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Wprowadzenie

SZANOWNI PAŃSTWO
Przedstawiona Państwu Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014-2020 zakończyła proces
wspólnego tworzenia dokumentu rozpoczynając jednocześnie okres jego realizacji - czas wspólnych
wyzwań i kierunków działania, opartych na szerokiej społecznej partycypacji.
Decyzja o zbudowaniu nowej strategii, nie zaś aktualizowaniu dotychczas obowiązującej,
podyktowana została wieloma ważnymi przesłankami. Z całą pewnością istotne znaczenia ma wśród
nich nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej i zmodyfikowane założenia rozwoju
regionalnego ściśle związane z procesami globalizacji i integracji.
Jednak dla Gminy Rokietnica elementem kluczowym jest wyraźnie rysująca się zmiana jej profilu i
specyfiki. W zdecydowanej mierze proces ten związany jest z dokonanym przez Mieszkańców
wyborem tego miejsca na lokalizację dla swoich domostw. Dzieląc czas na ten spędzany w pracy –
najczęściej poza Rokietnicą - i ten przeznaczony dla rodziny, chcieliby widzieć Swoją Gminę jako
miejsce przede wszystkim przyjazne do życia. Z dobrą infrastrukturą, w tym głównie drogową,
miejscami, w których, podczas aktywnej rekreacji, można spędzić wolny czas, gdzie jest bezpiecznie.
Odrębność zatem i unikalną przewagę Gminy budować należy realizując te cele, które kreśląc wizję
otwartej, atrakcyjnej, konsekwentnie podnoszącej jakość życia przestrzeni, umożliwią tak że
działalność kreatywnym przedsiębiorcom, dbającym o unikatowe cechy środowiska naturalnego,
działającym z zgodzie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zakreślony umownie datami granicznymi okres lat 2014-2020 to także wyzwanie do budowania
kapitału społecznego - o coraz silniej deklarowanej potrzebie integracji, wzmacniania lokalnej
tożsamości. Silnego dzięki konkurencyjnej bazie edukacyjnej, wzmacnianym kompetencjom
społecznym, obywatelskiej postawie, konsekwentnie pokonującego bariery wykluczenia. Jego
gwarantem musi być stale ponawiana zachęta do partycypacji, bazująca na rzetelnej informacji i
nieprzerwanie trwającym dialogu.
Postawione cele i precyzujące je szczegółowe zadania to efekt wspólnej pracy powołanego zespołu,
ale przede wszystkim wynik determinacji i nadzwyczajnego zaangażowania Mieszkańców. Dlatego
wspólnie realizowanym zadaniem będzie systematyczny proces ewaluacji strategii. Dbanie i stałe
monitorowanie tego, co dobrze działa, ale i wychodzenie naprzeciw problemom, stanie się dowodem
systematycznie wdrażanej i utrwalanej współpracy między społeczeństwem i reprezentującą je
władzą.
Bartosz Derech
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1. Metodologia
Wyzwania rozwojowe przed jakimi stają jednostki samorządu terytorialnego związane są z
procesami globalizacji i integracji. Przestrzeń, dotychczas rozumiana w klasycznym, geograficznym
kontekście przestaje być tylko rozciągłością wzdłuż wymiarów, a poddaje się procesom kurczenia.
Odległość ma coraz mniejsze znaczenie w dobie korzystania z Internetu, powszechnej mobilności i
innowacjom. Nowy paradygmat polityki regionalnej opiera się jednak na znaczeniu terytorium i jego
specyfice. Place-based policy to długoterminowa strategia rozwoju oparta na czynnikach
endogenicznych i ukierunkowana na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Nowy paradygmat
wyraźnie dostosowuje się do charakteru miejsca, skupia się na wykorzystaniu lokalnych umiejętności
i doświadczeń. Projekty realizowane w ramach nowej polityki regionalnej charakteryzować się mają
wysokim stopniem kontroli społecznej i kluczowym znaczeniem partycypacji społecznej.
Realizacja strategii jest nieustannym procesem, który wpisuje się w założenia cyklu Deminga,
opartego na prostej zasadzie następowania po sobie kolejnych etapów działania (rysunek 1).
Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014-2020 powstawała według metodologii J. Brysona1
wykorzystywanej w planowaniu instytucji publicznych i non profit oraz jednostek terytorialnych,
która opiera się na podejściu procesowym ukierunkowanym na pobudzenie zaangażowania
interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w realizację strategii. Tworzenie strategii jest więc
procesem opartym na postulacie ciągłości i zaangażowania.

przyjęci e
s tra tegii

zaplanuj

wdra żanie

aktualizacja

popraw

wykonaj

sprawdź

wni oski

Cykl Deminga

moni toring

Cykl strategiczny

Rysunek 1 Cykl Deminga i cykl strategiczny
Źródło: opra cowa ni e wła s ne

1

Bryson J., 2004, Strategic planning for public and nonprofit organizations. A Guide to Strengthening Sustaining
Organizational Achievement, 3rd Edition, John Wiley and Son, San Francisco
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Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014-2020 została przygotowana z
uwzględnieniem najważniejszego zasobu endogenicznego Gminy, jakim jest kapitał ludzki.
Partycypacja społeczna, na szeroką skalę zastosowana w tworzeniu tej strategii, ma znaczenie ze
względu na nowe podejście w funkcjonowaniu regionów, które wskazuje na to, że terytorium jest
systemem złożonym o wysokim stopniu skomplikowania i odpowiednie zaangażowanie aktorów
lokalnych w proces tworzenia, wdrażania i monitorowania Strategii pozwal a multiplikować efekty
zmian i może prowadzić do zmiany ścieżki rozwoju danego terytorium w długim okresie.
19 marca 2013 r., w momencie przystąpienia do tworzenia Strategii, powołano Zespół ds.
Strategii, w skład którego weszli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Agnieszka Antczak – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji UG Rokietnica
Arkadiusz Chołżyński – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Obsługi Rady UG Rokietnica
Jean Diatta – prof. dr hab.; Kierownik Zakładu Biogeochemii Środowiska Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rokietnica
Marian Jakobsze – Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica
Arkadiusz Klapiński – Zastępca Wójta Gminy Rokietnica
Ryszard Lubka – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rokietnica
Edyta Musiał – Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego UG Rokietnica
Danuta Potrawiak – Sekretarz Gminy Rokietnica; Przewodnicząca Zespołu
Anna Skrzypiec – Inspektor ds. gospodarki gruntami Referatu Gospodarki Rolnej i Współpracy
Środowiskowej UG Rokietnica
Piotr Stasiak – Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. Z o.o. w Rokietnicy
Jacek Welman – Dyrektor Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy
Halina Wroniecka - Starszy Inspektor ds. zamówień publicznych UG Rokietnica

Korzystając z danych dostępnych w statystyce publicznej oraz przy zaangażowaniu pracowników
Urzędu Gminy przygotowano diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy. Konsultacje
społeczne w trakcie tworzenia Strategii odbywały się aż czterokrotnie (16. maj a, 12. września, 10.
października i 5. grudnia) i charakteryzowały się nadzwyczajnym zaangażowaniem Mieszkańców. W
konsultacjach czynnie uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych i pracownicy Urzędu
Gminy. W trakcie spotkań sformułowano wiele cennych uwag i postulatów, zidentyfikowano
potrzeby, zdefiniowano silne i słabe strony Gminy, a także szanse i zagrożenia wynikające z działania
czynników egzogenicznych. Sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz lista
osób zaproszonych do udziału w konsultacjach stanowią załączniki do dokumentu strategicznego
(załącznik 1 i 2).
Na podstawie zgromadzonych danych zebranych podczas konsultacji oraz formularza „Mój
głos w strategii” dostępnego poprzez stronę internetową www.rokietnica.pl, spotkań z władzami i
Zespołem ds. Strategii oraz indywidualnych rozmów przeprowadzonych z Mieszkańcami
sformułowano wizję, a także schemat celów uporządkowanych hierarchicznie. Do celów
6
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przyporządkowano zadania oraz określono strategię monitorowania i ewaluacji działań
strategicznych, proponując wskaźniki kontekstowe i strategiczne mierzące stopień realizacji
zamierzeń. Wyznaczone cele poddano analizie uwzględniając komplementarność ich treści w ramach
schematu oraz spójność z zapisami dokumentów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego i
stowarzyszeń: Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, Strategii Rozwoju
Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2015 oraz Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej Metropolia
2020. Opracowano także plan wdrażania i plan komunikacji społecznej dokumentu.

2. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy
2.1.Informacje ogólne
2.1.1. Położenie i uwarunkowania administracyjne
Gmina Rokietnica należy do Powiatu Poznańskiego Województwa Wielkopolskiego. Jest jedną z
siedmiu gmin wiejskich wchodzących w skład Aglomeracji Poznańskiej (rysunek 2). Położona w
bezpośrednim sąsiedztwie Poznania, administracyjnie graniczy z miastem od północnego zachodu.
Kolejnymi sąsiadami Gminy Rokietnica są: od wschodu gmina Suchy Las, od północy gmina Oborniki
Wielkopolskie i Szamotuły, od zachodu gmina Kaźmierz, a od południa gmina Tarnowo Podgórne.
Pod względem powierzchni Rokietnicę zaliczyć należy do grupy mniejszych gmin powiatu
poznańskiego. Zajmując 79,3 km² wyprzedza gminy: Kleszczewo, Komorniki, Luboń i Puszczykowo.
W dniu 31 grudnia 2012 r. Gminę zamieszkiwało 13 263 osób.

Rysunek 2 Gminy Aglomeracji Poznańskiej
Źródło: Stowa rzys zeni e Metropol i i Pozna ń
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Przez teren Gminy Rokietnica przebiegają ważne trasy komunikacyjne (rysunek 3):




zachodnia Obwodnica Miasta Poznania w ciągu trasy S11, umożliwiająca połączenie
z autostradą A2,
droga nr 184 (droga wojewódzka) łącząca się z drogą krajową nr 92,
linia kolejowa E-59 relacji Poznań-Szczecin.

Rysunek 3 Drogi krajowe w okolicy Poznania w tym w obrębie Gminy Rokietnica
Źródło: www.cona droga ch.pl

Gmina Rokietnica podzielona jest na 10 sołectw (rysunek 4): Sobota-Bytkowo
(z miejscowościami Sobota i Bytkowo), Kiekrz-Pawłowice (z miejscowościami Kiekrz i Pawłowice),
Kobylniki (miejscowość Kobylniki), Krzyszkowo (miejscowość Krzyszkowo), Mrowino -Cerekwica
(z miejscowościami Mrowino i Cerekwica), Napachanie-Dalekie (z miejscowościami Napachanie i
Dalekie), Przybroda (miejscowość Przybroda), Rogierówko-Starzyny (z miejscowościami
Rogierówko

i

Starzyny),

Rokietnica

(miejscowość

Rokietnica),

Żydowo-Rostworowo

(z miejscowościami Żydowo i Rostworowo).
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Rysunek 4 Mapa Gminy Rokietnica z wyszczególnieniem Sołectw
Źródło: Urząd Gmi ny w Roki etni cy

2.1.2. Historia
Pierwsze ślady osadnictwa odkryte na terenach Gminy Rokietnica pochodzą z okresu kultury
łużyckiej (ok. 1000 lat p.n.e.). Najwcześniejsza wzmianka zawarta w źródłach pisanych dotyczy wsi
Krzyszkowo, w której w 1157 roku książę Bolesław Kędzierzawy złożył hołd lenny cesarzowi
niemieckiemu Fryderykowi Barbarossie. Rokietnica (początkowo „Rokitnica”2) pojawia się prawie sto
lat później, jako nazwa wsi przekazanej w r. 1249 przez Przemysła I klasztorowi w Obrze.
W okresie od 1253 do 1400 roku w dokumentach odnotowano istnienie Cerekwicy, Bytkowa, Kiekrza,
Starzyn i Żydowa oraz Napachania, które do końca XVII w. utrzymało swój samorząd z sołtysem na
czele. W kolejnych dwustu latach pojawiają się nazwy miejscowości Mrowino i Dalekie. W okresie od
1600 do 1800 roku odnotowano pierwsze wzmianki o Przybrodzie. Najmłodszą osadą jest
Rogierówko, założone w roku 1830 przez Rogera Raczyńskiego. Ziemie dzisiejszej Gminy Rokietnica w
większości należały do rodu Nałęczów. Z biegiem czasu posiadłości te przejęli dziedzice Szamotuł:
Szamotulscy, Górkowie i Ostrorogowie. Kiekrz należał do rodziny Kierskich, którzy gospodarowali w
nim do XVII w. Po II wojnie światowej, w dawnym dworku otoczonym parkiem, powstało Sanatorium
Rehabilitacyjne dla Dzieci, które funkcjonuje po dzień dzisiejszy3.
Do 1 stycznia 1987 r. wieś Kiekrz znajdowała się w granicach administracyjnych Gminy
Rokietnica. Od tej daty, na mocy Uchwały Nr XVII/145/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w

2

Taka nazwa widnieje w "Księdze uposażeń" Jana Łaskiego z XVI wieku. Rokitnica pochodzi od słowa "rokita"
(gatunek wierzby).
3
po 1 stycznia 1987 r. w granicach administracyjnych miasta Poznania
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Poznaniu, cześć Kiekrza o powierzchni 222,74 ha wraz z częścią obszaru wsi Wielkie o powierzchni
300,05 ha została odłączona od Gminy Rokietnica i włączona do miasta Poznania.
Duże znaczenie dla rozwoju Gminy Rokietnica ma przebiegająca przez jej teren od 1848 roku
linia kolejowa z Poznania do Stargardu i Szczecina. Dzięki niej okoliczne majątki otrzymały możliwość
transportu i sprzedaży swoich towarów, a ludność dodatkowe zatrudnienie. Linia kolejowa po dziś
dzień pełni ważną rolę zarówno w ruchu pasażerskim jak i towarowym.
2.1.3. Zagospodarowanie przestrzenne
Gmina Rokietnica znajduje się w ścisłej strefie oddziaływania miasta Poznania i należy do jego
aglomeracji. W dniu 27 czerwca 2011 r. zostało zatwierdzone Uchwałą Nr XI/72/2011 Rady Gminy
Rokietnica- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica,
które określiło politykę przestrzenną Gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania
przestrzennego4.
Zdecydowana większość terenów planowanych do zainwestowania jest przeznaczonych
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (58,7%) (rysunek 5). Na tereny zabudowy technicznoprodukcyjnej i aktywności gospodarczej dużej intensywności, generujące znaczące obciążenia
komunikacyjno-transportowe przeznaczono 17,2% powierzchni. Niecałe 9% ma zajmować, zabudowa
mieszkaniowa z udziałem zabudowy usługowej, a na zabudowę mieszkaniową rezydencyjną
przewidziano 4,3% powierzchni.
P3
P2
MN/MW/U
MV/U

MW
MN/U
MN
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Legenda:
P3 – tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i aktywności gospodarczej dużej intensywności, generujące znaczące obciążenia komunikacyjno -transportowe
P2 - tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i aktywności gospodarczej średniej intensywności, generujące średnie obciążenia komunikacyjno-transportowe
MN/MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną oraz z usługami różnymi
MV/U- tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencyjnej z towarzyszącą zabudową usług różnych
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej z towarzyszącą zabudową usług różnych
MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej

Rysunek 5 Procentowy udział terenów dla danej funkcji przeznaczonych w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica pod zainwestowanie
Źródło: Urząd Gmi ny w Roki etni cy
4

Tekst Studium i mapy: http://bip.rokietnica.pl/public/?id=108713
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Obszarami o najwyższym udziale terenów przeznaczonych pod zainwestowanie są: Rokietnica
(20%), Kiekrz (16%) oraz Mrowino (13%) (rysunek 6).
Rogierówko
Starzyny
Pawłowice
Kobylniki
Dale kie
Napacha nie
Przybroda
Cere kwica
Mrowino
Krzyszkowo
Rostworowo
Żydowo
Bytkowo
Sobota
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Rysunek 6 Procentowy udział terenów dla danej miejscowości przeznaczonych pod zainwestowanie
Źródło: Urząd Gmi ny w Roki etni cy

Gmina posiada 12 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem
terenów pod działalność gospodarczą zlokalizowanych głównie w miejscowościach: Bytkowo,
Rokietnica i Mrowino. Obecnie, w miejscowości Kiekrz, tuż przy Zachodniej Obwodnicy Miasta
Poznaniaw trakcie sporządzania są kolejne 2 mpzp: o pow. 16 ha i 19,9 ha z przeznaczeniem pod
działalność gospodarczą. Również przy Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania w miejscowości
Rokietnica i Bytkowo planowane jest uruchomienie tzw. Rokietnickiej Strefy Biznesu o powierzchni
ponad 37 ha.
Kluczowe problemy Gminy w kwestii zagospodarowania przestrzennego stanowią:





brak planów miejscowych dla większości terenów Gminy,
lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod
działalność gospodarczą,
duża liczba wniosków o decyzje o warunkach zabudowy, na terenach w znacznym
oddaleniu od istniejącej zabudowy i terenów uzbrojonych, co wiąże się z powiększaniem
chaosu przestrzennego i dezorganizacją krajobrazu,
niekontrolowane podziały terenów rolnych i cennych przyrodniczo.

2.1.4. Kultura i dziedzictwo kulturowe
Zabytki znajdujące się na terenie Gminy Rokietnica w większości związane są z kultem
religijnym, i te z nich są najlepiej zachowane. Do najważniejszych obiektów architektury i
budownictwa należą:
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 Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii
wraz z ogrodzeniem i dzwonnicą,
 Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża w Cerekwicy,
 Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Żydowie,
 Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Rokietnicy,
 Pałac wraz z parkiem krajobrazowym w Napachaniu,
 Pałac wraz z parkiem krajobrazowym w Przybrodzie,
 Dwór w Rokietnicy wraz z parkiem krajobrazowym,
 Zespół pałacowy z parkiem krajobrazowym w Żydowie,
 Zespół dworski z parkiem krajobrazowym w Sobocie,
 wiatrak holenderski w Rogierówku.

Panny

w

Sobocie

Gmina Rokietnica, oddalona od centrum ośrodka miejskiego – Poznania zaledwie o 20
kilometrów, zachowała swój specyficzny charakter. Poza zwyczajami wynikającymi z wiejskich korzeni
(m.in. obrzęd dożynek), na terenie Gminy Rokietnica realizowane są liczne inicjatywy kulturalne,
społeczne, sportowe i rekreacyjne. Wśród imprez cyklicznych wyróżnić można:





Wielkopolski Konkurs Koszy Wielkanocnych: organizowany w Niedzielę Palmową w Klubie
Sołeckim Mrowino – Cerekwica,
imprezę plenerową „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na Rumpuć”,
Rodzinne Grand Prix Rokietnicy w biegach im. Dominiki,
Bal Mistrzów Sportu Gminy Rokietnica: wydarzenie podsumowujące Plebiscyt „Sportowiec z
klasą” Gminy Rokietnica ogłaszany na łamach „Rokickich Wiadomości”.
Na terenie Gminy Rokietnica od roku 1993 funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury, który w

swojej ofercie ma m.in. zajęcia plastyczne, wokalne i teatralne oraz naukę gry na instrumentach. W
ramach GOK-u działa także Gminna Orkiestra Dęta oraz Zespół Dziecięco – Młodzieżowy FAMA.
Gminny Ośrodek Kultury jest inicjatorem wielu wydarzeń kulturalnych (koncerty, recitale, wieczory
poetyckie i kabaretowe). Dodatkowo organizuje imprezy o zasięgu gminnym: Dzień Dziecka, Gminne
Mikołajki i ponadgminnym: Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek - Sobota. Wspiera inicjatywy
sołeckie oraz młodzieżowe (np. festiwal rockowy RockCampRockietnica). Od 2011 roku miejscem, w
którym odbywają się interesujące wydarzenia kulturalne jest Aula Gimnazjum im. Noblistów w
Rokietnicy.

2.2.Infrastruktura techniczna
2.2.1. Infrastruktura kolejowa
Przez Gminę Rokietnica przebiega magistrala kolejowa łącząca Poznań ze Szczecinem. Sieć
kolejowa biegnie skrajem miejscowości Kiekrz, oddzielając dolinę Samicy Kierskiej od terenów silnie
zurbanizowanych Kiekrza i Rokietnicy, dalej przez Rokietnicę, gdzie znajduje się stacja kolejowa oraz
przez Krzyszkowo, z przebiegiem w osi południowy-wschód na północny-zachód. Uzupełnieniem tej
12
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linii jest lokalna, nieużywana dziś jednotorowa linia kolejowa odchodząca w Rokietnicy w kierunku
Międzychodu i biegnąca między Mrowinem i Cerekwicą, dalej do Przybrody i tam wchodząca na teren
gminy Kaźmierz. Na stacji w Rokietnicy zatrzymują się (w ruchu pasażerskim) pociągi osobowe relacji
Poznań- Krzyż- Szczecin. Tu również swój przystanek mają szynobusy umożliwiające dojazd do
Poznania i dalsze poruszanie się systemem miejskiej komunikacji w ramach jednego biletu
miesięcznego5.W Rokietnicy przy stacji PKP funkcjonuje również bocznica kolejowa stanowiąca
istotny punkt przeładunkowy dla firm i przedsiębiorstw.

2.2.2. Infrastruktura drogowa
Dzięki korzystnej lokalizacji Gmina posiada łatwy dostęp do sieci dróg o znaczeniu
wojewódzkim (droga nr 184), krajowym (droga nr 92 i S11) i międzynarodowym (autostrada A2)
(rysunek 7).

Rysunek 7 Mapa Gminy Rokietnica z wyszczególnieniem miejscowości i szlaków komunikacyjnych
Źródło: Urząd Gmi ny w Roki etni cy

Długość dróg publicznych przebiegających przez teren Gminy jest następująca 6:





gminne – 135,5 km,
powiatowe – 36,33 km,
wojewódzkie (droga nr 184) – 8,61 km,
krajowe (droga S11) – 9,26 km, w tym 3,76 km w budowie.

Większość dróg gminnych to drogi gruntowe, które remontowane są w ramach bieżącego
utrzymania dróg oraz rekultywacji dróg dojazdowych do pól przy wsparciu finansowym Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Problemem w kwestii infrastruktury drogowej
5

nowy rodza j biletu miesięcznego pod nazwą „Bus -Tramwaj-Kolej – Jeden Bilet” wprowadzony 9 grudnia 2012 roku przez
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. wspólnie z Kolejami Wielkopolskimi Sp. z o. o. oraz Za rządem Tra nsportu Miejskiego w
Poznaniu obowiązujący w poci ąga ch regionalnych w promieniu ok. 30 km od Poznania ora z w tra mwa ja ch i autobusa ch
komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Tra nsportu Mi ejskiego w Poznaniu.
6
Wg ks i ążki dróg prowadzonej przez UG Rokietnica

13

Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014-2020

jest ich stan7. Największą słabością istniejącej sieci drogowej jest bardzo ograniczona zdolność
wchłonięcia nieustannie powiększającego się ruchu drogowego, związanego z istniejącym zjawiskiem
suburbanizacji. Tym samym nawierzchnia zużywa się w szybkim tempie, powodując potrzebę ciągłych
remontów.
W październiku 2013 r. została oddana do użytkowania ul. Trakt Napoleoński w Rokietnicy
oraz ul. Poznańska w Kiekrzu. Ten ponad 2 km odcinek drogi gminnej z asfaltową nawierzchnią
posiada pełną infrastrukturę (kanalizacja deszczowa, sanitarna, oświetlenie uliczne, zatoki
autobusowe, pasy zieleni) wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, a na skrzyżowaniu ul. Trakt
Napoleoński z ul. Szkolną zastosowano pełnowymiarowe rondo. Przebudowana droga gminna
poprzez węzeł „Rokietnica” stanowi połączenie z Zachodnią Obwodnicą Miasta Poznania w ciągu
drogi S11 i dalej m.in. z drogą krajową S5 i autostradą A2 (rysunek 8).

Rysunek 8 Lokalizacja inwestycji dotyczącej przebudowy Traktu Napoleońskiego
Źródło: Opra cowa ni e wła s ne Urzędu Gmi ny w Roki etni cy

W ramach istniejącej na terenie Gminy Rokietnica sieci dróg w chodniki zostały wyposażone
następujące ich odcinki:


Wzdłuż dróg gminnych (ok. 4 km): ul. Koszycy Krzyszkowo-Rokietnica 1,5 km, ul. Kręta w
Rokietnicy 0,2 km, ul. Rolna w Rokietnicy 0,6 km, ul. Podgórna w Rokietnicy 0,2 km,
ul. Kopernika w Mrowinie 0,1 km, ul. Ogrodowa w Mrowinie 0,3 km, ul. Bramowa w
Mrowinie, 0,2 km, ul. Jesionowa/Główna w Krzyszkowie 0,8 km, ul. Polna w Kiekrzu
0,1 km;

7

Wg danych z przeprowadzonego w Gminie Rokietni ca w roku 2012 badania wa runków życia i jakoś ci us ług publicznych,
zdecydowana większość ankietowanych ocenia negatywnie stan i nfrastruktury drogowej w Gminie.
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Wzdłuż dróg powiatowych (ok. 8,8 km): ul. Szkolna w Rokietnicy 1,17 km, ul.
Szamotulska w Rokietnicy 1,35 km, ul. Pocztowa w Rokietnicy 2,2 km, ul. Obornicka w
Rokietnicy 0,83 km, ul. Rokietnicka w Napachaniu 0,4 km, ul Szamotulska w
Mrowinie/Rokietnicy 1,04 km, ul. Kolejowa w Rokietnicy/Rostworowie 0,58 km, ul.
Poznańska w Sobocie 0,8 km, ul. Rostworowska w Żydowie 0,42 km;
Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 184 (ok. 5,5 km): Cerekwica, Mrowino, Napachanie,
Kobylniki.

2.2.3. Komunikacja autobusowa
Od 7 kwietnia 1999 r. na terenie Gminy Rokietnica funkcjonuje Zakład Usług
Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Spółka świadczy usługi transportu zbiorowego na terenie Gminy
Rokietnica i gmin przyległych, zapewnia dowóz uczniów do szkół, zajmuje się eksploatacją,
konserwacją i modernizacją gminnych środków transportowych, usługowym wykonywaniem napraw
i

remontów

pojazdów samochodowych, świadczeniem

zleconych

usług transportowych,

wykonywaniem innych usług komunalnych na zlecenie organów Gminy, osób fizycznych i prawnych.
Autobusy kursują w Gminie po czterech liniach: Mrowino-Poznań (Ogrody), Przybroda-RokietnicaPoznań (Os. Sobieskiego), Żydowo – Rokietnica- Poznań (Ogrody) i Przecław – Rokietnica-Poznań (Os.
Sobieskiego) (rysunek 9). Spółka na bieżąco modernizuje istniejący tabor. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
spółka dysponowała trzema autokarami wycieczkowymi, dwoma autobusami do przewozu dzieci
niepełnosprawnych,

dwoma

autobusami

szkolnymi,

jednym

autobusem

do

przewozów

pracowniczych oraz dziesięcioma autobusami liniowymi (z czego 80% to tabor niskopodłogowy
przystosowany do obsługi wózków inwalidzkich).

Rysunek 9 Schemat sieci komunikacyjnej
Źródło: www.rokbus .com.pl /rozkl a d
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2.2.4. Wodociągi i kanalizacja
Za gospodarkę wodną i ściekową Gminy odpowiada Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Rokietnicy, które jako jednoosobowa spółka gminna powstało 23 grudnia 1996 r. Sieć
wodociągowa Gminy obejmuje wszystkie miejscowości. Jej długość na koniec 2012 roku wynosiła
154,5 km, co daje wskaźnik zwodociągowania Gminy na poziomie 97% (rysunek 10).
Zaopatrzenie w wodę odbywa się z następujących ujęć:





Napachanie,
Żydowo - Rostworowo,
Rokietnica,
Mrowino i Zmysłowo.

Dodatkowo w miejscowości Kiekrz gminna sieć wodociągowa połączona jest z Poznańskim Systemem
Wodociągowym, co pozwala na uzupełnianie ewentualnych niedoborów wody w okresach
szczytowych poborów

w rejonie bezpośrednio graniczącym z miastem Poznań. W zakresie

zaopatrzenia Mieszkańców kluczowymi inwestycjami umożliwiającymi poprawę jakości jak i ilości
dostarczanej wody były następujące inwestycje zrealizowane w latach 2010- 2013:




wykonanie dwóch dodatkowych studni na ujęciu wody w Napachaniu oraz przebudowa
układu uzdatniania (2010r. – całość ze środków własnych spółki),
przebudowa Stacji Wodociągowej w Żydowie (ETAP III 2010r. – inwestycja
dofinansowana ze środków PROW),
oddanie do użytku nowej kontenerowej stacji uzdatniania wody w Rokietnicy
(15.07.2013 - całość ze środków własnych spółki).

Rysunek 10 Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w latach 2007-2012 w km
Źródło: Opra cowa ni e wła s ne na pods ta wi e da nych z PUK Sp. z o.o. w Roki etni cy

W roku 2012 długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy wynosiła 105,1 km. Z
infrastruktury tej korzysta ok. 60% Mieszkańców. Skanalizowane są miejscowości Rokietnica, Sobota,
Starzyny i Rogierówko. Częściowo - miejscowości Kiekrz, Mrowino, Rostworowo, Bytkowo, Kobylniki,
Pawłowice i Żydowo. Nieskanalizowane natomiast pozostają miejscowości: Krzyszkowo, Cerekwica,
Dalekie, Przybroda, Napachanie. Pod względem odsetka ludności korzystającej z instalacji
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kanalizacyjnej w gminach wiejskich powiatu poznańskiego, Gmina Rokietnica zajmuje drugie miejsce
po gminie Kleszczewo.
Mieszkańcy nieskanalizowanych miejscowości lub gospodarstw niepodłączonych do sieci
kanalizacyjnej

odprowadzają

ścieki

do

indywidualnych

zbiorników

bezodpływowych

lub

przydomowych oczyszczalni8.
W Gminie funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków: w miejscowości Bytkowo i Żydowo, przy
czym

ta ostatnia ma charakter osiedlowy (typu

Miniflo

o

maksymalnej wydajności

70,2m³/dobę).Ścieki socjalno-bytowe z miejscowości objętych siecią kanalizacyjną odprowadzane są
do oczyszczalni ścieków w Bytkowie, działającej od 1995 roku 9 . W 2000 r., zgodnie z koncepcją
programowo-przestrzennej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy, oddano do użytku II blok
oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Kolejną modernizację i rozbudowę przeprowadzono w r. 2006 i
201210.

2.2.5. Gospodarka odpadami
Realizując postanowienia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, Gmina Rokietnica, przystąpiła do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania
Odpadów – SELEKT” w Czempiniu. Stosowna uchwała została w tym względzie podjęta przez Radę
Gminy Rokietnica w dniu 27 lutego 2012 r. Tym samym kompetencje w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi zostały przekazane do Związku Międzygminnego11 .

2.2.6. Energetyka i gazownictwo
Wszyscy Mieszkańcy Gminy Rokietnica mają możliwość korzystania z sieci energetycznej. Na
terenie Gminy znajdują się fragmenty dwóch jednotorowych linii elektroenergetycznych
o napięciu 220 kV relacji: Plewiska – Piła Krzewina12 oraz Plewiska – Czerwonak, pracujących

8

57 zarejestrowanych przydomowych oczyszczalni ścieków – dane UG Rokietnica ewidencja przydomowych
oczyszczalni ścieków.
9
ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są do Samicy Kierskiej. Maksymalna wydajność wynosi aktualnie 2200
800 m3/dobę.
10
85% poniesionych nakładów odzyskano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
11
Związek Międzygminny SELEKT dysponuje regionalną instalacją (Centrum Zagospodarowania Odpadów w
Piotrowie Pierwszym, gmina Czempiń) umożliwiającą osiągniecie przez gminy członkowskie nałożonych i
wymaganych prawem poziomów odzysku poszczególnych frakcji odpadów.
12 Polskie Sieci Elektroenergetyczne planują budowę dwutorowej linii 400kV, która realizowana będzie po
trasie istniejącej linii 220 kV tej relacji .
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w krajowym systemie elektroenergetycznym sieci przesyłowej. Główny Punkt Zasilania znajduje się w
Kiekrzu. Przez teren Gminy przebiega także sieć gazowa, w której skład wchodzi:





gazociąg w/c DN100 - odb. Rokietnica wybudowany w 1997 r.,
gazociąg w/c DN 350 – relacji Złotniki – Konarzewo, wybudowany 1996 r.,
stacja gazowa w/c o przepustowości Q = 8000 m3/h w Rokietnicy, wybudowana w 1997 r.,
stacja ochrony katodowej (SOK) w miejscowości Sobota.
Dostęp do sieci gazowej ma 67,8% Mieszkańców Gminy. Na przeszkodzie dalszej jej

rozbudowy, umożliwiającej korzystanie z gazu przez wszystkich Mieszkańców, stoją przesłanki natury
technicznej i ekonomicznej, które według administratora sieci gazowej, klasyfikują dalszą inwestycję
jako nieopłacalną.

2.2.7. Informatyzacja
Na terenie Gminy istniejąca infrastruktura umożliwia dostęp do Internetu m.in. za pomocą
technologii:
- ADSL wykorzystującą przewodowe łącza telefoniczne;
- UMTS / HSPA+ wykorzystującą bezprzewodową infrastrukturę dostępu do sieci 3G;
- LTE wykorzystującą bezprzewodową infrastrukturę dostępu do sieci o transmisji do 100 MB/s.
- światłowodowej, dostępnej na wybranych osiedlach na terenie Gminy.

2.3.Gospodarka
2.3.1. Działalność gospodarcza
Działalność gospodarcza na terenie Gminy Rokietnica charakteryzuje się dosyć dużym
zróżnicowaniem. Dominują mikro i małe przedsiębiorstwa, przeważają jednoosobowe działalności
gospodarcze jak i rodzinne firmy, zatrudniające od 2-4 osób.
W roku 2012 w rejestrze REGON na terenie Gminy zarejestrowanych zostało 1975
podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło niecałe 4% podmiotów powiatu poznańskiego
(tabela 1). W Gminie Rokietnica, w dominującym sektorze gospodarki: sektorze handlu,
zarejestrowano w 2012 roku 508 przedsiębiorstw, co stanowiło 25,7% wszystkich zarejestrowanych.
Pozostałe dominujące branże to budownictwo, przetwórstwo przemysłowe i działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna.
Tabela 1 Struktura działalności wg branż
Bra nża
Sekcja A+B: Rolnictwo, l eśnictwo, łowiectwo i ryba ctwo, górnictwo i wydobywanie
Sekcja C+D+E: Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja F: Budownictwo

Li czba
podmi otów
52
204
273
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Sekcja G: Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Sekcja H: Tra nsport i gospodarka magazynowa
Sekcja I: Działalność związana z za kwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Sekcja J: Informacja i komunikacja
Sekcja K: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Sekcja L: Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Sekcja M: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Sekcja N+O: Adminis tra cja publi czna i obrona na rodowa ; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne oraz
dzi a łalność w za kresie usług administrowania i działalność wspierająca
Sekcja P: Edukacja
Sekcja Q: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Sekcja R: Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Sekcja S i T i U: Pozosta ła działalnoś ć us ługowa ora z gospoda rs twa domowe za trudniające pra cowników;
gos podarstwa domowe produkujące wyroby i ś wiadczące usługi na własne potrzeby
RAZEM
Źródło: Opra cowa ni e wła s ne na pods ta wi e da nych GUS, BDL na rok 2012
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Podmioty prowadzące działalność w sekcji F- budownictwo stanowiły 13,8% (273), a w sekcji
M- działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 11,1% (220). Nie różni się to znacząco od
struktury działalności przedsiębiorstw w powiecie: dominujące branże to także handel (sekcja G) 27,1% zarejestrowanych przedsiębiorstw, budownictwo - 13,3% oraz działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna (sekcja M)- 10,5% (rysunek 11). W porównaniu z powiatem prawie o połowę
wyższy był odsetek przedsiębiorstw z sekcji informacji i komunikacji.

Sekcje S+T+U
Sekcja R
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Sekcja M
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Sekcja K
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Rysunek 11 Procentowy udział podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą wg
rejestru REGON w Gminie Rokietnica i powiecie poznańskim w roku 2012
Źródło: Opra cowa ni e wła s ne na pods ta wi e da nych GUS, BDL na rok 2012
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Na terenie Gminy Rokietnicy na dzień 31.12.2012 roku zarejestrowanych było 1690
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne 13 . W granicach
administracyjnych Gminy mieści się:
 1 urząd pocztowy;
 1 bank (Poznański Bank Spółdzielczy);
 2 spółdzielnie (Spółdzielnia Kółek Rolniczych i Gminna Spółdzielnia);
 3 spółki gminne (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Zakład Usług
Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o., Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o.)
 5 aptek;
 5 restauracji;
 4 pizzerie i inne bary;
 2 stacje benzynowe;
 31 sklepy spożywcze, w tym 4 supersamy (Delikatesy 34, Biedronka, Dino, Lewiatan)
 oraz pozostałe sklepy – 15.
Wiodące przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy prezentuje tabela 2.
Tabela 2Wiodące przedsiębiorstwa w Gminie Rokietnica w 2012 roku

Wiodące przedsiębiorstwa w Gminie Rokietnica w 2012 roku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Aluna® - wyspecjalizowane, teleskopowe zadaszenia basenów
BJP GROUP Sp. z o.o. – hurtownia spożywcza,
Bore Poland Sp. z o.o. – produkcja kosmetyków,
CCL LABEL Sp. z o.o. - produkcja materiałów papierniczych,
CGS – drukarnia,
Condix S.A. Zakład Produkcyjny – produkcja lekkich konstrukcji stalowych,
Cukiernia u Kamilka – produkcja wyrobów cukierniczych,
Domex – handel artykułami budowlanymi,
Donauchem Polska Sp. z o.o. – konfekcjonowanie farb i lakierów,
Drukarnia PDP – drukarnia,
ELTECH – POZ Sp. z o.o. – hurtownia elektrotechniczna,
Forte Sweden Sp. z o.o. – produkcja kosmetyków,
Grabowska Firma Montażowa GFM Rusztowania Sp. Jawna. Filia Rokietnica – rusztowania,
HLS Sp. z o.o. – montaż, naprawa, sprzedaż wind samochodowych
Kaczmarek-Komponenty – surowce dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego,
Kingspan Environmental Sp. z o.o. – produkcja pojemników i zbiorników z tworzyw sztucznych,
Leitz Polska Sp. z o.o. – serwis narzędzi do obróbki drewna,
Masterplast Sp. z o.o. – handel art. drewnianymi i budowlanymi,
NATALII Sp. z o.o. – produkcja etykiet samoprzylepnych,
NYILA Component Manufacturing oddz. HarxTooling Sp. z o.o. – produkcja części z tworzyw sztucznych,
PAGWA- obróbka metali, aluminium i stali nierdzewnej,
Piekarnia Łakomy Piotr – produkcja pieczywa,
Poliklinika Chirurgii Plastycznej i Okulistyki – usługi medyczne,
POZ-BRUK Sp. z o.o. – produkcja wyrobów betonowych,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BOTER Sp. z o.o. – drukarnia,
Przedsiębiorstwo TOMPŁYT – usługi i produkcja w branży stolarskiej,
ROKIET P.P.H.U. Sp. j. – produkcja dzianin,
Rolniczo - Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda – produkcja rolnicza, zwi erzęca i
sadownicza,
29. WAAB Wytwórnia Betonu Sp. z o.o. – produkcja betonu
30. VARIA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Innowacyjno–Handlowe – produkcja sprzętu i aparatury medycznej.
Źródło: Opra cowa ni e wła s ne na pods ta wi e da nych z Urzędu Gmi ny Roki etni ca
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Wskaźnikiem świadczącym o poziomie przedsiębiorczości Mieszkańców jest liczba
podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców. Wyniósł on w Gminie Rokietnica w 2012 roku 1419, co w porównaniu z wartością 1474
w powiecie pozwala stwierdzić zadowalający poziom tej cechy u Mieszkańców Gminy. Podobną
sytuację zaobserwować można analizując wskaźnik liczby nowo zarejestrowanych jednostek
prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców.
Gmina Rokietnica osiągnęła w roku 2012 wynik 127 co stanowi wartość równorzędną w stosunku do
średniej powiatowej.

2.3.2. Rynek pracy
W analizie rynku pracy na terenie Gminy Rokietnica swoje odzwierciedlenie znalazły ruchy
migracyjne z lat 2007- 2012. Przy wzroście liczby ludności o 36% odnotowano wzrost liczby osób
pracujących o 27%. Zwiększeniu jednak uległa także liczba bezrobotnych o 42%.

2500

2000
1500
1000
500
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kobiet y

669

743

764

886

870

1044

Mężczyźni

971

862

827

988

1028

1050

Pracujący

1640

1605

1591

1874

1898

2094

Rysunek 12 Liczba osób pracujących na terenie Gminy Rokietnica w latach 2007-2012
Źródło: Opra cowa ni e wła s ne na pods ta wi e da nych GUS, BDL na l a ta 2007-2012

Tabela 3 Liczba pracujących i bezrobotnych w Gminie Rokietnica
2007 2008 2009 2010 2011
Pracujący, w tym:
1640 1605 1591 1874 1898
Mężczyźni 971
862
827
988 1028
Kobiety 669
743
764
886
870
Bezrobotni, w tym:
170
66
164
155
172
Mężczyźni
57
28
80
68
74
Kobiety 113
38
84
87
98
Udział bezrobotnych zarejestrowanych
2,5
0,9
2,1
1,9
2,0
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym

2012
2094
1050
1044
243
118
125
2,7

Źródło: Opra cowa ni e wła s ne na pods ta wi e da nych GUS, BDL na l a ta 2007-2012
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Wzrastał także udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym. Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec 2012 roku wyniosła 2,7% i była niższa w
porównaniu ze stopą bezrobocia odnotowaną w powiecie o 2 p.p. zaś w województwie o 7,2 p.p.
W latach 2007-2012 liczba pracujących na przemian malała i rosła, nie wykazując żadnej wyraźnej
tendencji. Dynamika liczby pracujących była więc niższa niż dynamika liczby ludności. W stosunku do
pozostałych gmin wiejskich powiatu poznańskiego w Gminie Rokietnica wskaźnik liczby pracujących
w przeliczeniu na 1000 Mieszkańców był jednym z najniższych ustępował miejsca tylko gminie
Kleszczewo (rysunek 13). Pracujący Mieszkańcy Gminy Rokietnica najczęściej znajdują zatrudnienie
poza jej granicami (głównie miasto Poznań).

Rysunek 13Liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 Mieszkańców w gminach wiejskich powiatu
poznańskiego
Źródło: Opra cowa ni e wła s ne na pods ta wi e da nych GUS, BDL na l a ta 2007-2012

2.4.Społeczeństwo
2.4.1. Demografia
Według danych na dzień 31 grudnia 2012 r. Gminę zamieszkiwało 13 263 osób (ok. 4%
populacji powiatu poznańskiego). Obserwowaną w latach 1998-2012 tendencją jest stały wzrost
liczby mieszkańców, a Gmina należy do jednostek o najwyższej dynamice wśród gmin wiejskich
powiatu poznańskiego (rysunek 14).
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Rysunek 14 Liczba ludności zamieszkujących gminy wiejskie powiatu poznańskiego w latach 2007- 2012
Źródło: Opra cowa ni e wła s ne na pods ta wi e da nych GUS, BDL 2007-2012

W porównaniu z początkowym rokiem analizy, liczba ludności w Gminie wzrosła aż o 35,43%.
W dużej mierze wynika to z powszechnego zjawiska suburbanizacji oraz wiążącego się z nim

Tysiące

dodatniego przyrostu naturalnego i dodatniego salda migracji na pobyt stały (rysunek 15 i tabela 4).
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Rysunek 15 Liczba ludności w Gminie Rokietnica w latach 2007 - 2012
Źródło: Opra cowa ni e wła s ne na pods ta wi e da nych z UG Roki etni ca

Najwięcej osób zamieszkiwało sołectwo Rokietnica. Także przyrost ludności był tu najwyższy.
Najmniej osób liczyło sołectwo Starzyny-Rogierówko. Natomiast najmniejszy przyrost liczby ludności
został odnotowany w sołectwie Przybroda.
Tabela 4Liczba osób w sołectwach w Gminie Rokietnica w latach 2007-2012

Sołectwo

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2007

Przybroda

383

388

387

396

409

409

6,79%

Napachanie - Dalekie

515

527

560

600

587

582

13,59%

Żydowo- Rostworowo 789

829

881

908

922

903

14,45%

Sobota- Bytkowo

515

524

540

567

599

596

15,73%

Krzyszkowo

688

727

775

820

843

843

22,53%
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Kiekrz- Pawłowice

2266 2367 2513 2550 2748 2787

22,99%

Starzyny Rogierówko
Kobylniki

189
335

233
445

23,28%
32,84%

Mrowino- Cerekwica 1156 1247 1332 1450 1561 1593

37,80%

Rokietnica

54,23%

190
344

201
371

221
384

227
439

3159 3498 3882 4213 4637 4872

Źródło: Opra cowa ni e wła s ne na pods ta wi e da nych z UG Roki etni ca

Liczba osób zwiększyła się we wszystkich grupach wiekowych. Najbardziej dynamiczny wzrost
można zaobserwować w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (tabela 5). Korzystnie kształtowała
się także wartość przyrostu naturalnego wykazując we wszystkich latach wartości dodatnie.
Informacja ta w zestawieniu z kolejnymi analizowanymi wskaźnikami obciążenia demograficznego
pozwala oszacować przyszły kształt struktury wiekowej Mieszkańców Gminy.
Tabela 5 Wybrane wskaźniki demograficzne w Gminie Rokietnica
2007
2008
2009
2010
Liczba ludności
9793
10428
11047
11909
Liczba ludności w wieku produkcyjnym
3951
6876
7408
7811
Przyrost naturalny
77
75
106
160
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100
52,7
51,6
51,8
54,2
osób w wieku produkcyjnym
Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100
49,7
48,9
47,8
44,1
osób w wieku przedprodukcyjnym

2011
12648
8307
132

2012
13263
8640
140

54,8

55,9

43,9

44,6

Źródło: Opra cowa ni e wła s ne na pods ta wi e da nych z Urzędu Gmi ny w Roki etni cy ora z z GUS, BDL
na l a ta 2007- 2012

Od roku 2008 zaobserwowano rozłożony w czasie systematyczny wzrost liczby ludności w
wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Przyjmując założenie, że poziom liczby
osób w wieku produkcyjnym pozostaje niezmienny można stwierdzić, że maleje liczba osób w wieku
poprodukcyjnym, a jednocześnie zwiększa się liczba osób, które pracy jeszcze nie podjęły. Wprawdzie
w roku 2012 wskaźnik dotyczący liczby ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku
przedprodukcyjnym lekko wzrósł, ale biorąc pod uwagę obserwowaną w całej Polsce tendencję do
starzenia się społeczeństwa, wskaźniki obciążenia demograficznego w Gminie Rokietnica należy
ocenić jako korzystne.
Ze względu na swoje położenie geograficzne i występujące od kilku lat zjawis ko
suburbanizacji, Gmina Rokietnica jest miejscem osiedlania się dla wielu dotychczasowych
Mieszkańców Poznania. Powoduje to, że w ciągu kilku ostatnich lat obserwowano znaczny wzrost
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liczby ludności na terenie Gminy Rokietnica, przy czym nowi Mieszkańcy to najczęściej ludzie młodzi,
uczący się i pracujący poza jej granicami prowadzący miejski styl życia14 .

2.4.2. Bezpieczeństwo publiczne
W Gminie funkcjonują cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: Rokietnica, Mrowino,
Napachanie i Przybroda. Jednostki OSP Rokietnica i Napachanie wchodzą w skład Krajowego Systemu
Ratownictwa Gaśniczego, pozwalającego na ujednolicenie i koordynację działań ratowniczych
podejmowanych wspólnie z Państwową Strażą Pożarną. Zrzeszeni w ramach OSP strażacy wykonują
szereg zadań o charakterze społecznym, w tym przede wszystkim służąc pomocą organizacyjną w
trakcie imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, integracyjnym, także w wymiarze masowym
oraz inicjując własne działania na rzecz ochrony środowiska, popularyzacji wiedzy na temat zagrożeń,
podnoszenia sprawności fizycznej i gotowości bojowej.
Na terenie Gminy znajduje się Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji w Tarnowie
Podgórnym. Według danych za rok 2012 poziom przestępczości dla całego obszaru Gminy
przyjmował niskie wartości z wyraźną tendencją spadkową (tabela 6). Mimo tego w opinii
mieszkańców, wyrażonej w przeprowadzonym w 2012 badaniu jakości życia i usług publicznych, w
gminie Rokietnica aż 70% wskazań dotyczy średniego (49%), niskiego (8%) i bardzo niskiego poczucia
bezpieczeństwa (22%) (rysunek 16). Natomiast odsetek osób uważających, że jest bezpiecznie (33%)
przeważa nad odsetkiem osób postrzegających gminę jako niebezpieczną (19%). Zdecydowany wpływ
na taki charakter odpowiedzi ma stan infrastruktury technicznej, w tym zwłaszcza brak chodników i
oświetlenia ulicznego, głównie wzdłuż dróg gminnych i na terenie osiedli mieszkaniowych.
Tabela 6Statystyki policyjne w latach 2007-2012: Gmina Rokietnica na tle gmin znajdujących się w zasięgu
działania Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym (gminy: Dopiewo, Rokietnica i Tarnowo Podgórne )
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Rozboje
b.d.
2/6
0/7
0/1
0/5
0/5
Włamania
10 / 122
13 / 89
17 / 141
14 / 81
16 / 115
13 / 61
Bójki
5 / 15
1/7
3 / 11
0/2
0/3
0/1
Kradzieże samochodów
7 /133
6 / 104
6 / 96
13 / 83
10 / 69
15 / 94
Pozostałe kradzieże
29 / 394
22 / 377
32 / 271
30 / 292
30 / 276
24 / 362
Uszkodzenia mienia
b.d.
8 / 80
9 / 90
19 / 105
16 / 105
15 / 78
Źródło: Opra cowa ni e wła s ne na pods ta wi e da nych Rewi ru Dzi el ni cowych w Roki etni cy

14

Z przeprowadzonych w 2012 roku badań a nkietowych odnośnie poziomu jakoś ci życia w Gminie wynika , i ż zale dwie 23%
Mieszkańców na co dzień żyje i pra cuje w Gminie Rokietni ca , pozosta ła częś ć dzieli swoje życie pomiędzy Gminę a inne
mi ejsca.
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Cz y, Państwa zdaniem, spacerowanie w pobliżu
miejsca Państwa zamieszkania w godzinach
wie czornych jest na ogół:
10%

Jak ogólnie oceniacie Państwo bezpieczeństwo w
mie jscach publicznych w naszej gminie? Czy jest
tam na ogół:

6%
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Rysunek 16 Opinie Mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa w Gminie
Źródło: Ra port z ba da ni a wa runków życi a i ja koś ci us ług publ i cznych w Gmi ni e Roki etni ca w 2012 r.

2.4.3. Edukacja, oświata i sport
Obserwowane na terenie Gminy Rokietnica zmiany demograficzne, w tym dodatnie saldo
migracji, to wynik osiedlania się przede wszystkim ludzi młodych, przybywających z małymi dziećmi,
sukcesywnie zasilającymi rzeszę przedszkolaków i uczniów. Gminna sieć szkół i przedszkoli ma pod
swoją opieką ok. 1700 uczniów i przedszkolaków15.
W Gminie funkcjonują następujące jednostki oświatowe:








Przedszkole publiczne "Bajeczka" w Rokietnicy, prowadzone przez Gminę Rokietnica
Przedszkola niepubliczne:
o Przedszkole Niepubliczne "Mumula" w Rokietnicy,
o Przedszkole Niepubliczne „Cztery Pory Roku” w Rokietnicy,
o Przedszkole Niepubliczne "Ptyś" w Kiekrzu,
o Przedszkole Niepubliczne "Leśna Chatka" w Mrowinie.
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Napachaniu, w skład którego wchodzą Szkoła
Podstawowa w Mrowinie z oddziałami zamiejscowymi w Napachaniu oraz Przedszkole w
Napachaniu z oddziałami w Mrowinie,
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rokietnicy,
Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy,
oraz Zespół Szkół w Rokietnicy im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich realizujący
kształcenie na etapie szkolnictwa ponadgimnazjalnego; organem prowadzącym
placówkę jest Powiat Poznański16.

15

Dane UG Rokietnica na dzień 2 września 2013 r.
Podstawowe kierunki kształcenia to: technik informatyk, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu,
zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca absolwentów gimnazjów m.in. w takich zawodach jak: blacharz
samochodowy, cukiernik, elektryk, elektromechanik, fotograf, fryzjer, introligator, kucharz, kamieniarz,
lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, monter-elektronik, murarz-tynkarz, ogrodnik, operator maszyn
i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, ślusarz, sprzedawca, stolarz, tapicer, liceum ogólnokształcące dla
dorosłych, kursy kwalifikacyjne m.in. w zawodzie florysta i informatyk
16
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Od roku szkolnego 2013/2014, na mocy zawartego z Miastem Poznań porozumienia, Gmina
Rokietnica współfinansuje działanie Szkoły Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 67 przy ul. Chojnickiej
57 w Poznaniu/Kiekrzu. Porozumienie, stanowiące następstwo podjętej przez Radę Gminy Rokietnica
uchwały w sprawie przekazania Miastu Poznań części zadania publicznego z zakresu edukacji
publicznej dla miejscowości: Kiekrz, Pawłowice, Starzyny, Rogierówko zlokalizowanych na terenie
Gminy Rokietnica, jest konsekwencją podziału administracyjnego Kiekrza dokonanego 1 stycznia
1987 r. W jego wyniku dawna szkoła w Kiekrzu, należącym do 31 grudnia 1986 r. w całości do Gminy
Rokietnica, znalazła się, wraz z częścią swojej macierzystej miejscowości, w granicach miasta
Poznania. Stąd historycznie związane ze szkołą w Kiekrzu miejscowości Gminy Rokietnica (Kiekrz,
Pawłowice, Starzyny, Rogierówko), w prawie 65% stanowią zaplecze dla dziś już poznańskich szkół –
podstawowej i gimnazjum, przy ul. Chojnickiej 57.
Na tle powiatu poznańskiego poziom wydatków budżetowych na oświatę w stosunku do
wydatków ogółem (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) należy do jednych z najwyższych w
kategorii gmin wiejskich w województwie. Wśród wielu ważkich aspektów zarządzania gminnym
systemem oświatowym, wiążących się z właściwą organizacją placówek, redukcją zbędnych kosztów,
właściwymi

decyzjami

inwestycyjno-remontowymi,

poszukiwaniem

zewnętrznych

źródeł

finansowania, kluczowym zadaniem staje się dbałość o właściwe standardy opiekuńczowychowawcze i wyniki nauczania.
Szczegółowa analiza danych z lat 2008-2013, zestawionych z wynikami nauczania osiąganymi
na tle powiatu poznańskiego, wykazuje wyraźną tendencję spadkową w przypadku szkół
prowadzonych przez Gminę (tabela 7). Od 1 września 2013 r. wdrożono programy naprawcze,
realizowane zarówno w szkołach podstawowych (Mrowino, Napachanie i Rokietnica) oraz w
gimnazjum (Rokietnica), które mają zniwelować niekorzystną sytuację.
Tabela 7 Średnie wyniki szkół z egzaminów klas szóstych w porównaniu z średnią powiatu, województwa
i kraju
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Szkoła Podstawowa Rokietnica

27,43

22,97

24,62

25,54

21,61

21,34

Szkoła Podstawowa Mrowino

23,05

26,36

23,33

25,57

16,79

22,53

Szkoła Podstawowa Kiekrz

b.d

b.d

26,39

25,57

26,39

27,67

średnia GMINY ROKIETNICA

26,28

23,75

23,84

25,55

20,47

21,57

średnia POWIATU

25,81

22,75

24,46

25,23

22,84

24,34

średnia WOJEWÓDZTWA

25,36

21,9

23,73

24,7

21,98

23,37
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średnia krajowa

25,8

22,64

24,56

24,9

22,3

24,03

Źródło: Opra cowa ni e wła s ne. Gmi na Roki etni ca na tl e powi a tu, województwa i kra ju

Najlepiej wyposażoną jednostką oświatową jest Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy. Jego
budowa została częściowo sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja została zakończona w
2011 roku. Dobrze wyposażonym obiektem jest także Przedszkole "Bajeczka" – największe
samorządowe przedszkole powiatu poznańskiego. Według danych na dzień 1 września 2013 r.
uczęszcza do niego 335 przedszkolaków.
Dla szkół zlokalizowanych w Rokietnicy (Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum, a także Zespół
Szkół im J. Wł. Zamoyskich) niezwykle istotne znaczenie ma budowa hali widowiskowo-sportowej w
Rokietnicy17, która ma stać się niezbędnym zapleczem sportowym umożliwiającym realizację zajęć
wychowania fizycznego w pełnym zakresie i standardzie. Planowane zakończenie budowy obiektu to
koniec lutego2014 r.
W zakresie edukacji Gmina zrealizowała szereg projektów dofinansowanych ze środków
unijnych w tym m.in.:






Projekt "Nasze przedszkole": dofinansowany ze środków EFS, Działanie 9.1.1. POKL,
Projekt "Nauka drogą do sukcesu Gminy Rokietnica": dofinansowany ze środków EFS,
Działanie 9.1.2. POKL,
Projekt "Szkoła edukacyjnego sukcesu": dofinansowany ze środków EFS, Działanie 9.1.2.
POKL,
Projekt „Skarb malucha”: dofinansowany ze środków EFS oraz budżetu państwa i Gminy
zrealizowany w ramach POKL, Priorytet IX, Podziałanie 9.1.1
Projekt „Budowa gimnazjum w miejscowości Rokietnica przy ulicy Trakt Napoleoński, działka
nr 56/2” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
działanie 5.2 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego" w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Do głównych obiektów sportowych na terenie Gminy zalicza się :










Centrum Tenisowe w Sobocie,
Boisko do piłki nożnej w Rokietnicy,
Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy,
Halę pneumatyczną przy Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy,
Boisko ORLIK 2012 w Napachaniu,
Boisko sportowe w Cerekwicy,
Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich.
Hala widowiskowo-Sportowa w Centrum Handlowo-Usługowym w Rokietnicy – w budowie 18.

17

Inwestycja realizowana przez Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o.o. w Rokietnicy – 100% udział właścicielski
Gminy Rokietnica
18
Planowane zakończenie inwestycji: początek 2014 r.
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2.4.4. Opieka zdrowotna
Mieszkańcy Gminy Rokietnica mają możliwość korzystania z usług podstawowej opieki
medycznej m.in. w:
 Centrum Medycznym TWÓJ DOKTOR w Rokietnicy,
 Poradni Lekarza Rodzinnego i Specjalistów „Familia” s.c. w Poznaniu/Kiekrzu,
 CONSULTORIO Centrum Medycyny i Farmacji w Rokietnicy.
Ponadto na terenie Gminy usługi medyczne świadczą specjaliści m.in. z zakresu stomatologii,
ginekologii, okulistyki, laryngologii, chirurgii czy pediatrii zarówno w ramach NFZ jak i prywatnej
praktyki lekarskiej. Wśród pięciu działających na terenie Gminy aptek, cztery znajdują się w
Rokietnicy, a jedna – pełniąca dodatkowo dyżur w niedzielę i święta – w Kiekrzu.

2.4.5. Problemy społeczne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - jako jednostka organizacyjna Gminy - został powołany
w celu udzielania osobom czy też całym rodzinom pomocy w przezwyciężeniu trudnych sytuacji
życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia i możliwości. Liczba
rodzin objętych pomocą przez OPS wskazywała w 2005 r. - 165 rodziny (535 osób w rodzinach) a w
2012r. - 418 rodzin (992 osoby). Głównymi powodami udzielania pomocy przez OPS są: ubóstwo,
bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Liczba osób
korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych utrzymywała się na podobnym poziomie: w
2005 r. było to 20 osób natomiast w 2012r. - 24 osoby.
Przewiduje się, iż wraz z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa polskiego
wsparcie polegające na pielęgnacji, opiece higienicznej czy też zaspakajaniu potrzeb życiowych osób
starszych i długotrwale chorych będzie przybierało na znaczeniu. W kontekście znacznego
zwiększenia się liczby mieszkańców Gminy można mówić o stopniowym spadku liczby przypadków
przyznania pomocy ze względu na długotrwałe pozostawanie świadczeniobiorcy bez pracy.
W ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rokietnica na lata 20082015 pośród wybranych celów strategicznych i operacyjnych wskazano m.in. na następujące obszary
działań:




tworzenie infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych i osób starszych (w tym: baza
rehabilitacyjna, warsztaty terapii zajęciowej, domy dziennego pobytu);
przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnieni oraz przeciwdziałanie przemocy
(w tym Gminne Programy: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
działalność merytorycznych Komisji; aktywizacja społeczna i zawodowa grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym (w tym: współpraca z Urzędem Pracy).
29
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Statystyki policyjne wskazują, iż skala przestępczości w Gminie Rokietnica jest na względnie
niskim poziomie. W Gminie Policja wydała 15 "niebieskich kart" w związku ze stwierdzeniem
przypadków stwierdzenia przemocy

w rodzinie. Według dostępnych danych liczba sprawców

przemocy w rodzinie wynosi 16 osób, a ofiarami przemocy było ok. 51 osób.
2.4.6. Instytucje pozarządowe
Na terenie Gminy Rokietnica funkcjonują następujące organizacje pozarządowe:































Klub Sportowy ARKA-KIEKRZ: klub piłki nożnej,
Gminny Klub Sportowy ROKITA Rokietnica: klub piłki nożnej,
Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica",
Uczniowski Klub Sportowy "SŁOWIAN" Mrowino,
Uczniowski Klub Sportowy LIDER,
Ochotnicza Straż Pożarna w Przybrodzie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Rokietnicy,
Ochotnicza Straż Pożarna w Napachaniu,
Ochotnicza Straż Pożarna w Mrowinie,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Samy": powstałe w celu wykorzystania
możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu unijnego LEADER,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "ROKTAR” działa na terenie Gminy
Rokietnica jak i gminy Tarnowo Podgórne ,
Stowarzyszenie Emerytów Rencistów "Pod Kasztanem" ,
Rokietnickie Stowarzyszenie Rozwoju "Idea, Człowiek, Przyszłość",
Gminne Stowarzyszenie Rokietnica 2000,
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu Koło Pszczelarzy w Rokietnicy,
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Więźniów Politycznych Koło Gminne
Rokietnica,
Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu Koło nr 118 STERLET w Rokietnicy,
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Koło Gminne Rokietnica,
Koło Gospodyń Wiejskich w Żydowie,
Wspólnota Ministrantów,
Parafialny Zespół Caritas Nr 288 przy Parafii p.w. Chrystusa Króla w Rokietnicy,
Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej powstała w 2009 roku,
Stowarzyszenie Rokietnica24.pl,
Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Topolowego,
Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla przy Trakcie Napoleońskim w Rokietnicy „Za Miastem”,
Stowarzyszenie „Wokół Nas”,
Stowarzyszenie Zwykłe Mieszkańców Osiedla Zielony Lasek,
Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Parkowego w Rokietnicy,
Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Północnego w Rokietnicy,
Stowarzyszenie Ekologiczne „Rogierówko”.
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2.5.Środowisko
2.5.1. Uwarunkowania ochrony środowiska
Na terenie Gminy Rokietnica najwyższą formą ochrony jest obszar NATURA 2000. Jest to
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) pod nazwą Dolina Samicy (kod obszaru PLB300013),
powołany na podstawie dyrektywy Rady Europy o numerze 79/409/EWG tzw. dyrektywy ptasiej, na
podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2007r. Nr 179,
poz. 1275). Dolina Samicy obejmuje obszar 2391,0 ha na terenie gmin: Oborniki (1190,6 ha),
Rokietnica (805,0 ha), Suchy Las (366,1 ha) i Miasto Poznań (29,3 ha). W Dolinie Samicy stwierdzono
występowanie co najmniej 19 lęgowych gatunków ptaków wymienionych w załączniku 1 dyrektywy
ptasiej. Jest ona jedną z 10 najważniejszych w Polsce ostoi ptaka bączka.
Obszar Natura 2000 w dużej części pokrywa się z Pawłowicko-Sobockim Obszarem
Chronionego Krajobrazu, który został utworzony 19 maja 2000 r. Uchwałą nr XXIII/232/2000 Rady
Gminy Rokietnica, i powołany w oparciu o ustawę z dnia 16 października 1991 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. z 1991 roku Nr 114, poz. 492). Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny
wyróżniające się krajobrazowo, o cennych wartościach przyrodniczych, kulturowych i naukowodydaktycznych położonych w ciągu ekologicznym Samicy Kierskiej. Jego powierzchnia wynosi ok.
1150 ha.
Dolina rzeki Samicy Kierskiej jest częścią regionalnego korytarza ekologicznego. Korytarz ten
łączy się z korytarzem o znaczeniu krajowym - z rzeką Wartą - poza granicami Gminy. Spośród
indywidualnych form ochrony przyrody w Gminie Rokietnica należy wymienić dwa pomniki przyrody:
pojedynczy dąb szypułkowy w okolicach Soboty oraz grupę dębów szypułkowych znajdująca się w
zabytkowym parku w Przybrodzie. Do wyjątkowo cennych obiektów, których walor predestynuje je
do roli pomników przyrody, zalicza się:




dąb w parku krajobrazowym w Cerekwicy,
topole, dęby i lipy w parku krajobrazowym w Mrowinie,
aleja dębowa i drzewiaste okazy głogów przy torach kolejowych w Przybrodzie.
Obszar całej Gminy położony jest w dorzeczu Warty, stąd działy wodne wyznaczone dla jej

dopływów należą głównie do III i IV rzędu. Na terenie Gminy znajduje się jeden większy zbiornik
wodny:

Jezioro

Kierskie

Małe,

przez

które

przepływa

Samica

Kierska.

Jezioro

to zajmuje powierzchnię 34,0 ha i jest stosunkowo płytkie - jego średnia głębokość wynosi 1,4 m.
Powierzchnia jeziora stale się zmniejsza w wyniku procesu eutrofizacji. Oprócz Samicy Kierskiej w
granicach administracyjnych Gminy występuje także struga Samica „Pamiątkowska". Samica Kierska i
Samica „Pamiątkowska" płyną w dolinach o szerokościach około 1,0 km. Mniejsze cieki wodne
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rozmieszczone są symetrycznie w stosunku do tych dwóch rzek. Mimo znacznej gęstości sieci rzecznej
cieki te charakteryzują się niewielkimi przepływami i prowadzą wodę okresowo, w czasie roztopów
wiosennych i po większych opadach atmosferycznych. Do naturalnego systemu odwodnienia za
pomocą kanałów i rowów melioracyjnych zostały włączone liczne wgłębienia bezodpływowe.
Do roślin rzadko występujących i prawnie chronionych na terenie Gminy należy kłoć
wiechowata występująca nad Jeziorem Kierskim Małym. Lesistość w Gminie wynosi niewiele ponad
7%. W roku 2012 lasy ogółem zajmowały powierzchnie 600 ha. Mimo cennych przyrodniczo zasobów,
Gmina nie posiada znaczących walorów, które mogłyby przyczynić się rozwoju gałęzi turystycznej na
jej obszarze. Wpływ na taki stan rzeczy ma położenie geograficzne Gminy, niski odsetek lasów na jej
obszarze oraz małe i płytkie jezioro stanowiące raczej miejsce wypoczynku o charakterze lokalnym, w
tym szczególnie dla miłośników przyrody.

2.5.2. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa
Gmina Rokietnica pod względem gospodarczym posiada charakter rolniczy. Jednakże, w
związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego i niską opłacalnością produkcji
rolnej zmniejsza się powierzchnia obszarów wykorzystywanych pod działalność rolniczą.
Tabela 8 Zestawienie gruntów w Gminie Rokietnica w latach 2007 i 2012*
Rodzaje gruntów

na 31.12.2007 na 31.12.2012

różnica

ha

ha

użytki rolne

6565

6482

- 83

grunty leśne

632

634

+2

grunty zabudowane i zurbanizowane

565

654

+ 89

grunty pod wodami

31

30

-1

nieużytki i inne

119

118

-1

7912

7918

Razem

*Opra cowa no na pods ta wi e zes ta wi eni a powi erzchni ewi dencyjnej
Źródło: Opra cowa ni e wła s ne na pods ta wi e da nych z Powi a towego Oś rodka Dokumenta cji Geodezyjn ej
i Ka rtogra fi cznej w Pozna ni u

W okresie 2007-2012 zmniejszyła się powierzchnia użytków rolnych o 83 ha, a wzrosła
powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych o 89 ha (tabela 8). Wartości te potwierdzają
jednoznacznie zmianę charakteru i krajobrazu Gminy.
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Tabela 9 Struktura użytków rolnych w Gminie Rokietnica w latach 2007 i 2012*

Wyszczególnienie

wg stanu na
31.12.2007 r.

wg stanu na
31.12.2012 r.

w ha

%

w ha

%

grunty orne

5738

87,40%

5666

87,41%

sady

141

2,15%

126

1,94%

łąki trwałe

349

5,32%

343

5,29%

pastwiska trwałe

164

2,50%

167

2,58%

grunty rolne zabudowane

106

1,61%

111

1,71%

grunty pod stawami

7

0,11%

10

0,15%

grunty pod rowami

60

0,91%

59

0,91%

Razem użytki rolne

6565

100,00%

6482

100,00%

*Opra cowa no na pods ta wi e zes ta wi eni a powi erzchni ewi dencyjnej.
Źródło: Opra cowa ni e wła s ne na pods ta wi e da nych z Powi a towego Oś rodka Dokumenta cji Geodezyjnej
i Ka rtogra fi cznej w Pozna ni u

Z analizy struktury użytków rolnych w latach 2007–2012 wynika, że powierzchnia gruntów
rolnych zabudowanych zmniejszyła się o 5 ha, również areał sadów pomniejszył się o 15 ha (tabela
9).Zmniejsza się również liczba gospodarstw rolnych (z 729 wg stanu na dzień 31.12.2007 roku do
663

wg stanu na dzień 31.12.2012 roku), a rolnicy znajdują zatrudnienie w innych działach

gospodarki. Na terenie Gminy przeważają gospodarstwa rolne o areale nieprzekraczającym 10 ha.

3. Analiza SWOT
Do identyfikacji atutów i słabości Gminy Rokietnica wykorzystano analizę SWOT. Narzędzie to
umożliwiło wskazanie mocnych i słabych stron Gminy oraz szans i zagrożeń wynikających z czynników
zewnętrznych mających swoje źródło poza Gminą. Czynniki, które kształtują sytuację Gminy można
podzielić na dwie grupy kryteriów. Pierwsza z nich identyfikuje czynniki na podstawie miejsca
powstawania lub miejsca występowania. Można wyróżnić czynniki, które zlokalizowane są na terenie
Gminy i wynikają z jej potencjału endogenicznego oraz takie, na które Gmina nie ma wpływu. Na
oddziaływania tego pierwszego typu Gmina ma wpływ, choć wyjątkami o bardzo niewielkiej
możliwości modyfikacji są np. środowisko naturalne czy ukształtowanie terenu ściśle związane z
lokalizacją. Czynniki egzogeniczne pozostają poza bezpośrednim wpływem Gminy i swoje źródło mają
w bliższym i dalszym otoczeniu. Cechą drugiej grupy kryteriów jest charakter oddziaływania –
pozytywny lub negatywny.
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Analiza SWOT jest popularnym narzędziem analitycznym, który za zadanie ma przede
wszystkim uporządkować informacje. Jest używana powszechnie we wszystkich obszarach
planowania strategicznego, jako pierwszy etap planowania gromadzący dane.

W procesie

przygotowania Strategii analizę SWOT zastosowano w sześciu obszarach, wyodrębnionych przez
mieszkańców podczas pierwszych konsultacji społecznych: infrastruktura techniczna, komunikacja i
bezpieczeństwo, kultura, sport i rekreacja, ochrona środowiska, oświata i przedsiębiorczość.
Słabe strony zostały zidentyfikowane we wszystkich obszarach. Najwięcej kontrowersji
wzbudził obszar dotyczący infrastruktury technicznej oraz komunikacji i bezpieczeństwa ( załącznik nr
3 tabela 19). Zidentyfikowane atuty i słabości Gminy w tych dwóch obszarach wyraźnie się zazębiają,
co zostało już zauważone na etapie przeprowadzanego w 2012 roku badania warunków życia i jakości
usług publicznych w Gminie Rokietnica. Również wówczas według opinii Mieszkańców,
niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna wpływała na niski poziom poczucia
bezpieczeństwa. Mieszkańcy docenili poczynione w tym zakresie inwestycje, dostrzegając istnienie
szans rozwojowych w postaci np. dogodnego dojazdu do autostrady A2 po wybudowaniu trasy S11,
działań zmierzających do stworzenia zintegrowanego transportu, ale zauważają także szereg
zagrożeń w postaci np. pogarszającego się stanu dróg powiatowych czy działań developerów
powodujących chaos w zabudowie.
Mieszkańcy dostrzegli także potrzebę rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy, ale
zwrócili uwagę na to, aby proces ten odbywał się w zgodzie z naturą i nie zagrażał występującym na
obszarze Gminy terenom chronionym (załącznik nr 3 tabela 20 ). Mieszkańcy docenili, że obecnie na
terenie Gminy nie funkcjonuje tzw. "uciążliwy" przemysł i nie zgadzają się, aby w przyszłości ta
sytuacja mogła ulec zmianie.
Mieszkańcy zdawali sobie sprawę, że tereny Natura 2000 występujące w Gminie
przyczyniają się do opóźniania niektórych inwestycji i ten fakt uznali za wyraźną słabość. Mimo tego
jednak jako priorytet wskazali rozwój gospodarczy w zgodzie z ochroną środowiska, kosztem
podejmowania niektórych rodzajów działalności na obszarze Gminy.
W obszarze oświaty, kultury sportu i rekreacji Mieszkańcy zauważyli pozytywne zmiany,
jakie zaszły w infrastrukturze społecznej (załącznik nr 3 tabela 21). Stan budynków i ich wyposażenie
ocenili, jako dobre, natomiast wskazali na brak sal gimnastycznych, miejsc spotkań dla dzieci i
młodzieży, bardzo skromne możliwości lokalowe Gminnego Ośrodka Kultury ograniczające
prawidłowe spełnianie i rozwijanie jego funkcji i zadań. Ciągły wzrost liczby ludności w Gminie
Rokietnica powoduje,

że istniejąca infrastruktura,

mimo

swojego

dobrego stanu jest

niewystarczająca.
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4. Wizja
Gmina Rokietnica to wyjątkowe miejsce gdzie wszystkie pokolenia spotykają się na co dzień
w bezpiecznej i estetycznej przestrzeni. Kreatywni przedsiębiorcy korzystając z możliwości,
jakie daje im współpraca z różnymi podmiotami, dbają o ekonomiczne powodzenie przedsięwzięć
i działają w myśl idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
Gmina Rokietnica jest nieodłącznie związana z Aglomeracją Poznańską
nie tylko dzięki zintegrowanej sieci transportowej, ale także dzięki powiązaniom funkcjonalnym
skupiającym się wokół wyróżniającej się branży ochrony zdrowia.
To miejsce przyjazne i atrakcyjne dla Mieszkańców, w którym wciąż trwa realny dialog
pomiędzy społecznością a reprezentującą ją władzą.
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Gmina Rokietnica to miejsce, w którym:







młodzi, aktywni Mieszkańcy spędzają wspólnie z rodziną
czas w bezpiecznej i estetycznej przestrzeni,
starsze pokolenie spotyka się z serdecznym przyjęciem i
otoczone jest troskliwą opieką,
lokalni przedsiębiorcy wyróżniają się jako krajowi
innowatorzy wykorzystując możliwości płynące ze
współpracujący z nauką,
wykorzystanie potencjału Mieszkańców do tworzenia
nowych miejsc pracy,
integralnie związana z Aglomeracją Poznańską
wciąż ma miejsce realny dialog pomiędzy Mieszkańcami
a reprezentującą ich władzą.

Harmonijny rozwój społeczny
+ przestrzeń

Przedsiębiorczość

Spójność
Partycypacja społeczna
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5. Cele
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy społecznej, a także dzięki licznym konsultacjom,
podczas których Mieszkańcy korzystali z narzędzia SWOT, określono kierunki działań, które mają być
realizowane w najbliższej perspektywie. Stworzono schemat celów, który uporządkował postulaty i
pomysły Mieszkańców, tworząc jednocześnie hierarchiczny układ działań do wykonania. Biorąc pod
uwagę obszary, wokół których skupiały się prace nad analizą SWOT wyodrębniono 4 główne cele. Są
nimi:
1. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy
2. Podwyższenie poziomu jakości środowiska naturalnego i ładu przestrzennego
3. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i poprawa układu komunikacyjnego
4. Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego
Dla przejrzystości przekazu w tabelach zaprezentowano schemat, którego najniższym
szczeblem jest poziom celów bezpośrednich (rysunek 17). Celom ogólnym przyporządkowano cele
pośrednie, a następnie cele bezpośrednie, które zaprezentowano poniżej w formie tabelarycznej.
Działania i zadania o większym stopniu szczegółowości przewidziane dla każdego z celów zostały
ujęte w punkcie 5.2.

Cel ogólny

Cele pośrednie

Schemat
celów

Cele bezpośrednie

Cele szczegółowe

Działania
i zadania

(zadania)
Rysunek 17 Schemat celów, działań i zadań
Źródło: Opracowanie własne

Zaprezentowany układ celów uporządkowany został na podstawie przypisania celów do
dziedziny: gospodarka, środowisko, społeczeństwo i infrastruktura. Pierwsze trzy dzied ziny są
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podstawowymi filarami koncepcji rozwoju zrównoważonego (sustainable development)19. Dziedzina
infrastruktura została wyodrębniona z uwagi na istotną rolę jaką pełni w procesach rozwojowych oraz
ze względu na służebny charakter jaki ma w stosunku do pozostałych dziedzin.

5.1.Schemat celów

19

„Sformułowaniem rozwój zró wnoważony posługuje się polskie prawo – w tej formie został ujęty w Konstytucji
RP, a jego definicję zapisano w ustawie Prawo ochrony środowiska. Mówi się o konieczności pełnego oddania
wszystkich cech, które mieszczą się w pojęciu sustainable development, któr e oznacza zrównoważoność,
trwałość i samo podtrzymywanie rozwoju.” Bernaciak A., 2009, Ograniczanie antropogenicznych ob ciążeń
środowiska jako czynnik trwałego i zró wnoważonego rozwoju , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu, Poznań, s. 13-14

37

1. Wzrost atrakcyjnośći inwestycyjnej Gminy

1.1 Opracowanie spójnej i atrakcyjnej oferty inwestycyjnej dla
potencjalnych inwestorów

1.1.1 Opracowanie przemyślanej strategii promocji zasobów Gminy
zachęcającej do inwestowania

1.1.1.A
Inwentaryzacja
zasobów Gminy pod
kątem atrakcyjności
inwestycyjnej
(katalog możliwości)

1.1.1.B Opracowanie
jednolitego szablonu
prezentacji danych
dotyczących ofert
inwestycyjnych

1.1.1.C Identyfikacja
czynników
lokalizacyjnych
Gminy, ze
szczególnym
uwzględnieniem
konkurencyjności
oferty inwestycyjnej
Gminy

1.1.2 Promocja potencjału inwestycyjnego

1.1.2.A Udział
przedstawicieli
Gminy w forach
gospodarczych,
targach, spotkaniach,
aktywne
pozyskiwanie
potencjalnych
interesariuszy

1.1.2.B Modernizacja
strony internetowej stworzenie
podstrony o
tematyce
inwestycyjnej i
wyeksponowanie jej

1.1.1.C Identyfikacja
czynników
lokalizacyjnych
Gminy, ze
szczególnym
uwzględnieniem
konkurencyjności
oferty inwestycyjnej
Gminy

1.2 Opracowanie
polityki
proinwestycyjnej i
progospodarczej dla
obecnych i
przyszłych
przedsiębiorców

1.2.1 Stworzenie
korzystnych
warunków do
tworzenia się
instytucji
okołobiznesowych

1.2.2 Stworzenie
systemu informacji o
instytucjach
otoczenia
biznesowego

1.3 Stworzenie unikalnej bazy
przedsiębiorców zwiąanej z szeroko
rozumianą ochroną zdrowia jako element
wyróżniający Gminę w Aglomeracji
Poznańskiej

1.3.1 Wspieranie
przedsiębiorców z
branży ochrony
zdrowia i
pokrewnych

1.3.2 Rozwój
infrastruktury
ochrony zdrowia
(zwiększenie
dostępności do usług
profilaktycznoleczniczych i
rehabilitacyjnych)

1.3.3 Nawiązanie
współpracy z
Uniwersytetem
Medycznym i
Akademią
Wychowania
Fizycznego w
Poznaniu

1.3.4 Ustalenie
instytucjonalnych
form współpracy z
publicznymi i
prywatnymi
właścicielami
nieruchomości dla
planowania rozwoju i
zagospodarowania
terenów publicznych
w Gminie
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2. Podwyższenie poziomu jakości środowiska naturalnego i ładu
przestrzennego

2.1 Estetyzacja terenów Gminy

2.1.1 Rozbudowanie
ma łej i nfrastruktury i
zwi ększenie
powi erzchni terenów
zi elonych

2.1.2 Uporządkowanie
za ni edbanych terenów
Gmi ny

2.2 Usprawnienie
procesu usuwania
odpadów z
terenu Gminy

2.2.1 Orga ni zacja
technicznego odbioru
ś mi eci

2.3 Zwiększenie ładu przestrzennego w Gminie

2.3.1 Podjęci e działań usprawniających
gos podarowanie przestrzenią ze szczególnym
uwzgl ędnieniem przestrzeni publicznej

2.3.1.A. Wyzna czenie
centra lnej przestrzeni
publicznej w Gminie
i ntegrującej aktywność
s połeczną – „Pa rku
Rumpuciowego”

2.3.2 Tworzenie planów
za gospodarowania
przes trzennego dla
terenów decydujących o
rozwoju Gminy

2.3.3 Efektywne
za rządzanie terenami w
Gmi nie z
uwzgl ędnieniem
dba łości o ś rodowisko
na turalne

2.3.1.B. Stworzenie
nowoczesnych miejsc
za ba w dla dzieci w
s ołectwach
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3.Poprawa stanu infrastruktury technicznej i poprawa układu
komunikacyjnego
3.1 Podniesienie
jakości stanu dróg i
poprawa układu
komunikacyjnego

3.1.1 Rozwijanie i modernizacja sieci
dróg publicznych w Gminie ze
szczególnym naciskiem na
podstawowy układ komunikacyjny

3.1.1.A. Budowa
wschodniej
obwodnicy i
poprawa systemu
infrastruktury
drogowej
szczególnie we
wschodniej części
Gminy

3.1.1.B. Budowa
skrzyżowań
bezkolizyjnych
(rond) w obecnym
układzie
komunikacyjnym

3.2 Podniesienie
jakości stanu
infrastruktury
sieciowej

3.2.1 Modernizacja i
rozbudowa sieci
wodociągowej

3.2.2 Modernizacja i
rozbudowa sieci
kanalizacyjnej

3.3 Zwiększenie
poczucia
bezpieczeństwa
wśród
mieszkańców
Gminy

3.3.1 Poprawa
bezpieczeństwa
komunikacyjnego

3.3.2 Ulepszenie
organizacji działania
służb publicznych

3.4 Uatrakcyjnienie warunków
korzystania z transportu
publicznego

3.4.1 Zwiększenie
zasięgu działania
komunikacji
publicznej

3.4.2 Integracja
różnych form
komunikacji
publicznej i
zwiększenie
różnorodności form
transportu

3.4.3 Zachęcenie
mieszkańców Gminy
do korzystania z
komunikacji
publicznej

3.5 Stworzenie
konkurencyjnych warunków
technicznych do prowadzenia
działalności gospodarczej z
uwzględnieniem lokalizacji
Gminy w otoczeniu
aglomeracyjnym

3.5.1 Opracowanie i
realizacja planu
uzbrojenia
technicznego działek
przeznaczonych w
miejscowych
planach
zagospodarowania
przestrzennego na
cele inwestycyjne

3.5.2 Przegląd
obecnego
zagospodarowania
przestrzeni w celu
identyfikacji
potencjalnych
miejsc nadających
się po rewitalizacji
do prowadzenia
działalności
gospodarczej

3.5.3 Poprawa stanu
infrastruktury
łączności

4. Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego

4.1 Ws pieranie działań służących
budowaniu tożsamości lokalnej i integracji
Mi es zkańców

4.1.1
Zwiększenie
liczby
zameldowanych
Mieszkańców
Gminy

4.1.2
Wzbogacenie i
zróżnicowanie
oferty działań
kulturalnorozrywkowych

4.1.3
Wzmocnienie
współpracy z
organizacjami
pożytku
publicznego i
partnerami
zagranicznymi

4.1.4
Wykorzystanie
potencjału
klubów sołeckich

4.2 Zwi ększenie
konkurencyjności
oferty edukacyjnej i
kul turalnej poprzez
popra wę
wa runków
funkcjonowania
pl a cówek
oś wiatowych i
kul turalnych

4.2.1 Wzrost
dostępności
oferty
kulturalnej i
rekreacyjnej

4.2.2
Wyrównywanie
szans
edukacyjnych
dzieci i młodzieży

4.2.1.A.
Rozbudowa
infrastruktury
społecznej

4.2.2.A.Zwiększe
nie dostępności
do usług
edukacyjnych
poprzez
tworzenie i
modernizację
placówek i
obiektów
dydaktycznych

4.3 Wzma cnianie kompetencji
s połecznych młodych ludzi

4.3.1 Wyposażenie uczniów w rozległe kompetencje
społeczne, wpieranie postaw przedsiębiorczych oraz
przygotowanie do elastycznych działań na rynku pracy

4.3.1.A. Wzrost
dostępności do
nauki języków
obcych

4.3.1.B.
Rozwijanie
kształcenia
pozaszkolnego

4.3.1.C.
Stworzenie
szerszej oferty
edukacyjnej dla
wszystkich grup
wiekowych

4.4 Budowa kapitału społecznego na rzecz rozwoju
s połeczeństwa obywatelskiego

4.4.1 Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych

4.4.1.A.Umożliwi
enie osobom
niepełnosprawny
m pełnego
uczestnictwa w
życiu
społeczności
lokalnej

4.4.1.B.
Stworzenie
szerokiej oferty
wsparcia,
integracji i
aktywizacji osób
starszych

4.4.1.C.
Przeciwdziałanie
zjawiskom
wykluczenia
społecznego

4.4.2
Promowanie
zdrowego stylu
życia i
zwiększenie
stanu
świadomości i
kultury
zdrowotnej
Mieszkańców
(aktywność
fizyczna, zdrowe
odżywianie)

4.4.3
Zwiększenie
świadomości
Mieszkańców
Gminy w
zakresie ochrony
środowiska i
ekologii

4.5 Wzmocnienie potencjału
a dministracji samorządowej

4.5.1 Realizacja
projektu
„Cyfrowy Urząd”

4.5.2 Certyfikacja
usług
publicznych

4.5.3 Poprawa
ergonomii
stanowisk pracy

4.4.3.A.
Wsparcie
edukacji
ekologicznej
Mieszkańców
Gminy poprzez
promowanie
rozsądnego
używania
surowców
naturalnych
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5.2.Działania i zadania
Tabela 10Działania i zadania do celu wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy

1. WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ GMINY
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.3
1.3.4

Opracowanie spójnej i atrakcyjnej oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych
Opracowanie przemyślanej strategii promocji zasobów Gminy zachęcającej do inwestowania
Opracowanie strategii promocji terenów inwestycyjnych Gminy
Stworzenie specjalnego "programu" promocji przedsiębiorczości dla początkujących przedsiębiorców
Opracowanie atrakcyjnego systemu umożliwiającego napływ nowych przedsiębiorców do Gminy
Przygotowanie oferty dla inwestorów oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej w Gminie za kontakt z
inwestorami
Promocja potencjału inwestycyjnego
Stworzenie panelu wymiany doświadczeń i potrzeb z obecnymi przedsiębiorcami
Zaplanowanie działań promocyjnych w terenie (wyjazdy na targi, spotkania z inwestorami)
Ustalenie lokalnej polityki wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej
Stworzenie gazetek, stron internetowych dotyczących ofert pracy
Opracowanie polityki proinwestycyjnej i pro gospodarczej dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców
Stworzenie korzystnych warunków do tworzenia się instytucji okołobiznesowych
Aktywne pozyskiwanie inwestorów instytucjonalnych specjalizujących się w usługach dla biznesu
Lokalna polityka podatkowa, system ulg podatkowych, preferencyjnych warunków prowadzenia
działalności
Nawiązanie kontaktu z instytucjami otoczenia biznesu z Aglomeracji Poznańskiej
Wspieranie powiązań kooperacyjnych w podmiotach gospodarczych
Stworzenie systemu informacji o instytucjach otoczenia biznesu
Stworzenie systemu informacji gospodarczej
Podjęcie próby stworzenia punktu informacji gospodarczej przy Urzędzie Gminy
Stworzenie unikalnej bazy przedsiębiorców związanej z szeroko rozumianą ochroną zdrowia jako
element wyróżniający Gminę w Aglomeracji Poznańskiej
Wspieranie przedsiębiorców z branży ochrony zdrowia i pokrewnych
Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia (zwiększenie dostępności do usług profilaktyczno-leczniczych i
rehabilitacyjnych)
Budowa, organizacja i uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej
Budowa świetlicy Terapeutycznej
Stworzenie Domu Pomocy Społecznej (dziennego pobytu)
Powołanie spółdzielni socjalnej
Budowa siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej
Nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Medycznym i Akademią Wychowania Fizycznego w
Poznaniu
Ustalenie instytucjonalnych form współpracy z publicznymi i prywatnymi właścicielami nieruchomości
dla planowania rozwoju i zagospodarowania terenów publicznych w Gminie

Tabela 11 Działania i zadania do celu podwyższenie poziomu jakości środowiska naturalnego i ładu
przestrzennego

2.PODWYŻSZENIE POZIOMU JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ŁADU
PRZESTRZENNEGO
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4

Estetyzacja terenów Gminy
Rozbudowanie małej infrastruktury i zwiększenie powierzchni terenów zielonych
Otoczenie obszarów przemysłowych zielenią wysoką zimozieloną
Ustawienie przy chodnikach koszy na śmieci
Nasadzenia drzew wzdłuż dróg osiedlowych
Powstanie terenów zielonych wokół powstającej hali sportowej w Rokietnicy
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2.1.1.5
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.1.4

2.3.1.5
2.3.1.6
2.3.2
2.3.2.1
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.3.4
2.3.3.5

Tworzenie terenów zielonych w okolicach osiedli mieszkaniowych
Uporządkowanie zaniedbanych terenów Gminy
Stworzenie systemu kontroli uporządkowania działek i dbania o otoczenie
Zadbanie o "oczka wodne", tereny wód
Usprawnienie procesu usuwania odpadów z terenu Gminy
Organizacja technicznego odbioru śmieci
Kontrola spalania śmieci
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z dużą gamą odbioru odpadów
Zagospodarowanie odpadów biologicznych, w tym np. biogaz
Zwiększenie ładu przestrzennego w Gminie
Podjęcie działań usprawniających gospodarowanie przestrzenią ze szczególnym uwzględnieniem
przestrzeni publicznej
Ustawienie ławek w "Parku Rumpuciowym", Stworzenie w Gminie jednego, dużego i nowoczesnego
placu zabaw dla dzieci, obok z siłownią zewnętrzną i sketeparkiem dla młodzieży
Stworzenie parku wypoczynku i rekreacji
Organizacja "życia" Parku Rumpuciowego przez cały rok
Stworzenie nowoczesnych miejsc zabaw dla dzieci - dbałość o ich czystość i sprawne funkcjonowanie
oraz budowa placu zabaw na każdym osiedlu z uwzględnieniem małego boiska do
siatkówki/koszykówki/piłki nożnej
Budowa i modernizacja boisk, centrów sportowych i rekreacyjnych w poszczególnych miejscowościach
Gminy, jako miejsc integracji i poprawy zdrowia
Uporządkowanie numeracji nieruchomości w Gminie
Tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów decydujących o rozwoju Gminy
Zwiększenie pokrycia powierzchni Gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
Efektywne zarządzanie terenami w Gminie z uwzględnieniem dbałości o środowisko naturalne
Stworzenie "ochrony" dla mieszkańców sąsiadujących z oczyszczalnią ścieków oraz terenami
inwestycyjnymi
Ograniczenie lokalizacji uciążliwych inwestycji na terenie Gminy
Wspieranie i realizacja inwestycji i przedsięwzięć niskoemisyjnych
Pozyskanie terenów od Agencji Nieruchomości Rolnych i Skarbu Państwa z przeznaczeniem na
realizacje zadań własnych Gminy
Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego chroniących tereny rolne i cenne
przyrodniczo

Tabela 12 Działania i zadania do celu poprawa infrastruktury technicznej i poprawa układu komunikacyjnego

3. POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I POPRAWA UKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.2

Podniesienie jakości stanu dróg
Rozwijanie i modernizacja sieci dróg publicznych w Gminie ze szczególnym naciskiem na
podstawowy układ komunikacyjny
Przebudowa skrzyżowania ul. Szamotulskiej i Obornickiej w Rokietnicy
Budowa i przebudowa dróg i ciągów pieszo-rowerowych wg przyjętych kryteriów
- stopień zamieszkania,
- dostęp do miejsc użyteczności publicznej,
- łączność z ciągami komunikacyjnymi o znaczeniu powiatowym, wojewódzkim i krajowym,
- poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców i innych użytkowników,
- koszt na 1 mieszkańca,
- budowa dróg, które przy najniższych nakładach inwestycyjnych spowodują najwyższy wzrost wartości
nieruchomości,
- możliwość pozyskania środków zewnętrznych,
-liczba podmiotów gospodarczych.
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3.1.1.3

3.1.1.4
3.1.1.5
3.1.1.6
3.1.1.7
3.1.1.8
3.1.1.9
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.1.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.1.7
3.3.1.8
3.3.1.9
3.3.1.10
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3
3.3.2.4
3.3.2.5
3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.2
3.4.2.1

Budowa oraz oznakowanie sieci ścieżek rowerowych łączących miejscowości Gminy oraz wpinających
się do istniejących i planowanych szlaków rowerowych w tym także wzdłuż nieczynnych linii
kolejowych
Przebudowa drogi w rejonie ul. Dworcowej/Pocztowej/Golęcińskiej w Rokietnicy w celu stworzenia
osobnego wjazdu na teren bocznicy kolejowej
Przebudowa skrzyżowań w Rokietnicy: ul. Szamotulska/Kolejowa oraz Szamotulska/Szkolna poprzez
wprowadzenie ruchu okrężnego
Budowa wschodniej obwodnicy Rokietnicy w ciągu ulic: Wierzbowej, Topolowej w Rokietnicy wraz z
rondem na skrzyżowaniu Wierzbowej, Topolowej, Obornickiej oraz ul. Ogrodowej w Rostworowie
Budowa małych rond przy osiedlach mieszkaniowych
Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy
Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie ustalenia harmonogramu budowy dróg
powiatowych na terenie Gminy oraz ich bieżącego utrzymania
Podniesienie jakości stanu infrastruktury sieciowej
Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej
Zmodernizowanie sieci wodociągowej
Budowa nowych ujęć wody
Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach nieskanalizowanych
Wybudowanie nowej lub rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków
Propagowanie idei współrządzenia poprzez wzrost liczby inwestycji melioracyjnych i kanalizacyjnych
realizowanych w partnerstwach publiczno-prywatnych
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Gminy
Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
Wybudowanie sygnalizacji świetlnej przy szkołach
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy według przyjętego harmonogramu
uwzględniającego poprawę bezpieczeństwa Mieszkańców
Kontrole prędkości na ulicach
Oznakowanie osiedli znakiem "strefa zamieszkania" i założenie progów spowalniających
Stworzenie sygnałów dźwiękowych dla niepełnosprawnych przy przejściach drogowych
Upłynnienie ruchu poprzez budowę zatok autobusowych, nieograniczenie prędkości poniżej 50 km/h
na drogach zbiorczych
Budowa utwardzonych poboczy
Oświetlenie na przystankach autobusowych
Poprawa rozwiązań komunikacyjnych przy obiektach oświatowych na terenie Gminy
Stała współpraca z PKP w zakresie zmiany przeznaczenia nieczynnej linii kolejowej Poznań Międzychód
Ulepszenie organizacji działania służb publicznych
Zwiększenie częstotliwości patroli policji na terenie Gminy, w tym także poprzez tzw. płatne patrole
policji
Budowa komisariatu policji
Budowa nowego obiektu dla OSP w Rokietnicy i Przybrodzie
Adaptacja budynków użyteczności publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do prowadzenie akcji ratowniczych
Uatrakcyjnienie warunków korzystania z transportu publicznego
Zwiększenie zasięgu działania komunikacji publicznej
Przystąpienie Zakładu Usług Komunalnych ROKBUS Sp. z o.o. do komunikacji aglomeracyjnej
Włączenie wszystkich miejscowości Gminy do systemu komunikacji publicznej
Integracja różnych form komunikacji publicznej i zwiększenie różnorodności form transportu
Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego na terenie dworca PKP w Rokietnicy w ramach
projektu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (rewitalizacja dworca, wprowadzenie działalności
usługowej, budowa parkingów)
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3.4.2.2
3.4.2.3
3.4.3
3.4.3.1
3.4.3.2
3.4.3.3
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4.
3.5.2
3.5.2.1
3.5.3
3.5.3.1
3.5.3.2

Zintegrowanie komunikacji autobusowej i kolejowej (umożliwienie dojazdu do Poznania koleją)
Zsynchronizowanie kursów ROKBUSu z PKP
Zachęcenie mieszkańców Gminy do korzystania z komunikacji publicznej
Budowa wiat przystankowych oraz zatok autobusowych
Wspólny bilet
Zwiększenie liczby kursujących autobusów
Stworzenie konkurencyjnych warunków technicznych do prowadzenia działalności gospodarczej z
uwzględnieniem lokalizacji Gminy w otoczeniu aglomeracyjnym
Opracowanie i realizacja planu uzbrojenia technicznego działek przeznaczonych w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne
Budowa targowiska w nowej lokalizacji - preferencja produktów rolników z terenu Gminy Rokietnica
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz wyznaczenie do nich dróg dojazdowych
Uruchomienie terenów inwestycyjnych
Zaktywizowanie terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą przy drodze wojewódzkiej nr
184 (Mrowino)
Przegląd obecnego zagospodarowania przestrzeni w celu identyfikacji potencjalnych miejsc
nadających się po rewitalizacji do prowadzenia działalności gospodarczej
Zwiększenie liczby lokali w Gminie na prowadzenie działalności gospodarczej
Poprawa stanu infrastruktury łączności
Stworzenie możliwości korzystania z darmowego Internetu w różnych instytucjach i miejscach
publicznych
Rozbudowa sieciowego Internetu
Tabela 13 Działania i zadania do celu wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego

4 WSPIERANIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.2
4.1.2.1

4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.4
4.1.4.1
4.1.4.2
4.2
4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.4
4.2.1.5
4.2.2
4.2.2.1

Wspieranie działań służących budowaniu tożsamości lokalnej i integracji Mieszkańców
Zwiększenie liczby zameldowanych Mieszkańców Gminy
Stworzenie systemu zachęt dla przyszłych Mieszkańców (akcje promocyjne, konkursy i in.)
Wzbogacenie i zróżnicowanie oferty działań kulturalno-rozrywkowych
Inspirowanie i koordynowanie działań z zakresu kultury, sportu i rekreacji przez Urząd Gminy i Gminny
Ośrodek Kultury; współpraca w tym zakresie z NGO, grupami inicjatywnymi o charakterze
niezrzeszonym
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na terenie gminy
Dofinansowanie oferty GOK-u w celu jej uatrakcyjnienia
Organizacja rozgrywek w różnych dyscyplinach pomiędzy sołectwami/osiedlami
Wzmocnienie współpracy z organizacjami pożytku publicznego i partnerami zagranicznymi
Rozwijanie form współpracy z NGO
Wspieranie przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej
Wykorzystanie potencjału szkół i klubów sołeckich
Organizowanie zajęć dla dzieci w świetlicach wiejskich, dodatkowe zajęcia w szkołach (np. na pływalni)
oraz rozwój opieki przedszkolnej z wykorzystaniem świetlic (3 godziny pracy dziennie)
Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych
Zwiększenie konkurencyjności oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez poprawę warunków
funkcjonowania placówek oświatowych i kulturalnych
Wzrost dostępności oferty kulturalnej i rekreacyjnej
Przeniesienie siedziby GOK do nowopowstającego ośrodka sportu i rekreacji
Dokończenie budowy hali
Zwiększenie lokalu biblioteki
Budowa świetlic wiejskich w Sołectwach Przybroda, Sobota – Bytkowo, Kiekrz - Pawłowice
Modernizacja instytucji kultury
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
Rozbudowa istniejącej bazy szkół (Napachanie i Rokietnica) w celu jej dostosowania do zmieniających
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4.2.2.2
4.2.2.3
4.3
4.3.1
4.3.1.1
4.3.1.2
4.3.1.3
4.3.1.4
4.3.1.5
4.3.1.6
4.4
4.4.1
4.4.1.1
4.4.1.2
4.4.1.3
4.4.2
4.4.2.1
4.4.2.2
4.4.2.3
4.4.2.4
4.4.3
4.4.3.1
4.4.3.2
4.4.3.3
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3

się warunków demograficznych na terenie Gminy
Zwiększenie liczby lokali przeznaczonych dla grup przedszkolnych, w celu jej dostosowania do
zmieniających się warunków demograficznych na terenie Gminy
Wspieranie działań zmierzających do uruchomienia żłobków na terenie Gminy
Wzmacnianie kompetencji społecznych młodych ludzi
Wyposażenie uczniów w rozległe kompetencje społeczne, wpieranie postaw przedsiębiorczych oraz
przygotowanie do elastycznych działań na rynku pracy
Stworzenie puli środków dla młodzieży uzdolnionej
Wprowadzenie zajęć mających na celu integrację dzieci i młodzieży w szkołach
Wprowadzenie nauki drugiego języka obcego w Szkole Podstawowej w Rokietnicy
Przeznaczenie funduszy na zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych dla klas 5 -6 szkół
podstawowych i klas 3 gimnazjum
Świetlice szkolne dłużej dostępne dla dzieci i młodzieży
Wprowadzenie skutecznego systemu motywacji i kontroli jakości pracy nauczycieli
Budowa kapitału społecznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Aktywizacja osób starszych niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie
Aktywizacja osób starszych do działań w organizacjach pozarządowych i społecznościach lokalnych
Stworzenie „społecznego banku czasu”
Zorganizowanie doradztwa zawodowego oraz wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i
wykluczonych społecznie
Promowanie zdrowego stylu życia i zwiększenie stanu świadomości i kultury zdrowotnej
Mieszkańców (aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie)
Wspieranie działań zachęcających do aktywnego spędzania wolnego czasu
Promowanie regionalnych oraz naturalnych i ekologicznych wyrobów spożywczych i zdrowego
odżywiania
Budowa infrastruktury turystycznej (oznakowanie szlaków, obiektów turystycznych i przyrodniczych)
Promowanie korzystania z infrastruktury turystycznej (s tworzenie na stronie internetowej Urzędu
Gminy map z trasami dla turystyki pieszej i rowerowej , foldery)
Zwiększenie świadomości Mieszkańców Gminy w zakresie ochrony środowiska i ekologii
Propagowanie prawidłowego segregowania śmieci
Większy nacisk na edukacje ekologiczną dzieci i młodzieży
Stworzenie ścieżki dydaktycznej
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Realizacja programu „Cyfrowy Urząd”
Certyfikacja usług publicznych
Poprawa ergonomii miejsc pracy

5.3.Komplementarność celów
Wśród celów, jakie zostały wyodrębnione do realizacji w Gminie Rokietnica znajdują się cele
w stosunku do siebie komplementarne (tabela 14). Komplementarność celów jest cechą
pozwalającą na to, by podejmowane działania niosły za sobą racjonalne wydatkowanie środków, a
także możliwość uzyskania dodatkowych korzyści przez beneficjentów na różnych etapach realizacji
strategii. Komplementarność celów przyczynia się do oszczędności środków i czasu, ułatwia
realizację zadań, zwiększa użyteczność usług, a także wpływa na generowanie dodatkowych i
trwalszych produktów i rezultatów.
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Tabela 14 Komplementarność celów w Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014-2020
1.1.

Opracowanie spójnej i atrakcyjnej oferty
inwestycyjnej
dla
potencjalnych
inwestorów

3.5.2.

1.1.1.A.

Inwentaryzacja zasobów Gminy pod kątem
atrakcyjności
inwestycyjnej
(katalog
możliwości)

3.5.2.

1.3.

Stworzenie unikalnej bazy przedsiębiorców
związanej z szeroko rozumianą ochroną
zdrowia jako element wyróżniający Gminę
w Aglomeracji Poznańskiej
Stworzenie unikalnej bazy przedsiębiorców
związanej z szeroko rozumianą ochroną
zdrowia jako element wyróżniający Gminę
w Aglomeracji Poznańskiej
Organizacja technicznego odbioru śmieci

3.5.

Wyznaczenie
centralnej
przestrzeni
publicznej
w
Gminie
integrującej
aktywność społeczną
Poprawa stanu infrastruktury łączności

4.1.2.

1.3.

2.2.1.
2.3.1.A.

3.5.3.

4.4.2.

4.4.3.

4.5.1

Stworzenie
konkurencyjnych
warunków
technicznych do prowadzenia działalności
gospodarczej z uwzględnieniem lokalizacji
Gminy w otoczeniu aglomeracyjnym
Przegląd
obecnego
zagospodarowania
przestrzeni w celu identyfikacji potencjalnych
miejsc nadających się do prowadzenia
działalności gospodarczej po rewitalizacji
Stworzenie
konkurencyjnych
warunków
technicznych do prowadzenia działalności
gospodarczej z uwzględnieniem lokalizacji
Gminy w otoczeniu aglomeracyjnym
Promowanie
zdrowego
stylu
życia
i
zwiększenie stanu świadomości i kultury
zdrowotnej Mieszkańców (aktywność fizyczna,
zdrowe odżywianie)
Zwiększenie świadomości Mieszkańców Gminy
w zakresie ochrony środowiska i ekologii
Wzbogacenie i zróżnicowanie oferty działań
kulturalno-rozrywkowych
Realizacja programu „Cyfrowy Urząd”

Źródło: Opra cowa ni e wła s ne

5.4.Spójność celów
Cele wyznaczone do zrealizowania w ramach Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata
2014-2020 zostały sformułowane jako wyraz potrzeb i postulatów zgłoszonych przez Mieszkańców
Gminy i swoją formą realizują zamierzenia nowej polityki regionalnej. Niemniej jednak nie pozostają
one bez związku z ustaleniami dokonanymi w dokumentach strategicznych innych jednostek
samorządu terytorialnego. Analiza spójności celów Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata
2014-2020 z celami zawartymi w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020,
Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2015 oraz w Strategii Rozwoju Aglomeracji
Poznańskiej. Metropolia 2020 wykazała, że znaczna większość celów jest zbieżna (tabela15).

1.1
1.1.1

Tabela 15 Spójność celów z zewnętrznymi dokumentami strategicznymi
1. WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ GMINY
Strategia
Strategia Rozwoju
Strategia Rozwoju
Województwa
Powiatu
Aglomeracji
Wielkopolskiego do
Poznańskiego na
Poznańskiej.
2020 roku
lata 2006-2015
Metropolia 2020
Opracowanie spójnej i atrakcyjnej oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych
Opracowanie przemyślanej
2.2 Wzrost
3.1 Wzmocnienie
3.1 Harmonizacja
strategii promocji zasobów Gminy konkurencyjności
promocji lokalnej
wspierania
zachęcającej do inwestowania
przedsiębiorstw
przedsiębiorczości i
gospodarki
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oferty inwestycyjnej

1.1.2

1.2
1.2.1

1.2.2

1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

3.2 Powiązania i
transfer technologii
Promocja potencjału
3.1 Harmonizacja
3.1 Wzmocnienie
inwestycyjnego
2.2 Wzrost
wspierania
promocji lokalnej
konkurencyjności
gospodarki
przedsiębiorczości i
przedsiębiorstw
5.6 Tożsamość
oferty inwestycyjnej
metropolitalna
Opracowanie polityki proinwestycyjnej i progospodarczej dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców
Stworzenie korzystnych warunków
3.2 Rozwój
do tworzenia się instytucji
doradztwa dla
3.1 Harmonizacja
okołobiznesowych
przedsiębiorców
2.2 Wzrost
wspierania
w ramach
konkurencyjności
gospodarki
istniejących
i
przedsiębiorstw
3.2 Powiązania i
tworzonych
transfer technologii
gminnych centrów
Stworzenie systemu informacji o
instytucjach otoczenia biznesu

3.1 Harmonizacja
wspierania
gospodarki
3.2 Powiązania i
transfer technologii
5.3 Metropolitalny
system
informacyjny
Stworzenie unikalnej bazy przedsiębiorców związanej z szeroko rozumianą ochroną zdrowia jako
element wyróżniający Gminę w Aglomeracji Poznańskiej
Wspieranie przedsiębiorców z
3.1 Wzmocnienie
branży ochrony zdrowia i
promocji lokalnej
3.1 Harmonizacja
pokrewnych
przedsiębiorczości i
wspierania
oferty inwestycyjnej
gospodarki
2.2 Wzrost
8.3 Rozwój
3.2 Powiązania i
konkurencyjności
infrastruktury
transfer technologii
przedsiębiorstw
ochrony zdrowia i
3.3 Monitoring
zwiększenie
podaży i popytu na
dostępności do
pracę
specjalistycznej
opieki zdrowotnej
Rozwój infrastruktury ochrony
1.5 Przygotowanie i
3.1 Wzmocnienie
zdrowia i zwiększenie dostępności racjonalne
promocji lokalnej
do specjalistycznej opieki
wykorzystanie
przedsiębiorczości i
zdrowotnej
terenów
oferty inwestycyjnej
inwestycyjnych
8.3 Rozwój
2.2 Wzrost
infrastruktury
5.2 Standardy usług
konkurencyjności
ochrony zdrowia i
publicznych
przedsiębiorstw
zwiększenie
4.1 Poprawa
dostępności do
sytuacji
specjalistycznej
demograficznej
opieki zdrowotnej
oraz stanu zdrowia
mieszkańców
Nawiązanie współpracy z
2.2 Wzrost
3.2 Powiązania i
Uniwersytetem Medycznym i
konkurencyjności
transfer technologii
Akademią Wychowania Fizycznego przedsiębiorstw
3.4 Współpraca
w Poznaniu
2.3 Wzrost udziału
systemu edukacji z
2.2 Wzrost
konkurencyjności
przedsiębiorstw
3.4Poprawa
organizacji rynku
pracy

3.2 Rozwój
doradztwa dla
przedsiębiorców
w ramach
istniejących i
tworzonych
gminnych centrów
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1.3.4

nauki i badań w
gospodarką
rozwoju regionu
Ustalenie instytucjonalnych form
1.5 Przygotowanie i
współpracy z publicznymi i
racjonalne
3.1 Harmonizacja
prywatnymi właścicielami
wykorzystanie
wspierania
nieruchomości dla planowania
terenów
gospodarki
rozwoju i zagospodarowania
inwestycyjnych
3.2 Powiązania i
terenów publicznych w Gminie
2.2 Wzrost
transfer technologii
konkurencyjności
przedsiębiorstw
2. PODWYŻSZENIE POZIOMU JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ŁADU PRZESTRZENNEGO
Strategia
Województwa
Wielkopolskiego do
2020 roku

2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1

2.3
2.3.1

Estetyzacja terenów Gminy
Rozbudowanie małej
infrastruktury i zwiększenie
powierzchni terenów zielonych

Uporządkowanie zaniedbanych
terenów Gminy

1.1 Poprawa stanu
środowiska i
racjonalne
gospodarowanie
zasobami
przyrodniczymi
1.1 Poprawa stanu
środowiska i
racjonalne
gospodarowanie
zasobami
przyrodniczymi

Usprawnienie procesu usuwania odpadów z terenu Gminy
Organizacja technicznego odbioru
śmieci
1.1 Poprawa stanu
środowiska i
racjonalne
gospodarowanie
zasobami
przyrodniczymi
Zwiększenie ładu przestrzennego w Gminie
Podjęcie działań usprawniających
gospodarowanie przestrzenią ze
1.1 Poprawa stanu
szczególnym uwzględnieniem
środowiska i
przestrzeni publicznej
racjonalne
gospodarowanie
zasobami
przyrodniczymi

Strategia Rozwoju
Powiatu
Poznańskiego na
lata 2006-2015

Strategia Rozwoju
Aglomeracji
Poznańskiej.
Metropolia 2020

11.2 Poprawa
atrakcyjności
turystycznej

1.3 Ochrona i
kształtowanie
krajobrazu
kulturowego

2.5 Rozwój systemu
ochrony przyrody

1.3 Ochrona i
kształtowanie
krajobrazu
kulturowego
1.2 Poprawa
standardów
planistycznych,
urbanistycznych i
architektonicznych

2.2 Wsparcie
systemu
gospodarowania
odpadami

1.8 Ekologiczne
środowisko
zamieszkania
1.7 Zintegrowany
system gospodarki
odpadami
5.1 Instytucje
współpracy
metropolitalnej
1.2 Poprawa
standardów
planistycznych,
urbanistycznych i
architektonicznych
1.3 Ochrona i
kształtowanie
krajobrazu
kulturowego
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2.3.2

2.3.3

3.1
3.1.1

3.2
3.2.1

3.2.2

3.3
3.3.1

Tworzenie planów
zagospodarowania
przestrzennego dla terenów
decydujących o rozwoju Gminy

1.5 Przygotowanie i
racjonalne
wykorzystanie
terenów
inwestycyjnych

1.2 Poprawa
standardów
2.5 Rozwój systemu
planistycznych,
ochrony przyrody
urbanistycznych i
architektonicznych
Efektywne zarządzanie terenami
1.2 Poprawa
w Gminie z uwzględnieniem
standardów
dbałości o środowisko naturalne
planistycznych,
urbanistycznych i
architektonicznych
1.1 Poprawa stanu
1.3 Ochrona i
środowiska i
kształtowanie
racjonalne
2.5 Rozwój systemu
krajobrazu
gospodarowanie
ochrony przyrody
kulturowego
zasobami
1.5 Kształtowanie i
przyrodniczymi
ochrona terenów o
wysokich walorach
przyrodniczych
4.3 Metropolitalna
oferta turystyczna
3. POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
Strategia
Strategia Rozwoju
Strategia Rozwoju
Województwa
Powiatu
Aglomeracji
Wielkopolskiego do
Poznańskiego na
Poznańskiej.
2020 roku
lata 2006-2015
Metropolia 2020
Podniesienie jakości stanu dróg
Rozwijanie i modernizacja sieci
1.2 Wzrost
2.1 Metropolitalny
dróg publicznych w Gminie ze
spójności
1.1 Modernizacja i
wielofunkcyjny
szczególnym naciskiem na
komunikacyjnej
budowa dróg
węzeł transportowy
podstawowy układ komunikacyjny oraz powiązań z
powiatowych
2.4 Infrastruktura i
otoczeniem
ruch rowerowy
Podniesienie jakości stanu infrastruktury sieciowej
Modernizacja i rozbudowa sieci
1.2 Wzrost
2.6 Wsparcie
1.6 Jakość i
wodociągowej
spójności
procesu
dyspozycyjność
komunikacyjnej
racjonalizacji
zasobów wodnych
oraz powiązań z
gospodarowania
otoczeniem
wodą
Modernizacja i rozbudowa sieci
1.2 Wzrost
2.6 Wsparcie
1.6 Jakość i
kanalizacyjnej
spójności
procesu
dyspozycyjność
komunikacyjnej
racjonalizacji
zasobów wodnych
oraz powiązań z
gospodarowania
otoczeniem
wodą
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Gminy
Poprawa bezpieczeństwa
1.2 Wzrost
komunikacyjnego
spójności
2.1 Metropolitalny
komunikacyjnej
wielofunkcyjny
oraz powiązań z
węzeł transportowy
1.1 Modernizacja i
otoczeniem
2.4 Infrastruktura i
budowa dróg
3.1 Ograniczanie
ruch rowerowy
powiatowych
barier w dostępie
4.5 Bezpieczeństwo
do edukacji
publiczne w
4.4 Wzrost
metropolii
bezpieczeństwa
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3.3.2

3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.5
3.5.1

3.5.2

3.5.3

Ulepszenie organizacji działania
służb publicznych

9.1 Poprawa
funkcjonowania i
warunków pracy
4.5 Bezpieczeństwo
4.4 Wzrost
policji
publiczne w
bezpieczeństwa
9.2 Poprawa
metropolii
funkcjonowania
jednostek ochrony
przeciwpożarowej
Uatrakcyjnienie warunków korzystania z transportu publicznego
Zwiększenie zasięgu działania
1.2 Wzrost
komunikacji publicznej
spójności
2.1 Metropolitalny
komunikacyjnej
wielofunkcyjny
oraz powiązań z
węzeł transportowy
1.1 Modernizacja i
otoczeniem
2.4 Infrastruktura i
budowa dróg
3.1 Ograniczanie
ruch rowerowy
powiatowych
barier w dostępie
4.5 Bezpieczeństwo
do edukacji
publiczne w
4.4 Wzrost
metropolii
bezpieczeństwa
Integracja różnych form
1.2 Wzrost
komunikacji publicznej i
spójności
2.1 Metropolitalny
zwiększenie różnorodności form
komunikacyjnej
wielofunkcyjny
transportu
oraz powiązań z
węzeł transportowy
1.1 Modernizacja i
otoczeniem
2.4 Infrastruktura i
budowa dróg
3.1 Ograniczanie
ruch rowerowy
powiatowych
barier w dostępie
4.5 Bezpieczeństwo
do edukacji
publiczne w
4.4 Wzrost
metropolii
bezpieczeństwa
Zachęcenie mieszkańców Gminy
1.2 Wzrost
do korzystania z komunikacj i
spójności
publicznej
komunikacyjnej
oraz powiązań z
1.1 Modernizacja i
otoczeniem
2.3 Zintegrowany
budowa dróg
3.1 Ograniczanie
transport publiczny
powiatowych
barier w dostępie
do edukacji
4.4 Wzrost
bezpieczeństwa
Stworzenie konkurencyjnych warunków technicznych do prowadzenia działalności gospodarczej z
uwzględnieniem lokalizacji Gminy w otoczeniu aglomeracyjnym
Opracowanie i realizacja planu
1.5 Przygotowanie i
uzbrojenia technicznego działek
3.1 Wzmocnienie
racjonalne
2.1 Metropolitalny
przeznaczonych miejscowym
promocji lokalnej
wykorzystanie
wielofunkcyjny
planie zagospodarowania
przedsiębiorczości i
terenów
węzeł transportowy
przestrzennego na cele
oferty inwestycyjnej
inwestycyjnych
inwestycyjne
Przegląd obecnego
1.5 Przygotowanie i
zagospodarowania przestrzeni w
3.1 Wzmocnienie
racjonalne
2.1 Metropolitalny
celu identyfikacji potencjalnych
promocji lokalnej
wykorzystanie
wielofunkcyjny
miejsc nadających się do
przedsiębiorczości i
terenów
węzeł transportowy
prowadzenia działalności
oferty inwestycyjnej
inwestycyjnych
gospodarczej po rewitalizacji
Poprawa stanu infrastruktury
1.2 Wzrost
3.1 Wzmocnienie
4.6 Metropolia
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łączności

spójności
promocji lokalnej
równych możliwości
komunikacyjnej
przedsiębiorczości i
społecznych
oraz powiązań z
oferty inwestycyjnej
otoczeniem
1.5 Przygotowanie i
racjonalne
wykorzystanie
terenów
inwestycyjnych
4. WSPIERANIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO
Strategia
Strategia Rozwoju
Strategia Rozwoju
Województwa
Powiatu
Aglomeracji
Wielkopolskiego do
Poznańskiego na
Poznańskiej.
2020 roku
lata 2006-2015
Metropolia 2020
4.1
Wspieranie działań służących budowaniu tożsamości lokalnej i integracji Mieszkańców
4.1.1 Zwiększenie liczby
10.1 Budowa
4.6 Budowa
zameldowanych Mieszkańców
kapitału
kapitału
Gminy
społecznego na
5.6 Tożsamość
społecznego na
rzecz rozwoju
metropolitalna
rzecz społeczeństwa
społeczeństwa
obywatelskiego
obywatelskiego
4.1.2 Wzbogacenie i zróżnicowanie
1.3 Wzrost
oferty działań kulturalnoznaczenia i
rozrywkowych
zachowanie
12.2
dziedzictwa
Upowszechnianie
kulturowego
wiedzy z zakresu
4.6 Budowa
kultury i tradycji
4.2 Współpraca i
kapitału
regionu uczestnictwo w
społecznego na
promowanie
kulturze
rzecz społeczeństwa postaw patriotyzmu
obywatelskiego
lokalnego wśród
4.7 Wzrost udziału
młodzieży
sportu i rekreacji w
życiu mieszkańców
regionu
4.1.3 Wzmocnienie współpracy z
1.3 Wzrost
organizacjami pożytku
znaczenia i
publicznego i partnerami
zachowanie
zagranicznymi
dziedzictwa
4.2 Współpraca i
kulturowego
uczestnictwo w
3.3
kulturze
przedsiębiorczości i
promocja
samozatrudnienia
4.1.4 Wykorzystanie potencjału szkół i
12.2
3.1 Ograniczanie
klubów sołeckich
Upowszechnianie
barier w dostępie
wiedzy z zakresu
do edukacji
kultury i tradycji
4.1 Jakość i
3.2 Poprawa jakości
regionu organizacja
oraz wzrost
promowanie
edukacji
różnorodności form
postaw patriotyzmu
kształcenia
lokalnego wśród
młodzieży
4.2
Zwiększenie konkurencyjności oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez poprawę warunków
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4.2.1

funkcjonowania placówek oświatowych i kulturalnych
Wzrost dostępności oferty
kulturalnej i rekreacyjnej
4.6 Budowa
kapitału
społecznego na
rzecz społeczeństwa
obywatelskiego
4.7 Wzrost udziału
sportu i rekreacji w
życiu mieszkańców
regionu

4.2.2

4.3
4.3.1

Wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży

3.1 Ograniczanie
barier w dostępie
do edukacji
3.2 Poprawa jakości
oraz wzrost
różnorodności form
kształcenia

Wzmacnianie kompetencji społecznych młodych ludzi
Wyposażenie uczniów w rozległe
kompetencje społeczne, wpieranie
postaw przedsiębiorczych oraz
przygotowanie do elastycznych
działań na rynku pracy

3.1 Ograniczanie
barier w dostępie
do edukacji
3.2 Poprawa jakości
oraz wzrost
różnorodności form
kształcenia
3.3
przedsiębiorczości i
promocja
samozatrudnienia

12.2
Upowszechnianie
wiedzy z zakresu
kultury i tradycji
regionu promowanie
postaw patriotyzmu
lokalnego wśród
młodzieży
12.3 Rozwój
kulturalnej i
sportoworekreacyjnej
aktywności dzieci i
młodzieży

4.2 Współpraca i
uczestnictwo w
kulturze
4.4 Metropolia
sportu

5.1 Podwyższenie
standardów
nauczania poprawa
infrastruktury
edukacyjnej

4.1 Jakość i
organizacja
edukacji
4.6 Metropolia
równych możliwości
społecznych

2.1 Podniesienie
świadomości
ekologicznej wśród
samorządów i
mieszkańców
5.1 Podwyższenie
standardów
nauczania poprawa
infrastruktury
edukacyjnej
5.2 Wzbogacenie
oferty kształcenia
5.3 Rozwój systemu
wsparcia
uzdolnionych
uczniów
8.1 Wychowanie
społeczeństwa w
trosce o zdrowie zwiększenie stanu
świadomości
(wiedzy o zdrowiu) i
kultury zdrowotnej
mieszkańców
10.1 Budowa
kapitału
społecznego na
rzecz rozwoju

3.4 Współpraca
systemu edukacji z
gospodarką
4.1 Jakość i
organizacja
edukacji
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4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

społeczeństwa
obywatelskiego
Budowa kapitału społecznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Aktywizacja osób starszych i
5.2 Wzbogacenie
niepełnosprawnych i
oferty kształcenia
wykluczonych społecznie
6.1Aktywizacja osób
szczególnie
zagrożonych
3.2 Poprawa jakości
bezrobociem
oraz wzrost
7.1 Pomoc
różnorodności form
rodzinom w sytuacji
kształcenia
kryzysowej
7.3 Wzmocnienie
4.3 Rozwój usług
integracji osób
socjalnych
niepełnosprawnych
4.5 Ograniczenie
- podniesienie
skali patologii oraz
standardów usług
wykluczeń
świadczonych na
społecznych
rzecz osób
niepełnosprawnych
7.4 Aktywizacja
środowiska
seniorów
Promowanie zdrowego stylu życia
8.1 Wychowanie
i zwiększenie stanu świadomości i
społeczeństwa w
kultury zdrowotnej Mieszkańców
4.1 Poprawa
trosce o zdrowie (aktywność fizyczna, zdrowe
sytuacji
zwiększenie stanu
odżywianie)
demograficznej
świadomości
oraz stanu zdrowia
(wiedzy o zdrowiu) i
mieszkańców
kultury zdrowotnej
mieszkańców
4.6 Budowa
10.1 Budowa
kapitału
kapitału
społecznego na
społecznego na
rzecz społeczeństwa rzecz rozwoju
obywatelskiego
społeczeństwa
4.7 Wzrost udziału
obywatelskiego
sportu i rekreacji w
12.3 Rozwój
życiu mieszkańców
kulturalnej i
regionu
sportoworekreacyjnej
aktywności dzieci i
młodzieży
Zwiększenie świadomości
1.1 Poprawa stanu
2.1 Podniesienie
Mieszkańców Gminy w zakresie
środowiska i
świadomości
ochrony środowiska i ekologii
racjonalne
ekologicznej wśród
gospodarowanie
samorządów i
zasobami
mieszkańców
przyrodniczymi
10.1 Budowa
4.6 Budowa
kapitału
kapitału
społecznego na
społecznego na
rzecz rozwoju
rzecz społeczeństwa społeczeństwa
obywatelskiego
obywatelskiego

3.4 Współpraca
systemu edukacji z
gospodarką
4.6 Metropolia
równych możliwości
społecznych

4.4 Metropolia
sportu
4.6 Metropolia
równych możliwości
społecznych
5.1 Instytucje
współpracy
metropolitalnej
5.4 Strategia marki
i produkty
metropolitalne

1.6 Jakość i
dyspozycyjność
zasobów wodnych
1.7 Zintegrowany
system gospodarki
odpadami
1.8 Ekologiczne
środowisko
zamieszkania
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4.5
4.5.1

4.5.2

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Realizacja programu „Cyfrowy
Urząd”
4.6 Budowa
kapitału
społecznego na
rzecz społeczeństwa
obywatelskiego
Certyfikacja usług publicznych

4.1 Poprawa jakości
obsługi mieszkańca
w urzędzie poprzez
wdrożenie
nowoczesnych
technologii
teleinformatycznyc
h
4.1 Poprawa jakości
obsługi mieszkańca
w urzędzie poprzez
wdrożenie
nowoczesnych
technologii
teleinformatycznyc
h

4.6 Metropolia
równych możliwości
społecznych
5.2 Standardy usług
publicznych

4.6 Metropolia
równych możliwości
społecznych
5.2 Standardy usług
publicznych

Źródło: Opra cowa ni e wła s ne na pods ta wi e Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, Strategii
Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2015 ora z Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Metropolia 2020

6. Wdrażanie
Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014-2020 opracowana została z naciskiem na
partycypację społeczną. Udział Mieszkańców w tworzeniu dokumentu pozwala na założenie równie
dużego zaangażowania w trakcie realizacji celów i działań zapisanych w Strategii. Bez wsparcia
wszystkich twórców dokumentu na etapie wdrożenia istnieje ryzyko, że zaplanowane efekty nie
uwidocznią się z zakładaną skutecznością i efektywnością. Do podstawowych wymogów sprawnego
wdrażania Strategii należą skuteczne działania związane z czuwaniem nad realizacją celów, a
zwłaszcza monitorowanie postępów i identyfikowanie trudności. Za zadanie wdrażania zapisów
Strategii odpowiedzialny jest Wójt Gminy. Cele pośrednie i cele bezpośrednie zawarte w Strategii
realizować będą poszczególne Referaty Urzędu Gminy Rokietnica, a także jednostki podległe
Urzędowi, w których kompetencjach zawierają się konkretne działania.
System wdrażania Strategii powinien być oparty o praktyki przyjęte w systemach zarządzania
projektami, gdzie kluczową osobą jest postać kierownika projektu zajmującego się koordynacją
zadań, motywacją do ich realizacji oraz komunikacją pomiędzy członkami specjalnie powołanego
Zespołu ds. wdrażania Strategii. Realizacja poszczególnych celów bezpośrednich i pośrednich
powinna odbywać się wraz z przyjętym planem działań, który powinien być na bieżąco aktualizowany
co najmniej raz w roku (np. w momencie uchwalania Budżetu Gminy lub Wieloletniej Prognozy
Finansowej).
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Ważnym punktem wdrażania Strategii jest także system monitorowania wyposażony w
zestaw wskaźników dobranych do celów pośrednich. Pozwala on na bieżące kontrolowanie procesów
wdrożeniowych i osiąganie zamierzonych efektów, eliminowanie trudności i wprowadzanie
ewentualnych zmian w treści i zakresie zadeklarowanych działań i zadań. Weryfikacja zapisów i
stopnia realizacji zamierzeń powinna skłaniać do podejmowania działań przyspieszających wdrożenie,
szukania możliwości wsparcia realizacji zadań w zewnętrznych jednostkach i z pomocą zewnętrznych
źródeł finansowania. W momencie pojawienia się nowych możliwości czy też wystąpienia uciążliwych
trudności należy działania Strategii odpowiednio przemodelować nadając celom, działaniom i
zadaniom nowy kształt, tak aby nowopowstała sytuacja nie zagroziła powodzeniu wdrożenia ale
wpłynęła na przyspieszenie pojawienia się wyników. Działania zmierzające do aktualizacji Strategii
powinny być poprzedzone ewaluacją i procesem monitorowania oraz wnikliwą analizą otoczenia i
czynników egzogenicznych mogących mieć wpływ na powodzenie Strategii.
W przypadku rozłożenia odpowiedzialności za wdrożenie Strategii aktualne wydaje się
poszukiwanie partnerów publicznych i prywatnych, którym można wydelegować zadania i powierzyć
realizację wybranych działań. Możliwość taką niesie ze sobą Ustawa o partnerstwie publicznoprywatnym oraz w przypadku Gminy Rokietnica bardzo aktywny kapitał ludzki – najważniejszy
endogeniczny czynnik rozwoju Gminy.

7. Ewaluacja i monitoring
Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014-2020 oparte zostały
na najnowszych trendach w zakresie tworzenia systemów monitoringu i ewaluacji. Skorzystano z
metodologii J. Brysona 20 opartej na podejściu procesowym, a zmierzającej do pobudzenia
zaangażowania wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, mających kluczowe znaczenia dla
realizacji Strategii. Istotnym z punktu widzenia tworzenia założeń monitoringu i ewaluacji jest
podejście partycypacyjne, zastosowane podczas tworzenia całego dokumentu strategicznego. Ma
ono znaczenie ze względu na nowe podejście w funkcjonowaniu terytoriów, które wskazuje na to, że
terytorium jest systemem złożonym o wysokim stopniu skomplikowania. Odpowiednie
zaangażowanie aktorów lokalnych w proces tworzenia, wdrażania i monitorowania strategii pozwala
multiplikować efekty zmian i może prowadzić do zmiany ścieżki rozwoju danego terytorium w długim
okresie.

20

Bryson J., 2004, Strategic planning for public and nonprofit organizations. A Guide to Strength ening Sustaining
Organizational Achievement, 3rd Edition, John Wiley and Son, San Francisco
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Założeniem systemu monitoringu jest odpowiedź na pytanie jak realizacja strategii wpływa na
realizację założonej wizji i głównych celów strategicznych. W celu odpowiedzi na te pytanie
zbudowano system wskaźników powiązanych z różnymi poziomami celów, jakie zostały przyjęte w
Strategii. Wskaźniki kontekstowe odpowiadają poziomowi wizji oraz celów strategicznych ogólnych i
mają za zadanie zobrazować sytuację w poszczególnych obszarach. Jest ich niewiele, charakteryzują
się wysokim poziomem ogólności i nie ma trudności w dotarciu do nich. Wskaźniki kontekstowe
wybrane do Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica (tabela 16) powinny być relatywizowane za pomocą
porównania do podobnych jednostek (w tym przypadku do gmin o podobnej wielkości, liczbie
mieszkańców, potencjale gospodarczym, itp.). Analiza wskaźników kontekstowych powinna
obejmować analizę statyczną i dynamiczną opartą na benchamarkingu. Oprócz oceny zjawiska,
którego wskaźnik dotyczy należy uwzględnić także kierunek i tempo zachodzenia zmian.

1.

2.

3.

4.

Tabela 16 Wskaźniki kontekstowe dla monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica
na lata 2014-2020
WZROST ATRAKCYJNOŚĆI INWESTYCYJNEJ GMINY
a. Liczba podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (szt.)
b. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym (os)
c. Udział liczby bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (%)
PODWYŻSZENIE POZIOMU JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ŁADU PRZESTRZENNEGO
a. Powierzchnia prawnie chroniona w powierzchni ogółem (%)
b. Emisja zanieczyszczeń powierza z zakładów szczególnie uciążliwych (t/r)
c. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków do ludności ogółem (%)
POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY I POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
a. Liczba kursów autobusowych w ciągu doby (szt.)
b. Liczba osób korzystająca z wodociągów (os)
21
2
2
c. Gęstość sieci rozdzielczej na 100 km (km/km )
WSPIERANIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO
a. Liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców (szt.)
b. Komputery w szkołach z dostępem do Internetu (szt.)
c. Wskaźnik obciążenia demograficznego
Źródło: Opra cowa ni a wła s ne

W celu oceny wskaźników kontekstowych zastosowano intuicyjną logikę świateł drogowych
pogłębioną o wskazanie na kierunek zmian (tabela 17). Przy ocenie kierunku zmian należy uwzględnić
także charakter wskaźnika (stymulanta, destymulanta).

21

Sieci gazowej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej
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Tabela 17Wskaźniki kontekstowe i ich interpretacja graficzna
Wskaźnik
Grafika
Interpretacja
Wskaźnik o charakterze stymulanty
Sytuacja pozytywna, trend pozytywny
Wskaźnik o charakterze stymulanty
Wskaźnik o charakterze destymulanty
Wskaźnik o charakterze destymulanty

Sytuacja negatywna, trend pozytywny
Sytuacja neutralna, trend negatywny
Sytuacja negatywna, trend negatywny

Źródło: Opra cowanie wła s ne na pods ta wi e System Monitoringu, Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku
2030

Poza wskaźnikami kontekstowymi do każdego z celów strategicznych dobrano wskaźniki
strategiczne, które podporządkowano celom pośrednim (tabela 18). Na podobnej zasadzie co ocena
wskaźników kontekstowych należy stworzyć zestawienie i ocenić wskaźniki strategiczne dla każdego z
celów zawartych w strategii. Taki uproszczony sposób oceny postępów we wdrażaniu strategii może
okazać się niewystarczający i zaistnieje konieczność dokonania pogłębionej analizy sytuacji.

Tabela 18Zestaw wskaźników systemu monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014 -2020
1. WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ GMINY
1.1
Opracowanie spójnej i atrakcyjnej oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych
Liczba dokumentów programowych określających sposób promocji
inwestowania w Gminie (szt.)
Wskaźniki produktu
Liczba etatów w Urzędzie Gminy, które powiązane są z promocj ą terenów
inwestycyjnych (szt.)
Liczba odwiedzin potencjalnych inwestorów (szt.)
Liczba stworzonych materiałów promujących inwestowanie w Gminie (szt.)
Liczba stron internetowych, na których umieszczono informacje o ofercie
inwestycyjnej (szt.)
Liczba powstałych kompleksowych ofert inwestycyjnych (szt.)
Wskaźniki rezultatu
Liczba odpowiedzi na zapytania ofertowe od inwestorów (szt.)
Liczba wyjazdów na targi promujące inwestowanie w Gminie (szt.)
Liczba spotkań z przedsiębiorcami w ramach panelu wymiany doświadczeń
(szt.)
Liczba osób uczestnicząca w spotkaniach z przedsiębiorcami w ramach
panelu wymiany doświadczeń (os)
Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw (szt.)
Wskaźniki
Liczba nowo powstałych miejsc pracy (szt.)
oddziaływania
Wielkość dochodów gminnych z udziału w podatku dochodowym od osób
prawnych (tys. zł)
1.2
Opracowanie polityki proinwestycyjnej i progospodarczej dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców
Liczba dokumentów programowych regulujących politykę proinwestycyjną
Gminy (szt.)
Wskaźniki produktu
Liczba wprowadzonych i realizowanych narzędzi wsparcia przedsiębiorców
(szt)
Liczba działań kooperacyjnych wśród przedsiębiorców (szt.)
Liczba
powstałych
przedsiębiorstw
specjalizujących
się wAglomeracji
usługach
Liczba nowo
zawartych
partnerstw
z instytucjami
otoczenia biznesu
Wskaźniki rezultatu
dla
biznesu
(szt)
Poznańskiej (szt.)
Liczba
podmiotów
zarejestrowana
w systemie
informacji gospoda
rczej (szt)
Liczba
w spotkaniach
z(szt.)
przedsiębiorcami
w ramach
Wskaźniki
Liczba osób
nowouczestnicząca
powstałych przedsiębiorstw
panelu wymiany doświadczeń (os)
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oddziaływania

1.3

2.1

2.2

2.3

Liczba nowo powstałych miejsc pracy (szt.)
Wielkość dochodów gminnych z udziału w podatku dochodowym od osób
prawnych (tys. zł)
Stworzenie unikalnej bazy przedsiębiorców związanej z szeroko rozumianą ochroną zdrowia jako
element wyróżniający Gminę w Aglomeracji Poznańskiej
Liczba powstałych obiektów infrastrukturalnych służących ochronie
zdrowia fizycznego i psychicznego (szt.)
Liczba przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu szeroko pojętej
Wskaźniki produktu
ochrony zdrowia (szt.)
Liczba przedsięwzięć realizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi
(szt.)
Liczba inicjatyw realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym w
Gminie (szt.)
Liczba osób obsługiwanych przez przedsiębiorców świadczących usługi z
zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia (os)
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób spoza Gminy obsługiwanych przez przedsiębiorców
świadczących usługi z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia (os)
Liczba miejsc i form rodzinnych domów pomocy (szt.)
Liczba usług opiekuńczych świadczonych na rzecz seniorów (szt.)
Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw (szt.)
Liczba nowo powstałych miejsc pracy (szt.)
Wskaźniki
Wielkość dochodów gminnych z udziału w podatku dochodowym od osób
oddziaływania
prawnych (tys. zł)
Liczba przedsięwzięć w partnerstwie publiczno-prywatnym (szt.)
2. PODWYŻSZENIE POZIOMU JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ŁADU PRZESTRZENNEGO
Estetyzacja terenów Gminy
Liczba nowych nasadzeń (szt.)
Wskaźniki produktu
Liczba ustawionych koszy na odpady (szt.)
Liczba ustawionych elementów małej infrastruktury (szt.)
Powierzchnia nowopowstałych terenów zielonych (ha)
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów rekreacyjnych i sportowych (ha)
Wskaźniki
Liczba likwidowanych nielegalnych wysypisk śmieci (szt.)
oddziaływania
Udział terenów zielonych w powierzchni Gminy (%)
Usprawnienie procesu usuwania odpadów z terenu Gminy
Liczba dokumentów regulujących stan uporządkowania nieruchomości
(szt.)
Wskaźniki produktu
Liczba Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (szt.)
Liczba punktów odbioru odpadów budowlanych (szt.)
Wskaźniki rezultatu
Liczba gospodarstw domowych segregujących odpady (szt.)
Wskaźniki
Liczba likwidowanych nielegalnych wysypisk śmieci (szt.)
oddziaływania
Wielkość nakładów na prace i usługi porządkowe (tys. zł)
Zwiększenie ładu przestrzennego w Gminie
Liczba nowo powstałych parków (szt.)
Powierzchnia terenów rekreacyjnych i sportowych (ha)
Liczba placów zabaw dla dzieci (szt.)
Liczba punktów koncentrujących lokalną infrastrukturę sportową (szt.)
Wskaźniki produktu
Liczba przyjętych planów zagospodarowania przestrzennego (szt.)
Powierzchnia gruntów pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych i
Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych (ha)
Liczba przedsięwzięć niskoemisyjnych powstałych dzięki wsparciu Gminy
(szt.)
Liczba mieszkańców mająca dostęp do placu zabaw w ciągu 10 min od
Wskaźniki rezultatu
miejsca zamieszkania (os)
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3.1

3.2

3.3

3.4

Średnia liczba osób korzystających z infrastruktury rekreacyjno-sportowej w
ciągu miesiąca (os)
Powierzchnia Gminy objęta zapisami planów zagospodarowania
przestrzennego (%)
Liczba miejsc parkingowych (szt.)
Liczba osób zadowolonych z poziomu jakości środowiska naturalnego (os)
Wskaźniki
Udział powierzchni obszarów szczególnie cennych przyrodniczo w
oddziaływania
powierzchni ogółem (ha)
Wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery (t/r)
3. POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
Podniesienie jakości stanu dróg
Wskaźniki produktu
Długość dróg gminnych (km)
Długość zmodernizowanych dróg gminnych (km)
Długość chodników w Gminie (km)
Długość ścieżek rowerowych (km)
Liczba rond w Gminie (szt.)
Długość nowopowstałej kanalizacji deszczowej (km)
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku
realizacji projektów (ha)
Liczba nowych inwestycji na terenie Gminy (szt.)
Średni czas przejazdu transportem indywidualnym między wybranymi
punktami w Gminie (min)
Wielkość nakładów inwestycyjnych wzniesionych przez inwestorów na
nowo uzbrojonych terenach inwestycyjnych (tys. zł)
Wskaźniki
Nakłady na bieżące utrzymanie dróg (tys. zł/km)
oddziaływania
Liczba nowopowstałych miejsc (szt.)
Liczba nowych miejsc pracy (szt.)
Podniesienie jakości stanu infrastruktury sieciowej
Wskaźniki produktu
Liczba ujęć wody (szt.)
Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej (km)
Długość sieci kanalizacyjnej (km)
Liczba zmodernizowanych/wybudowanych oczyszczalni ścieków (szt.)
Liczba wybudowanych przyłączy kanalizacyjnych (szt.)
Wskaźniki rezultatu
Liczba gospodarstw domowych przyłączonych do sieci wodociągowej (szt.)
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku
realizacji projektów (ha)
Wskaźniki
Liczba utworzonych miejsc pracy (szt.)
3
oddziaływania
Ilość ścieków odprowadzonych/oczyszczonych (m /m-ąc)
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Gminy
Wskaźniki produktu
Liczba nowopowstałych sygnalizacji świetlnych (szt.)
Liczba nowych punktów świetlnych (szt.)
Liczba oświetlonych przystanków komunikacji publicznej (szt.)
Liczba zatok autobusowych (szt.)
Liczba budynków użyteczności publicznej zaadaptowanych dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
Liczba wybudowanych obiektów OSP (szt.)
Wskaźniki rezultatu
Liczba wypadków drogowych oraz zabitych i rannych (szt. ), (os)
Czas dojazdu jednostek ratowniczych (min)
Wskaźniki
Liczba udzielonych porad lekarskich (szt.)
oddziaływania
Liczba osób oceniających okolice miejsca zamieszkania jako bezpieczne (os)
Uatrakcyjnienie warunków korzystania z transportu publicznego
Wskaźniki produktu
Liczba kursujących autobusów (szt.)
Pojemność taboru komunikacji zbiorowej (szt.)
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Liczba zintegrowanych punktów przesiadkowych (szt.)
Liczba mieszkańców obsługiwanych przez komunikację zbiorową (os)
Powierzchnia terenów mieszkalnych obsługiwana przez komunikację
2
zbiorową (km )
Wskaźniki
Wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery (t/r)
oddziaływania
Nakłady na utrzymanie dróg gminnych (tys. zł)
Stworzenie konkurencyjnych warunków technicznych do prowadzenia działalności gospodarczej z
uwzględnieniem lokalizacji Gminy w otoczeniu aglomeracyjnym
Wskaźniki produktu
Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych (ha)
Liczba targowisk (szt.)
Liczba miejsc publicznych z dostępem do Internetu (szt.)
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku
realizacji projektów (ha)
Wielkość nakładów inwestycyjnych wniesionych przez inwestorów na nowo
uzbrojonych terenach inwestycyjnych (tys. zł)
Liczba nowo powstałych przedsiębiorstw na nowo uzbrojonych terenach
inwestycyjnych (szt.)
Wskaźniki
Wielkość dochodów gminnych z udziału w podatku dochodowym od osób
oddziaływania
prawnych (tys. zł)
Nowopowstałe miejsca pracy (szt.)
Procent powierzchni Gminy z dostępem do sieci szerokopasmowej (%)
4. WSPIERANIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO
Wspieranie działań służących budowaniu tożsamości lokalnej i integracji Mieszkańców
Liczba zameldowanych mieszkańców (os)
Liczba proponowanych aktywności w ramach oferty kulturalnorozrywkowej (szt.)
Wskaźniki produktu
Liczba organizowanych imprez (szt.)
Liczba imprez zorganizowanych przy współpracy z NGO (szt.)
Liczba imprez zorganizowanych przy współpracy z partnerami
zagranicznymi (szt.)
Liczba osób korzystających z oferty kulturalnej (os)
Wskaźniki rezultatu
Liczba dzieci korzystających z zajęć dodatkowych w szkołach i świetlicach
(os)
Liczba osób identyfikujących/utożsamiających się z Gminą (os)
Wskaźniki
Liczba osób pozytywnie oceniających działania z zakresu kultury wspierane
oddziaływania
przez Gminę (os)
Zwiększenie konkurencyjności oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez poprawę warunków
funkcjonowania placówek oświatowych i kulturalnych
Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów
2
infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej (m )
Wskaźniki produktu
Liczba lokali przeznaczonych dla grup przedszkolnych (szt.)
Powierzchnia zmodernizowanych/wyremontowanych obiektów
2
bibliotecznych (m )
Liczba korzystających z placówek edukacyjnych (os)
Wskaźniki rezultatu
Liczba korzystających z placówek bibliotecznych (os)
Liczba uczniów w placówkach edukacyjnych (os)
Liczba nowo powstałych miejsc pracy w oświacie i kulturze (os)
Liczba osób korzystających z nowych ofert programowych w zakresie
Wskaźniki
kultury i edukacji (os)
oddziaływania
Nakłady na kulturę i oświatę (tys. zł)
Liczba obiektów sportowych (szt)
Wzmacnianie kompetencji społecznych młodych ludzi
Wskaźniki produktu
Liczba godzin zajęć z drugiego języka obcego w Szkole Podstawowej w
Wskaźniki rezultatu

3.5

4.1

4.2

4.3

61

Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014-2020

4.4

4.5

Rokietnicy (godz.)
Wielkość środków przeznaczona na stypendia dla uzdolnionych uczniów
(tys. zł)
Liczba dokumentów regulujący system motywacji nauczycieli (szt.)
Liczba uczniów korzystających z zajęć dodatkowych (os)
Liczba uczniów korzystających z zajęć z drugiego języka obcego w Szkole
Podstawowej w Rokietnicy (os)
Wskaźniki rezultatu
Liczba nauczycieli objętych systemem motywacyjnym (os)
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Gminie w porównaniu ze średnią
województwa lub gminami sąsiednimi (%)
Liczba laureatów konkursów przedmiotowych (os)
Liczba osób legitymująca się znajomością co najmniej dwóch języków
Wskaźniki
obcych (os)
oddziaływania
Liczba osób kontynuująca naukę na poziomie ponadgminazjalnym poza
terenem Gminy (os)
Budowa kapitału społecznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Liczba organizacji zrzeszających ludzi starszych (szt.)
Liczba organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne (szt.)
Wskaźniki produktu
Liczba inicjatyw/imprez promujących zdrowy styl życia (szt.)
Liczba ścieżek dydaktycznych na terenie Gminy (szt.)
Liczba inicjatyw współtworzonych przez organizacje zrzeszające ludzi
starszych i osoby niepełnosprawne (szt.)
Wskaźniki rezultatu
Liczba udzielonych porad zawodowych (szt.)
Liczba podstron Urzędu Gminy dotyczących oferty turystycznej Gminy (szt.)
Liczba ofert pracy i form aktywności społecznej dla osób starszych (szt.)
Liczba produktów regionalnych (szt.)
Liczba nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (szt.)
Wskaźniki
Liczba osób/organizacji „tworzących” kulturę (szt.), (os)
oddziaływania
Liczba obiektów sportowych (szt.)
Liczba inicjatyw z zakresie integracji międzypokoleniowej (szt.)
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Liczba systemów elektronicznego obiegu dokumentów (szt.)
Liczba usług publicznych posiadających certyfikat (szt.)
Wskaźniki produktu
Liczba osób, które skorzystały z dofinansowania na zajęcia rehabilitacyjne
(os)
Liczba przeszkolonych pracowników administracji samorządowej (os)
Wskaźniki rezultatu
Średni czas załatwienia sprawy (dni)
Liczba udostępnionych e-usług (szt.)
Wskaźniki
Liczba osób zadowolonych z obsługi w Urzędzie Gminy (os)
oddziaływania
Liczba korzystających z e-usług (os)
Źródło: Opra cowa ni e wła s ne

Ocena stopnia realizacji zamierzeń zawartych w zapisach Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica
na lata 2014-2020 pozwala na odniesienie się do tego co już zostało zrobione i określenie
skuteczności, efektywności i wydajności dotychczasowych działań. Monitoring pozwala także na
określenie ogólnego poziomu rozwoju jednostki samorządowej. Brak skuteczności we wdrażaniu
zapisów strategii lub przedwczesna realizacja celów jest impulsem do zmiany priorytetów w układzie
celów oraz redefiniowania założeń.
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8. Komunikowanie
Informacje na temat dokumentu Strategii będą przekazywane w sposób ciągły od początku
jej projektowania i obejmą wszystkie jej etapy. Komunikacja społeczna ma na celu zwiększenie
udziału społeczności Gminy w działaniach służących rozwojowi Gminy, podwyższenie poziomu
zaufania wobec władz Gminy oraz zebranie opinii pomocnych przy podejmowaniu decyzji przez Radę
Gminy. Otrzymanie informacji zwrotnej pozwoli na prawidłowe modyfikowanie dokumentu.
Partnerami społecznymi w procesie wymiany informacji będą: Mieszkańcy, partnerzy prywatni i
organizacje pozarządowe.
Opracowywane, udostępniane i aktualizowane będą takie elementy dokumentu jak:
diagnoza, analiza SWOT, schemat celów z zadaniami oraz procesy monitoringu i ewaluacji w formie
danych i raportów zamieszczonych na stronie internetowej. Informacje na temat samego
dokumentu, jak i procesu wdrażania, będą dostępne również w l okalnej prasie oraz na stronie
internetowej www.rokietnica.pl w zakładce skierowanej do osób zainteresowanych tematem
Strategii.
Komunikowanie Strategii będzie realizowane przez władze Gminy i obejmować będzie przede
wszystkim:








spotkania konsultacyjne z Mieszkańcami,
organizację warsztatów projektowych,
organizowanie zebrań wiejskich,
ankiety badające opinie Mieszkańców o efektach wdrożonych projektów i sposobie
ich realizacji oraz zgłaszające nowe potrzeby,
biuletyny i tablice informacyjne,
możliwość zabrania głosu w sprawie aktualizacji działań Strategii (dostęp na stronie
internetowej do formularza uwag dotyczących Strategii),
imprezy promocyjne.

Komunikacja społeczna będzie miała również wpływ na kształtowanie wizerunku Gminy i
może posłużyć jako narzędzie do promocji Gminy Rokietnica. Informacje o zasobach walorach i
ofercie inwestycyjnej będą udostępniane na portalach internetowych, w prasie i mediach oraz w
zewnętrznych bazach danych gromadzących informacje o ofertach inwestycyjnych w Polsce.
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Załączniki
Załącznik nr 1 – Lista osób zaproszonych na konsultacje społeczne

Wysłane zaproszenia na konsultacje społeczne dot. opracowania Strategii
1

Stowarzyszenie M ieszkańców Osiedla Topolowego

2

Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem” Cerekwica

3

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Samy”

Cerekwica

4

Klub Sportowy ARKA Kiekrz

Kiekrz

5

Uczniowski Klub Sportowy „SŁOWIAN” M rowino

M rowino

6

Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej

Rokietnica

7

Gminny Klub Sportowy ROKITA

Rokietnica

8

Koło Pszczelarzy

Rokietnica

9

Parafialny Zespół CARITAS Nr 288

Rokietnica

10

Rokietnica

12

PZW Koło Gminne Nr 118 „STERLET” w Rokietnicy
Rokietnickie Stowarzyszenie Rozwoju „Idea, Człowiek,
Przyszłość”
Stowarzyszenie „Wokół Nas”

13

Stowarzyszenie M ieszkańców Os. Parkowego w Rokietnicy

Rokietnica

14

Rokietnica

16

Stowarzyszenie M ieszkańców Osiedla Północnego
Stowarzyszenie M ieszkańców Osiedla Przy Trakcie
Napoleońskim w Rokietnicy „Za M iastem”
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
„ROKTAR”

17

Stowarzyszenie Rokietnica24.pl

Rokietnica

18

Uczniowski Klub Sportowy „BŁYSKAWICA”

Rokietnica

19

M ałgorzata Chojnacka-Wardowicz

Rokietnica

20

Uczniowski Klub Sportowy LIDER Rokietnica

Rokietnica

21

Wspólnota M inistrantów

Rokietnica

22

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Rokietnica

23

Stowarzyszenie Zwykłe M ieszkańców Osiedla Zielony Lasek

Rostworowo

24

Aleksandra Bartnik

Radna Rady Gminy Rokietnica

25

Elżbieta Brzeźniak

Radna Rady Gminy Rokietnica

26

Grażyna M aciejewska

Radna Rady Gminy Rokietnica

27

M agdalena Jujeczka

Radna Rady Gminy Rokietnica

28

M ałgorzata Szymańska

Radna Rady Gminy Rokietnica

29

Sylwia Kiejnich

Radna Rady Gminy Rokietnica

30

Krzysztof Nizio

Radny Rady Gminy Rokietnica

31

M irosław Skrzypczak

Radny Rady Gminy Rokietnica

32

Sławomir Kieliszek

Radny Rady Gminy Rokietnica

33

Wojciech M azurek

Radny Rady Gminy Rokietnica

34

Zbigniew M uszyński

Radny Rady Gminy Rokietnica

35

Andrzej Dolata

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

11

15

Bytkowo

Rokietnica
Rokietnica

Rokietnica
Rokietnica
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36

Gerard Heckert

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

37

Grzegorz Wartecki

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

38

Henryk Barnaś

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

39

Irena Człapka

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

40

Ireneusz Kucner

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

41

Jerzy Gmerek

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

42

Józef Gawron

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

43

Kazimierz Łukasik

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

44

M ałgorzata Karpiczak-Ostrowska

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

45

Piotr Batura

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

46

Ryszard Jabłoński

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

47

Ryszard Słuszczak

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

48

Stefan Kurzak

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

49

Teresa Bartol

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

50

Teresa Flieger

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

51

Teresa Sroka

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

52

Tomasz Nowaczyk

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

53

Waldemar Bąk

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

54

Witold Bajerlein

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

55

Władysław M ielcarek

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

56

Zbigniew Ratajczak

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

57

Zdzisław Zielonka

Rada Samorządowa Gminy Rokietnica

58

Grażyna Głowacka

Radna Powiatu Poznańskiego

59

Krystyna Semba

Radna Powiatu Poznańskiego

60

Przemysław Kiejnich

Radny Powiatu Poznańskiego

61

Wiesław Dziamski

Sołtys Sołectwa Kiekrz-Pawłowice

62

M aria Chojnacka

Sołtys Sołectwa Krzyszkowo

63

Róża Lubka

Sołtys Sołectwa M rowino-Cerekwica

64

Aneta Wendland

Sołtys Sołectwa Napachanie-Dalekie

65

Dominik Fudala

Sołtys Sołectwa Napachanie-Dalekie

66

Kazimierz Fryś

Sołtys Sołectwa Przybroda

67

Józef Fudala

Sołtys Sołectwa Rokietnica

68

Karol Dworzański

Sołtys Sołectwa Sobota-Bytkowo

69

Jacek Steike

Sołtys Sołectwa Starzyny -Rogierówko

70

Piotr Hałas

Sołtys Sołectwa Żydowo-Rostworowo

71

Emilia Świst

72

Halina Jakś

73

M ałgorzata Łopatka

74

Wojciech Kaczmarek

75

Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Dyrektor Przedszkola „Bajeczka” w Rokietnicy
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Rokietnicy
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolny w
Napachaniu
Dyrektor Zespołu Szkół im. J. i .Wł.
Zamoyskich w Rokietnicy
Napachanie

76

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolniczo-Sadownicze
Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda

Przybroda
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77

Przedszkole Niepubliczne M UM ULA

Rokietnica

78

Rada Rodziców Przedszkola „BAJECZKA”

Rokietnica

79

Rada Rodziców przy Gimnazjum w Rokietnicy

Rokietnica

80

Rokietnica

82

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rokietnicy
Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Jadwigi i Jana
Zamoyskich
Teresa Wieczorek

83

M ariusz Grzymała

84

Rafał M ichalski

85

Leszek M ałyszka

86

Paweł Czachor

87

Stanisław Wilhelm

88

M arcin Łuczak

89

Henryk Tarnowski

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

90

Andrzej Strażyński

Prezes Rokietnickiego Ośrodka Sportu Sp. z o.o.

91

Bogdan M ałecki

92

Komisariat Policji Rewir Dzielnicowych w Rokietnicy

Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Rokietnicy
Rokietnica

93

Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym

Tarnowo Podgórne

94

Hurtownia Elektrotechniczna ELTECH

Bytkowo

95

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Cerekwica

96

Restauracja „Biesiadna”

Cerekwica

97

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny LATIKA

Cerekwica

98

Sklep Spożywczo-Przemysłowy JAKUBEK

Kiekrz

99

WaikikiSurfshop Justyna Krzymicka

Kiekrz

100

Drukarnia Polidruk Poznań

M rowino

101

Restauracja „Przystań”

M rowino

102

Jaśkowa Zagroda Wilczyńska Elżbieta i Alicja

Napachanie

103

ARIEL Spółka Jawna

Poznań

104

ENTASIS NIERUCHOM OŚCI s.c.

Poznań

105

Galeria KIEKRZ Wiesław M ichalak

Poznań

106

Pallatyn Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o.

Poznań

107

Polska Korporacja Nieruchomości

Poznań

108

„BLISKA” Stacja Paliw

Rokietnica

109

„WYOBLARZ”

Rokietnica

110

Akademia Bilardowa Radosław Babica

Rokietnica

111

Centrum Kultury i Sztuki FLOW

Rokietnica

112

CONSULTORIO Centrum M edycyny i Farmacji

Rokietnica

113

Cukiernia „U Kamilka”

Rokietnica

114

Delikatesy 34

Rokietnica

115

Instalatorstwo Elektryczno-Energetyczne

Rokietnica

116

Księgarni LITERKA M aria Woźniak

Rokietnica

81

Rokietnica
Dyrektor Biblioteki Gminnej w Rokietnica
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Rokietnicy
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rokietnicy
Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP w Rokietnicy
Prezes Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Rokietnicy
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w
Napachaniu
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w
Przybrodzie
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117

LINK

Rokietnica

118

P.U.RUM CYK Roman Goraj

Rokietnica

119

Pawilon Handlowy ANATOL

Rokietnica

120

Piekarnia Piotr Łakomy

Rokietnica

121

Piotr Szatkowski

Rokietnica

122

Prezes Zarządu NATALII Sp. z o.o.

Rokietnica

123

Przedsiębiorstwo SUNEX

Rokietnica

124

Restauracja – Pizzeria PABLO

Rokietnica

125

Sklep Nasienno-Ogrodniczny Kwiaciarnia Bratek

Rokietnica

126

Sklep Przemysłowo-Wielobranżowy M AGDA

Rokietnica

127

Sklep Spożywczo-Przemysłowy EN Ewa Nadolna

Rokietnica

128

Welco Br. Skład Drewna Rokietnica

Rokietnica

129

World Wide Recycling Sp. z o.o.

Rokietnica

130

Zakład Handlowo-Usługowy DOM EX - Waldemar M iecznik

Rokietnica

131

Zakład Usługowy Roman Słuszczak Włodzimierz Czyż

Rokietnica

132

Centrum Tenisowe

Sobota

133

POZ-BRUK Sp.z o.o.

Sobota

Załącznik nr 2 – Sprawozdania z konsultacji społecznych

Pierwsze konsultacje społeczne z Mieszkańcami Gminy Rokietnica dotyczące opracowania
Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2013- 2020
Dnia 16 maja br. w Auli Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy odbyły się pierwsze z
planowanych czterech konsultacje społeczne dotyczące nowej Strategii Rozwoju Gmi ny
Rokietnica na lata 2013- 2020.
Zgodnie z pierwotnie przyjętym założeniem powstająca Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica
będzie budowana wspólnie z Mieszkańcami Gminy. Tylko dialog władz Gminy z jej
Mieszkańcami pozwoli stworzyć wspólną koncepcję rozwoju Gminy. Dlatego tak ważną
kwestią było aby usłyszeć opinie Mieszkańców w zakresie ich potrzeb, dostrzeganych
problemów i trudności.
Specyficzna formuła konsultacji miała na celu pobudzić obecnych do żywej dyskusji.
Mieszkańcy sami zadecydowali o podziale na grupy w ramach sołectw analizując wcześniej
ustalone pola problemowe. Znalazły się wśród nich: infrastruktura drogowa, techniczna,
oświata, przedsiębiorczość, jakość i estetyka zagospodarowania przestrzeni, bezpieczeństwo,
kultura oraz czas wolny, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
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W czasie toczącej się debaty i pracy w grupach padło szereg ciekawych do realizacji
pomysłów. Wszystkie sołectwa dostrzegają potrzebę podejmowania szeregu inwestycji w
zakresie infrastruktury drogowej: praktycznie większość dróg w Gminie Rokietnica w oczach
Mieszkańców wymaga modernizacji lub przebudowy. Mieszkańcy dostrzegają także brak
chodników: brak jest ich w samej Rokietnicy, od Rokietnicy do Żydowa, na ul. Czystej w
Kiekrzu, na terenie miejscowości Sobota i Bytkowo, w miejscowości Krzyszkowo: ul. Polna i
Obornicka, przy głównych drogach w Kobylnikach. Brak jest także ścieżek rowerowych oraz
oświetlenia przy ulicach. Udoskonalona infrastruktura drogowa stanowi dla Mieszkańców
wyznacznik bezpieczeństwa w Gminie. Na niskie poczucie bezpieczeństwa wśród
Mieszkańców wpływa także brak komisariatu policji.
Również sfera komunikacji pomiędzy innymi gminami wymaga wg Mieszkańców
modernizacji. Większość osób zamieszkujących Gminę Rokietnica pracuje w sąsiednich
gminach lub w Poznaniu. Mieszkańcy codziennie przemieszczają się więc sfera sprawnych
połączeń odgrywa dla nich ważną rolę. Brakuje połączeń głównie z sąsiednimi gminami: z
Tarnowem Podgórnym i Kaźmierzem. Ludność z sołectwa Rogierówko zupełnie nie posiada
możliwości korzystania z komunikacji zbiorowej. Mieszkańcy dostrzegają także potrzebę
połączeń pomiędzy miejscowościami w obrębie Gminy Rokietnica.
Jako iż większość osób żyjących w Gminie Rokietnica na co dzień pracuję w pobliskim
Poznaniu lub okolicznych gminach, sfera przedsiębiorczości nie podlegała specjalnym
dyskusjom. Mieszkańcy dostrzegają potrzebę stworzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod aktywizację gospodarczą (np.
tereny przy trasie S-11, od ul. Towarowej w Mrowinie do miejscowości Dalekie), ale oczekują
przy tym przemysłu nieuciążliwego dla środowiska lub proekologiczneo. Mieszkańcy
odczuwają potrzebę troski o środowisko: doceniają obecność terenów NATURA 2000 w
Gminie, ale postulują większą troskę o należyte utrzymanie terenów zielonych, działania w
zakresie zalesiania Gminy, dbania o czystość w Gminie. Jako sposób proponują realizację tzw.
małych kroków, np. postawienie przy drogach koszy na śmieci, czy troski o własne
gospodarstwo. Także kwestia kanalizacji w całej Gminie, a przy tym ograniczenie zjawiska
odprowadzania ścieków do gruntu odgrywa znaczną rolę. Kanalizacji brakuje w Krzyszkowie,
w Sołectwie Przybroda, Napachanie- Dalekie, Żydowo- Rostworowo, w południowo
zachodniej części Mrowina i Cerekwicy, w Kobylnikach Małych i Kobylnikach Dużych, w
Rogierówku i Starzynach,
Braki zostały również dostrzeżone w istniejącej infrastrukturze oświatowej. Wg Mieszkańców
sołectwa Rokietnica brakuje przedszkoli, szkoły podstawowej, w Napachaniu istniejący
obiekt wymaga rozbudowy, w sołectwie Żydowo Rostworowo nie ma jedn ostki oświatowej
w postaci szkoły z przedszkolem. Niewystarczająca jest także infrastruktura wokół szkół i
infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Brakuje placów zabaw, rekreacyjnych obszarów zieleni
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gdzie Mieszkańcy mogliby spędzać czas wolny, zwłaszcza, że liczba Mieszkańców w Gminie
stale rośnie, w tym szczególnie dzieci i młodzieży. Uczestniczy spotkania zauważyli iż w
Gminie wyraźnie brakuje miejsca, w którym młodzież mogłaby spędzać wolny czas.
Mieszkańcy dostrzegają ten problem: pojawiły się pomysły dotyczące np. budowy
skateparku, czy stworzenia nowych pomieszczeń dla GOK. Młodzież w Gminie Rokietnica jest
żywo zainteresowana toczącym się na jej terenie życiem, nie traktują miejsca swojego życia
jako "typowej sypialni" o czym świadczy obecność przedstawicieli młodzieży na
konsultacjach i złożone przez nich postulaty.
Powstająca Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2013- 2020 jest tworzona zgodnie z
najnowszą metodologią, w której partycypacja obywatelska odgrywa kluczową rolę. Tak
ważny dla rozwoju Gminy Rokietnica „dokument” nie może być tworzony bez udziału
Mieszkańców Gminy, stowarzyszeń pozarządowych, przedsiębiorców i działaczy społecznych,
dlatego jego uspołecznianie jest tak rozbudowane. Nie może być ono jednorazowym aktem,
w wyniku którego zostanie przedstawiony gotowy dokument. Podstawą efektywności
procesu uspołeczniania strategii jest komunikacja dwustronna między władzą a
społecznością, zakładająca nie tylko informowanie społeczności o podjętych decyzjach, ale
przede wszystkim umożliwiająca jej wyrażenie swojej opinii na temat tych planów, zgłoszenie
swoich propozycji i wreszcie aktywne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji.
Dlatego pierwsze konsultacje społeczne zakładały taką otwartość, a ich przebieg w tak dużej
mierze zależał od Mieszkańców. Zaangażowanie przybyłych było bardzo duże. Mieszkańcy
chętnie uczestniczyli w dyskusji, pracowali w grupach sołeckich. Potrafili jasno określić swoje
potrzeby, które z pewnością znajdą odzwierciedlenie w celach strategicznych i zadaniach do
realizacji, i będą pomoce w stworzeniu raportu o stanie Gminy.
W niedalekiej przyszłości, już we wrześniu planowane jest kolejne spotkanie z Mieszkańcami.
Zebranie również będzie zakładało dużą otwartość, Mieszkańcy będą także je w pewien
sposób moderować, ale zostaną również przedstawione pierwsze efekty prac Zespołu:
wstępna analiza SWOT powstała na podstawie wytyczonych podczas pierwszych konsultacji
obszarów problemowych. Następnie podczas panelu dyskusyjnego zostaną przez
Mieszkańców doprecyzowane atuty i słabości Gminy w każdym z obszarów problemowych.
W dalszej perspektywie, podczas kolejnego spotkania pozwoli to obrać odpowiedni kierunek
rozwoju wytyczając priorytety i zadania do realizacji.
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Postulaty Sołectw

Sołectwo
Żydowo
Rostworowo







Sołectwo
Rokietnica








Sołectwo
Starzyny
Rogierówko



Infrastruktura drogowa i
infrastruktura techniczna
Ścieżka rowerowa i chodnik
od Rokietnicy do Żydowa,
Zadrzewienie w pasie dróg na
nowych osiedlach,
Budowa kanalizacji ściekowej
w Starym Rostworowie,
Oświetlenie na nowych
osiedlach,
Kanalizacja umożliwiająca
budowę dróg.
Infrastruktura
drogowa: 
wszystkie drogi gminne do
remontu, +oświetlenie,

Zakończenie
rozpoczętych
inwestycji; chodniki, ścieżki
rowerowe,
w
celu
zwiększenia bezpieczeństwa, 
ul. Wierzbowa,
Budowa ujęcia wody,
Rozbudowa oczyszczalni.



Oświetlenie
ulic
w 
Rogierówku: Kościuszki i
Polnej
w
Starzynach
Rynkowej i Poznańskiej w

Komunikacja i
bezpieczeństwo

Przedsiębiorczość


Komisariat Policji
w Rokietnicy,
Monitoring w
obrębie szkół,
placów zabaw
(kamery),
Modernizacja
parkingu wokół
terenów dworca
kolejowego,
"Wspólny bilet",
Połączenie z
Gminą Tarnowo
Podgórne
/Kaźmierz.
Uruchomienie
komunikacji
do
sołectwa
Rogierówko, w tej

Ochrona
środowiska

Oświata


Zmiana planu
zagospodarowania
przestrzennego
między zielonym
laskiem a Rokietnicą
na teren
przemysłowy
nieuciążliwy w celu
przyciągania
inwestorów.









Kosze na śmieci, 
Strefa buforowa
dla terenów
aktywizacji

gospodarczejzieleni,
Utrzymanie

zieleni,
Wycięcie topoli.

Kultura/sport/rekreacja

Dokończenie

budowy świetlicy w
Żydowie; duża sala, 
Budowa Szkoły
Podstawowej z

przedszkolem.

Rozbudowa lub
budowa
przedszkoli,
Rozbudowa lub
budowa Szkoły
Podstawowej,
Uporządkowanie
terenu wokół szkół,
bieżnia, boisko.








Boisko i siłownia zewnętrzna
przy zielonym lasku,
Plac zabaw Stare i Nowe
Rostworowo,
Plac zabaw zielony lasekRokietnica i Nowe
Rostworowo, np. między ul.
Modrzewiową a Świerkową,
dzierżawa nieużytkowanej
działki budowlanej.
GOK- wydłużenie czasu
pracy, nowe pomieszczenia
dla GOK,
Wspieranie sołectw,
Budowa i rozbudowa placów
zabaw,
Budowa skateparku,
Budowa parku w Rokietnicy.
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Sołectwo
Kiekrz
Pawłowice









Sołectwo
Sobota



celu
zwiększenia
bezpieczeństwa
mieszkańców
zwłaszcza
dzieci;
w
najbliższym
czasie/sukcesywnie,
Utwardzenie/budowa dróg
ul. Kościuszki i Polna , w celu
poprawy
jakości
życia
mieszkańców; w najbliższym
czasie/sukcesywnie,
Dokończenie
budowy
kanalizacji w m. Rogierówko i
Starzyny,
zmniejszenie
kosztów
związanych
z
prowadzeniem gospodarstwa
domowego, sukcesywnie.
Ul. Poznańska Kiekrz,

Utwardzenie budowa dróg na
osiedlach Kręta, Łąkowa, 
Sosnowa; sukcesywnie,
Budowa chodników przy ul.
Czysta,
Uzupełnienie
oświetlenia
przy ul. Poznańskiej,
Obniżenie
ceny/kosztów
przyłącza do kanalizacji w
celu
eliminacji
odprowadzania ścieków do
gruntu,
Porządek
przy
drogach
gminnych (zakup usług).
Budowa chodników i ciągów 
pieszo rowerowych,

chwili
nie
jakichkolwiek
połączeń.

ma

Budowa
komisariatu policji,
Spowolnienie na
odcinku
Rondo
Starzynyul.
Szkolna Rokietnica,
wykonanie
w
ramach toczących
się inwestycji,

Ograniczenie

prędkości i radar

Działki przeznaczone 
pod
aktywizację

Miejscowy plan
zagospodarowan



Plac zabaw w Pawłowicach
na
gruntach
Agencji
Nieruchomości Rolnego, dla
dzieci z m. Pawłowice
najlepiej do końca 2014.



Przeznaczenie
terenów
zielonych pod rekreację i
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Bytkowo





Sołectwo
Mrowino
Cerekwica










Budowa dróg osiedlowych i
ich modernizacja,
Oświetlenie dróg i ulic,
Odwodnienie
Os.
Topolowego.
Poprawa jakości wszystkich 
dróg na terenie Gminy (np.
Os. Zmysłowo- Mrowino),

Stały
monitoring
i
interwencje
w
sprawie
poprawy jakości dróg, które
nie są własnością Gminy,

Wyrównywanie
dróg
osiedlowych,
Dokończenie kanalizacji płd.zach. części Gminy: Mrowino,
Cerekwica,
Oświetlenie
dróg:
pisać
projekty na oświetlenie ulic z
projektów UE.

na
drodze
powiatowej
biegnącej
przez
sołectwo

przeznaczyć
pod
przemysł
nieuciążliwy dla ludzi
i proekologiczny

Budowa

komisariatu policji,
Wyraźniej
oznakować
przejścia
dla
pieszych.

Mpzp.
aktywizację
gospodarczą,
Towarowa
kierunku
miejscowości
Dalekie.

ia
przestrzennego
przy
obszarze
NATURA 2000

pod 
ul. 
w





Sołectwo



Ścieżki

rowerowe

wzdłuż

wypoczynek
mieszkańców



Zalesienie
terenów ,
Tworzenie
ścieżek
dydaktycznychrowerowych,
połączenie
Cerekwicy
z
Pamiątkowem,
MrowinoOs.
Zmysłowe,
Likwidacja
budynku
dawnego
Zakładu Karnego
w
Mrowinie;
znalezienie
pomysłu
na
zagospodarowan
ie
terenu
i
budynku,
Uregulowanie
stanu formalnoprawnego
18
działek
w
Cerekwicy
(ul.
Szamotulska)





Rozbudowa Szkoły 

dla

Plac
zabaw
na
Os.
Zmysłowo,
Dbałość o ład przestrzenny i
urbanistyczny.

Rozbudowa

infrastruktury
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Napachanie
Dalekie



Sołectwo
Krzyszkowo






Sołectwo
Kobylniki









dróg
powiatowych
i
wojewódzkich,
Budowa kanalizacji,
Wytyczenie
ścieżek
rowerowych na terenach
sołectw.
Niezwłoczna
rozbudowa
kanalizacji dla mieszkańców
sołectwa,
Budowa chodników: Polna,
Obornicka,
Oświetlenie : nowe na ul.
Spokojnej, uzupełnienie na
ul.
Polnej,
Głównej
i
Obornickiej; najlepiej w roku
2014.
Dokończenie kanalizacji w 
Kobylnikach Małych i budowa
kanalizacji w Kobylnikach
Dużych,
Poprawa
stanu
dróg:
Kobylniki Małe i Kobylniki
Duże : oświetlenie plus
kanalizacja deszczowa,
Budowa chodnika i ścieżki
rowerowej ul. Szkolna do
Napachania,
z
Kobylnik
Małych do Napachania, i
dalej
w
kierunku
Pamiątkowa,
chodnik
i
oświetlenie ul. Kierska,
Odwodnienie ul. Kobylnickiej
w Napachaniu

Podstawowej
Napachaniu

w

sportowej,
boisko,
gimnastyczna



Połączenie

autobusowe
Kobylnik Małych z
Rokietnicą

Aktywizacja

gospodarcza
przy
trasie S- 11, strona
zachodnia
i 
wschodnia

Uregulowanie

koryta i terenu
Samicy,
Współpraca
Gminy
z
instytucjami
regulującymi
liczebność
populacji
zwierząt (dziki,
bobry)

sala

Rekultywacja
boiska
sportowego,
stworzenie
miejsca
sportowo
rekreacyjnego dla młodzieży
i mieszkańców sołectwa

Poszerzenie bramy
wjazdowej
do
Szkoły
w
Napachaniu
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Sołectwo
Przybroda





Kanalizacja
na
terenie 
sołectwa,
Budowa
dróg:
Łąkowa,
Boczna, Polna,
Melioracjarowy
przy
drogach.

Komunikacja:
Przybroda,
Tarnowo Podgórne



Świetlica
i
Przybrodzie.

remiza
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w

Drugie konsultacje społeczne z Mieszkańcami – 12.09.2013 Aula Gimnazjum im. Noblistów w
Rokietnicy
Podsumowanie dotychczasowego przebiegu prac nad dokumentem strategii, przypomnienie roli
partycypacji społecznej przy tworzeniu jej zapisów, prezentacja zagadnień teoretycznych
dotyczących analizy SWOT i późniejsza praca w zespołach tematycznych wypełniły kolejne, ponad
dwugodzinne spotkanie z Mieszkańcami Gminy Rokietnica, reprezentującymi niemal wszystkie
środowiska zogniskowane wokół najważniejszych jej spraw i problemów.
Celem drugiego, z planowanego cyklu czterech spotkań z Mieszkańcami, było wytyczenie atutów i
słabości Gminy Rokietnica w każdym z obranych podczas pierwszych konsultacji obszarze
problemowym. I tak, Mieszkańcy Gminy pracowali wokół następujących sfer: infrastruktura
techniczna, komunikacja i bezpieczeństwo, kultura, sport i rekreacja, ochrona środowiska, oświata i
przedsiębiorczość.
Praca odbywała się w zespołach, których skład nie był wcześniej ustalany, zaś podział na grupy
odbywał się na zasadzie losowej. Taka formuła działania miała na celu usprawnienie prac, jak również
spojrzenie przez Mieszkańców na Gminę, jako całość, a nie, jako na odrębne jej części. Każda z grup
pracowała przez około 10 minut nad każdym z obszarów.
Braki zostały zidentyfikowane na wszystkich polach. Najwięcej kontrowersji wzbudził obszar
dotyczący infrastruktury technicznej oraz komunikacji i bezpieczeństwa. Zidentyfikowane atuty i
słabości Gminy w tych dwóch obszarach wyraźnie się zazębiają, co zostało już zauważone na etapie
przeprowadzanego w ubiegłym roku badania warunków życia i jakości usług publicznych w Gminie
Rokietnica. Również wówczas opinie Mieszkańców, co do niedostatecznie rozwiniętej inf rastruktury
technicznej, wpływały na poczucie bezpieczeństwa wśród Mieszkańców Gminy. Mieszkańcy
doceniają poczynione w tym zakresie inwestycje, dostrzegają istnienie szans rozwojowych w postaci
np. dogodnego dojazdu do autostrady A2 po wybudowaniu trasy S11, działań zmierzających do
stworzenia zintegrowanego transportu, ale zauważają także szereg zagrożeń w postaci np.
pogarszającego się stanu dróg powiatowych, działań developerów powodujących chaos w zabudowie
i przewożenia niebezpiecznych materiałów czy środków chemicznych przez PKP.

Obszar: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA







Mocne strony
Możliwość korzystania z Internetu na ter enie całej
Gminy,
Dobrze
rozwinięta
sieć
wodociągowa
i
kanalizacyjna,
Dostęp do sieci gazowej,
Posiadanie
własnego
przedsiębiorstwa
komunikacyjnego i komunalnego,
Przebiegająca przez Gminę linia kolejowa PoznańSzczecin,
Posiadanie przez Gminę terenów do Aktywizacji









Słabe strony
Zły stan dróg powiatowych i gminnych,
Niewystarczająco
rozwinięta
tzw.
"mała
infrastruktura" (chodniki, ścieżki rowerowe,
oświetlenie),
Brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w
strategicznych miejscach Gminy,
Mało planów miejscowych,
Niewyraźne "centrum" Gminy, brak miejsca, które
byłoby utożsamiane z Gminą,
Problemy z melioracją i odwodnieniem Gminy,
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Gospodarczej przy S11/3 strefy AG,
Podejmowanie inwestycji kluczowych dla rozwoju
Gminy (np. Trakt Napoleoński),
Budowana hala, która może stworzyć centrum
Gminy z prawdziwego zdarzenia.







































Szanse
Zachodnia Obwodnica Poznania,
Zmodernizowana droga W184,
Linia kolejowa Szczecin-Wrocław i bocznica na
terenie Gminy,
Nowa perspektywa finansowa UE,
Rozwój Aglomeracji Poznańs kiej,
Rewitalizacja terenów PKP przy dworcu,
Modernizacja drogi powiatowej ul. Kierska Kiekrz,
Rozwój terenów AG wzdłuż drogi na Szamotuły,
Dogodny dojazd do autostrady A2 po
wybudowaniu S11.








Brak sieci gazowej na terenie całej Gminy,
Chaos w zabudowie / brak ładu przestrzennego,
Przestarzała instalacja wodociągowa – azbest /
konieczność wymiany,
Zbyt duże natężenie ruchu i brak sygnalizacji w
strategicznych punktach w Rokietnicy, przy
szkołach,
Brak kryteriów przejmowania dróg prywatnych
przez Gminę,
Niewłaściwa lokalizacja i stan targowiska
gminnego,
Mała
wydajność
oczyszczalni
ścieków
i
nieuregulowana
kwestia
odbioru ścieków
przemysłowych przez oczyszczalnię,
Odstraszający stan terenów przy dworcu PKP,
Brak taniego Internetu szerokopasmowego,
Brak instalacji wodnej w południowo-zachodniej
części Gminy,
Brak kanalizacji sanitarnej na 40% terenów w
Gminie,
Pogarszający się stan dróg lokalnych wobec
rosnącej liczby Mieszkańców,
Niewystarczająca ilość ujęć wody wobec rosnącej
ilości Mieszkańców,
Rosnące koszty związane z obsługą infrastruktury
technicznej.
Zagrożenia
Pogarszający się stan dróg powiatowych,
Działania developerów powodujące chaos w
zabudowie i niekorzystne oddziaływanie na
środowisko naturalne,
Hałas związany z funkcjonującą obwodnicą i drogą
S11,
Plany budowy kolei dużych prędkości do Szczecina,
Tereny aktywacji gospodarczej znajdujące się w
bliskim sąsiedztwie Gminy Rokietnica.

Obszar: KOMUNIKACJA I BEZPIECZEŃSTWO
Mocne strony
Słabe strony
Przebiegająca przez Gminę linia kolejowa Poznań-  Niewystarczająca częstotliwość komunikacji,
Szczecin
(stacja
przeładunkowa,
dworzec  Brak połączeń komunikacyjnych ze wszystkimi
kolejowy),
miejscowościami w Gminie i sąsiednimi gminami
Niska przestępczość,
np. Tarnowo Podgórne,
Istniejąca Straż Pożarna (4 x OSP),
 Brak Komisariatu Policji na terenie Gminy,
Posiadanie własnej komunikacji gminnej,
 Brak wiat przystankowych, niesatysfakcjonujący
Zintegrowany węzeł przesiadkowy: przy hali
stan istniejących,
sportowej,
skrzyżowanie
ul.
Szkolnej,  Brak miejsc parkingowych w strategicznych
Szamotulskiej i Kolejowej,
punktach Gminy,
Plany przebudowy centrum Rokietnicy,
 Niewystarczająca liczba zatok autobusowych na
Plany rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej –
drogach powiatowych na terenie miejscowości
gminnych,
drogowej (ronda),
Istniejąca infrastruktura- budynek policji.
 Duże natężenie ruchu w centrum miejscowości,
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Szanse






Działania Aglomeracji Poznańskiej zmierzające do
stworzenia Zintegrowanego Transportu,
Odciążenie ruchu poprzez uruchomienie S11,
Wiadukt kolejowy nad linią kolejową na ul.
Kolejowej,
Plany przebudowy i rewitalizacji terenu stacji PKP
(wraz z zagospodarowaniem terenu targowiska),
Możliwość rozwoju lokalnego transportu lokalnego
(połączenie z Poznaniem).





Brak monitoringu oraz ogrodzeń wokół szkół,
Brak
konkurencji
na
rynku
komunikacji
masowej/publicznej,
Brak systemu monitorowania bezpieczeństwa na
terenie Gminy,
Brak rond w strategicznych miejscach w Gminie,
Zła lokalizacja targowiska w Rokietnicy,
Wielozmianowość w szkołach – późne powroty
dzieci do domu,
Brak własnego budynku OSP Rokietnica,
Zbyt mało policji kontrolującej wykroczenia na
terenie Gminy, np. kontrole prędkości,
Brak straży gminnej,
Brak bezpiecznego skrzyżowania z linią kolejową
na ul. Obornickiej,
Fatalny stan przejazdów kolejowych (wąskie i
wyboiste)
Brak komunikacji nocnej i "wspólnego" biletu.
Zagrożenia
Przewożenie niebezpiecznych materiałów i
środków chemicznych przez PKP,
Przejazd
tranzytowy
ciężkiego
transportu
zjeżdżającego z S11,
Niekontrolowany napływ liczby ludności na teren
Gminy Rokietnica.

Mieszkańcy dostrzegają także potrzebę rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Rokietnica, ale
zwracają baczną uwagę na to, aby odbywało się to w zgodzie z ochroną środowiska i nie zagrażało
występującym na obszarze Gminy terenom chronionym. Mieszkańcy doceniają, że obecnie na terenie
Gminy nie funkcjonuje tzw. "uciążliwy" przemysł i nie wyobrażają sobie, aby w przyszłości ta sytuacja
mogła ulec zmianie, co znalazło swoje odzwierciedlenie w mocnych stronach obszaru
przedsiębiorczość (Nieuciążliwa działalność gospodarcza na terenie Gminy).
Mieszkańcy zdają sobie sprawę, że tereny Natura 2000 występujące w Gminie przyczyniają się do
opóźniania niektórych inwestycji i uważają to za wyraźną słabość, ale społeczeństwo, jako priorytet
stawia jednak rozwój gospodarczy w zgodzie z ochroną środowiska, kosztem podejmowania
niektórych rodzajów działalności na obszarze Gminy.







Obszar: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Mocne strony
Słabe strony
Niższe koszty zakupu ziemi na tle sąsiednich  Zły stan dróg powiatowych i gminnych,
gmin,
 Mało planów miejscowych,
Dynamiczny wzrost liczby ludności,
 Brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych,
Duża liczba osób prowadzących działalność  Brak zakładów oferujących miejsca pracy dla
gospodarczą,
społeczności lokalnej,
Nieuciążliwa działalność gospodarcza na terenie  Brak lokali na prowadzenie działalności
Gminy
gospodarczej,
Administracja lokalna sprzyjająca rozwojowi  Mało terenów inwestycyjnych,
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przedsiębiorczości (udogodnienia prawne i
podatkowe),
Niższe koszty wynajmu powierzchni handlowousługowych,
Rozwinięte
gospodarstwa
rolne
wysokotowarowe,
Duża liczba osób młodych zamieszkała na terenie
Gminy,
Dobra lokalizacja pod względem bliskości
Poznania i układu komunikacyjnego,
Tereny inwestycyjne przy S11,
Nowe powierzchnie użytkowe w planowanej do
oddani do użytku hali sportowo- widowiskowej,
Promocja Gminy Rokietnica, jako miejsca
dobrego do prowadzenia biznesu,
Zwiększająca
się
liczba
mieszkańców
przyczyniająca się do zwiększenia rynku usług.
Szanse
Oddanie do użytku S11,
Nowa perspektywa finansowa UE,
Ogólnopolski trend na promowanie gospodarstw
ekologicznych i agroturystycznych.



Brak promocji terenów inwestycyjnych i ogólnie
skierowanej do inwestorów (w tym brak
informacji na stronach internetowych urzędu),
Brak punktu informacji gospodarczej w Gminie,
Brak punktów rzemieślniczych,
Słaba aktywność urzędu w przyciąganiu nowych
przedsiębiorców,
Mało czytelna strona internetowa,
Charakter sypialniany Gminy zniechęca do
lokalizacji podmiotów gospodarczych na terenie
Gminy,
Brak systemu rozsyłania informacji elektronicznie,
Niebezpieczeństwo
rozwoju
uciążliwego
przemysłu, który będzie negatywnie wpływał na
warunki życia w Gminie,
Brak zakładu aktywności zawodowej (ZAZ) dla
osób niepełnosprawnych.












Zagrożenia
Obszar Natura 2000, działania ekologów / bliskość
Natury 2000 hamuje rozwój niektórych form
działalności i opóźniające realizację ważnych
inwestycji,
Zbyt wysokie koszy prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce,
Zbyt mała ilość terenów pod aktywizację
gospodarczą,
Konkurencyjne oferty inwestycyjne ze strony
sąsiednich samorządów,
Niechęć społeczna dla prowadzenia niektórych
rodzajów działalności,
Konkurencyjność sąsiadujących gmin i Poznania.






















Obszar: OCHRONA
Mocne strony
Przyjęty plan miejscowy dotyczący terenu
chronionego od Napachania do Mrowina,
Brak uciążliwego przemysłu,
Występowanie zwierząt chronionych (bączek,
ślimak),
Wspieranie działań związanych z segregacją
odpadów,
Wysoki odsetek terenów skanalizowanych,
Organizacja konkursu „Gmina Rokietnica w
kwiatach i zieleni”,
Położenie Gminy na ter enach, na których występuje
gaz (firmy przeznaczają część zysków na ochronę
środowiska),
Występowania na terenie Gminy obszaru NATURA
2000,
Istnienie terenów, któr e można zakupić/odzyskać i
wykorzystać na rzecz promocji środowiska (np. tory
kolejowe na ścieżki rowerowe; parki),
Możliwość stworzenia parku w okolicach stacji
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Słabe strony
Znikomy procent zalesienia Gminy (6%),
Zniszczona infrastruktura melioracyjna, która
powoduje degradację terenu,
Obecność dużych połaci zaniedbanych parków
w rękach prywatnych,
Brak całkowitego skanalizowania Gminy,
Brak zagospodarowania terenów wokół tzw.
Jeziora Małego Kierskiego,
Mała świadomość mieszkańców na temat
ochrony środowiska,
Słabo rozwinięta kanalizacja deszczowa,
Brak wystarczającej liczby koszy na śmieci na
terenie Gminy i na odpady zwierzęce,
Mała liczba nasadzeń drzew i krzewów,
Brak skwerów zieleni (parki),
Brak odbioru odpadów nieorganicznych
(zielona trawa, liście suche),
Brak ciągu ekologicznego Samicy Kierskiej
(MPZP przy obszarze Natura 2000),
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benzynowej Bliska,
Edukacja w szkołach (konkursy ekologiczne).




















Szanse
Bliskie położenie Jeziora Kierskiego Dużego,
Możliwość pozyskania środków zewnętrznych
(unijne, dopłaty z ARiRM),
Promowanie Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wykorzystania
źródeł energii odnawialnej,
Rosnąca świadomość społeczeństwa polskiego w
zakresie systemu segregacji odpadów,
Coraz bardziej restrykcyjne przepisy krajowe w
zakresie ochrony środowiska.





Brak edukacji ekologicznej skierowanej do
Mieszkańców i przedsiębiorców,
Wpuszczanie wód opadowych do kanalizacji
sanitarnej,
Położenie Gminy na uboczu nadleśnictwa
Łapuchówko generuje słabe zainteresowanie
dodatkowym zalesieniem,
Utrudnienia w podłączeniu się do istniejącej
kanalizacji deszczowej,
Nadmiar dzikiej zwierzyny leśnej,
Duże natężenie ruchu na terenie Gminy,
Wysoki poziom wód gruntowych powodujący
zalewanie terenów,
Zbyt mała przepustowość oczyszczalni ścieków,
Zapisy w planach zagospodarowania, które w
niedostateczny sposób chronią środowisko,
Zniszczona i nieuregulowana infrastruktura
wodno - melioracyjna,
Brak kontroli nad obowiązkiem wycinania
chwastów na terenach prywatnych i wzdłuż
dróg.
Zagrożenia
Prawodawstwo,
które
uniemożliwia
planowanie zagospodarowania terenów Gminy,
Zbyt małe wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii,
Hałas i większe zanieczyszczenie środowiska
związane z uruchomieniem nowych dróg (S11,
Zachodnia obwodnica Poznania).

W sferze oświaty, kultury sportu i rekreacji Mieszkańcy zauważają pozytywne zmiany, jakie zaszły w
infrastrukturze oświatowej. Stan budynków i ich wyposażenie oceniają, jako dobre, natomiast
wskazują na brak sal gimnastycznych, miejsc spotkań dla dzieci i młodzieży, bardzo skromne
możliwości lokalowe Gminnego Ośrodka Kultury ograniczające prawidłowe spełnianie i rozwijanie
jego funkcji i zadań. Ciągły wzrost liczby ludności w Gminie Rokietnica powoduje, że istniejąca
infrastruktura, mimo swojego dobrego stanu jest niewystarczająca.










Obszar: OŚWIATA
Mocne strony
Słabe strony
Dobry stan budynków oświatowych,
 Niedostateczna liczba miejsc w przedszkolach,
Dobrze wyposażone jednostki oświatowe,
publicznych brak żłobków publicznych,
Duży stopień wykorzystania środków z funduszy  Słabe wyniki nauczania w podstawówce i
gimnazjum,
UE na rozwój placówek oświatowych,

Brak sal gimnastycznych,
Duża ilość miejsc w przedszkolach prywatnych,
 Częściowy brak przystosowania szkół dla osób
Funkcjonowanie prywatnych żłobków,
niepełnosprawnych,
Dobrze wykształceni Mieszkańcy,
 Brak szkół dla dzieci niepełnosprawnych
Pozyskiwanie dobrej kadry nauczycielskiej,
intelektualnie,
Lepsza baza sportowa związania z planami
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zakończenia inwestycji dotyczącej wybudowania
hali sportowo- widowiskowej,
Dobrze działająca biblioteka gminna.
















Szanse
Istniejące szkoły średnie w Gminie,
Możliwość pozyskania środków z UE na rozwój
bazy oświatowej na terenie Gminy,
Możliwość podjęcia współpracy z innymi gminami
w zakresie np. korzystania z ich infrastruktury.
























Brak stypendiów dla uzdolnionej młodzieży,
Duża liczebność klas,
Zbyt mała ilość istniejących możliwości w
rozwijaniu zainteresowań artystycznych,
Brak wykorzystania świetlic wiejskich do
przedsięwzięć edukacyjnych,
Niewystarczająca oferta edukacyjna (np. w
zakresie nauczania języków obcych),
Zbyt mała siedziba GOK (małe możliwości
organizacji działań edukacyjnych przez placówkę),
Dwuzmianowość w Szkołach Podstawowych
(klasy I-III),
Niski poziom nauczania w Szkole Podstawowej
(przedmioty ścisłe - matematyka),
Brak orlika w Rokietnicy,
Niewystarczająca liczba miejsc w szkołach.
Zagrożenia
Brak zajęć pozalekcyjnych opłacanych przez
Ministerstwo Oświaty,
Dodatnie saldo migracji, co może powodować
przepełnienie szkół,
Ucieczki zdolnej młodzieży do szkół do innych
gmin,
Funkcjonująca Karta Nauczyciela,
Podział administracyjny miejscowości Kiekrz
związany z oświatą,
Malejące subwencje oświatowe,
Zmieniające się przepisy dotyczące systemu
oświatowego w Polsce.

Obszar: KULTURA/SPORT/REKREACJA
Mocne strony
Słabe strony
Funkcjonowanie Ośrodka Kultury na terenie  Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna, brak
Gminy,
ścieżek rowerowych,
Istniejące świetlice sołeckie,
 Brak miejsc spotkań (m.in. świetlic wiejskich w
Organizacja cyklicznych imprez o charakterze
pozostałych sołectwach, miejsca spotkań dla
dzieci i młodzieży),
kulturalno- rozrywkowym,
Możliwość wykorzystywania auli Gimnazjum dla  Mały dom kultury i biblioteka,
 Zbyt mała liczba boisk i placów zabaw,
potrzeb kulturalno- rozrywkowych,
Dostępność terenów Zespołu Szkół Zawodowych  Niewystarczająca informacja o wydarzeniach
w Rokietnicy,
kulturalnych w Gminie,
Istniejące obszary NATURA 2000 oraz bliskość 3  Niski poziom rozwoju tzw. małej infrastruktur:
jezior,
brak ścieżek rowerowych, chodników, ławek,
Organizacja cyklicznych imprez sportowych (biegi  Słaba integracja Mieszkańców szczególnie
i rajdy rowerowe),
napływowych z rdzennymi Mieszkańcami,
Funkcjonująca akademia bilardowa,
 Brak parków i miejsc rekreacyj nych (parków,
Funkcjonujące Centrum Tenisowe Sobota,
siłowni zewnętrznych),

Brak miejsc umożliwiających spędzanie czasu
Wydawanie czasopisma gminnego "Rokickie
wolnego dla młodzieży np. klubów, kawiarni,
Wiadomości",
Sukcesy młodzieży w różnych dyscyplinach  Mała aktywność klubów i stowarzyszeń w
sportowych
promujące
Gminę
poza
zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
 Niski stopień zainteresowania (słaba frekwencja)
powiatem/województwem,
Dobrze wyposażona biblioteka,
wydarzeniami kulturalnymi,
Hala sportowo widowiskowo planowana do  Słabe wsparcie dla sołectw w organizacji
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oddania w styczniu 2014 r.,
Istniejące Uczniowskie Kluby Sportowe,
Aktywna działalność orkiestry dętej.
















Szanse
Nowa perspektywa finansowa budżetu UE,
Pojawiające
się
plany
zagospodarowania
nieczynnej linii kolejowej dla celów rekreacyjnych
(ścieżki rowerowe),
Możliwość
wykorzystania
hali
sportowowidowiskowej do organizacji ogólnokrajowych
imprez sportowych.






wydarzeń kulturalnych,
Preferencja niektórych klubów sportowych przy
podziale środków z budżetu Gminy (konkurs
ofert),
Niezagospodarowany teren za stacją BLISKA,
Brak infrastruktury w „parku rumpuciowym”,
Brak cyklicznych spotkań z kulturą (spotkania
autorskie, występy artystyczne),
Niewystarczająca liczba zadaszonych miejsc do
uprawiania sportu (w szczególności sal
gimnastycznych przy placówkach oświatowych),
Brak zrównoważonego rozwoj u dyscyplin
sportowych w działających klubach,
Słabe
zainteresowanie
Mieszkańców
wydarzeniami w Gminie, przez co Gmina uzyskuje
status "sypialni Poznania".
Zagrożenia
Konkurencyjne oferty ze strony sąsiadujących
samorządów,
Rozwój Aglomeracji, który może przyczynić się do
poszukiwania przez wielu Mieszkańców form
spędzania wolnego czasu poza Gminą,
Ryzyko wykorzystania
nowej
hali przez
zewnętrzne organizacje, co utrudni dostęp dla
Mieszkańców Gminy.

Biorąc pod uwagę wnioski ze wszystkich sześciu obszarów, można sformułować trzy główne cele
strategiczne, będące wyznacznikiem dalszego rozwoju Gminy:
Cel strategiczny I: Rozwój gospodarczy Gminy w zgodzie z ochroną środowiska,
Cel strategiczny II: Rozbudowa infrastruktury technicznej,
Cel strategiczny III: Uaktywnienie kapitału społecznego w celu wspólnej integracji.
Realizacja wytyczonych celów strategicznych odbywać się będzie poprzez realizację celów
pośrednich, do których będą następnie przypisane zadania do wykonania.
Taka konstrukcja daje szanse na zniwelowanie zidentyfikowanych braków w Gminie Rokietnica przy
wykorzystaniu jej mocnych stron i istniejących szans.
Cel strategiczny I: Rozwój gospodarczy Gminy w zgodzie z ochroną środowiska,
 Cel pośredni I: Rozwój przedsiębiorczości,
 Cel pośredni II: Ochrona środowiska naturalnego.
Cel strategiczny II: Rozbudowa infrastruktury technicznej,
 Cel pośredni I: Poprawa stanu infrastruktury technicznej,
 Cel pośredni II: Rozwój sfery komunikacji i bezpieczeństwa.
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Cel strategiczny III: Uaktywnienie kapitału społecznego w celu wspólnej integracji.
 Cel pośredni I: Rozwój sfery kultury, sportu i rekreacji,
 Cel pośredni II: Rozwój sfery oświaty.
Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym Mieszkańcom zapoznanie się z wypracowaną analizą
SWOT oraz przygotowanie propozycji zadań, kolejne konsultacje społeczne zostały przesunięte z
terminu 3 października na 10 października br., na godz. 18.00, w stałym miejscu w Auli Gimnazjum
im. Noblistów w Rokietnicy.
Mieszkańcy będą wspólnie ustalać zadania do realizacji na terenie Gminy.
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Konsultacje społeczne po raz trzeci - 10.10.2013 Aula Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy
Tym razem spotkaliśmy się, by wykorzystując wypracowaną podczas poprzednich spotkań bazę,
sformułować konkretne zadania do realizacji.
Po identyfikacji obszarów problemowych, które okazały się być dość oczywistym rejestrem poddanej
surowej ocenie rzeczywistości, wspartej analizą słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń,
zebraną poprzez inspirowaną wielowątkowo pracę w sześciu zespołach, przyszedł czas na działanie
kreatywne. Próba zamiany, czy raczej przetransponowania, często krytycznej diagnozy stanu na wizję
konkretnych pomysłów, umożliwiających nie tyle spełnianie marzeń czy zaspokajanie życzeń, ile
konsekwentne i racjonalne planowanie rozwoju, wymagała przede wszystkim pozbawionego emocji
zdystansowania.
Przygotowane mapy topograficzne Gminy z naniesionymi w terenie inwestycjami, zrealizowanymi na
przestrzeni lat 2006-2013, a także pokazane drzewa celów, zdefiniowanych po podsumowaniu
wyników dotychczasowych spotkań konsultacyjnych, dawały każdemu z Mieszkańców integralną
możliwość zaproponowania konkretnych zadań prowadzących do osiągnięcia wypracowanych
założeń (tzw. celów pośrednich).
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III konsultacje
Cel pośredni 1: Rozwój
przedsiębiorczości,

II konsultacje
Analiza SWOT

Cel pośredni 2:
Ochrona środowiska
naturalnego,
Cel pośredni 3:
Poprawa stanu
infrastruktury
technicznej

I konsultacje
OBSZARY PROBLEMOWE

1. Infrastruktura

Cel pośredni 4: Rozwój
sfery komunikacji
i bezpieczeństwa

techniczna,
2. Komunikacja i
bezpieczeństwo,

Cel pośredni 5: Rozwój
sfery kultury, sportu i
rekreacji,

3. Przedsiębiorczość,
4. Ochrona środowiska,

Cel pośredni 6: Rozwój
sfery oświaty.

5. Oświata,
6. Kultura, sport i rekreacja.

Wpisywane na kartkach, składanych w dowolnej ilości, do dowolnej z sześciu urn zlokalizowanych
przy każdym z sześciu celów pośrednich, pozwalały zabrać głos w każdym z uznanych za ważny
obszarów problemowych. Bez narzucania kolejności, sposobu oceny, interpretacji, za to z
możliwością zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości z pozostającym do dyspozycji Mieszkańców
konsultantami, urzędnikami i władzami Gminy.
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Drzewo dotyczące celu pośredniego nr 1:
Cel pośredni 1:
Rozwój
przedsiębiorczości

Problem:
Ograniczona oferta dla
rozwoju przedsiębiorczości
w Gminie

Brak zakładu
aktywności zawodowej
(ZAZ) dla osób
niepełnosprawnych

Mało czytelna
strona
internetowa

Brak zakładów
oferujących miejsca
pracy dla
społeczności lokalnej

Brak taniego
Internetu
szerokopasmowego

Brak punktu
informacji
gospodarczej w
Gminie

Brak społecznej akceptacji dla
rozwoju uciążliwego
przemysłu, który negatywnie
wpływałby na warunki życia
w Gminie
Brak lokali na
prowadzenie
działalności
gospodarczej

Brak systemu
rozsyłania informacji
elektronicznie

Brak promocji terenów
inwestycyjnych i ogólnie
skierowanej do
inwestorów

Brak
uzbrojonych
terenów
inwestycyjnych

ZADANIA przedstawione do realizacji (CEL POŚREDNI 1: Rozwój przedsiębiorczości)
1. Stworzenie specjalnego "programu" promocji przedsiębiorczości dla początkujących
przedsiębiorców,
2. Opracowanie atrakcyjnego systemu umożliwiającego napływ nowych przedsiębiorców do
Gminy,
3. Stworzenie gazetek, stron internetowych dotyczących ofert pracy,
4. Uruchomienie terenów inwestycyjnych i zatrudnianie w pierwszej kolejności Mieszkańców
Gminy,
5. Opracowanie strategii promocji terenów inwestycyjnych Gminy,
6. Zwiększenie liczby lokali w Gminie na prowadzenie działalności gospodarczej,
7. Stworzenie możliwości korzystania z darmowego Internetu w różnych instytucjach,
8. Stworzenie panelu wymiany doświadczeń i potrzeb z obecnymi przedsiębiorcami,
9. Powołanie spółdzielni socjalnej,

86

Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014-2020
10. Przygotowanie oferty dla inwestorów oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej w Gminie za
kontakt z inwestorami,
11. Budowa siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej,
12. Budowa, organizacja i uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej,
13. Budowa świetlicy Terapeutycznej,
14. Stworzenie Domu Pomocy Społecznej (dziennego pobytu),
15. Rozbudowa sieciowego Internetu,
16. Reklama i informacja w powiecie zachęcająca do inwestycji,
17. Uzyskanie zgody prezesa UKE na dofinansowanie hotspotów na te renie Gminy,
18. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz wyznaczenie do nich dróg dojazdowych,
19. Otoczenie obszarów przemysłowych zielenią wysoką, zimozieloną.

Drzewo dotyczące celu pośredniego nr 2:
Cel pośredni 2:
Ochrona środowiska
naturalnego

Problem:
Niedostateczna dbałość o
środowisko naturalne
Brak wystarczającej liczby koszy
na śmieci na terenie Gminy i na
odpady zwierzęce

Mała świadomość mieszkańców
na temat ochrony środowiska

Brak odbioru odpadów
nieorganicznych (zielona
trawa, liście suche)
Brak mpzp przy obszarze
Natura 2000 oraz
zagospodarowania terenów
wokół tzw. Jeziora Małego
Kierskiego

Niski procent zalesienia Gminy i
brak skwerów zieleni na terenie
Gminy

Zbyt mała
przepustowość
oczyszczalni ścieków

ZADANIA przedstawione do realizacji (CEL POŚREDNI 2 Ochrona środowiska naturalnego)
1. Wybudowanie nowej lub rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków,
2. Powstanie na terenie Gminy punktu odbioru odpadów budowlanych,
3. Zlecenie firmie porządkowej prac związanych z uporządkowaniem terenu w każdym
sołectwie,
4. Budowa nowych ujęć wody,
5. Stworzenie ścieżki dydaktycznej po terenie całej Gminy,
6. Propagowanie prawidłowego segregowania śmieci,
7. Zadbanie o "oczka wodne", tereny wód,
8. Wykorzystanie "parku rumpuciowego" przez cały rok,
9. Umożliwienie odbioru odpadów organicznych,
10. Stworzenie "ochrony" dla mieszkańców sąsiadujących z oczyszczalnią ścieków oraz terenami
inwestycyjnymi,
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Stworzenie systemu kontroli uporządkowania działek i dbania o ich otoczenie,
Poprawa wykaszania rowów przy głównych drogach,
Ustawienie na chodnikach koszy na śmieci,
Stworzenie parku wypoczynku i rekreacji,
Tworzenie terenów zalesionych w okolicy osiedla Kalinowego,
Większy nacisk na edukacje ekologiczną dzieci i młodzieży,
Ochrona warunków życia mieszkańców, którzy będą mieszkać przy S11 poprzez zakaz
wprowadzania dodatkowego ruchu (np. dojazd do planowanych terenów AG) po drogach
serwisowych,
Przyjęcie zasady zakazu gromadzenia uciążliwych inwestycji w jednym miejscu,
Powstanie terenów zielonych wokół powstającej hali sportowej w Rokietnicy,
Kontrola spalania śmieci, np. przy kontroli kominiarskiej kominów (narzucenie kontroli
"wymazów" z kominów),
Zagospodarowanie odpadów biologicznych, np. biogaz,
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z dużą gamą odbioru odpadów,
Uchwalenie jak największej ilości miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
Nasadzenia drzew wzdłuż dróg osiedlowych.

Drzewo dotyczące celu pośredniego nr 3:
Cel pośredni 3:
Poprawa stanu
infrastruktury technicznej

Problem:
Problemy związane z
gospodarką przestrzenną

Problem:
Słabo rozwinięta
infrastruktura drogowa

Niewystarczająco
rozwinięta mała
infrastruktura"
(chodniki, ścieżki
rowerowe, oświetlenie)

Problem
Niedostatecznie rozwinięta
infrastruktura wodnokanalizacyjna i gazowa

Zbyt mała ilość
planów miejscowych

Zły stan dróg na
terenie Gminy

Przestarzała
instalacja
wodociągowa

Problemy z
melioracją i
odwodnieniem
Gminy

Brak całkowitego
skanalizowania Gminy
(kanalizacja sanitarna)

Brak ładu
przestrzennego na
niektórych terenach
Gminy (chaos w
zabudowie)

Niewystarczający
poziom
zgazyfikowania
Gminy

Brak kanalizacji deszczowej
z przeznaczeniem na
podłączenie posesji
(istniejąca umożliwia
jedynie odwodnienie dróg)

ZADANIA przedstawione do realizacji(CEL POŚREDNI 3: Poprawa stanu infrastruktury technicznej)
1. Tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2. Zabezpieczanie środków w budżecie na budowę strategicznych dróg i chodników,
3. Współudział Mieszkańców w kwestii dotyczącej melioracji i budowy kanalizacji,
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4. Etapowa i systematyczna poprawa stanu dróg gminnych oraz budowanie nowych chodników
i ścieżek rowerowych,
a) Nawiązanie współpracy z Gminą Tarnowo Podgórne w celu wyznaczenia wspólnej ścieżki
rowerowej łączącej Napachanie z Tarnowem Podgórnym,
b) Rozwinięcie małej infrastruktury w sołectwie Krzyszkowo - chodniki wzdłuż ul. Głównej,
c) budowanie dróg rowerowych i chodników łączących sołectwa,
d) Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie,
e) Systematyczna budowa chodników od osiedli gminnych w kierunku Rokietnicy,
f) Budowa chodnika przy ul. Kolejowej.
5. Stworzenie na stronie internetowej UG aktywnych map/tras dla turystyki pieszej i
rowerowej,
6. Oświetlenie ulicy Sportowej w Rokietnicy, również z uwzględnieniem dojazdu do hali,
7. Budowa nawierzchni ul. Sportowej w Rokietnicy,
8. Przygotowanie dróg dojazdowych do terenów AG,
9. Zwiększenie nacisku przez Władze Gminy na Zarząd Dróg Powiatowych w kwestii remontów
dróg oraz chodników,
10. Poprawa nawierzchni dróg: ul. Starzyńska w Napachaniu,
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Napachaniu,
12. Naprawa i utwardzenie pobocza ul. Kobylnickiej w Napachaniu oraz budowa oświetlenia,
13. Kanalizacja deszczowa ul. Kobylnickiej w Napachaniu,
14. Skuteczne kontrolowanie planów zagospodarowania przestrzennego i działań developerów
15. Kontrola działań inwestorów w zakresie obowiązkowej odbudowy przerwanych systemów
melioracyjnych,
16. Rozbudowa oświetlenia na nowo powstałych ulicach w Gminie,
17. Budowa instalacji kanalizacyjnej w Krzyszkowie do roku 2016,
18. Poprawa bezpieczeństwa poprzez poprawę oświetlenia w rejonach wiejskich,
19. Przyjmowanie opłat adiacenckich w formie infrastruktury: drogi, dopłaty do dróg, kanalizacji,
20. Zmodernizowanie sieci wodociągowej,
21. Budowa ul. Wierzbowej w Rokietnicy wraz z chodnikiem,
22. Asfaltowanie ulic osiedli wg hierarchii stopnia zabudowy ulicy,
23. Upłynnienie ruchu poprzez budowę zatok autobusowych, nieograniczanie prędkości poniżej
50 km/h na drogach zbiorczych,
24. Modernizacja ul. Świerkowej w Rostworowie wraz z oświetleniem i budową kanalizacji
deszczowej,
25. Wybudowanie rond na dwóch skrzyżowaniach w okolicy nowopowstającego ośrodka sportu i
rekreacji (ul. Szamotulska/Szkolna/Kolejowa) oraz ulic Szamotulskiej/Pocztowej/Obornickiej,
26. Oświetlenie na przystanku autobusowym oraz na osiedlu przy Trakcie Napoleońskim,
27. Przebudowa drogi w rejonie ul. Dworcowej/Pocztowej/Golęcińskiej w celu stworzenia
osobnego wjazdu na teren bocznicy kolejowej,
28. Przebudowa ulicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej, budowa podwójnej zatoki autobusowej.
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Drzewo dotyczące celu pośredniego nr 4:
Cel pośredni 4:
Rozwój sfery komunikacji i
bezpieczeństwa

Problem:
Niedostatecznie rozwinięta sfera
komunikacji i bezpieczeństwa w
Gminie
Brak własnego
budynku OSP
Rokietnica

Brak połączeń linii
transportu
publicznego ze
wszystkimi
miejscowościami w
Gminie

Zbyt duże natężenie ruchu i
brak sygnalizacji w
strategicznych punktach Gminy,
w tym szczególnie przy szkołach

Brak komunikacji
nocnej i
"wspólnego"
biletu

Brak systemu
monitorowania
bezpieczeństwa na
terenie Gminy
Brak Komisariatu Policji
na terenie Gminy

Niewystarczająca liczba
wiat przystankowych i
zatok autobusowych na
terenie Gminy

Wielozmianowość
w szkołach – późne
powroty dzieci do
domu

ZADANIA przedstawione do realizacji (CEL POŚREDNI 4: Rozwój sfery komunikacji i
bezpieczeństwa)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wspólny bilet,
Płatne patrole policji po zamknięciu komisariatu dzielnicowych
Stworzenie aktywnego forum internetowego na stronie www.rokietnica.pl,
Zintegrowanie komunikacji autobusowej i kolejowej (dojazd do Poznania koleją),
Sygnalizacja świetlna przy szkołach,
Stworzenie komunikacji publicznej dla mieszkańców wsi Kobylniki "Duże",
Budowa komisariatu policji,
Zwiększenie patroli policji na terenie Gminy,
Budowa chodnika wzdłuż ul. Kobylnickiej w Napachaniu,
Budowa utwardzonych poboczy,
Kontrole prędkości na ulicach, zwłaszcza na Kolejowej i Świerkowej,
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Założenie monitoringu na dworcu PKP,
Budowa oświetlenia ulicznego,
Utworzenie osiedlowych straży sąsiedzkich lub straży gminnej,
Zwiększenie liczby kursujących autobusów,
Budowa nowego obiektu dla OSP w Rokietnicy i Przybrodzie,
Przebudowa skrzyżowania ul. Szamotulskiej i Obornickiej,
Budowa wiat przystankowych zwłaszcza dla jadących do Poznania oraz zatok autobusowych,
Nowa organizacja ruchu samochodów przy szkole w Napachaniu,
Poszerzenie bramy wjazdowej do szkoły w Napachaniu,
Zsynchronizowanie kursów ROKBUSu z PKP,
Budowa małych rond przy osiedlach mieszkaniowych,
Budowa wschodniej obwodnicy Rokietnicy
Oznakowanie osiedli znakiem "strefa zamieszkania" i założenie progów spowalniających,
Uruchomienie komunikacji nocnej do Poznania,
Przystąpienie ROKBUSU do komunikacji aglomeracyjnej,
Stworzenie sygnałów dźwiękowych dla niepełnosprawnych przy przejściach drogowych,
Poprawa stanu dróg w Gminie,
Utworzenie świetlicy w GOKu.

Drzewo dotyczące celu pośredniego nr 5:
Cel pośredni 5:
Rozwój sfery kultury, sportu
i rekreacji

Problem:
Słaby rozwój sfery kultury i
niski stopień społecznej
integracji

Problem:
Brak miejsc pełniących
funkcje centrotwórcze

Brak cyklicznych
spotkań z kulturą
(spotkania autorskie,
występy artystyczne)

Mała aktywność
klubów i
stowarzyszeń

Zbyt mała
siedziba GOK

Brak odpowiedniej liczby
miejsc parkingowych w
strategicznych miejscach
Gminy

Słabe wsparcie
dla sołectw w
organizacji
wydarzeń
kulturalnych
Słaba integracja
Mieszkańców szczególnie
napływowych z rdzennymi
Mieszkańcami

Nieodpowiednia
lokalizacja i stan
targowiska
gminnego

Niewystarczająca
informacja o
wydarzeniach
kulturalnych w
Gminie

Brak parków,
placów zabaw,
boisk i miejsc
rekreacji

Brak miejsc spotkań (m.in.
świetlic wiejskich w
pozostałych sołectwach,
miejsca spotkań dla dzieci
i młodzieży, klubów,
kawiarni)

ZADANIA przedstawione do realizacji (CEL POŚREDNI 5: Rozwój sfery kultury, sportu i rekreacji)
1. Zawarcie porozumienia z PKP w sprawie remontu elewacji budynku dworca,
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2. Stworzenie nowoczesnych miejsc zabaw dla dzieci - dbałość o ich czystość i sprawne
funkcjonowanie,
3. Budowa świetlicy wiejskiej w każdym sołectwie i ustawienie w niej regałów z książkami,
4. Budowa placu zabaw na każdym osiedlu z uwzględnieniem małego boiska do
siatkówki/koszykówki/piłki nożnej,
5. Wykorzystanie potencjału klubów sołeckich,
6. Stworzenie gminnej komisji oceniającej najlepsze osiągnięcia kulturalno-sportowe,
7. Ustawienie ławek w "parku rumpuciowym",
8. Organizacja rozgrywek w różnych dyscyplinach pomiędzy sołectwami/osiedlami,
9. Stworzenie w Gminie jednego, dużego i nowoczesnego placu zabaw dla dzieci, obok z
siłownią zewnętrzną i skateparkiem dla młodzieży,
10. Zwiększenie lokalu biblioteki oraz dostosowanie wejścia do budynku dla osób
niepełnosprawnych,
11. Stworzenie miejsc dla młodzieży na osiedlach,
12. Budowa boisk, centrów sportowych, jako miejsc integracji i poprawy zdrowia, także w
ościennych miejscowościach (poza Rokietnicą),
13. Modernizacja targowiska przy stacji kolejowej,
14. Dofinansowanie oferty GOK-u w celu jej uatrakcyjnienia,
15. Zagospodarowanie terenu parkowego za stacją Bliska,
16. Przeniesienie siedziby GOK do nowopowstającego ośrodka sportu i rekreacji,
17. Budowa Placu zabaw na terenie osiedla Zielony Lasek w Rostworowie,
18. Dokończenie budowy hali,
19. Organizacja "życia" placu „rumpuciowego” przez cały rok.
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Drzewo dotyczące celu pośredniego nr 6:
Cel pośredni 6:
Rozwój sfery oświaty

Problem:
Problemy sfery oświaty

Zbyt mała ilość
istniejących możliwości
w rozwijaniu
zainteresowań
artystycznych

Słabe wyniki nauczania w
szkołach podstawowych i
gimnazjum

Brak stypendiów, "systemów
motywacyjnych" dla
uzdolnionych dzieci i
młodzieży
Niedostatecznie przystosowane
placówki dla potrzeb dzieci
niepełnosprawnych

Niewystarczająca oferta
edukacyjna (np. w zakresie
nauczania języków obcych)

Brak wykorzystania
świetlic wiejskich do
przedsięwzięć
edukacyjnych

Niedostateczna
liczba miejsc w
szkołach i
przedszkolach

ZADANIA przedstawione do realizacji (CEL POŚREDNI 6: Rozwój sfery oświaty)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych (np. na pływalni),
Wprowadzenie nauki drugiego języka obcego w Szkole Podstawowej w Rokietnicy,
Wypracowanie skutecznego systemu kontroli jakości pracy nauczycieli
Stworzenie systemu motywacji dla nauczycieli opartego na wynikach uczniów,
Przeznaczenie funduszy na zajęcia dodatkowe z przedmiotów egzaminacyjnych dla klas 5 -6 szkół
podstawowych i klas 3 gimnazjum,
Wprowadzenie zajęć mających na celu integrację dzieci i młodzieży w szkołach,
Stworzenie puli środków dla młodzieży uzdolnionej,
Świetlice szkolne dłużej dostępne dla dzieci i młodzieży,
Budowa świetlic wiejskich w Przybrodzie, Bytkowie i Sobocie,
Motywacja sołtysów do organizacji zajęć dla dzieci w świetlicach,
Zatrudnienie animatorów w świetlicach wiejskich dla dzieci i dorosłych,
Rozwój opieki przedszkolnej z jednoczesnym aktywizowaniem świetlic wiejskich- tworzenie
punktów przedszkolnych (3 godziny pracy dziennie),
Zwiększenie liczby lokali przeznaczonych dla grup przedszkolnych,
Budowa żłobka w Gminie.
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W procesie budowania strategii poza identyfikacją obszarów problemowych i wytyczeniem celów
niezwykle istotne jest przypisanie im skali ważności. To nadana waga mówi o priorytetach, które, bez
pomijania i bagatelizowania istotności pozostałych, wytycza kierunek działania, determinuje plany
inwestycyjne i budżetowe wydatki.
Mieszkańcy podczas konsultacji społecznych, dysponując punktami od 1 do 6, przyznawanymi sześciu
celom pośrednim, dokonali ich hierarchizacji w sposób następujący:
5. Cel pośredni 3 Poprawa stanu infrastruktury technicznej
LICZBA ODPOWIEDZI: 32, SUMA PUNKTÓW: 149
ŚREDNIA OCEN: 4,66
6. Cel pośredni 4 Rozwój sfery komunikacji i bezpieczeństwa
LICZBA ODPOWIEDZI: 31, SUMA PUNKTÓW: 116
ŚREDNIA OCEN: 3,74
7. Cel pośredni 1 Rozwój przedsiębiorczości
LICZBA ODPOWIEDZI: 32, SUMA PUNKTÓW: 104
ŚREDNIA OCEN: 3,25
8. Cel pośredni 6 Rozwój sfery oświaty
LICZBA ODPOWIEDZI: 31, SUMA PUNKTÓW: 98
ŚREDNIA OCEN: 3,16.
9. Cel pośredni 5 Rozwój sfery kultury, sportu i rekreacji
LICZBA ODPOWIEDZI: 32, SUMA PUNKTÓW: 99
ŚREDNIA OCEN: 3,09
10. Cel pośredni 2 Ochrona środowiska naturalnego
LICZBA ODPOWIEDZI: 30, SUMA PUNKTÓW: 92
ŚREDNIA OCEN: 3,07
Analiza wyników wyraźnie wskazuje na priorytetowy charakter działań związanych z poprawą szeroko
rozumianej infrastruktury technicznej. To ten cel i sformułowane do niego zadania są dla mieszkańców
Gminy Rokietnica pierwszoplanowe.
Pokrywa się to z wynikami badania ankietowego warunków życia i jakości usług publicznych
przeprowadzonego wśród losowo wybranych Mieszkańców Gminy w r. 2012, w którym jako dwa
najważniejsze budżetowe priorytety uznane zostały zadania z zakresu infrastruktury drogowej (z
infrastrukturą towarzyszącą: chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie) oraz wodociągów i kanalizacji.
Kolejnym etapem prac nad Strategią Rozwoju Gminy będzie analiza szans i możliwości realizacji
wytypowanych zadań zwłaszcza pod kątem finansowym. Opracowany w tym zakresie schemat, a
następnie system oceny i pomiaru efektywności oraz plan wdrożenia i komunikacja społeczna stanowić
będą ostatnie elementy opracowywanego dokumentu, który jako propozycja-zarys zostanie
przedstawiony Mieszkańcom do konsultacji. Zgłaszane uwagi i sugestie skorygują i/lub uzupełnią finalny
kształt Strategii, przedstawionej następnie jako projekt uchwały pod głosowanie Radzie Gminy Rokietnica.
Termin kolejnych konsultacji został zaplanowany na koniec listopada. O dokładnej dacie poinformujemy
Mieszkańców poprzez stronę internetową, tablice ogłoszeń, zaproszenia jak zwykle kierowane do
Stowarzyszeń, Organizacji, podmiotów gospodarczych, społecznych, jednostek organizacyjnych, sołtysów,
radnych Gminy Rokietnica.
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica
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Czwarte konsultacje społeczne

5 grudnia 2013 r., podczas ostatnich otwartych spotkań konsultacyjnych z Mieszkańcami,
związanych z procesem budowania Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014-2020, w
formie prezentacji omówione zostały założenia i główne składowe projektu dokumentu.
Idea place-based Policy polegająca na dostosowaniu działania do charakteru miejsca, przy
wykorzystaniu lokalnych umiejętności i doświadczeń oraz systematycznej i szerokiej kontroli
społecznej została uznana za kluczowy element zbudowanej wizji. O celowości zastosowania takiego
podejścia do wytyczenia kierunku zmian zdecydowały nie tylko najnowsze trendy polityki regionalnej,
ale przede wszystkim poparta autentycznym zaangażowaniem Mieszkańców reakcja na
zaproponowane partnerstwo opierające się na szerokiej społecznej partycypacji.
Udział w konsultacjach społecznych, które obok zdefiniowania obszarów problemowych pozwoliły na
wytycznie celów, tak strategicznych jak i operacyjnych oraz precyzujących je zadań, jest początkiem
procesu, który nadal opierać się winien na pobudzaniu zaangażowania wszystkich związanych z nim
interesariuszy – zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Dlatego samo stworzenie projektu
strategii to zaledwie pierwszy krok. Bardzo ważny – pokazujący bowiem kierunek, w którym
zdecydowaliśmy się wspólnie zmierzać.
Jednak poza zdefiniowaniem idei, najważniejsze staje się jej wdrażanie. I tu kluczowym staje się
element partycypacyjny – pozwalający przy złożoności i wielości czynników mających wpływ na
realizację wizji, angażować jak największą liczbę objętych nią podmiotów. Stąd monitoring i
ewaluacja oraz komunikacja społeczna to kolejne niezwykle ważne składowe procesu strategicznego.
Zastosowane wskaźniki pozwalające ocenić stopień zrealizowania poszczególnych zadań, ale i ich
wpływ na osiąganie celów oraz skalę ich oddziaływania mają umożliwić stałe analizowanie procesu
wdrażania strategii, reakcję na sytuacje wymagające wprowadzenia koniecznych korekt, ewentualną
aktualizację, a następnie zaplanowanie nowych kierunków strategicznych. Tylko takie rozumienie
procesu związanego z nieustannie trwającym cyklem oscylującym wokół następujących ogniw:
zaplanuj, wykonaj, sprawdź i popraw, daje możliwość konstruktywnego wpływania na ścieżkę
rozwoju danego terytorium w dłuższej perspektywie.
Na
stronie
internetowej
www.rokietnica.pl
w
zakładce
STRATEGIA
2014-2020
http://rokietnica.pl/pl/strategia_2_14_2_2_.php oraz na stronach BIP http://bip.rokietnica.pl, w
okresie od 6.12.2013 r. do 7.01.2014 r. udostępniony został projekt dokumentu Strategii Rozwoju
Gminy Rokietnica na lata 2014-2020.
Jest to czas na poznanie jego konstrukcji, założeń, nakreślonej wizji, przypisanych doń celów i zadań
oraz zastosowanych wskaźników. Przede wszystkim jednak na złożenie uwag i wniosków.
Specjalnie przygotowany FORMULARZ22 , pozwala na wniesienie uwag i wniosków w formie pisemnej
na adres Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
na adres:urzad@rokietnica.pl lub poprzez stronę internetową http://www.rokietnica.pl
22

http://www.rokietnica.pl , zakładka: Strategia (2014-2020) lub pod adresem http://bip.rokietnica.pl , zakładka:
Strategia (2014-2020), Konsultacje społeczne, w wersji do pobrania lub on-line: Formularz uwag do projektu
strategii.
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Projekt dokumentu Strategii oraz formularz uwag udostępniony został także w Biurze Obsługi
Interesanta (wersja papierowa) w godzinach pracy Urzędu Gminy Rokietnica.
Proces przyjęcia dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014-2020 wymaga podjęcia
uchwały przez Radę Gminy Rokietnica. Po okresie „wyłożenia” dla Mieszkańców jej projekt, wraz z
rekomendowaną przez zespół listą opracowanych uwag uzupełniających bądź modyfikujących
przygotowane zapisy, zostanie przedłożony Radnym podczas debaty, a następnie wniesiony pod
obrady sesji.
Wszelkie informacje na temat ścieżki legislacyjnej dotyczącej procesu uchwalania Strategii Rozwoju
Gminy Rokietnica na lata 2014-2020 dostępne będą poprzez BIP oraz stronę internetową
www.rokietnica.pl.
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Fragmenty projektu dokumentu Strategii:

Wizja
Gmina Rokietnica to wyjątkowe miejsce gdzie wszystkie pokolenia spotykają się na co dzień
w bezpiecznej i estetycznej przestrzeni. Kreatywni przedsiębiorcy korzystając z możliwości,
jakie daje im współpraca z różnymi podmiotami, dbają o ekonomiczne powodzenie przedsięwzięć
i działają w myśl idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
Gmina Rokietnica jest nieodłącznie związana z Aglomeracją Poznańską
nie tylko dzięki zintegrowanej sieci transportowej, ale także dzięki powiązaniom funkcjonalnym skupiającym
się wokół wyróżniającej się branży ochrony zdrowia.
To miejsce przyjazne i atrakcyjne dla Mieszkańców, w którym wciąż trwa realny dialog
pomiędzy społecznością a reprezentującą ją władzą.

Wartości
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Gmina Rokietnica to miejsce, w którym:







młodzi, aktywni Mieszkańcy spędzają wspólnie z rodziną
czas w bezpiecznej i estetycznej przestrzeni,
starsze pokolenie spotyka się z serdecznym przyjęciem i
otoczone jest troskliwą opieką,
lokalni przedsiębiorcy wyróżniają się jako krajowi
innowatorzy wykorzystując możliwości płynące ze
współpracujący z nauką,
wykorzystanie potencjału Mieszkańców do tworzenia
nowych miejsc pracy,
integralnie związana z Aglomeracją Poznańską
wciąż ma miejsce realny dialog pomiędzy Mieszkańcami
a reprezentującą ich władzą.

Harmonijny rozwój społeczny
+ przestrzeń

Przedsiębiorczość

Spójność
Partycypacja społeczna

Cele
„Na podstawie przeprowadzonej diagnozy społecznej, a także dzięki licznym konsultacjom, podczas
których Mieszkańcy korzystali z narzędzia SWOT, określono kierunki działań, które mają być
realizowane w najbliższej perspektywie. Stworzono schemat celów, który uporządkował postulaty i
pomysły Mieszkańców, tworząc jednocześnie hierarchiczny układ działań do wykonania. Biorąc pod
uwagę obszary, wokół których skupiały się prace nad analizą SWOT wyodrębniono 4 główne cele. Są
nimi:

1.1 Opracowanie spójnej i atrakcyjnej oferty inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów
1.2 Opracowanie polityki proinwestycyjnej i progospodarczej dla obecnych i przyszłych
przedsiębiorców
1.3 Stworzenie unikalnej bazy przedsiębiorców związanej z szeroko rozumianą ochroną zdrowia jako
element wyróżniający Gminę w Aglomeracji Poznańskiej

2.1 Estetyzacja terenów Gminy
2.2 Usprawnienie procesu usuwania odpadów z terenu Gminy
2.3 Zwiększenie ładu przestrzennego w Gminie

3.1 Podniesienie jakości stanu dróg i poprawa układu komunikacyjnego
3.2 Podniesienie jakości stanu infrastruktury sieciowej
3.3 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród Mieszkańców Gminy
3.4 Uatrakcyjnienie warunków korzystania z transportu publicznego
3.5 Stworzenie konkurencyjnych warunków technicznych do prowadzenia działalności gospodarczej z
uwzględnieniem lokalizacji Gminy w otoczeniu aglomeracyjnym
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4.1 Wspieranie działań służących budowaniu tożsamości lokalnej i integracji Mieszkańców
4.2 Zwiększenie konkurencyjności oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez poprawę warunków
funkcjonowania placówek oświatowych i kulturalnych
4.3 Wzmacnianie kompetencji społecznych młodych ludzi
4.4 Budowa kapitału społecznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
4.5 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Załącznik nr 3 –Tabele z analizą SWOT










Tabela 19 Analiza SWOT – obszar infrastruktura techniczna oraz komunikacja i bezpieczeństwo
Obszar: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Mocne strony
Słabe strony
Możliwość korzystania z Internetu na terenie całej  Zły stan dróg powiatowych i gminnych,
Gminy,
 Niewystarczająco
rozwinięta
tzw.
"mała
Dobrze
rozwinięta
sieć
wodociągowa
i
infrastruktura" (chodniki, ścieżki rowerowe,
kanalizacyjna,
oświetlenie),
Dostęp do sieci gazowej,
 Brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w
Posiadanie
własnego
przedsiębiorstwa
strategicznych miejscach Gminy,

Mało planów miejscowych,
komunikacyjnego i komunalnego,
Przebiegająca przez Gminę linia kolejowa Poznań-  Niewyraźne "c entrum" Gminy, brak miejsca, które
Szczecin,
byłoby utożsamiane z Gminą,
Posiadanie przez Gminę terenów do Aktywizacji  Problemy z melioracją i odwodnieniem Gminy,
Gospodarczej przy S11/3 strefy AG,
 Brak sieci gazowej na terenie całej Gminy,
Podejmowanie inwestycji kluczowych dla rozwoju  Chaos w zabudowie / brak ładu przestrzennego,
Gminy (np. Trakt Napoleoński),
 Przestarzała instalacja wodociągowa – azbest /
Budowana hala, która może stworzyć centrum
konieczność wymiany,
Gminy z prawdziwego zdarzenia.
 Zbyt duże natężenie ruchu i brak sygnalizacji w
strategicznych punktach w Rokietnicy, przy
szkołach,
 Brak kryteriów przejmowania dróg prywatnych
przez Gminę,
 Niewłaściwa lokalizacja i stan targowiska
gminnego,
 Mała
wydajność
oczyszczalni
ścieków
i
nieuregulowana
kwestia
odbioru
ścieków
przemysłowych przez oczyszczalnię,
 Odstraszający stan terenów przy dworcu PKP,
 Brak taniego Internetu szerokopasmowego,
 Brak instalacji wodnej w południowo-zachodniej
części Gminy,
 Brak kanalizacji sanitarnej na 40% terenów w
Gminie,
 Pogarszający się stan dróg lokalnych wobec
rosnącej liczby Mieszkańców,
 Niewystarczająca ilość ujęć wody wobec rosnącej
ilości Mieszkańców,
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Rosnące koszty związane z obsługą infrastruktury
technicznej.
Zagrożenia
Pogarszający się stan dróg powiatowych,
Działania developerów powodujące chaos w
zabudowie i niekorzystne oddziaływanie na
środowisko naturalne,
Hałas związany z funkcjonującą obwodnicą i drogą
S11,
Plany budowy kolei dużych prędkości do Szczecina,
Tereny aktywacji gospodarczej znajdujące się w
bliskim sąsiedztwie Gminy Rokietnica.

Szanse
Zachodnia Obwodnica Poznania,

Zmodernizowana droga W184,

Linia kolejowa Szczecin-Poznań i bocznica na
terenie Gminy,
Nowa perspektywa finansowa UE,

Rozwój Aglomeracji Poznańskiej,

Rewitalizacja terenów PKP przy dworcu,

Modernizacja drogi powiatowej ul. Kierska Kiekrz,
Rozwój terenów AG wzdłuż drogi na Szamotuły,
Dogodny dojazd do autostrady A2 po
wybudowaniu S11.
Obszar: KOMUNIKACJA I BEZPIECZEŃSTWO
Mocne strony
Słabe strony
Przebiegająca przez Gminę linia kolejowa Poznań-  Niewystarczająca częstotliwość komunikacji,
Szczecin
(stacja
przeładunkowa,
dworzec  Brak połączeń komunikacyjnych ze wszystkimi
kolejowy),
miejscowościami w Gminie i sąsiednimi gminami
Niska przestępczość,
np. Tarnowo Podgórne,
Istniejąca Straż Pożarna (4 x OSP),
 Brak Komisariatu Policji na terenie Gminy,
Posiadanie własnej komunikacji gminnej,
 Brak wiat przystankowych, niesatysfakcjonujący
Zintegrowany węzeł przesiadkowy: przy hali
stan istniejących,
sportowej,
skrzyżowanie
ul.
Szkolnej,  Brak miejsc parkingowych w strategicznych
Szamotulskiej i Kolejowej,
punktach Gminy,
Plany przebudowy centrum Rokietnicy,
 Niewystarczająca liczba zatok autobusowych na
Plany rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej –
drogach powiatowych na terenie miejscowości
gminnych,
drogowej (ronda),
Istniejąca infrastruktura- budynek policji.
 Duże natężenie ruchu w centrum miejs cowości,
 Brak monitoringu oraz ogrodzeń wokół szkół,
 Brak
konkurencji
na
rynku
komunikacji
masowej/publicznej,
 Brak systemu monitorowania bezpieczeństwa na
terenie Gminy,
 Brak rond w strategicznych miejscach w Gminie,
 Zła lokalizacja targowiska w Rokietnicy,
 Wielozmianowość w szkołach – późne powroty
dzieci do domu,
 Brak własnego budynku OSP Rokietnica,
 Zbyt mało policji kontrolującej wykroczenia na
terenie Gminy, np. kontrole prędkości,
 Brak straży gminnej,
 Brak bezpiecznego skrzyżowania z linią kolejową
na ul. Obornickiej,
 Fatalny stan przejazdów kolejowych (wąskie i
wyboiste)
 Brak komunikacji nocnej i "wspólnego" biletu.
Szanse
Zagrożenia
Działania Aglomeracji Poznańskiej zmierzające do  Przewożenie niebezpiecznych materiałów i
stworzenia Zintegrowanego Transportu,
środków chemicznych przez PKP,
Odciążenie ruchu poprzez uruchomienie S11,
 Przejazd
tranzytowy
ciężkiego
transportu
Wiadukt kolejowy nad linią kolejową na ul.
zjeżdżającego z S11,
 Niekontrolowany napływ liczby ludności na teren
Kolejowej,
Plany przebudowy i rewitalizacji terenu stacji PKP
Gminy Rokietnica.
(wraz z zagospodarowaniem terenu targowiska),
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Możliwość
rozwoju
transportu
(połączenie z Poznaniem).

lokalnego
Źródło: Opra cowa ni e wła s ne
























Tabela 20 Analiza SWOT - obszar przedsiębiorczość oraz ochrona środowiska
Obszar: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Mocne strony
Słabe strony
Niższe koszty zakupu ziemi na tle sąsiednich  Zły stan dróg powiatowych i gminnych,
gmin,
 Mało planów miejscowych,
Dynamiczny wzrost liczby ludności,
 Brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych,
Duża liczba osób prowadzących działalność  Brak zakładów oferujących miejsca pracy dla
gospodarczą,
społeczności lokalnej,
Nieuciążliwa działalność gospodarcza na terenie  Brak lokali na prowadzenie działalności
Gminy,
gospodarczej,
Administracja lokalna sprzyjająca rozwojowi  Mało terenów inwestycyjnych,
przedsiębiorczości (udogodnienia prawne i  Brak promocji terenów inwestycyjnych i ogólnie
podatkowe),
skierowanej do inwestorów (w tym brak
Niższe koszty wynajmu powierzchni handlowoinformacji na stronach internetowych urzędu),
usługowych,
 Brak punktu informacji gospodarczej w Gminie,
Rozwinięte
gospodarstwa
rolne  Brak punktów rzemieślniczych,
wysokotowarowe,
 Słaba aktywność urzędu w przyciąganiu nowych
Duża liczba osób młodych zamieszkała na terenie
przedsiębiorców,
Gminy,
 Mało czytelna strona internetowa,
Dobra lokalizacja pod względem bliskości  Charakter sypialniany Gminy zniechęca do
Poznania i układu komunikacyjnego,
lokalizacji podmiotów gospodarczych na terenie
Tereny inwestycyjne przy S11,
Gminy,
Nowe powierzchnie użytkowe w planowanej do  Brak systemu rozsyłania informacji elektronicznie,
oddania do użytku hali sportowo- widowiskowej,  Niebezpieczeństwo
rozwoju
uciążliwego
Promocja Gminy Rokietnica, jako miejsca
przemysłu, który będzie negatywnie wpływał na
dobrego do prowadzenia biznesu,
warunki życia w Gminie,
Zwiększająca
się
liczba
mieszkańców  Brak zakładu aktywności zawodowej (ZAZ) dla
przyczyniająca się do zwiększenia rynku usług.
osób niepełnosprawnych.
Szanse
Oddanie do użytku S11,
Nowa perspektywa finansowa UE,
Ogólnopolski trend na promowanie gospodarstw
ekologicznych i agroturystycznych.

Zagrożenia
Obszar Natura 2000, działania ekologów / bliskość
Natury 2000 hamuje rozwój niektórych form
działalności i opóźniające realizację ważnych
inwestycji,
 Zbyt wysokie koszy prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce,
 Zbyt mała ilość terenów pod aktywizację
gospodarczą,
 Konkurencyjne oferty inwestycyjne ze strony
sąsiednich samorządów,
 Niechęć społeczna dla prowadzenia niektórych
rodzajów działalności,
 Konkurencyjność sąsiadujących gmin i Poznania.
Obszar: OCHRONA ŚRODOWISKA
Mocne strony
Słabe strony
Przyjęty plan miejscowy dotyczący ter enu  Znikomy procent zalesienia Gminy (6%),
chronionego od Napachania do Mrowina,
 Zniszczona infrastruktura melioracyjna, która
Brak uciążliwego przemysłu,
powoduje degradację terenu,
Występowanie zwierząt chronionych (bączek,  Obecność dużych połaci zaniedbanych parków w
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ślimak),
Wspieranie działań związanych z segregacją
odpadów,
Wysoki odsetek terenów skanalizowanych,
Organizacja konkursu „Gmina Rokietnica w
kwiatach i zieleni”,
Położenie Gminy na terenach, na których
występuje gaz (firmy przeznaczają część zysków
na ochronę środowiska),
Występowania na terenie Gminy obszaru
NATURA 2000,
Istnienie terenów, które można zakupić/odzyskać
i wykorzystać na rzecz promocji środowiska (np.
tory kolejowe na ści eżki rowerowe; parki),
Możliwość stworzenia parku w okolicach stacji
benzynowej Bliska,
Edukacja w szkołach (konkursy ekologiczne).






























Szanse
Bliskie położenie Jeziora Kierskiego Dużego,
Możliwość pozyskania środków zewnętrznych
(unijne, dopłaty z ARiRM),
Promowanie Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wykorzystania
źródeł energii odnawialnej,
Rosnąca świadomość społeczeństwa polskiego w
zakresie systemu segregacji odpadów,
Coraz bardziej restrykcyjne przepisy krajowe w
zakresie ochrony środowiska.





rękach prywatnych,
Brak całkowitego skanalizowania Gminy,
Brak zagospodarowania terenów wokół tzw.
Jeziora Malego Kierskiego,
Mała świadomość mieszkańców na temat
ochrony środowiska,
Słabo rozwinięta kanalizacja deszczowa,
Brak wystarczającej liczby koszy na śmieci i na
odchody zwierzęce na terenie Gminy,
Mała liczba nasadzeń drzew i krzewów,
Brak skwerów zieleni (parki),
Brak odbioru odpadów organicznych (zielona
trawa, liście suche),
Brak ciągu ekologicznego Samicy Kierskiej (MPZP
przy obszarze Natura 2000),
Brak edukacji ekologicznej skierowanej do
Mieszkańców i przedsiębiorców,
Wpuszczanie wód opadowych do kanalizacji
sanitarnej,
Położenie Gminy na uboczu nadleśnictwa
Łapuchówko generuje słabe zainteresowanie
dodatkowym zalesieniem,
Utrudnienia w podłączeniu się do istniejącej
kanalizacji deszczowej,
Nadmiar dzikiej zwierzyny leśnej,
Duże natężenie ruchu na terenie Gminy,
Wysoki poziom wód gruntowych powodujący
zalewanie terenów,
Zbyt mała przepustowość oczyszczalni ścieków,
Zapisy w planach zagospodarowania, które w
niedostateczny sposób chronią środowisko,
Zniszczona i nieuregulowana infrastruktura
wodno - melioracyjna,
Brak kontroli nad obowiązkiem wycinania
chwastów na terenach prywatnych i wzdłuż dróg.
Zagrożenia
Prawodawstwo, które uniemożliwia planowanie
zagospodarowania terenów Gminy,
Zbyt małe wykorzystywanie odnawialnych źródeł
energii,
Hałas i większe zanieczyszczenie środowiska
związane z uruchomieniem nowych dróg (S11,
Zachodnia Obwodnica Poznania).

Źródło: Opra cowa ni e wła s ne





Tabela 21 Analiza SWOT – obszar oświata oraz kultura, sport, rekreacja
Obszar: OŚWIATA
Mocne strony
Słabe strony
Dobry stan budynków oświatowych,
 Niedostateczna liczba miejsc w przedszkolach,
Dobrze wyposażone jednostki oświatowe,
publicznych brak żłobków publicznych,

Słabe wyniki nauczania w podstawówce i
Duży stopień wykorzystania środków z funduszy
gimnazjum,
UE na rozwój placówek oświatowych,
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Duża ilość miejsc w przedszkolach prywatnych,
Dobrze wykształceni Mieszkańcy,
Lepsza baza sportowa związania z planami
zakończenia inwestycji dotyczącej wybudowania
hali sportowo- widowiskowej,
Dobrze działająca biblioteka gminna.




Brak sal gimnastycznych,
Częściowy brak przystosowania szkół dla osób
niepełnosprawnych,
 Brak szkół dla dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie,
 Brak stypendiów dla uzdolnionej młodzieży,
 Duża liczebność klas,
 Zbyt mała ilość istniejących możliwości w
rozwijaniu zainteresowań artystycznych,
 Brak wykorzystania świetlic wiejskich do
przedsięwzięć edukacyjnych,
 Niewystarczająca oferta edukacyjna (np. w
zakresie nauczania języków obcych),
 Zbyt mała siedziba GOK (małe możliwości
organizacji działań edukacyjnych przez placówkę),
 Dwuzmianowość w Szkołach Podstawowych
(klasy I-III),
 Niski poziom nauczania w Szkole Podstawowej
(przedmioty ścisłe - matematyka),
 Brak orlika w Rokietnicy,
 Niewystarczająca liczba miejsc w szkołach.
Szanse
Zagrożenia
Istniejąca szkoła średnia w Gminie,
 Brak zajęć pozalekcyjnych opłacanych przez
Możliwość pozyskania środków z UE na rozwój
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 Dodatnie saldo migracji, co może powodować
bazy oświatowej na terenie Gminy,
Możliwość podjęcia współpracy z innymi gminami
przepełnienie szkół,

Ucieczki zdolnej młodzieży do szkół do innych
w zakresie np. korzystania z ich infrastruktury.
gmin,
 Funkcjonująca Karta Nauczyciela,
 Podział administracyjny miejscowości Kiekrz
związany z oświatą,
 zbyt niska subwencja oświatowa,
 Zmieniające się przepisy dotyczące systemu
oświatowego w Polsce.
Obszar: KULTURA/SPORT/REKREACJA
Mocne strony













Słabe strony

Funkcjonowanie Ośrodka Kultury na terenie
Gminy,
Istniejące świetlice sołeckie,
Organizacja cyklicznych imprez o charakterze
kulturalno- rozrywkowym,
Możliwość wykorzystywania auli Gimnazjum dla
potrzeb kulturalno- rozrywkowych,
Dostępność terenów Zespołu Szkół Zawodowych
w Rokietnicy,
Istniejące obszary NATURA 2000 oraz bliskość 3
jezior,
Organizacja cyklicznych imprez sportowych (biegi
i rajdy rowerowe),
Funkcjonująca akademia bilardowa,
Funkcjonujące Centrum Tenisowe Sobota,
Wydawanie czasopisma gminnego "Rokickie
Wiadomości",
Sukcesy młodzieży w różnych dyscyplinach
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Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna, brak
ścieżek rowerowych,
Brak miejsc spotkań (m.in. świetlic wiejskich w
pozostałych sołectwach, miejsca spotkań dla
dzieci i młodzieży),
Mały dom kultury i biblioteka,
Zbyt mała liczba boisk i placów zabaw,
Niewystarczająca informacja o wydarzeniach
kulturalnych w Gminie,
Niski poziom rozwoju tzw. małej infrastruktur:
brak ścieżek rowerowych, chodników, ławek,
Słaba integracja Mieszkańców szczególnie
napływowych z rdzennymi Mieszkańcami,
Brak parków i miejsc rekreacyjnych (parków,
siłowni zewnętrznych),
Brak miejsc umożliwiających spędzanie czasu
wolnego dla młodzieży np. klubów, kawiarni,
Mała aktywność klubów i stowarzyszeń w
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sportowych
promujące
Gminę
poza
powiatem/województwem,
Dobrze wyposażona biblioteka,
Hala sportowo widowiskowo planowana do
oddania na początku 2014 r.,
Istniejące Uczniowskie Kluby Sportowe,
Aktywna działalność orkiestry dętej.













Szanse





Nowa perspektywa finansowa budżetu UE,
Pojawiające
się
plany
zagospodarowania
nieczynnej linii kolejowej dla celów rekreacyjnych
(ścieżki rowerowe),
Możliwość
wykorzystania
hali
sportowowidowiskowej do organizacji ogólnokrajowych
imprez sportowych.






zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
Niski stopień zainteresowania (słaba frekwencja)
wydarzeniami kulturalnymi,
Słabe wsparcie dla sołectw w organizacji
wydarzeń kulturalnych,
Preferencja niektórych klubów sportowych przy
podziale środków z budżetu Gminy (konkurs
ofert),
Niezagospodarowany teren za stacją BLISKA,
Brak infrastruktury w „Parku Rumpuciowym”,
Brak cyklicznych spotkań z kulturą (spotkania
autorskie, występy artystyczne),
Niewystarczająca liczba zadaszonych miejsc do
uprawiania sportu (w szczególności sal
gimnastycznych przy placówkach oświatowych),
Brak zrównoważonego rozwoju dyscyplin
sportowych w działających klubach,
Słabe
zainteresowanie
Mieszkańców
wydarzeniami w Gminie, przez co Gmina uzyskuje
status "sypialni Poznania".
Zagrożenia
Konkurencyjne oferty ze strony sąsiadujących
samorządów,
Rozwój Aglomeracji, który może przyczynić się do
poszukiwania przez wielu Mieszkańców form
spędzania wolnego czasu poza Gminą,
Ryzyko wykorzystania nowej
hali przez
zewnętrzne organizacje, co utrudni dostęp dla
Mieszkańców Gminy.

Źródło: Opra cowa ni e wła s ne
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Załącznik nr 4 – Raport z wyłożenia projektu Strategii
Rokietnica, 11.01.2014 r.

Wyniki wyłożenia Projektu dokumentu
Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014-2020 do konsultacji społecznych

W dniu 06.12.2013 r. po IV konsultacjach społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Gminy
Rokietnica na lata 2014-2020 został udostępniony do publicznej wiadomości projekt dokumentu
Strategia Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014-2020. Na okres miesiąca projekt dokumentu został
wyłożony do konsultacji społecznych. W dniach 06.12.2013 - 07.01.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy
Rokietnica i na stronie internetowej Gminy www.rokietnica.pl Mieszkańcy Gminy mogli się zapoznać
z treścią dokumentu i korzystając z przygotowanych formularzy złożyć w formie pisemnej bądź
mailowej swoje uwagi i komentarze.
W wymaganym terminie spłynęły dwie uwagi do Projektu Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica
na lata 2014-2020. Jedna z nich, w formie listu elektronicznego, wystosowana została przez pana
Rafała Karpińskiego, a drugą korzystając z formularza na stronie internetowej przesłał anonimowy
Mieszkaniec Gminy. Po terminie spłynęła również jedna uwaga wysłana poprzez formularz ze strony
internetowej.
Poniższa tabela prezentuje rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonych uwag wraz z komentarzem.
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Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gminy Rokietnica na lata 2014-2020 po konsultacjach społecznych dokumentu

1

Data
wpłynięcia
uwagi
19.12.2013

2

29.12.2013

Składający
uwagę

Tekst z projektu SRG

Anonimowo
(nadesłane
mailowo)

(nie dotyczy)

Mieszkaniec
Krzyszkowa

(nie dotyczy)

Treść uwagi/komentarza

Komentarz

Miejscowość: Krzyszkowo
Postulat : poprawa stanu dróg, budowa
chodnika w Krzyszkowie w kierunku od pętli
autobusowej do Traktu Napoleońskiego,
oświetlenie ulic w nowej części Krzyszkowa
od końca ul Głównej w kierunku Traktu
Napoleońskiego i ulic
Dąbrowskiego i następnych. Jak najszybciej.
Uzasadnienie: Nowa część Krzyszkowa
rozwija się w szybkim tempie, przybywa
rodzin z dziećmi, jeździ coraz więcej
samochodów, dlatego chodniki i oświetlenie
konieczne są ze względów bezpieczeństwa.
Oświetlonymi ulicami oraz chodnikiem
bezpieczniej dojdzie się na plac zabaw i na
pętlę autobusową.
Zapisy przedłożone w pkt 5.2 mają charakter
ogólny, które nie przedkładają się na realne
działania z podaniem terminów realizacji
niezbędnych
przedsięwzięć
dla
poszczególnych sołectw Gminy Rokietnica.

Uwaga nieuwzględniona w całości. Zaprojektowane
w Strategii działania starano się zapisać w ten
sposób, aby nie wymieniać z nazwy wszystkich
lokalizacji wymagających wsparcia. Postulat
dotyczący poprawy stanu dróg zawiera się w
zadaniu 3.1.1.2. a postulat dotyczący oświetlania
ulic mieści się w zadaniu 3.3.1.2.

Zapisy zawarte w pkt. 5.2 dotyczą działań i zadań
zmierzających do realizacji założonych w Strategii
celów. Obszarem interwencji jest cała Gmina. Aby
zaprojektować działania mające na celu poprawę
sytuacji społeczno-gospodarczej całej Gminy należy
je sformułować na tyle ogólnie, żeby można się
było odnieść do całego terenu Gminy, a nie tylko do
wymienionych z nazwy miejsc. Wyjątkiem są
działania, które przewidują interwencję w
określonej z góry lokalizacji, a której to efekty mają
być widoczne na terenie całej Gminy.
Terminy realizacji poszczególnych zadań i źródła ich
finansowania zawarte są w zapisach
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3

4

29.12.2013

29.12.2013

Mieszkaniec
Krzyszkowa

Mieszkaniec
Krzyszkowa

2.3.1. Ustawienie ławek w
"Parku Rumpuciowym",
Stworzenie w Gminie jednego,
dużego i nowoczesnego placu
zabaw dla dzieci, obok z
siłownią zewnętrzną i
sketeparkiem dla młodzieży

(brak wpisu)

Zapis deprecjonuje mieszkańców pozostałych
miejscowości. Pow inno się dążyć do
uzupełnienia przedmiotowej infrastruktury
we
wszystkich
miejscow ościach
bez
wskazywania
jednego,
dużego
i
nowoczesnego miejsca.

2.3.7. Budow a w Krzyszkowie na terenach
gminy:
Boisko wielofunkcyjne - boisko do gry w
koszykówkę , do gry w piłkę siatkow ą.
Powierzchnie boiska z każde j strony większe
o 1,0 m. 20,0m x 15,0m - nawierzchnia
poliuretanowa.
Boisko do gry w piłkę nożną -pole gry o wym.
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komplementarnym dokumentów Gminy Rokietnica:
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy oraz
Budżecie Gminy i to one, w trybie ciągłym
aktualizowane, wyznaczać będą terminy realizacji
poszczególnych zadań.
Uwaga nieuwzględniona. Zaprojektowane w
Strategii działania starano się zapisać w ten sposób,
aby nie wymieniać z nazwy wszystkich lokalizacji
wymagających wsparcia. Wyjątkiem są tego typu
inwestycje, których realizacja w określonej z góry
lokalizacji przynieść ma efekty i rezultaty
wpływające na sytuację społeczno-gospodarczą
całej Gminy. Takim zadaniem jest zadanie 2.3.1.
Zadanie to ma na celu stworzenie wyraźnego
ośrodka o określonym kryterium funkcjonalnym,
integrującego działalność społeczno-kulturalnorozrywkową całej Gminy. Realizacja inwestycji z
zakresu uzupełniania/doposażenia placów zabaw na
obszarze Gminy zawarte są już w zadaniu o
numerze 2.3.4. i 2.3.5.
Postanowiono dokonać zmiany sformułowania celu
2.3.5. brzmiącego dotychczas: Budowa boisk,
centrów sportowych, jako miejsc integracji i
poprawy zdrowia na Budowa i modernizacja boisk,
centrów sportowych i rekreacyjnych w
poszczególnych miejscowościach Gminy, jako
miejsc rekreacji i poprawy zdrowia.
Uwaga nieuwzględniona. Zaprojektowane w
Strategii działania starano się zapisać w ten sposób,
aby nie wymieniać z nazwy wszystkich lokalizacji
wymagających wsparcia. Realizacja inwestycji z
zakresu uzupełniania/doposażenia placów zabaw na
obszarze Gminy zawarte są już w zadaniu o
numerze 2.3.5.
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5

29.12.2013

Mieszkaniec
Krzyszkowa

6

29.12.2013

Mieszkaniec
Krzyszkowa

3.1.1.2. Budowa i przebudowa
dróg i ciągów pieszorowerowych wg przyjętych
kryteriów
- stopień zamieszkania,
- dostęp do miejsc
użyteczności publicznej,
- łączność z ciągami
komunikacyjnymi o znaczeniu
powiatowym, wojewódzkim i
krajowym,
- koszt na 1 mieszkańca,
- budowa dróg, które przy
najniższych nakładach
inwestycyjnych spowodują
najwyższy wzrost wartości
nieruchomości,
- możliwość pozyskania
środków zewnętrznych,
-liczba podmiotów
gospodarczych.
3.2.2.1. Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach
nieskanalizowanych

40,0m x 20,0 m - naw ierzchnia traw iasta z
pełną infrastrukturą techniczną.
Obiekty powinny być zabezpie czone siatką
min. 4m wysokości w tym odgradzające
boiska.
Siłownia zewnętrzna o wym. 20,0m x 15,0m.
Powyższe przedsięwzięcia powinny być
realizow ane
przy
wsparciu
funduszy
europejskich w ramach działania programu
Odnowa i rozwój wsi.
3.1.1.2. Budowa i przebudowa dróg i ciągów
pieszo-rowerowych wg przyjętych kryteriów
- stopień zamieszkania,
- dostęp do miejsc użyteczności publicznej,
- łączność z ciągami komunikacyjnymi o
znaczeniu powiatowym, wojewódzkim i
krajowym,
- poprawę bezpieczeństwa dla użytkowników
infrastruktury,
- koszt na 1 mieszkańca,
- budowa dróg, które przy najniższych
nakładach inwestycyjnych spowodują
najwyższy wzrost wartości nieruchomości,
- możliwość pozyskania środków
zewnętrznych,
- liczba podmiotów gospodarczych.

Postanowiono dokonać zmiany sformułowania celu
2.3.5. brzmiącego dotychczas: Budowa boisk,
centrów sportowych, jako miejsc integracji i
poprawy zdrowia na Budowa i modernizacja boisk,
centrów sportowych i rekreacyjnych w
poszczególnych miejscowościach Gminy, jako
miejsc rekreacji i poprawy zdrowia.

3.2.2.1.Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach nieskanalizowanych w tym:
miejscowość Krzyszkowo - przeprowadzić
rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej do
31 grudnia 2016r.

Uwaga nieuwzględniona. Zaprojektowane w
Strategii działania starano się zapisać w ten sposób,
aby nie wymieniać z nazwy wszystkich lokalizacji
wymagających wsparcia.
Doprecyzowanie terminu realizacji zadania nie jest
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Uwaga uwzględniona.
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7

8

29.12.2013

29.12.2013

Mieszkaniec
Krzyszkowa

Mieszkaniec
Krzyszkowa

3.2.2.3. Zwiększenie stopnia
partycypacji społecznej w
kwestii dotyczącej melioracji i
budowy kanalizacji

3.3.1.4. Oznakowanie osiedli
znakiem "strefa zamieszkania"
i
założenie
progów
spowalniających

9

29.12.2013

Mieszkaniec
Krzyszkowa

(brak wpisu)

10

29.12.2013

Mieszkaniec

4.2.2.3.

Wspieranie

działań

3.2.2.3. Zwiększenie stopnia wykorzystania
środków unijnych w kwestii dotyczącej
melioracji i budowy kanalizacji

3.3.1.4.Oznakowanie osiedli znakiem "strefa
zamieszkania"
i
założenie
progów
spowalniających.
Miejscowość Krzyszkowo ul. Koszycy –
oznakowanie poprzez ustawienie znaku
ograniczenia prędkości do 50km oraz
założenie progu spowalniającego.
Wymuszenie
na
PKP
modernizacji
nieczynnego przejazdu kolejowego na ul.
Koszycy.
4.1.2.5. Dofinansow anie działalności Rad
Sołeckich w celu ich uatrakcyjnienia

4.2.2.3. Wspieranie działań zmierzających do
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konieczne z uwagi na zdefiniowane z założenia ramy
czasowe dokumentu strategii (2014-2020).
Uwaga nieuwzględniona. Gmina stara się
pozyskiwać finansowanie zewnętrzne na realizację
zadań związanych z budową i modernizacją
infrastruktury technicznej. Celem zadania 3.2.2.3.
jest wzrost zaangażowania społeczności w proces
podejmowania działań związanych z melioracją i
budową kanalizacji, a nie zwiększenie stopnia
wykorzystania środków unijnych na realizację
działań melioracji i budowy kanalizacji.
Postanowiono dokonać zmiany sformułowania celu
3.2.2.3. brzmiącego dotychczas: Zwiększenie stopnia
partycypacji społecznej w kwestii dotyczącej
melioracji i budowy kanalizacji na2)Propagowanie
idei współrządzenia poprzez wzrost liczby inwestycji
melioracyjnych i kanalizacyjnych realizowanych w
partnerstwach publiczno-prywatnych.
Uwaga uwzględniona częściowo. Zaprojektowane w
Strategii działania starano się zapisać w ten sposób,
aby nie wymieniać z nazwy wszystkich lokalizacji
wymagających wsparcia. Poza tym zadanie to należy
do zadań realizowanych na bieżąco, a nie o
znaczeniu strategicznym.
Postanowiono dodać zadanie 3.3.1.10. Stała
współpraca z PKP w zakresie zmiany przeznaczenia
nieczynnej linii kolejowej Poznań – Międzychód.
Uwaga nieuwzględniona. Przedstawiona propozycja
mieści się w zadaniu 4.1.2.1. Ponadto w ramach
corocznego budżetu wydzielana jest pula środków
w postaci tzw. parafunduszu sołeckiego
umożliwiająca proponowanie działań przez Sołtysa i
Rady Sołeckie.
Uwaga nieuwzględniona. Zaprojektowane w
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Krzyszkowa

11

10.01.2014

Anonimowo
(nadesłane
mailowo)

zmierzających
uruchomienia
terenie Gminy
(nie dotyczy)

żłobków

do
na

uruchomienia żłobków na terenie Gminy w
tym uruchomienia żłobka w infr astrukturze
Rokietnickiego Ośrodka Sportu
miejscowość : Kiekrz
postulat :
1.Zdecydowanie powinno zostać poprawione
oświetlenie przy ul. Starzyńskiej, jak również
chodnik. Po nasadzeniach drzew przy tej ulicy
niewiele już ich zostało(co oznacza pieniądze
wyrzucone w błoto) Mieszkańcy, których ilość
rośnie z roku na rok (w tym matki z dziećmi,
wózkami) woleliby chodnik na całej długości
ulicy.
2.Utwardzenie dróg wewnętrznych, nie tylko
ich wyrównanie. Efekt- bez podsypania
gruzem etc. dziury i błoto jeszcze większe.
Uzasadnienie: z powodu otwarcia Traktu
Napoleońskiego oraz stałego wzrostu liczby
mieszkańców w okolicy obserwujemy większy
ruch samochodowy na ul. Starzyńskiej.
Z trasy tej korzystają coraz częściej dzieci i
młodzież jak również matki/rodziny z dziećmi
na spacerach. Szczególnie zimą, po
zapadnięciu zmierzchu widoczność jest słaba,
latarnie słabo oświetlają ulicę. Chodnik i
poprawa oświetlenia to kwestia
podstawowego bezpieczeństwa
mieszkańców, zdecydowany priorytet.
Sytuacja ta, jeśli nie zostanie rozwiązana,
zmieni się jeszcze na gorsze dla
pieszych, w momencie otwarcia dalszego
odcinku obwodnicy. Kierowcy lubią korzystać
z zjazdu w tym miejscu, a będzie ich znacznie
więcej.
Odbiorcy:
Przede wszystkim dzieci, młodzież (osoby
niepełnoletnie narażone na

109

Strategii działania starano się zapisać w ten sposób,
aby nie wymieniać z nazwy wszystkich lokalizacji
wymagających wsparcia.
Uwagi złożono po terminie. Pozostają bez
rozpatrzenia.
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niebezpieczeństwa drogowe, nie z ich winy
nawet, tylko wskutek braku podstawowej
infrastruktury!) jak i dorośli mieszkańcy. Przy
ul. Starzyńskiej nie ma nawet porządnego
pobocza. Drzewa, z kolei jak widać to
niepotrzebna inwestycja, bo 'poznikały' przed
nie którymi działkami.
Uwagi: Mieszkańcy płacą gminie podatki i nie
wymagają w zamian standardów zachodnich,
które są znacznie wyższe. Wymagają jednak
czegoś w zamian, minimum, a chodnik i
porządne oświetlenie to zupełnie
podstawowe potrzeby. O żadnym szaleństwie
nie ma tu mowy. Mamy nadzieję, że sprawa
zostanie jak najszybciej rozwiązana, najlepiej
przed oficjalnym otwarciem kolejnego
odcinka obwodnicy.

Sporządziła:
Agnieszka Mrozińska
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Załącznik nr 5 – Mapa inwestycji w Gminie Rokietnica w latach 2006-2013
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