedzą swoich mieszkańców,
zapewniający im bardzo dobre warunki życia, pracy i wypoczynku na całym obszarze
województwa.

Szeroka analiza uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, potrzeb
społecznych oraz wytyczona misja województwa pozwoliła na wyznaczenie czterech celów
strategicznych:
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Każdemu z celów strategicznych jest podporządkowanych od dwóch do trzech celów
operacyjnych.
Wszystkie przyjęte w dokumencie Strategii Rozwoju Gminy Komorniki projekty są w pełni
zgodne z celami strategicznymi i operacyjnymi, przyjętymi w Strategii Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego. Dokładne przyporządkowanie przedstawia tabela.
Tabela 2. Zgodność projektów strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Komorniki z
celami strategicznymi Województwa Wielkopolskiego
Cele strategiczne

1. WZROST
GOSPODARCZY
WIELKOPOLSKI
BAZUJĄCY NA
WIEDZY SWOICH
MIESZKAŃCÓW

2. ROZWÓJ
SPOŁECZNY
WIELKOPOLSKI
OPARTY NA
ZASOBACH
MATERIALNYCH I
NIEMATERIALNYCH
REGIONU

Cele operacyjne
 1.1. Zwiększenie
innowacyjności i
konkurencyjności gospodarki
regionu
 1.2. Wzrost aktywności
zawodowej i utrzymanie
wysokiej jakości zatrudnienia
 1.3. Wzrost i poprawa
wykorzystania kapitału
ludzkiego na rynku pracy

Projekty strategiczne
Gminy Komorniki

1.1.1. Aktualizacja i tworzenie nowych
MPZP
1.4.1. Program rozwoju infrastruktury
oświatowej
1.4.2. Budowa i remonty bazy lokalowej
i sportowej oświaty

1.5.1. Budowa i remonty bazy lokalowej
kultury
1.5.2. Budowa i remonty bazy lokalowej
sportu i rekreacji
2.2.1. Aktywizowanie różnych grup
 2.1. Rozwój Wielkopolski
społecznych na terenie Gminy
świadomy demograficznie
2.3.1. Rozwój oferty kulturalnej
2.3.2. Rozwój oferty ogólnodostępnych
 2.2. Przeciwdziałanie
zajęć sportowo-rekreacyjnych w
marginalizacji i wykluczeniom
obiektach gminnych
 2.3. Rozwój kapitału
2.4.1. Poprawa dostępności opieki
społecznego i kulturowego
zdrowotnej oraz promowanie zdrowego
regionu
trybu życia
2.4.2. Poprawa bezpieczeństwa
publicznego
2.4.3. Pomoc społeczna
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3. ROZWÓJ
INFRASTRUKTURY Z
POSZANOWANIEM
ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
WIELKOPOLSKI

 3.1. Poprawa dostępności i
spójności komunikacyjnej
województwa
 3.2. Poprawa stanu oraz
ochrona środowiska
przyrodniczego Wielkopolski
 3.3. Zwiększenie
bezpieczeństwa i
efektywności energetycznej

4. WZROST
SKUTECZNOŚCI
WIELKOPOLSKICH
INSTYTUCJI I
SPRAWNOŚCI
ZARZĄDZANIA
REGIONEM

 4.1. Rozwój zdolności
zarządczych i świadczenia
usług
 4.2. Wzmocnienie
mechanizmów koordynacji i
rozwoju

4.2.

1.1.1. Aktualizacja i tworzenie nowych
MPZP
1.1.2. Wykupy gruntów i nieruchomości
dla potrzeb infrastruktury komunalnej
1.1.3. Estetyzacja Gminy
1.1.4. Ochrona środowiska
1.2.1. Budowa i remonty dróg oraz
infrastruktury okołodrogowej
1.2.2. Rozwiązanie problemów
komunikacyjnych na granicy z
Poznaniem w Plewiskach
1.2.3. Zwiększenie wykorzystania
komunikacji publicznej
1.3.1. Rozbudowa systemu dostarczania
wody oraz odbioru ścieków
1.2.2. Rozwiązanie problemów
komunikacyjnych na granicy z
Poznaniem w Plewiskach
2.1.1. Poprawa jakości obsługi
mieszkańców i efektywności działań
Urzędu Gminy
2.1.2. Promocja produktów i usług
lokalnych

Obszary strategicznej interwencji - wojewódzkie

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego wskazuje obszary strategicznej interwencji
(OSI), które są podstawą terytorialnego ukierunkowania celów interwencji.
Wyróżnienie OSI wynika z konieczności stymulowania określonych zmian na tych obszarach,
aby skuteczniej osiągać cele rozwojowe „Strategii Wielkopolska 2030”. Obszary strategicznej
interwencji to wyraz zróżnicowanego i nierównomiernie rozłożonego potencjału
rozwojowego Wielkopolski – należą do nich zarówno miejskie ośrodki funkcjonalne – bieguny
wzrostu, jak i obszary skumulowanych problemów rozwojowych. W przyjętym modelu
realizacji Strategii (modelu funkcjonalnym) zakłada się zrównoważony terytorialnie rozwój
regionu. Oznacza to z jednej strony wspieranie przez Samorząd Województwa ośrodków
wzrostu w ich zdolności do wywierania korzystnego wpływu na otoczenie, z drugiej –
włączanie w procesy rozwojowe obszarów słabszych gospodarczo, o niższym poziomie
rozwoju i niskiej odporności na zjawiska kryzysowe dla zachowania spójności przestrzennej,
gospodarczej i społecznej.
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Rysunek 8. Obszary strategicznej interwencji w Wielkopolsce

Gmina Komorniki zaliczona została do Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego (MOF POM).
Ze względu na swoje położenie, POM jest głównym elementem struktury przestrzennej
Wielkopolski. Skupia największą część potencjału rozwojowego województwa, stanowiącego
o konkurencyjności regionu na arenie zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Atutami POM
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są bardzo dobra lokalizacja pod względem komunikacyjnym, potencjał gospodarczy,
kulturowy, turystyczny, naukowo-badawczy i akademicki, a także niski poziom bezrobocia oraz
duża atrakcyjność rynku pracy. Czynniki zagrażające lub ograniczające dynamiczny rozwój
Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego można podzielić na 3 kategorie: komunikacyjne,
środowiskowe i społeczne. Zarówno potencjały, jak i zagrożenia warunkują kluczowe kierunki
działań służących wzmacnianiu i kreowaniu rozwoju funkcji metropolitalnych w Poznaniu
i POM, w sferach gospodarczej, społecznej, naukowej, w kulturze i sporcie oraz sieciowania
z ośrodkami podobnej rangi poza POM.

Poniższa tabela przedstawia spójność kluczowych kierunków działań w celu wzmacniania
i kreowania rozwoju funkcji metropolitalnych.
Tabela 3. Kluczowe kierunki działań - Poznański Obszar Metropolitalny
Cele strategiczne

1. WZROST
GOSPODARCZY
WIELKOPOLSKI
BAZUJĄCY NA
WIEDZY SWOICH
MIESZKAŃCÓW






Cele operacyjne POM,
uwzględnione w Strategii Rozwoju Gminy Komorniki
budowanie atrakcyjnego wizerunku POM wśród inwestorów i
turystów oraz działania na rzecz wzrostu atrakcyjności
osiedleńczej wśród kadry wysoko wykwalifikowanej
podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej jako jednego z
elementów kształtujących aktywność gospodarczą i
konkurencyjność
rozwój społeczeństwa informacyjnego
podniesienie atrakcyjności lokalnego rynku pracy jako narzędzia
przeciwdziałającego emigracji zarobkowej
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 podniesienie jakości kształcenia i dopasowanie oferty
edukacyjnej szkół do lokalnego rynku pracy, wsparcie rozwoju
infrastruktury edukacyjnej wysokiej jakości
 podnoszenie jakości życia ludzi młodych stanowiących potencjał
(zasoby pracy) dla rozwoju gospodarki kreatywnej i
innowacyjnej

2. ROZWÓJ
SPOŁECZNY
WIELKOPOLSKI
OPARTY NA
ZASOBACH
MATERIALNYCH I
NIEMATERIALNYC
H REGIONU

 ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, wyrównywanie
dostępu do dóbr i usług kultury, m.in. przez inwestycje w
infrastrukturę kultury i poprawę warunków jej funkcjonowania
 rozwój turystyki przez wykorzystanie istniejącego potencjału
kulturowego
 polityka integracji obcokrajowców ze społecznością lokalną, w
tym promowanie wśród migrantów czynnego udziału w
społeczeństwie obywatelskim
 upowszechnienie programów profilaktycznych i
rehabilitacyjnych dla poprawy stanu zdrowia mieszkańców
POM
 zwiększenie dostępności do realizowanych na terenie POM
usług społecznych oraz budowa/modernizacja placówek je
świadczących

3. ROZWÓJ
INFRASTRUKTURY
Z
POSZANOWANIE
M ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
WIELKOPOLSKI

 poprawa dostępności komunikacyjnej przez rozwój
infrastruktury transportowej, utworzenie efektywnego systemu
komunikacyjnego, w tym rozbudowa Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej (m.in. w układzie pierścieniowym),
poznańskiego węzła kolejowego (w tym usunięcie wąskiego
gardła na odcinku Poznań Wschód – Poznań Główny; budowa
dodatkowego korytarza kolejowego), budowa północnowschodniej obwodnicy Poznania, inwestycje dotyczące ulicy
Obornickiej w Poznaniu i Suchym Lesie, budowa/modernizacja
dróg (m.in. S 5, S 11, DK nr 92, DW nr 430, nr 434)
 rozbudowa i integracja transportu zbiorowego w oparciu o
partnerstwa międzygminne, powiatowo-gminne o charakterze
pozamiejskim i innymi poziomami samorządu terytorialnego w
obszarze metropolitalnym oraz zmniejszenie jego emisyjności
 zapobieganie kongestii na drogach POM przez rozbudowę
bezkolizyjnego układu drogowego, budowę mostów i
wiaduktów, węzłów przesiadkowych
 zagęszczenie sieci dróg i ścieżek rowerowych, ze szczególnym
uwzględnieniem łączenia odcinków już istniejących, w tym
pomiędzy sąsiadującymi jednostkami samorządu terytorialnego
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4. WZROST
SKUTECZNOŚCI
WIELKOPOLSKICH
INSTYTUCJI I
SPRAWNOŚCI
ZARZĄDZANIA
REGIONEM

 wsparcie kształtowania zielonego pierścienia POM w celu
przeciwdziałania negatywnym skutkom suburbanizacji
 ograniczenie niskiej emisji z sektora bytowo-komunalnego i
negatywnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i
życie mieszkańców, wdrożenie programów poprawy
efektywności energetycznej budynków
 przeciwdziałanie fragmentacji środowiska przyrodniczego,
ochrona krajobrazu i racjonalne korzystanie z zasobów
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
bioróżnorodności na obszarze Wielkopolskiego Parku
Narodowego
 działania na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami –
promowanie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu
zamkniętym
 zwiększenie zdolności retencyjnej POM i zagospodarowanie
wód opadowych
 rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz obszarów o
wysokich wartościach historycznych i kulturowych
 promocja i wsparcie inicjatyw obywatelskich oraz kontynuacja
procesów włączania organizacji pozarządowych, partnerów
społeczno-gospodarczych do prac programowych w rozwoju ZIT
MOF Poznania
 przeciwdziałanie chaotycznej suburbanizacji w zakresie
budownictwa mieszkaniowego
 koordynowanie polityk przestrzennych samorządów lokalnych
POM oraz wsparcie rozwoju nowoczesnych usług, w tym eusług (np. Metropolitalna Platforma Danych, Metropolitalny
System Informacji Przestrzennej)

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego Wielkopolska 2020+
to dokument, który określa najistotniejsze uwarunkowania zagospodarowania
przestrzennego województwa, model rozwoju przestrzennego, politykę przestrzenną
i rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, obejmujące
wszystkie zagadnienia istotne dla planowania przestrzennego.
Podstawowym celem Planu jest stworzenie podstaw dla zachowania lub przywracania ładu
przestrzennego i zapewnienia zrównoważonego rozwoju Wielkopolski.
Gmina Komorniki, oprócz Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego, została ujęta w 4
wojewódzkich obszarach strategicznej interwencji:
strona 67

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOMORNIKI 2021-2030
Tabela 4. Wojewódzkie obszary strategicznej interwencji obejmujące gminę
Komorniki
Typ OSI

OBSZARY WIEJSKIE
UCZESTNICZĄCE W
PROCESACH
ROZWOJOWYCH

OBSZARY OCHRONY
GLEB DLA CELÓW
PRODUKCJI ROLNEJ

OBSZARY
NARAŻONE NA
NIEBEZPIECZEŃSTW
O POWODZI W
SKALI DORZECZY

Cele operacyjne poszczególnych OSI,
uwzględnione w Strategii Rozwoju Gminy Komorniki
 wzmocnienie kapitału ludzkiego i rozwój edukacji,
 wsparcie sektorów pozarolniczych oraz wzmocnienie
endogenicznej bazy ekonomicznej,
 rozwój turystyki, w tym turystyki wiejskiej i agroturystyki,
 przeciwdziałanie procesom migracyjnym,
 zwiększenie możliwości zatrudnienia przez zwiększenie
mobilności zawodowej,
 budowa infrastruktury związanej z odnawialnymi źródłami
energii,
 budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
 zapewnienie efektywnej infrastruktury transportowej i poprawa
transportu zbiorowego,
 tworzenie instytucjonalnych warunków do zwiększenia inwestycji
pozarolniczych,
 stymulowanie rozwoju lokalnego oraz inicjatyw lokalnych,
 propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi,
 promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi,
 rozwój organizacji pozarządowych działających na wsi.
 promocja programów rolnośrodowiskowych.
 wsparcie ekologicznej produkcji rolnej oraz odnowy
tradycyjnych, regionalnych tras zwierząt i odmian roślin,
 ograniczanie erozji gleb,
 wprowadzanie zadrzewień do przestrzeni rolniczej, zwłaszcza
wzdłuż jezior i rzek, mających na celu zabezpieczenie
antyerozyjne dla gleb rolniczych i zabezpieczenie przed spływem
do wód powierzchniowych substancji biogennych oraz jako
refugia dla zwierząt,
 wsparcie edukacji rolniczej i promocja wysokiej jakości żywności
oraz produktów tradycyjnych i regionalnych
 zwiększenie skali sztucznej retencji, zarówno retencji małej
poprawiającej zaopatrzenie rolnictwa w wodę, jak i retencji dużej
na głównych ciekach wodnych,
 odnowa i ochrona ekosystemów wilgotnych,
 zadrzewienia i zalesienia,
 ochrona wód przed zanieczyszczeniami rolniczymi,
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 renaturalizacja cieków wodnych (w tym odbudowa
zdegradowanych środowisk wodnych),
 racjonalna gospodarka wodami opadowymi.
 wsparcie działalności oraz doposażanie jednostek straży pożarnej
w sprzęt służący do usuwania skutków powodzi i podtopień.

OBSZARY OCHRONY
KRAJOBRAZÓW
KULTUROWYCH

4.3.

 zachęcanie samorządów lokalnych do uwzględnienia kwestii
krajobrazowych w odpowiednich dokumentach gminnych,
 zrównoważone użytkowanie przestrzeni, ograniczanie
przekształcania terenów cennych pod względem przyrodniczym i
krajobrazowym, także nieobjętych ochroną prawną, w tym
likwidacji zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
prac zmieniających znacząco rzeźbę terenu, likwidowania i
przekształcania zbiorników wodnych oraz obszarów

Obszary strategicznej interwencji - gminne

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. „rewitalizacja stanowi proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób
kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na
podstawie gminnego programu rewitalizacji”.
Obszar zdegradowany to obszar, w którym zidentyfikowano stan kryzysowy, tj. stan
spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujący z
negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej,
środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej.
Wyznaczone w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Komorniki (marzec 2018 r.)
podobszary zdegradowane na terenie gminy Komorniki ujęto na poniższym schemacie. Są
to tzw. Gminne obszary strategicznej interwencji.
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Rysunek 9. Obszary rewitalizacji w gminie Komorniki

Wobec przeprowadzonej procedury, obszar rewitalizacji w gminie Komorniki składa się z 4
podobszarów rewitalizacji:
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Tabela 5. Główne problemy występujące na podobszarach rewitalizacji w gminie
Komorniki
Występujący problem
Bezrobocie
Bezrobocie długotrwałe
Bezrobocie ze względu na niski
poziom wykształcenia
Bieda
Bieda – ocieplenie mieszkań
Niepełnosprawność
Przemoc domowa
Nieodpowiednia postawa
ekologiczna
Zły stan techniczny mieszkań
komunalnych
Rejestrowe obiekty zabytkowe co do
których występuje szczególna
potrzeba opieki

Komorniki Kościelna

Plewiska – Szreniawa –
Wieś
Wieś
X
X

Wiry – Nad
Wirenką
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Wykaz projektów głównych ukierunkowanych na osiągnięcie celów rewitalizacji prezentuje
się następująco:
 Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Szreniawie
 Muzeum w Szreniawie szansą dla aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru
Rewitalizacji
 Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Szreniawie
 Ożywienie przestrzeni publicznej w Plewiskach
 Dyskusyjny Klub Filmowy szansą na integrację
 Adaptacja dawnego dworu na miejsce spotkań mieszkańców Plewisk
 Utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców Plewisk
 Przestrzeń dla młodzieży – Pumptruck Plewiska
 Adaptacja budynku organistówki na funkcje społeczno-kulturalne w Komornikach
 Utworzenie spółdzielni socjalnej w Komornikach
 Budowa promenady i ścieżki rowerowej w Komornikach
 Zagospodarowanie komornickiego parku na przyjazną przestrzeń publiczną
 Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Komornikach
 Modernizacja Domu Kultury w Wirach
 Modernizacja, rozbudowa i doposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Wirach
 Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 Przekazanie zabytkowych pamiątek i rzeczy do budynku organistówki w Komornikach
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 Aktywizacja osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez
szkolenia i animację środowiskową
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Lista uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawia się następująco:

Wszystkie przedsięwzięcia planowane do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji zostały
zrealizowane w latach 2018-2020, bądź są aktualnie realizowane (w roku 2021). Te, które
pozostają do realizacji (rozpoczęte lub jeszcze na poziomie planowania), zostały ujęte
w Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2021-2030.
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5. SYSTEM REALIZACJI STRATEGII, W TYM WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA
DOKUMENTÓW WYKONAWCZYCH

5.1.

Wdrażanie zapisów Strategii

Wspólny wysiłek wielu osób, które przyczyniły się najpierw do opracowania szczegółowej
diagnozy stanu Gminy, a następnie Strategii jej rozwoju na następnych 10 lat, 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 Gminy zapisy Strategii były realizowane, potrzebny jest organ,
który będzie odpowiedzialny za rozdzielanie zadań, śledzenie postępów w ich wdrażaniu,
okresową ocenę, nanoszenie korekt i uzupełnień oraz wprowadzanie do dokumentu nowych
propozycji. W przypadku gminy Komorniki organem tym jest Wójt Gminy Komorniki.
Zespół pracowników Urzędu Gminy na potrzeby corocznego obowiązkowego Raportu o stanie
gminy (do końca maja) będzie przygotowywał sprawozdanie z realizacji Strategii
w poprzednim roku, zawierające informacje o zadaniach ukończonych, zadaniach będących
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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 zmianach
terminów, usuwaniu, czy też dodawaniu określonych zapisów.
5.2.

Ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji
Strategii

Ewaluacja to badanie, którego zadaniem jest ocena jakości i wartości procesu oraz efektów
wdrażania danej polityki czy interwencji publicznej. Nie jest ona badaniem naukowym,
audytem ani monitoringiem, choć dzieli z tymi narzędziami wspólne cechy. Służy nie tylko
zdobywaniu wiedzy, lecz również formułuje specyficzne rekomendacje dla konkretnych zadań.
Bierze pod uwagę zgodność działań z procedurami oraz ocenia je także w kontekście efektów,
które przynoszą.

Ewaluacja ex ante jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy działania planowane
w ramach strategii przyniosą zakładane efekty przy użyciu dedykowanych im
instrumentów i zasobów. Jej rolą jest dostarczenie oceny trafności tych założeń, ich
spójności i planowanego sposobu realizacji Strategii.
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Wyniki przeprowadzonej ewaluacji ex ante Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 20212030 wskazują, iż
na moment jej przyjęcia, jest w pełni wykonalna, gdyż:
 istnieją bezpośrednie powiązania między diagnozą, zidentyfikowanymi problemami
i wyzwaniami, a celami strategicznymi, projektami i zadaniami,
 istnieje spójność wewnętrzna między celami a priorytetami i działaniami,
 samorząd posiada zasoby organizacyjne niezbędne do prawidłowej realizacji Strategii,
potwierdzone ewaluacją dotychczasowej Strategii rozwoju i programów branżowych,
 samorząd posiada środki finansowe niezbędne do prowadzenia działań strategicznych,
 istnieje pełna spójność założeń Strategii wobec zapisów dokumentów wyższego rzędu,
tm.in. takich jak Strategia rozwoju województwa czy Poznańskiego Obszaru
Metropolitalnego,
 w ciągu całego procesu strategicznego następowały konsultacje społeczne oraz
eksperckie, badające plany pod względem ich realności wykonania oraz aktualności.
5.3.

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.
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Proces monitorowania powinien objąć następujące etapy:

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 dla nas akceptowalna.
Monitoringiem w przypadku gminy Komorniki zajmować się będzie Zespół pracowników
Urzędu Gminy. W przypadku identyfikacji poważnych problemów w realizacji któregoś
z projektów (mogących skutkować całkowitym lub częściowym niezrealizowaniem, albo
opóźnieniem), Koordynator Zespołu będzie zgłaszał ten fakt Wójtowi w celu omówienia
zaistniałej sytuacji i podjęcia środków zaradczych.
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Po to, aby dokument Strategii pełnił faktyczną rolę podstawowego narzędzia zarządzania
Gminą, powinien on być zaopatrzony w mierniki, za pomocą których będzie można śledzić, czy
realizowane zadania faktycznie przyczyniają się do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju,
zapisanego w wizji Gminy.
Dla gminy Komorniki do podstawowego zestawu mierników, będących odzwierciedleniem
zmian poziomu życia na jej terenie powinny należeć co najmniej następujące wskaźniki:
 Liczba mieszkańców Gminy
 Poziom dochodów Gminy na 1 mieszkańca
 Udział wydatków majątkowych w łącznych wydatkach Gminy
 Długość utwardzonych dróg gminnych
 Odsetek środowisk, korzystających z pomocy społecznej
 Liczba przestępstw
 Liczba wykroczeń
 Powierzchnia Gminy, objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
 Liczba podmiotów gospodarczych (REGON)
 Stopa bezrobocia
 Wyniki sprawdzianu uczniów klas VIII.
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Oceniając w kolejnych latach skutki realizacji Strategii należy wziąć pod uwagę to, że:
 Wartości mierników 1, 2, 4, 8, 9 powinny się sukcesywnie zwiększać. Istotne są tu
również dane jakościowe, gdyż zbyt gwałtowna dynamika np. w zakresie demografii
nie jest zjawiskiem pożądanym.
 Wartości mierników 5, 6, 7 i 10 powinny się sukcesywnie zmniejszać.
 Jeżeli chodzi o miernik 11 , czyli wyniki testów uczniów klas VIII szkól, to nie powinny
one być gorsze niż średnia dla województwa wielkopolskiego.

5.4.

Ewaluacja – ocena skutków wdrażania zapisów Strategii

Ocena ex post to spojrzenie na realizację Strategii z punktu widzenia osiągnięcia
rezultatów, wpływów i potrzeb, które miały być osiągnięte. Ma ona odpowiedzieć na
pytanie, czy coś zostało zrobione dobrze. Ocena powinna być prowadzona przez cały
okres wdrażania Strategii. Konsekwencjami negatywnej oceny w trakcie realizacji
Strategii może być:

 zakończenie danego zadania wcześniej
 zmiana celów
 zmiana sposobów realizacji.
Z kolei ocena końcowa nie wpływa na strategię w trakcie jej realizacji, ale może skutkować
nowymi projektami w nowej Strategii. Służy ona zbieraniu doświadczeń i wyciąganiu
wniosków na przyszłość.
W trakcie dokonywania oceny należy odpowiedzieć na poniższe pytania:
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Za ewaluację skutków wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Komorniki będzie odpowiadać
Zespół pracowników Urzędu Gminy.
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5.5.

Aktualizacja zapisów Strategii

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 dodatkowych środków), bądź
zgłaszanych potrzeb.
Przesłankami aktualizacji dokumentu Strategii mogą być:

Niniejszy dokument planistyczny powinien mieć charakter kroczący. Najrzadziej na początku
każdej kolejnej kadencji Rady Gminy powinien być dokonany jego gruntowny przegląd
i aktualizacja wraz z przesunięciem okresu programowania. Ewentualne korekty bądź
uzupełnienia powinny być dokonywane stosownie do zmieniających się uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych. Do dokumentu Strategii powinny być wprowadzane nowe
projekty, wynikające z pojawiających się możliwości (na przykład pozyskanie dodatkowych
środków), bądź identyfikowanych potrzeb.
Rolę koordynatora procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Komorniki będą pełnić
wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy. Będą oni zbierać propozycje zmian od szefów
poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, przewodniczących komisji Rady
Gminy oraz szefów jednostek gminnych, a następnie przedstawiać je Wójtowi.
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5.6.

Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej („Strategia rozwoju gminy
– poradnik praktyczny” luty 2021 r.), jako dokumenty wykonawcze względem strategii rozwoju
należy rozumieć obowiązkowe lub fakultatywne plany i programy funkcjonujące w gminie.

Strategia, jako dokument kierunkowy, przede wszystkim powinna być spójna z
Wieloletnią prognozą finansową gminy oraz corocznymi uchwałami budżetowymi. Tylko
zapewnienie przez Radę Gminy środków na realizację przedsięwzięć strategicznych da
możliwość osiągnięcia najważniejszych celów, zidentyfikowanych w wielokierunkowym
procesie strategicznym.
Należy także pamiętać, iż podczas tworzenia nowych bądź aktualizacji istniejących
sektorowych gminnych planów i programów, powinny być one spójne ze Strategią Rozwoju
Gminy – przynajmniej odnośnie kluczowych przedsięwzięć oraz kierunków działań. Do takich
dokumentów należą m.in.:
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych,
 Gminny program ochrony środowiska,
 Plan gospodarki niskoemisyjnej,
 Program budowy dróg gminnych,
 Strategia rozwiązywania problemów społecznych,
 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 Plany odnowy miejscowości.

5.7.

Informowanie lokalnej społeczności

Naczelnym celem przygotowania, a następnie wdrażania Strategii jest, zapisane w wizji
i misji, zapewnienie mieszkańcom gminy Komorniki 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 Gminy dokument
jest nie tylko „przewodnikiem” dla działań samorządu, ale pełni również funkcję informacyjną
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dla mieszkańców – powinni oni dowiedzieć się z niej, jakie działania będą w perspektywie
kolejnych kilku lat podejmowane przez Urząd Gminy i podległe jednostki.
Oprócz publikacji pełnej wersji raportu i Strategii w Biuletynie Informacji Publicznej,
najważniejsze tezy Strategii zostaną zaprezentowane poprzez stronę internetową Gminy
i media lokalne.
Ważne jest także cyklicznej informowanie lokalnej społeczności o postępach we wdrażaniu
Strategii, przede wszystkim poprzez publikację corocznych, syntetycznych sprawozdań.
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6. RAMY FINANSOWE I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Działania określone w Strategii Rozwoju Gminy Komorniki są poparte możliwościami i chęcią
ich realizacji, również w kontekście zapewnienia ich finansowania. Poniżej wskazano wielkości
środków finansowych zaplanowanych na realizację Strategii wraz z potencjalnymi źródłami
finansowymi.
Należy je traktować nie jako szczegółowy plan finansowy poszczególnych celów i działań (to
byłoby bezcelowe w długookresowej perspektywie realizacji strategii i szybko ulegało
dezaktualizacji), a jedynie określenie skali wydatków i możliwości pozyskania środków na ich
pokrycie.
Przy tworzeniu ram finansowych wzięto pod uwagę:

analizę dochodów i
wydatków gminy w
ostatnich kilku latach

analizę możliwości
inwestycyjnych i płynności
finansowej Gminy

analizę aktywności i
skuteczności Gminy w
pozyskiwaniu
pozabudżetowych źródeł
finansowania działań

analizę zadłużenia Gminy

zapisy wieloletniej
prognozy finansowej
Gminy

Głównymi źródłami finansowania projektów rozwojowych będą jak dotychczas - dochody
własne Gminy, w szczególności udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek
od nieruchomości. Większość zadań nieinwestycyjnych (tzw. miękkich) zaproponowanych
w Strategii realizowanych będzie w ramach bieżącej działalności poszczególnych komórek
Urzędu Gminy Komorniki oraz jednostek organizacyjnych Gminy.
Jak widać z poniższych zestawień - potencjał inwestycyjny Gminy rozumiany jako środki
przeznaczane na inwestycje w latach realizacji Strategii, tj. 2021-2030 wyniesie około 45 mln
zł rocznie, czyli łącznie 450 mln zł. Są to wyłącznie środki generowane z budżetu Gminy, poza
tym samorząd będzie aktywnie zabiegał o pozyskanie środków zewnętrznych (m.in. środki
krajowe, Fundusz Odbudowy, środki UE na lata 2021-2027). Możliwe będzie także zaciąganie
zobowiązań na pokrycie wydatków inwestycyjnych.
Wieloletnia prognoza Gminy Komorniki przyjęta w grudniu 2020 roku, przewiduje
na najbliższe lata następujące główne pozycje budżetowe:
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Tabela 6. Dochody Gminy (na podstawie WPF)

Dochody
ogółem

Udział we
Udział we
wpływach z
wpływach z
podatku
podatku
dochodowego dochodowego
od osób
od osób
fizycznych
prawnych

Subwencja
ogólna

Dotacje na
cele
bieżące

Pozostałe
dochody
bieżące

- w tym
Dochody
Dotacje
podatek od
ze
na cele
nieruchomoś sprzedaży inwestycy
ci
majątku
jne

2021

221 497 767

63 382 934

9 310 000

36 211 641

56 649 072

53 361 120

38 600 000

2 000 000

556 000

2022

221 432 000

63 000 000

9 700 000

36 000 000

57 000 000

55 732 000

38 600 000

0

0

2023

220 216 400

63 000 000

9 700 000

35 000 000

57 000 000

55 516 400

38 600 000

0

0

2024

220 605 000

63 000 000

9 700 000

34 480 000

57 000 000

56 425 000

38 600 000

0

0

2025

220 600 000

63 000 000

9 700 000

35 000 000

57 000 000

55 900 000

38 600 000

0

0

Tabela 7. Wydatki Gminy (na podstawie WPF)

Wydatki ogółem

Wydatki bieżące

- tym na
wynagrodzenia

Obsługa długu
(odsetki)

Inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

2021

224 774 167

177 048 611

58 017 341

1 042 486

47 725 556

2022

214 800 000

167 800 000

55 437 920

849 821

47 000 000

2023

214 980 000

169 980 000

55 437 920

781 629

45 000 000

2024

214 060 000

169 060 000

55 437 920

408 589

45 000 000

2025

214 060 000

169 060 000

55 437 920

250 154

45 000 000

Oznacza to, iż pod względem finansowym Strategia jest w pełni wykonalna, a dodatkowo
pozostaje jeszcze spory margines finansowania przedsięwzięć nieuwzględnionych na moment
przyjmowania dokumentu. Takie potrzeby z pewnością się pojawią w tak prężnie rozwijającej
się jednostce, jaką jest Gmina Komorniki.
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Tabela 8. Indykatywne ramy finansowe projektów strategicznych ujętych Strategii
Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2021–2030

Nazwa projektu i zadania

Zakres
czasowy

Szacunkowy
koszt

Potencjalne
źródła
finansowania

Uwagi

PROJEKT 1.1.1. Aktualizacja i tworzenie nowych MPZP
1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania oraz opracowanie/ zmiana
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
2. Tworzenie nowych MPZP

PROJEKT 1.1.2. Wykupy gruntów i nieruchomości dla
potrzeb infrastruktury komunalnej
1. Pozyskiwanie terenów na cele inwestycyjne
(wykupy gruntów i nieruchomości)
2. Regulacja stanu prawnego dla potrzeb infrastruktury
komunalnej

2021-2030

Budżet Gminy

2021-2030

Budżet Gminy

2021-2030

Budżet Gminy

przybliżona
kwota
rocznie

Budżet Gminy

przybliżona
kwota
rocznie

Budżet Gminy

przybliżona
kwota
rocznie

1 000 000
2021-2030

koszt zawarty
w kosztach
PROJEKTU
1.1.2.
koszt zawarty
w kosztach
PROJEKTU
1.1.2.

3 700 000

PROJEKT 1.1.3. Estetyzacja Gminy
1. Zadrzewienia i zakrzewienia na terenie Gminy

2021-2030
250 000

2. Tworzenie „przestrzeni społecznych” z małą
architekturą
3. Estetyzacja wizualna (m.in. ład „reklamowy”) zapisy dotyczące reklam w miejscowych planach
zagospodarowania
lub
wdrażanie
ustawy
krajobrazowej
4. Stworzenie w Komornikach miejsca „Centrum –
Rynek” z lokalami na drobne usługi/handel
PROJEKT 1.1.4. Ochrona środowiska

2021-2030

1. Edukacja ekologiczna społeczności Gminy (kampanie
informacyjne wraz wskazaniem źródeł dofinansowania
inwestycji prywatnych)
2. Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej
(wraz z instalacją fotowoltaiki)

2021-2030

3. Termomodernizacja budynków prywatnych i
firmowych
(w tym wymiana pieców węglowych na bardziej
ekologiczne źródła ciepła oraz instalacja fotowoltaiki)

2021-2030

1 200 000
2021-2030

2021-2030

Budżet
Gminy,
Fundusze UE
Budżet Gminy

2 000 000

Budżet
Gminy,
Przedsiębiorcy

10 000

Budżet
WFOŚ

2021-2030
3 000 000

7 000 000

Gminy,

Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
NFOŚ, WFOŚ

Budżet
Gminy,
fundusze
UE,
NFOŚ,
WFOŚ,
przedsiębiorcy,
mieszkańcy

przybliżona
kwota
rocznie
2 mln OZE
budynki
użyteczności
publicznej,
1mln
termomoder
nizacja
wymiana
pieców
dofinasowani
e
bud.
mieszkalnych
– 2 mln zł,
OZE
–
dofinansowa
nie
budynków
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mieszkalnych
5 mln zł
4.
Wymiana
energooszczędne

oświetlenia

drogowego

na

5. Zatrzymywanie wód opadowych na terenach
publicznych oraz prywatnych (m.in. program Moja
Woda)
6. Masowe akcje sprzątania, typu Dzień Ziemi,
sprzątanie świata

2021-2030
1 700 000
2021-2030
5 000 000

2021-2030

2. Aktualizacja Programu Budowy Dróg Gminnych

2021

3. Wsparcie modernizacji dróg powiatowych i
wojewódzkich wraz z infrastrukturą okołodrogową

2021-2030

4. Rozwój systemu ścieżek rowerowych przy drogach
powiatowych
5. Rozwój systemu ścieżek rowerowych przy drogach
wojewódzkich: Szreniawa-Rosnówko

2022-2025

2. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul.
Kolejowej w Plewiskach (wiadukt) wraz z budową
przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację
przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Kolejowej

PROJEKT 1.2.3. Zwiększenie wykorzystania
komunikacji publicznej
1. Rozwój Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

małe
zbiorniki
retencyjne

2021-2030

PROJEKT 1.2.1. Budowa i remonty dróg oraz
infrastruktury okołodrogowej
1. Realizacja Programu Budowy Dróg Gminnych (wraz
z chodnikami i ścieżkami rowerowymi przy drogach
gminnych)

PROJEKT 1.2.2. Rozwiązanie problemów
komunikacyjnych na granicy z Poznaniem w
Plewiskach
1. Budowa zintegrowanego węzła transportowego
Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową
E 20 (Plewiska – przejazd pod torami, parking
buforowy, węzeł komunikacyjny)

Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
NFOŚ, WFOŚ
Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
NFOŚ, WFOŚ

150 000 000

Fundusze
UE,
Budżet Gminy

Budżet Gminy
5 000 000
Budżet Gminy
3 200 000

2021

Budżet Gminy
1 500 000

2021-2023
11 000 000

2021-2023
12 000 000

2021-2023

Fundusze
UE
(WRPO), Budżet
Gminy,
Budżet
Powiatu
Poznańskiego,
Budżet
Miasta
Poznań

Budżet
Gminy,
Budżet Powiatu
Poznańskiego,
Budżet
Miasta
Poznań

Budżet Gminy
600 000

2. Budowa węzła przesiadkowego w Szreniawie oraz
zakup autobusu

2022

3. Systematyczna wymiana taboru gminnej
komunikacji autobusowej
4. Weryfikacja i usprawnianie połączeń gminnej
komunikacji autobusowej

2021-2030

2 300 000
40 000 000
2021-2030

cała wartość
zadania
–
około
100
mln
zł
Część
przypadająca
na
Gminę
Komorniki –
około 11 mln
zł w latach
2021-2023
19 mln zł
(część
przypadająca
na
Gminę
Komorniki
ok. 12 mln zł)

dofinansowa
nie
Poznańskiej
Kolei
Metropolital
nej - ok. 200
tys. zł rocznie

Budżet
Gminy,
Fundusze UE
Budżet
Gminy,
Fundusze UE
Budżet Gminy

5 000 000
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5. System automatycznej wypożyczalni rowerów w
Plewiskach (wynajem)

2021-2030

Budżet Gminy
130 000

przybliżona
kwota
rocznie

PROJEKT 1.3.1. Rozbudowa systemu dostarczania
wody oraz odbioru ścieków
1. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej
zgodnie z potrzebami rozwoju Gminy

2021-2030

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody

2021-2030

13 430 000

1 780 000

3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z
potrzebami rozwoju Gminy

2021-2030

4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łęczycy/ analiza
konieczności budowy drugiej oczyszczalni ścieków w
nowej lokalizacji

2021-2025

PROJEKT 1.4.1. Program rozwoju infrastruktury
oświatowej
1. Stworzenie planu rozwoju i optymalizacji
infrastruktury oświatowej
2.
Analiza
zasadności
utworzenia
szkoły
ponadpodstawowej na terenie Gminy Komorniki
3. Analiza możliwości utworzenia szkoły muzycznej
(lub filii) na terenie Gminy Komorniki
4. Utworzenie oddziałów integracyjnych w placówkach
oświatowych Gminy Komorniki
5. Wsparcie powstania poradni psychologicznopedagogicznej na terenie Gminy Komorniki

Projekt 1.4.2. Budowa i remonty bazy lokalowej i
sportowej oświaty
1. Współpraca z inwestorami prywatnymi w zakresie
bazy wychowania przedszkolnego (m.in. Wiry)

4 400 000

11 280 000

Budżet
PUK,
Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
NFOŚ, WFOŚ
Budżet
PUK,
Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
NFOŚ, WFOŚ
Budżet
PUK,
Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
NFOŚ, WFOŚ
Budżet
PUK,
Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
NFOŚ, WFOŚ

2021-2022

przygotowanie
planu

2021-2022

przygotowanie
planu

2021-2022

przygotowanie
planu

2022-2023
2021-2023
50 000

2021-2030

2. Budowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w
Wirach

2021-2023

3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach

2021-2023

19 500 000

12 400 000

4. Budowa sali gimnastycznej przy rozbudowanej
Szkole Podstawowej w Chomęcicach

2021-2023

5. Modernizacja SP 1 Plewiska

2022-2023

14 000 000

Budżet
Gminy,
subwencja
oswiatowa

50
tys.
rocznie
z
budżetu
Gminy

Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
Fundusze
z
budżetu państwa
Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
Fundusze
z
budżetu państwa
Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
Fundusze
z
budżetu państwa
Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
Fundusze
z
budżetu państwa
Budżet Gminy

500 000
5. Realizacja
edukacyjnej

Programu

rozwoju

infrastruktury

2023-2030

Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
Fundusze
z
budżetu państwa

PROJEKT 1.5.1. Budowa i remonty bazy lokalowej
kultury
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1. Przebudowa i modernizacja Domu Kultury w
Szreniawie

2023

2. Przebudowa i adaptacja budynku "Organistówki" w
Komornikach przy ulicy Kościelnej

2022-2023

3. Modernizacja Domu Kultury "Dworek" w Głuchowie

2021

4. Budowa amfiteatru w Komornikach na 500-600 osób

po
roku
2025

Budżet
Gminy,
Fundusze UE

5. Adaptacja dawnego dworu (po Herbapolu) na
miejsce spotkań mieszkańców Plewisk

W
zależności
od
pozyskania
obiektu
2021

Budżet
Gminy,
Fundusze UE

6. Remont Filii Biblioteki Publicznej w Plewiskach

2 500 000

Budżet
Gminy,
Fundusze UE

5 100 000

Budżet
Gminy,
Fundusze UE

400 000

Budżet Gminy

Budżet Gminy
60 000

7. Remont Filii Biblioteki Publicznej w Chomęcicach

2021-2025

Budżet Gminy
50 000

PROJEKT 1.5.2. Budowa i remonty bazy lokalowej
sportu i rekreacji
1. Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w
Plewiskach

2022-2025
8 000 000

2. Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej
o sztucznej nawierzchni z zapleczem w Szreniawie

2021-2022

3. Budowa placów zabawowo-rekreacyjnych na
terenie Gminy Komorniki

2021-2030

Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
Fundusze
z
budżetu państwa
Budżet Gminy

4 000 000

500 000

Budżet
Gminy,
Fundusze UE

2021:
500
tys. zł, na
kolejne
lata
uzależniony od
realizowanych
zadań

4. Modernizacji budynku sali gimnastycznej przy ul.
Jeziornej w Komornikach
5. Modernizacja obiektów Orlik 2012 w Plewiskach i
Wirach oraz kortów tenisowych w Szreniawie
6. Zakupy stacji naprawy rowerów i tablic
informacyjnych ze szlakami rowerowymi i pieszymi
7. Zagospodarowanie terenów po KruszGeo

2023-2030

Budżet Gminy
7 000 000

2022-2030
2 500 000
2022-2023
70 000
2022-2030
1 200 000

PROJEKT 2.1.1. Poprawa jakości obsługi mieszkańców
i efektywności działań Urzędu Gminy
1. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie
Komorniki

Budżet
Gminy,
Fundusze UE
Budżet
Gminy,
Fundusze UE
Budżet
Gminy,
Fundusze UE

2021-2030

Budżet
Gminy,
Fundusze UE

2. Zwiększenie kadry, zajmującej się promocją Gminy i
pozyskiwaniem środków zewnętrznych

2021-2022

Budżet Gminy

3. Stworzenie punktu informacyjnego dla organizacji
pozarządowych, mieszkańców oraz przedsiębiorców w
zakresie możliwości dofinansowania zewnętrznego

2021-2022

Budżet Gminy

2021-2022

Budżet Gminy

2021-2030

Budżet Gminy

PROJEKT 2.1.2. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
- promocja produktów i usług lokalnych
1. Pomoc w organizacji rynku owocowo-warzywnego
(targowisko)
2. Inwentaryzacja produktów i usług lokalnych
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3. Promocja produktów i usług lokalnych

2022-2030

PROJEKT 2.2.1. Aktywizowanie różnych grup
społecznych na terenie Gminy, rozwój partnerstw
międzysektorowych

Budżet Gminy
Orientacyjny
roczny koszt
realizacji
wszystkich
zadań
projektu
2.2.1

100 000

1. Wspieranie mieszkańców w integracji, pomocy
sąsiedzkiej (np. „Imieniny ulicy”, itp.)

2021-2030

Budżet Gminy

2.
Rozwijanie
integracji
międzypokoleniowej
mieszkańców w obszarach kultury i nauki

2021-2030

Budżet Gminy

3. Utworzenie „Rady seniorów”, wsparcie opieki dla
osób starszych

2021-2030

Budżet Gminy

4. Integracja i wspieranie imigrantów

2021-2030

Budżet Gminy

5. Rozwój współpracy z Muzeum w Szreniawie
(zagospodarowanie nowych gruntów - utworzenie
wioski tematycznej)
6. Rozwój współpracy z Wielkopolskim Parkiem
Narodowym

2021-2030

Budżet
Gminy,
fundusze
zewnętrzne
Budżet
Gminy,
fundusze
zewnętrzne

2021-2030

PROJEKT 2.3.1. Rozwój oferty kulturalnej
1. Stworzenie salki kinowej w CTiK w Komornikach

2021-2030
200 000

2. Stworzenie oferty nowych zajęć dla DK w Szreniawie
oraz Głuchowie

2021-2030

3. Organizacja cyklów
popularnonaukowych

2021-2030

wykładów

i

odczytów

Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
Fundusze
z
budżetu państwa
Budżet Gminy

100 000
Budżet Gminy
20 000

4. Rozszerzenie oferty CTiK (GOK) w Komornikach na
określone grupy docelowe

2021-2030

Budżet Gminy

5. Organizacja festynów i imprez gminnych i sołeckich

2021-2030

6. Zakup książkomatów dla Biblioteki Publicznej Gminy
Komorniki i jej filii bibliotecznych w Plewiskach,
Chomęcicach, Wirach.

2021-2023

7. Zwiększenie dostępu do platform publikacji
elektronicznych

2021-2030

Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
Fundusze
z
budżetu państwa
Budżet Gminy

8. Rozszerzenie działalności kulturalno – oświatowej
oraz edukacyjnej w Bibliotece Publicznej Gminy
Komorniki

2021-2030

Budżet Gminy

9. Zwiększenie księgozbioru bibliotecznego o kolejne
nowości wydawnicze

2021-2030

Budżet Gminy

10. Rozwój elektronicznych usług w Bibliotece
Publicznej Gminy Komorniki

2021-2030

Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
Fundusze
z
budżetu państwa

50 000

przybliżona
kwota
rocznie
przybliżona
kwota
rocznie
przybliżona
kwota
rocznie

Budżet Gminy

500 000
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PROJEKT 2.3.2. Rozwój oferty ogólnodostępnych zajęć
sportowo-rekreacyjnych w obiektach gminnych

1. Wspieranie działań na rzecz sportu masowego (m. in.
bezpłatne zajęcia sportowe w obiektach gminnych)

2021-2030

2. Wspieranie działań na rzecz sportu zawodowego (m.
in. bezpłatne zajęcia sportowe w obiektach gminnych)

2021-2030

PROJEKT 2.4.1. Poprawa dostępności opieki
zdrowotnej oraz promowanie zdrowego trybu życia
1. Wsparcie lokalowe dla organizacji specjalistycznej
opieki zdrowotnej (oddanie II p. budynku w
Komornikach)
2.
Realizacja
profilaktycznych

zdrowotnych

programów

3. Realizacja Polityki Senioralnej

przybliżona
kwota
rocznie ( na
organizacje
pożytku
publicznego)

500 000

2021-2030

Budżet Gminy
403 000

2021-2030

Budżet Gminy

przybliżona
kwota
rocznie

Budżet Gminy

przybliżona
kwota
rocznie

50 000
2021-2025
100 000

PROJEKT 2.4.2. Poprawa bezpieczeństwa publicznego
1. Rozwój systemu monitoringu wizyjnego na terenie
Gminy (miejsca publiczne, obiekty komunalne, obiekty
oświatowe, fotopułapki na terenach leśnych)

2021-2030

2. Budowa oświetlenia ledowego na przejściach dla
pieszych / progów zwalniających / montaż
wyświetlaczy prędkości

2021-2030

3. Rozwój jednostek OSP - doposażenie w sprzęt

2021-2030

3 000 000

2 000 000

1 000 000

4. Utworzenie bazy pogotowia (nowa strażnica OSP
wraz z pogotowiem)

2021-2030

5. Starania o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe
kolejowym w Szreniawie

2021-2030

6. Oświetlenie pętli autobusowych i przystanków
lampami z zasilaniem fotowoltaicznym

2021-2030

14 000 000

500 000

Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
Fundusze
z
budżetu państwa
Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
Fundusze
z
budżetu państwa
Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
Fundusze
z
budżetu państwa
Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
Fundusze
z
budżetu państwa

Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
Fundusze
z
budżetu państwa

PROJEKT 2.4.3. Pomoc społeczna
1. Budowa mieszkań komunalnych (w przypadku
możliwości skorzystania z funduszy zewnętrznych na
ten cel)

2022-2030

2. Organizacja Centrum Inicjatyw Senioralnych / Domu
Dziennego Pobytu dla osób starszych w budynku po
szkole w Wirach

2022-2030

6 100 000

100 000

Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
Fundusze
z
budżetu państwa

Koszt budowy
dwóch
budynków
mieszkalnych
(w tym jeden o
obniżonym
standardzie na
umowy najmu
socjalnego

Budżet
Gminy,
Fundusze
UE,
Fundusze
z
budżetu państwa

przybliżona
kwota
rocznie
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