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I. Obszar i czas realizacji Strategii Rozwoju Gminy Osiek Mały 

 

Strategia sporządzona została przez Władze Gminy wspólnie z jej mieszkańcami 

przy udziale zewnętrznych ekspertów z dziedziny planowania strategicznego 

służących radą i wsparciem merytorycznym. Strategia opiera się na najnowszej 

metodologii i standardach wykorzystywanych w strategicznym planowaniu rozwoju 

jednostek samorządu terytorialnego popularyzowanych przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego w ramach projektu ”Strategicznie dla Rozwoju”. Zastosowanie  

tej metodologii zapewnia nie tylko aktualne podejście do analiz, planowania, 

wnioskowania i budowy dokumentu, ale też wprowadza najlepsze praktyki 

wykorzystywane aktualnie na świecie w tych dziedzinach. 

Geograficzny zakres Strategii Rozwoju Gminy Osiek Mały na lata 2015-2020 

obejmuje cały obszar w granicach administracyjnych Gminy Osiek Mały. 

Okres objęty planowaniem wynosi 6 lat. Jest to czas krótszy niż standardowo 

przyjmowany okres dekady, ale decyzja o skróceniu tego okresu ma ważne 

przesłanki merytoryczne. Obserwowana w ostatnich latach w gospodarce światowej  

i krajowej niespotykana wcześniej skala zmienności i ryzyka pozwala zakładać,  

że  najbliższe 6 lat przyniesie istotne zmiany warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej. W warunkach gospodarki globalnej zmiany takie odczuwane będą  

w każdej jednostce, nawet stosunkowo niewielkiej. Ponadto zakończenie planowania 

na roku 2020 podyktowane jest zakresem czasowym dokumentów strategicznych 

wyższego rzędu, które mają duży wpływ na działalność Gmin w Polsce (Strategia 

Rozwoju Kraju do roku 2020, Europa 2020). Lata 2014-2020 to również czas 

kolejnego okresu budżetowego Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę fakt iż warunki 

prowadzenia działalności Gmin (szczególnie pozyskiwania środków unijnych) uległy 

istotnej zmianie w stosunku do okresu budżetowego 2007-2013, tak samo zakładać 

należy istotne zmiany po roku 2020. Autorzy Strategii pragną aby był to dokument 

faktycznie wykorzystywany, wbrew często spotykanym praktykom sporządzania 

takiegoż dokumentu dla celów pobocznych, luźno związanych z planowaniem 

długoterminowym. Aby zapewnić taką funkcję i żywotność przyjęte ramy czasowe 

muszą być realne. 
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Dokument Strategii składa się z kilku głównych części: diagnozy sytuacji społeczno – 

gospodarczej Gminy, analizy SWOT, założeń strategicznych wraz z systemem 

monitoringu. Diagnoza sytuacji społeczno – gospodarczej jest owocem wielu analiz 

mikro i makro gospodarczych, społecznych i środowiskowych z wykorzystaniem 

danych zbieranych przez Gminę, Główny Urząd Statystyczny oraz Eurostat. Wnioski 

wypływające z analiz pozwalają na identyfikację problemów oraz atutów Gminy, 

które zostały skonkretyzowane w tzw. Analizie SWOT (mocnych i słabych stron, 

szans i zagrożeń). Pełny obraz potencjału  

i problemów Gminy pozwolił na zarysowanie Wizji Gminy, czyli opisu pożądanego jej 

stanu w roku 2020. Aby Wizja mogła stać się rzeczywistością ustalono hierarchię 

celów służących jej realizacji: trzy cele strategiczne oraz szereg przypisanych im 

celów operacyjnych. Uszczegółowieniem celów operacyjnych są natomiast działania 

(zwane w innych metodologiach zadaniami). Aby planowanie długoterminowe 

zakotwiczyć w realiach należy regularnie badać postęp działań i wprowadzać 

korekty. Służy temu sprecyzowany w końcowej części dokumentu system 

monitoringu. 

Niniejszy dokument Strategii Rozwoju Gminy Osiek Mały na lata 2015-2020 jest 

owocem prac wielu osób ale przede wszystkim mieszkańców Gminy. Podjęto wiele 

starań aby dokument nie był stworzonym bez grono eksperckie, zewnętrznie 

narzuconym narzędziem. W takiej sytuacji trudno zaakceptować plany i cele jako 

swoje, co jest niezbędne przy skutecznym dążeniu do ich realizacji. Eksperci od 

początku tworzenia dokumentu byli wsparciem a nie zastępstwem jego wykonania. 

Wszelkie kluczowe elementy dokumentu dogłębnie, konsultowano z mieszkańcami  

i komentowano przez lokalny zespół. Przeprowadzone wśród mieszkańców badanie 

ankietowe przyniosło wiele nowych wniosków i pomysłów. Strategia Rozwoju Gminy 

Osiek Mały na lata 2015-2020 jest dokumentem mieszkańców Gminy. Jako taki 

powinien być powodem do dumy a każdy kto mieszka i pracuje w Gminie może 

osobiście przyczyniać się do jego realizacji. 
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II. Diagnoza sytuacji społeczno- gospodarczej Gminy 

3.1 Położenie i uwarunkowania administracyjne 

 

Gmina Osiek Mały jest gminą wiejską, położoną w województwie 

wielkopolskim, w środkowo-zachodniej części powiatu kolskiego, 

składającego się z 11 gmin. Powiat kolski jest najdalej na południowy wschód 

wysuniętą jednostką administracyjną od Poznania; przez jego granice 

przebiega magistrala kolejowa Poznań – Warszawa oraz międzynarodowa 

trasa samochodowa A-2 Paryż – Moskwa. Gmina Osiek Mały zajmuje obszar 

87,3 km2 i liczy 6 123 mieszkańców (stan na 31.12.2013 r.). Siedzibą władz 

gminy jest miejscowość Osiek Mały. 

Gmina podzielona jest na 23 sołectwa: Borecznia Wielka, Budki Nowe, 

Budki Stare, Budzisław Nowy, Budzisław Stary, Dęby Szlacheckie, Drzewce, 

Felicjanów, Lipiny, Łuczywno, Maciejewo, Młynek, Nowa Wieś, Osiek Mały, 

Osiek Mały-Kolonia, Osiek Wielki, Rosocha, Smólniki Osieckie, Smólniki 

Racięckie, Szarłatów, Trzebuchów, Witowo i Zielenie. 

Południowa część gminy Osiek Mały leży na Nizinie Wielkopolskiej 

(Kotlina Kolska), natomiast północne krańce wchodzą w skład Pojezierza 

Kujawskiego. Lasy stanowią zaledwie kilkanaście procent powierzchni. 

Krajobraz zdominowany jest przez pola uprawne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc.1 Województwo Wielkopolskie – żródło www.osp.org.pl     Ryc.2 Powiat Kolski – źródło www.ops.org.pl 

 

 

 

http://www.osp.org.pl/
http://www.ops.org.pl/
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Ryc.3 Układ komunikacyjny Gminy Osiek Mały - Źródło: www.google.pl 
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3.2. Historia 

Nazwa Osiek oznacza miejsce, gdzie była leśna warownia, gaj, polana, miejsce 

obronne w lesie, bronione pniami ściętych drzew, na szlaku, trakcie handlowym. 

Osiek, czyli zasiek był zatem umocnieniem obronnym wznoszonym ze ściętych 

drzew.  

Terytorium obecnej Gminy Osiek Mały w zdecydowanej większości od wczesnego 

średniowiecza związane było z Wielkopolską z wyodrębnioną w okresie pierwszych 

Piastów kasztelania lędzką. Obszar Gminy Osiek Mały wraz z kasztelanią lędzką, w 

XIII w., przechodziły kilkukrotnie z rąk książąt wielkopolskich (m.in. Bolesława 

Pobożnego) na rzecz książąt kujawskich (m.in. Kazimierza Konradowica). 

Ostatecznie ziemie te już od drugiej połowy XIII w. trwale złączone zostały z 

dzielnicą wielkopolską. Po reformie administracji państwowej w XIV w. i uformowaniu 

się województwa kaliskiego terytorium Gminy Osiek Mały znalazło się w granicach 

tegoż województwa, w powiecie konińskim. Taki układ administracyjny obowiązywał 

do końca okresu przedrozbiorowego. 

Osiek Mały jako gmina funkcjonuje od roku 1954. Wcześnie, to jest w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego i w okresie po zakończeniu II wojny światowej 

funkcjonowała tu gmina Budzisław. Zmiana nastąpiła w roku 1954, wraz z 

wprowadzeniem nowego systemu administracyjnego.  Gmina Osiek Mały pozostała 

na mapie administracyjnej Polski, także po roku 1975. Weszła ona wówczas w skład 

województwa konińskiego. 

Gmina Osiek Mały jest ostatnią gminą w powiecie kolskim, nie posiadającą jak dotąd 

własnego herbu. Żadna z miejscowości na terenie gminy, a w szczególności sam 

Osiek Mały nigdy nie posiadał praw miejskich,  nie posługiwał się zatem herbem. 
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3.3 Infrastruktura i Przestrzeń 

 

Drogi i komunikacja 

 

Na terenie Gminy Osiek Mały funkcjonuje rozwinięta sieć dróg gminnych.  

Łączna długość dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy wynosi 81600 

m. Przez gminę przebiega klika dróg powiatowych. Główna to droga łącząca 

Koło z Sompolnem. Przez Gminę Osiek Mały nie przebiegają żadne drogi krajowe. 

Korzystnym faktem z punktu widzenia rozwoju gminy jest bliskość (około 15 km) 

węzła autostradowego w Kole. 

Wszystkie miejscowości w Gminie Osiek Mały posiadają system oświetlenia 

głównych ulic. Infrastruktura oświetleniowa na terenie Gminy Osiek Mały podlega 

systematycznej rozbudowie o nowe odcinki. 

Przez gminę przebiega też linia kolejowa Warszawa Zachodnia - Poznań Główny, na 

trasie której znajduje się przystanek kolejowy Budki Nowe. 

 

Przemieszczanie się po terenie Gminy Osiek Mały możliwe jest  

za pośrednictwem komunikacji publicznej, funkcjonujące połączenie autobusowe są 

niewystarczające dla obsługi społeczności lokalnej. 

W Gminie Osiek Mały funkcjonuje odpowiednia infrastruktura umożliwiająca 

komunikację autobusową. Praktycznie w każdej miejscowości zlokalizowane są 

wiaty przystankowe. Mała infrastruktura powiązana z funkcjonowaniem transportu 

zbiorowego usytuowana jest wzdłuż dróg powiatowych i administrowana jest przez 

Urząd Gminy Osiek Mały. 
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Wodociągi i kanalizacja 

 

Cały obszar Gminy Osiek Mały posiada dostęp do sieci wodociągowej. Łączna 

długość sieci wodociągowej w 2014 roku wyniosła 119,95 km. Ogółem z ujęć wody 

pobrane jest i wprowadzone do sieci wodociągowej 191 348 m³/rocznie poprzez 

1994 połączeń w budynkach mieszkalnych. 

Łączna długość czynnej sieci kanalizacyjnej w tym samym roku wynosiła 27,25 km. 

Do sieci kanalizacyjnej wprowadza się około 54 250. m³/rocznie poprzez 700 

połączeń z budynkami mieszkalnymi. Sieć kanalizacyjna pokrywa obecnie około 42 

% gospodarstw domowych Gminy Osiek Mały. Trzy największe miejscowości gminy 

są w pełni skanalizowane, tj.: Dęby Szlacheckie, Osiek Mały, Osiek Wielki. Władze 

gminy planują w najbliższych latach skanalizowanie wsi Kanalizacja wsi: Osiek Mały-

Kolonia, Rosocha, Budzisław Stary i Budzisław Nowy. 

W ramach aglomeracji miejskiej miasta Koła planuje się w perspektywie do 2020 

roku budowę  kanalizacji dla miejscowości Młynek, Budki Stare i Budki Nowe.  

 

Na terenie gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków typu Lemna o 

przepustowości 200m3 /dobę. W 2015r przewiduje się przebudowę istniejącej 

oczyszczalni ścieków, równocześnie prowadzone są rozmowy i konsultacje na temat 

dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

Energetyka i gazownictwo 

 

Cały obszar Gminy Osiek Mały podłączony jest do sieci energetycznej.  Władze 

gminy planują rozbudowę sieci punktów oświetleniowych przy nowo wybudowanych 

drogach w Osieku Wielkim, Osieku Małym i Dębach Szlacheckich. 

 

Przez teren Gminy przebiegają dwie sieci wysokiego napięcia każda po 220kV. W 

związku z tym, że gmina nie jest informowana o zamierzeniach inwestycyjnych 

spółek energetycznych trudno określić na tę chwilę czy i ewentualnie gdzie w 
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najbliższych latach nastąpią istotne inwestycje w infrastrukturę energetyczną na 

terenie gminy. 

 

Do sieci gazowej podłączona obecnie jest jedna miejscowość Osiek Wielki. Dalsza 

gazyfikacja terenu gminy uzależniona jest od uzasadnienia ekonomicznego budowy 

sieci i w dużej mierze nie zależy od decyzji władz Gminy Osiek Mały, a od operatora 

sieci i zainteresowanych mieszkańców gminy. 

 

Obecnie na terenie gminy w rozporoszony sposób zlokalizowane jest 8 turbin 

wiatrowych. W najbliższych latach prywatny inwestor planuje rozbudowę 

infrastrukturę farm wiatrowych. 

 

Gospodarka odpadami 

 

Za gospodarkę odpadami na terenie Gminy Osiek Mały odpowiada wyłoniony w 

postępowaniu przetargowym podmiot zewnętrzny. Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Osieku Małym. 

Gmina jest udziałowcem w budowanej spalarni odpadów w Koninie. Planowane 

uruchomienie spalarni powinno nastąpić do końca perspektywy 2020 roku.  

 

3.4 Kultura i dziedzictwo kulturowe 

 

W Gminie Osiek Mały nie funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury. Podmiotem 

zajmującym się krzewieniem kultury w gminie jest Gminna Biblioteka Publiczna w 

Osieku Małym z filiami w Dębach Szlacheckich i Osieku Wielkim. Dodatkowo 

działania biblioteki wspierane są działalnością Stowarzyszenia Kultury Regionalnej 

Zespól Ludowy „Osieczanki” oraz Stowarzyszenia „Tradycja-Kultura-Region-

Zatrzymać Czas”.  
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Działalność kulturalna prowadzona jest przy współpracy ze szkołami, OSP, Radą 

Młodych, organizacjami, takimi jak Koło Gospodyń Wiejskich czy Rady Sołeckie. 

Urząd Gminy wychodzi z inicjatywami kulturalnymi takimi jak coroczne dożynki, 

festyny rodzinne, zabawy okolicznościowe czy święto ludowe. 

Ofertę spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży kreują Urząd Gminy i 

placówki oświatowe. 

Na terenie gminy na dzień opracowania niniejszej strategii nie działały świetlice 

środowiskowe czy kluby seniora, co mocno ogranicza ofertę spędzania wolnego 

czasu przez seniorów. 

Na terenie gminy funkcjonują zespoły taneczne: Zespół Ludowy „Osieczanki” i 

Zespół Ludowy „Witowianki” oraz Orkiestra Dęta z Osieka Wielkiego. 

 

Stowarzyszenia działające na terenie gminy. 

l.p. Nazwa stowarzyszenia 

Siedziba i adres 

stowarzyszenia 

1. Stowarzyszenie Kultury Regionalnej Zespól Ludowy 

„Osieczanki” 

Osiek Wielki 127 

62-600 Koło 

2. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łuczywno Racięcice i 

okolic w Łuczywnie 

Łuczywno 4 

62-613 Osiek Mały 

3. Stowarzyszenie : Tradycja-Kultura-Region-Zatrzymać 

Czas 

Witowo 6 

62-613 Osiek Mały 

 

3.5 Gospodarka 

 

Według stanu na koniec 2013 roku w Gminie Osiek Mały zarejestrowane były 406 

podmioty gospodarcze z czego 10 to podmioty publiczne. 85,22% zarejestrowanych 

podmiotów stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Na 

terenie Gminy Osiek Mały dominują małe firmy. Branżami dominującymi są 

budownictwo, handel i przetwórstwo przemysłowe. W odniesieniu do ogólnej liczby 
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podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Gminie Osiek Mały większość to 

działalność usługowa, działalność handlowa, działalność produkcyjna i gastronomia. 

W posiadaniu Gminy Osiek Mały nie znajdują się tereny przeznaczone pod 

inwestycje. Z uwagi na to, że tylko część terenu Gminy Osiek Mały objęto Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego zależnie od potrzeb dokonuje się kolejnych 

opracowań odnoszących się do kolejnych obszarów gminy. 

 

W związku z okresem kryzysu i spowolnienia gospodarczego  w kraju w okresie kilku 

minionych lat Gmina Osiek Mały podnosiła minimalnie podatek od środków 

transportowych oraz podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców. 

Struktura działalności gospodarczej w 2013 roku w gminie z podziałem % wg Rejestru Regon 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKD 
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Do najważniejszych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Osiek Mały należą m.in.: 

Lp. Nazwa firmy Branża 

1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Segla” 

S.J Andrzej Baryła, Tadeusz Florczak 

 - przetwórstwo szkła 

2 Z.P.U.H”VALDI” Waldemar Marszewski 

Piekarnia-cukiernia 

 - piekarniczo-cukiernicza 

3        Artur Zawadzki „Nova Druk” 

Studio Grafiki-Drukarnia 

- drukarnia, poligrafia 

4 Galemba Wiesław Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo Handlowe „Galw-

Mięs” 

- przetwórstwo mięsa 

5 Olejnicki Zbigniew Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

„GAMA” 

- przetwórstwo owoców i warzyw 

 

3.6 Rynek pracy 

 

Bezrobocie jest jednym z najważniejszych problemów społeczno- gospodarczych 

naszego kraju posiadającym istotny wpływ na jakość życia lokalnej społeczności.  

W 2013 roku wskaźnik bezrobocia w Gminie Osiek Mały definiowany jako udział 

bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 

9,91%. Jest to wskaźnik niższy od średniego poziomu notowanego w tym czasie  

w kraju (13,4% na koniec 2013 roku) oraz niższy od poziomu bezrobocia w powiecie 

(16,2% na koniec 2013 roku)1.  

                                                           
1 GUS 
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Z końcem grudnia 2013 roku bez pracy w Gminie Osiek Mały pozostawało 386 osób  

z czego ponad 60,10% stanowiły kobiety.  

Bilans bezrobocia w Gminie na dzień 31.12.2013 r. 

Wyszczegó

lnienie 

Liczba bezrobotnych w końcu miesiąca oferty pracy 

zgłoszone w 

miesiącu 

sprawozdawczym 

Liczba 

mieszkańców ogółem kobiety 

do 25 

roku 

życia 

długotrwale 

bezrobotni 

Powiat  5553 3174 1464 3019 54 90 969 

gmina 386 232 134 184 0 6140 

Żródło: UG Osiek Mały 

Do głównych przyczyn bezrobocia na terenie Gminy Osiek Mały należą: 

1. płytki rynek pracy – relatywnie mała ilość miejsc pracy na terenie gminy, 

2. niski potencjał rozwojowy lokalnej przedsiębiorczości – mały kapitał 

rozwojowy, 

3. duży wskaźnik upadłości firm po pierwszym roku działalności – po 

zakończeniu finansowania działalności z funduszy Powiatowego Urzędu 

Pracy, 

4. niska aktywność i mobilność zawodowa, 

5. niskie kwalifikacje zawodowe kandydatów do pracy, 

6. kwalifikacje kandydatów do pracy niezgodne z zapotrzebowaniem rynku 

pracy. 

Pomoc bezrobotnym mieszkańcom gminy udzielana jest podobnie jak w innych 

gminach w kraju przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w głównej mierze 

poprzez wsparcie finansowe oraz pracę socjalną. 
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3.7 Demografia 

 

Na koniec 2013 roku Gminę Osiek Mały zamieszkiwały 6 123 osoby co stanowiło 

niecałe 6,75% populacji Powiatu Kolskiego. 

Aby w pełni zobrazować sytuację na terenie Gminy Osiek Mały, do analizy wzięto 

pod uwagę dane z ostatnich pięciu lat: od roku 2009 - 2013. W analizowanym 

okresie, liczba ludności utrzymuje się na mniej więcej podobnym poziomie: około 6 

tysięcy mieszkańców z tendencją przyrostową. 

Poniższy wykres przedstawia jak kształtowała się liczba ludności w Gminie Osiek 

Mały w latach 2009 - 2013. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie UG Osiek Mały. 

Liczba kobiet zamieszkujących Gminę Osiek Mały w 2013 roku wynosiła 3 103  

a mężczyzn 3 020. 
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Wybrane wskaźniki demograficzne dla Gminy Osiek Mały w latach 2010-2012 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło: UG Osiek Mały 

Analizując wskaźniki obciążenia demograficznego można zaobserwować, iż liczba 

ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym pozostaje 

wciąż na tym samym poziomie. Słabnąca dynamika przyrostu naturalnego jest 

zjawiskiem niepokojącym co do dalszych perspektyw rozwojowych czy kosztów 

utrzymania infrastruktury gminnej w tym oświatowej. Ten niekorzystny trend jest 

obserwowany  w całej Polsce, a działania władz centralnych skupiają się na budowie 

skutecznej polityki prorodzinnej. Władze gminy dostrzegając ten problem zamierzają 

korzystać z mechanizmów wspomnianej polityki prorodzinnej i aktywnie włączać się 

w przyszłe projekty krajowe. 

 

3.8 Edukacja i oświata 

Na infrastrukturę oświatową Gminy Osiek Mały w połowie 2014 roku składało się: 

 Zespól Szkół w Dębach Szlacheckich,  

 Szkoła Podstawowa w Budkach Nowych,  

 Szkoła Podstawowa w Drzewcach,  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba ludności 6048 6076 6116 6126 6123 

Liczba ludności w wieku 

produkcyjnym 

3809 3844 3878 3912 3894 

Przyrost naturalny na 1000 

osób 

5,8 4,67 6,66 0,16 -0,5 

Ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku 

produkcyjnym 

22,39 22,32 22,38 22,14 22,29 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku 

przedprodukcyjnym 

6,51 6,56 6,46 5,88 5,69 
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 Szkoła Podstawowa w Łuczywnie ,  

 Szkoła Podstawowa w Osieku Wielkim,  

 Przedszkole Samorządowe w Osieku Małym. 

Dla powyższych placówek organem prowadzącym jest gmina.  

 

Na terenie gminy działa ponadto Gimnazjum Publiczne w Łuczywnie prowadzone 

przez „Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łuczywno, Racięcice i okolic”, oraz od 

01.09.2014 r. Przedszkole Publiczne w Rososze prowadzone przez Familijny 

Poznań. 

Na koniec 2013 roku do szkół podstawowych w Gminie Osiek Mały uczęszczało 

łącznie 400 uczniów bez oddziałów „0”, 492 uczniów z „0” w Szkołach 

Podstawowych. W tym samym czasie w gimnazjum uczyły się 151 osoby. 

Współczynnik skolaryzacji netto2 dla szkół podstawowych wyniósł 91,06% (wzrost 

ok. 0,5% w stosunku do roku 2012). Ten sam wskaźnik dla szkolnictwa 

gimnazjalnego wyniósł 70,16% i spadł ok. 13,22% w stosunku do roku 2012.   

W placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy dzieci mają 

możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych 

przez nauczycieli w ramach godzin tzw. karcianych. Są to zarówno zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów tj. koła językowe, przyrodnicze, matematyczne, 

sportowe, muzyczne, jak również zajęcia wyrównawcze dla dzieci mających 

problemy z nauką. W ramach programów PO KL odbywały się również zajęcia 

wyrównawcze dla klas 1-3.  

W 2014 na terenie Gminy Osiek Mały powstała sieć szkieletowa Internetu 

szerokopasmowego realizowanego w ramach projektu unijnego Wielkopolska Sieć 

Szerokopasmowy. Dzięki temu mieszkańcy uzyskają dostęp do nowoczesnej i 

wydajnej infrastruktury zapewniającej wygodne korzystanie z zasobów internetu. 

 

                                                           
2 Relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia (w danej grupie 

wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi 
nauczania. 
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3.9 Ochrona zdrowia i opieka społeczna 

W Gminie Osiek Mały znajduje się 1 ośrodek podstawowej opieki zdrowotnej: 

 NZOZ „Osiek - Med” w Dębach Szlacheckich. 

Mieszkańcy Gminy Osiek Mały nie mają możliwości uzyskania pomocy 

specjalistycznej poza opieką stomatologiczną i pielęgniarką środowiskową w Dębach 

Szlacheckich. Najbliższe ośrodki znajdują się w Kole. W Dębach Szlacheckich 

funkcjonuje apteka obsługująca mieszkańców całej gminy – nie prowadzi 

działalności całodobowej, co stanowi istotną niedogodność dla mieszkańców gminy. 

Urząd Gminy Osiek Mały cyklicznie organizuje bądź wspomaga organizację badań 

profilaktycznych takich jak badanie piersi, PSA, badanie słuchu. Pomoc  

w organizacji opiera się głównie na udostępnieniu pomieszczeń, użyczeniu miejsca  

i bezpłatnego dostępu do energii elektrycznej firmom które wykonują tego typu 

badania w ramach kontraktów z NFZ.  

Pomoc społeczna w Gminie Osiek Mały świadczona jest przede wszystkim przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Systemem pomocy społecznej w 2013 roku 

objęto 3,5 % mieszkańców. Wskaźnik ten corocznie ulega zmniejszeniu, co należy 

traktować jako pozytywny sygnał zmian w sytuacji ekonomicznej rodzin na terenie 

gminy. 

Gospodarstwa domowe które skorzystały ze społecznej pomocy społecznej w 

latach 2009 – 2013  

Źródło: UG Osiek Mały 

 

Rok Liczba rodzin 

2009 289 

2010 265 

2011 224 

2012 227 

2013 216 
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Na dzień opracowania niniejszej strategii Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

posługiwał się aktualną strategią integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

na lata 2010 - 2015, którą przyjęto Uchwałą Nr 223/10 Rady Gminy Osiek Mały z 

dnia  29.09.2010 r. 

 

3.10 Sport 

 

Na terenie gminy funkcjonują boiska sportowe w Dębach Szlacheckich, w Osieku 

Wielkim, w Osieku Małym, w Łuczywnie, w Lipinach.  

W 2014r została zrealizowana budowa na tym terenie boiska wielofunkcyjnego o 

wymiarach 30,04x42,04m o powierzchni 1262m2 ( w tym jedno boisko do gry w piłkę 

ręczną, boisko do gry w piłkę nożną, dwa boiska do gry w koszykówkę, dwa boiska 

do gry w siatkówkę, jedno boisko do gry w tenisa ziemnego, bieżnia ceglana).  

Na terenie Gminy Osiek Mały każda szkoła posiada zaplecze sportowe tj. salę 

gimnastyczną( w większości są to sale zastępcze, jedynie w Zespole Szkół w 

Dębach jest sala pełnowymiarowa. 

Mecze sportowe rozgrywane są w zależności od terminarzu Klubów Sportowych 

oraz na boiskach gminnych. 

W wyniku przeprowadzonego przeglądu boisk w 2012 roku władze gminy planują w 

najbliższym czasie poprawę infrastruktury boiska w Osieku Małym poprzez m.in. 

zabezpieczenie boiska siatką, przed niekontrolowanym wybiciem piłki na ulice, czy 

uzupełnienie desek na ławkach. 

Obecnie na terenie gminy funkcjonują 3 drużyny piłkarskie: Gminny Klub Sportowy 

GKS Osiek Wielki; Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łuczywno, Racięcice i okolic; 

Gminny Klub Sportowy Osiek Mały. Oprócz wspomnianych klubów funkcjonuje 

aktywnie Uczniowski Klub Sportowy w Dębach Szlacheckich. 
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3.11 Potencjał przyrodniczy i zabytki 

 

Dominującym elementem w krajobrazie Gminy Osiek Mały są tereny otwarte zajęte 

przede wszystkim przez pola uprawne. O ich pierwotnym charakterze można 

domyślać się na podstawie składu gatunkowego zakrzewień śródpolnych. Spotkać tu 

można głogi, róże, śliwy oraz wiele innych gatunków charakterystycznych dla 

zbiorowisk z kręgów sukcesyjnych żyznych lasów grądowych. W dolinie rzeki Warty 

dominowały siedliska łęgów wierzbowych i topolowych. Obecnie pozostałością po 

lasach są pojedyncze drzewa lub kępy wierzb i topól oraz zarośla budowane głównie 

przez wierzby i topole, porastające brzeg rzeki lub rozrzucone wśród łąk. Obecnie 

większość tych obszarów zajmują tereny otwarte, głównie łąki i wilgotne pastwiska. 

Teren gminy charakteryzuje się stosunkowo małą powierzchnią lasów oraz ubogą 

siecią wód powierzchniowych.  

 

Na terenie Gminy znajduje się fragment Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura  

2000 Dolina Środkowej Warty PLB300002, który został uznawany za ostoję ptaków 

o randze ogólnoświatowej. Ponadto znajdują się tutaj fragment Goplańsko-

Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz pomniki przyrody. Do obszarów 

cennych przyrodniczo zaliczają się również kompleksy leśne, doliny rzeczne, jezioro 

krajobrazowe i podworskie znajdujące się przy obiektach zabytkowych. Innym 

ważnym elementem biocenozy na omawianym obszarze są łąki i pastwiska.  

 

Całkowita powierzchnia gruntów leśnych na terenie Gminy Osiek Mały wg GUS 

(dane za 2011 r.) wynosi 1890,2 ha, z czego lasy zajmują ogółem 1866,9 ha. 

Wskaźnik lesistości w gminie jest na poziomie 21,4% i jest dużo wyższy niż dla 

powiatu, który wynosi 11,6%. Grunty leśne publiczne należące do Skarbu Państwa w 

większości (99,5 %) znajdują się w zarządzie Lasów Państwowych, pozostała część 

należy do zasobów Własności Rolnej SP.  

 

Na obszarze nadleśnictwa obserwuje się zanik powierzchniowej sieci wód. Związane 

jest to z istniejącymi kopalniami odkrywkowymi węgla brunatnego. Proces 

wydobywania węgla brunatnego wymaga odnowienia złóż węgla co powoduje 
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obniżenie poziomu wód podziemnych. Powstaje w ten sposób lej depresyjny, który 

wpływa na zmniejszenie zasobów wód podziemnych. 

 

Zieleń urządzona. 

W gminie występują obiekty, często zabytkowe, który nieodłącznie towarzyszą parki, 

zieleńce, pojedyncze drzewa i krzewy, skwery o dużej wartości zarówno estetycznej, 

jak i ekologicznej. Parki podworskie stanowią miejsce występowania wartościowych 

drzew lub ich zespołów oraz innej roślinności.  Na terenie Gminy znajdują się 

pochodzące z XIX w.: park podworski w m. Osiek Mały, pozostałości parku 

dworskiego w. w m. Trzebuchów, park krajobrazowy w m. Dęby Szlacheckie oraz 

pozostałości parku krajobrazowego w. m. Rosocha Kolonia.  

 
Źródło: Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osiek 

Mały na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020  

 

Na terenie gminy zachowały się cenne zabytki: 
 
 Osiek Mały 

 Zespół pałacowo-parkowy składający się z dworku murowanego z XIX 

w.(obecnie siedziba Urzędu Gminy) i parku 1,27 ha. 

 Dęby Szlacheckie 

 Kościół drewniany pw. NMP z 1756r.Obok świątyni dzwonnica drewniana 

z 1745r. Na cmentarzu stoi klasycystyczna kaplica cmentarna, murowana 

z I poł. XIX w., 

 Zespół dworski, który powstał prawdopodobnie w XIX w., 

 Drewniany wiatrak „Koźlak”. 

 Osiek Wielki 

 Neogotycki kościół wzniesiony w 1890r. Posiada bogatą polichromię, 

zabytkowy rzeźbiony konfesjonał z 1902r., chrzcielnicę z piaskowca z 

okresu baroku. Ołtarz główny z obrazem patrona zasłaniany obrazem 

Serca Jezusowego. 
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3.12 Analiza budżetu Gminy 

 

W roku 2013 dochody budżetowe Gminy Osiek Mały wyniosły 21.588.791,09 zł co 

stanowi 15,57% wzrost w stosunku do roku 2012. Na poniższym wykresie 

zestawiono dochody budżetowe Gminy w latach 2009 – 2013. 

Dochody budżetowe liczone w milinach złotych Gminy Osiek Mały w latach 2009-2013 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie UG Osiek Mały 

Stały trend wzrostowy w ostatnich latach jest zjawiskiem pozytywnym i wyróżnia 

Gminę Osiek Mały w jej grupie referencyjnej.  

W 2013 roku dochody własne stanowiły 50,14% ogółu dochodów budżetowych. 

 

Źródło: UG Osiek Mały 

Szczegółową strukturę dochodów budżetowych Gminy Osiek Mały według 

klasyfikacji budżetowej przedstawiono na wykresie poniżej. 
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Procentowa struktura dochodów budżetowych Gminy Osiek Mały wg Klasyfikacji Budżetowej w 2013 roku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL, GUS 
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W 2013 roku wydatki budżetowe osiągnęły poziom 17.504.501,92 zł i wzrosły o 

5,99% w stosunku do roku ubiegłego. Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się 

poziomu wydatków budżetowych w latach 2009-2013. 

 

Wydatki budżetowe liczone w milinach złotych Gminy Osiek Mały w latach 2009-2014. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie UG Osiek Mały 

 

Szczegółową strukturę wydatków budżetowych Gminy Osiek Mały według 

Klasyfikacji Budżetowej przedstawiono na poniższym wykresie. 
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Procentowa struktura wydatków budżetowych Gminy Osiek Mały w 2013 roku. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie UG Osiek Mały 
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Wydatki dotyczące oświaty i wychowania stanowią największą grupę wydatków 

budżetowych. W 2013 roku stanowiły 40,87% ogółu wydatków budżetowych. Po 

stronie dochodów wydatek ten znajduje odzwierciedlenie w znacznej subwencji 

oświatowej.  

W 2013 roku Gmina Osiek Mały zamknęła rok budżetowy nadwyżką w wysokości 

4.084.289,17 zł. 

 

Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi w Gminie Osiek Mały w latach 2011 – 

2013. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie UG Osiek Mały 

 

Analiza budżetu Gminy Osiek Mały pozwala ocenić kondycję finansową Gminy jako 

stabilną. Wysoki poziom nadwyżki budżetowej pozytywnie wyróżnia Gminę na tle 

regionu.  
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III. Analiza SWOT 

 

Analiza SWOT (skrót podchodzący z angielskiego Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats – czyli Silne Strony, Słabe Strony, Szanse i Zagrożenia) jest 

narzędziem diagnostyczno-prognostycznym, które umożliwia przegląd uwarunkowań 

wewnętrznych i zewnętrznych danego podmiotu.  Metodę tą wykorzystano w celu 

sprecyzowania aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie Osiek Mały oraz 

zdiagnozowania potencjalnych problemów w kluczowych obszarach. 

Opierając się na wnioskach wypływających z analizy społeczno - gospodarczej oraz 

spotkań warsztatowych przeprowadzonych w Gminie Osiek Mały wyodrębniono 

szereg czynników, które w dalszej kolejności przypisano jako szansa, zagrożenie, 

słaba strona lub mocna strona w jednym z trzech kluczowych obszarów rozwoju: 

 Gospodarka,  

 Infrastruktura techniczna, 

 Społeczeństwo. 

Na dalszym etapie prac przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców 

Gminy Osiek Mały w celu dalszego doprecyzowania wniosków SWOT. W 

konsekwencji, w każdym z obszarów kluczowych poszerzono lub skorygowano 

wewnętrzne czynniki pozytywne (silne strony) oraz negatywne (słabe strony) jak 

również zewnętrzne czynniki oddziałujące korzystnie na rozwój Gminy Osiek Mały 

(szanse) oraz niekorzystnie (zagrożenia). 
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WEWNĘTRZNE 

Mocne Strony Słabe strony 

Infrastruktura techniczna 

1. Praktycznie 100% terenu gminy 
zwodociągowane 

2. Praktycznie 100% terenu gminy 
zelektryfikowane  

3. Wszystkie drogi gminne posiadają 
nawierzchnię asfaltową  

4. Wszystkie miejscowości posiadają 
oświetlenie uliczne  

5. Przystanki wyposażone w wiaty  
6. Nowoczesne place zabaw w 9 

lokalizacjach 
7. Boisko wielofunkcyjne w Dębach 

Szlacheckich  
8. Nowoczesne i zmodernizowane 

budynki szkół 
9. Na terenie gminy funkcjonuje sieć 

szerokopasmowego internetu 
10. Aktywnie działająca gminna spółka 

wodna 

1. Ty
lko 3 największe miejscowości obejmujące 
40% ludności objęto skanalizowaniem  

2. D
uża część dróg gminnych wymaga remontów 
z racji rosnącego transportu ciężkiego  

3. Sł
abo rozwinięta infrastruktura ciągów pieszo – 
rowerowych i chodników 
 

Warunki rozwoju przemysłu, handlu i usług 

1. Dobrze rozbudowana sieć punktów 
handlowych i usługowych  

2. Duży udział produkcji rolniczej w 
gospodarce na terenie gminy 

3. Zarezerwowanie w planie 
zagospodarowanie przestrzennego 
terenów pokopalnianych pod rozwój 
funkcji całorocznej rekreacji 

1. Brak formalnej polityki rozwoju 
przedsiębiorczości na terenie gminy przez 
np. stosowanie zwolnień i ulg podatkowych  

2. Brak inwestorów zewnętrznych n terenie 

gminy  

 

 

Warunki rozwoju turystyki 

1. Atrakcyjne zabytki sakralne na terenie 
gminy 

2. Atrakcyjne dla mieszkańców gminy i 
ościennych miejscowości dożynki 
gminne 

1. Oczyszczalnia ścieków wymaga modernizacji  
2. Brak produktu regionalnego czy 

turystycznego  
3. Brak gospodarstw agroturystycznych  
4. Brak infrastruktury rekreacyjno – 

wypoczynkowej nad jeziorem w Łuczywnie i 
plaży piaszczystej  

Infrastruktura społeczna 
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1. Obecność zakładów produkcyjnych 
na terenie gminy dających 
zatrudnienie dla mieszkańców 
(produkcja szkła, żwirownia, 
piekarnia, drukarnia, dwie masarnie) 

2. Niższy poziom bezrobocia na terenie 
gminy (około 10%) od wskaźników 
krajowych czy powiatowych  

3. Zapewnienie dostępu do nauki 
dzieciom niepełnosprawnym na 
poziomie edukacji wczesnoszkolnej, 
podstawowej i gimnazjalnej 

4. Wysoki poziom infrastruktury szkół 
m.in. w zakresie nauki technik 
informatycznych 

1. Ni
ski poziom świadomości ekologicznej 
mieszkańców (np. palenie odpadów 
szkodliwych w celach grzewczych) 

2. Br
ak infrastruktury szkół w zakresie nauki 
języków obcych 

3. Br
ak nauczania (nieobowiązkowego) drugiego 
języka obcego w klasach 4 – 6 szkół 
podstawowych 

4. Sł
abo rozwinięte dojazdy autobusowe do Koła 

5. Ut
rzymująca się na stałym poziomie liczba osób 
pobierających zasiłki z GOPS 

Administrowanie gminą 

1. Zadowalająca sieć bibliotek i 
jednostek zajmujących się 
działalnością kulturalną  

2. Zadowalająca sieć placówek 
oświatowych  

3. Dobra dostępność do opieki 
przedszkolnej  

4. Dostęp dla dzieci i młodzieży do 
oferty klubów sportowych 

5. Dobra dostępność do podstawowej 
opieki zdrowotnej  

1. M
ało atrakcyjna oferta spędzania wolnego 
czasu dla mieszkańców 

2. Wi
elkość budynku gimnazjum wymusza pracę 
dwuzmianową i powoduje m.in. ograniczenia 
w dostępie do zajęć pozalekcyjnych  

3. D
uża część uczniów szkół podstawowych 
korzysta z szkół z poza gminy co powoduje 
istotny ubytek w finansach gminy 

4. Zb
yt słaba oferta zajęć pozalekcyjnych z racji 
dowozów uczniów systemem zamkniętym  

5. Br
ak strategii promocji  

6. Br
ak skutecznej i efektywnej współpracy 
międzygminnej  

7. Br
ak przynależności do Lokalnej Grupy 
Działania 

8. R
elatywnie niski poziom pozyskiwania środków 
finansowych zewnętrznych na rozwój gminy 

9. M
ałe zaangażowanie mieszkańców na rzecz 
działań integrujących lokalną społeczność 
 
 

ZEWNĘTRZNE 

Szanse Zagrożenia 
 

Infrastruktura techniczna 
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1. Dostępność do środków w ramach 
projektów finansowanych przez UE  

2. Wzrost poziomu segregacji odpadów 
na terenie gminy może spowodować 
spadek kosztów zagospodarowania 
odpadów 

3. Planowana rozbudowa kanalizacji 

1. Relatywnie stara sieć energetyczna  
2. Sieć gazowa obejmuje tylko Osiek Wielki z 

racji niechęci mieszkańców do kosztownych 
podłączeń czy eksploatacji  

3.  Niekorzystne oddziaływanie na środowisko, 
związane z eksploatacją KWB 

4. Słabo rozwinięta baza noclegowa 
5. Nowe zasady dostępu do środków UE w 

perspektywie 2014 – 2020 mogą zmniejszyć 
ich faktyczną dostępność dla gminy i 
podmiotów z jej terenu 

 
 

Warunki rozwoju przemysłu, handlu i usług 
 

1. Złoża węgla brunatnego i jego 
wydobycie przez kopalnię przez 6 lat 

2. Lokalizacja gminy w ciągach 
komunikacyjnych dróg krajowych  

3. Istniej możliwość zlokalizowania na 
terenie gminy instalacji odnawialnych 
źródeł energii 
 
 

1. Gmina nie posiada własnych terenów 
inwestycyjnych  

2. Koniec eksploatacji węgla brunatnego na 
terenie gminy ok. roku 2019. 

Warunki rozwoju turystyki 

1. P
lanowana ścieżka rowerowa na 
terenach dawnej sieci kolei 
wąskotorowej 

2. P
lanowany zbiornik wodny po 
rekultywacji i zagospodarowaniu 
terenów pokopalnianych   

3. C
zyste środowisko naturalne i obszary 
chronione prawnie  

4. O
koło 20% powierzchni gminy pokrytej 
terenami zalesionymi  

1. D
ziałalność zakładów produkcyjnych 
powodujących wzrost zagrożeń odorowych  

Administrowanie gminą 
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1. R
elatywnie dobry poziom 
bezpieczeństwa publicznego w tym 
niski wskaźnik zdarzeń 
komunikacyjnych  

2. O
becny budżet ma charakter 
rozwojowy  

3. P
lanowane inwestycje w zakresie 
rozbudowy i modernizacji 
infrastruktury gminnej  

1. Pr
zeciętne wyniku uzyskiwane w 
egzaminach przez uczniów z terenu 
gminy  

2. N
owe zadania przekazane do realizacji 
przez organy centralne powodują wzrost 
wydatków bieżących, co w dłuższej 
perspektywie wpływa niekorzystnie na 
bilans finansów w gminie 

3. Br
ak stabilnej polityki państwa w stosunku 
do gmin i zmienność przepisów 
prawnych, zbyt małe możliwości 
dysponowania środkami finansowymi 
wygospodarowanymi w gminie 

4. Ni
ewystarczająca rola samorządu 
powiatowego w wzmacnianiu rozwoju i 
promocji gmin 

Infrastruktura społeczna 

1. Dodatni przyrost naturalny z racji 
terenów pod budowę domów i z racji 
bliskości dużych ośrodków miejskich   

2. Młodzi mieszkańcy gminy w 
większości posiadają wyższe 
wykształcenie  

3. Utrzymujący się na stałym wysokim 
poziomie wskaźnik ludności w wieku 
produkcyjnym  

1. Niski wskaźnik uczestnictwa 
mieszkańców w nauczaniu ustawicznym, 
kursach zawodowych   

2. Powolny wzrost zjawisk patologii 
społecznej (alkoholizm, narkomania, przemoc 
w rodzinie itp.) wynikające z migracji 
zarobkowej i wzrastającego wskaźnika 
rozwodów  

3. Niski wskaźnik partycypacji społecznej 
(udziału w stowarzyszeniach, związkach, 
klubach czy kołach)  

 

Zdiagnozowane w wyniku analizy SWOT problemy stanowią punkt wyjścia do 

sformułowania założeń strategicznych oraz hierarchii celów i działań stanowiących 

odpowiedź na te problemy. 

 

 

 

Model strategiczny wynikający z analizy SWOT 
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Wnioski podsumowujące analizę SWOT 

 

Strategia konkurencyjna (maxi-maxi) 

Dotyczy organizacji wewnątrz której przeważają mocne strony, natomiast szanse w 

otoczeniu. Polega na silnej ekspansji i rozwoju, przy maksymalnym wykorzystaniu 

mocnych stron i szans.  

Według Krzysztofa Obłój (2007: 337-338) „strategia agresywna (maxi-maxi) polega 

na maksymalnym wykorzystaniu efekty synergii występującego między silnymi 

stronami organizacji i szansami generowanymi przez otoczenie. Jest to strategia 

silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju (…)”. 

Strategia agresywna obejmuje takie działania jak: wychwytywanie sposobności, 

wzmacnianie pozycji na rynku, przejmowanie organizacji o tym samym profilu, 

koncentrowanie zasobów na konkurencyjnych produktach. Jest to strategia 

wykorzystująca efekt synergii mocnych stron organizacji i szans pojawiających się w 

otoczeniu (Klasik 1993: 112). 
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Konsultacje społeczne 

 

W przyjętej metodologii tworzenia Strategii czynnik uspołecznienia gra niezwykle 

istotną rolę. Strategia w konsekwencji pisana jest de facto przez mieszkańców  

z pomocą ekspertów a nie odwrotnie. Wszystkie kluczowe wnioski i założenia, które 

znalazły się w Strategii były szeroko dyskutowane w czasie spotkań konsultacyjnych 

w Urzędzie Gminy. Poszczególne części Strategii były opiniowane przez 

wyznaczony w Gminie Osiek Mały zespół znający lokalne realia i wskazujący na 

realne potrzeby i problemy. Konsultacje społeczne w formie spotkań uzupełnione 

zostały o badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy Osiek 

Mały w drugim kwartale 2014 roku. Szczegółowy opis badania, wyniki i wnioski 

znajdują się w Załączniku 2 do niniejszej Strategii. 

 

IV. Założenia strategiczne / Wizja 

 

Wychodząc od analizy obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie Osiek 

Mały oraz zidentyfikowanych problemów podjęto próbę wyznaczenia kierunków 

strategicznego rozwoju Gminy Osiek Mały, pokazujących pożądany obraz sytuacji  

w Gminie w roku 2020. Wspólnie z Władzami i mieszkańcami sformułowano 

następującą Wizję Gminy Osiek Mały: 

„Gmina Osiek Mały w 2020 roku jest miejscem turystycznie atrakcyjnym do 

spędzania w aktywny sposób wolnego czasu, przyjaznym ekologicznie dla 

mieszkańców, zapewniającym warunki dla rozwoju, edukacji i pracy.” 

 

Aby deklarowana Wizja mogła stać się rzeczywistością potrzebne są równie 

ambitne, co realne cele uszczegółowiające zapisy Wizji. 
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Cele strategiczne 

 

Realizacja założeń strategicznych zawartych w Wizji oparta będzie na trzech celach 

strategicznych wyznaczonych na podstawie diagnozy sytuacji społeczno-

gospodarczej oraz wniosków z konsultacji społecznych.  

Cel strategiczny I 

 

 

 

Realizacja celu wpłynie na rozwój aktualnie szybko rosnącej w Gminie Osiek Mały 

branży mięsnej i przetwórstwa drewna oraz szkła, istotnej produkcji przemysłowej 

oraz umożliwi jednoczesne pobudzanie rozwoju innych branż dywersyfikując tym 

samym strukturę gospodarczą Gminy Osiek Mały. 

 

Cel strategiczny II 

 

 

Niezbędnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego 

Gminy Osiek Mały jest optymalna sieć dobrej jakości infrastruktury technicznej. 

Dobra infrastruktura warunkuje nie tylko rozwój gospodarczy, ale również wysoką 

jakość życia mieszkańców. Infrastruktura nie może być oderwana od przestrzeni. 

Jakoś jej projektowania i, w konsekwencji, zmian rzutuje w bardzo dużym stopniu na 

codzienność mieszkańców pomimo, iż często jest to nieuświadamiane. Dobrze 

zaprojektowana ulica, boisko sportowe czy plac publiczny będzie  nie tylko ważnym 

miejscem spotkań i zacieśniania więzów wśród mieszkańców, ale wpłynie też na 

zwiększenie bezpieczeństwa. Czas dojazdu do pracy, dobra architektura, czyste 

Stabilny rozwój strategicznych branż gospodarczych Gminy 

Osiek Mały. 

 

Tworzenie wysokiej jakości przestrzeni i infrastruktury. 
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środowisko to tylko kilka przykładów niezwykle istotnych czynników warunkujących 

jakość życia wynikających bezpośrednio z infrastruktury i przestrzeni w Gminie 

Osiek Mały. 

 

Cel strategiczny III 

 

 

Zidentyfikowane w analizie SWOT czynniki społeczne oceniono relatywnie wysoko 

na dalszym etapie analizy wpływu. Wynika to z faktu, iż czynniki społeczne, pomimo 

że trudniej mierzalne niż np. długość wybudowanych dróg, mogą mieć równie 

znaczny jeśli nie większy wpływ na rozwój Gminy Osiek Mały w długim terminie. 

Wykształceni, zdrowi ludzie gotowi do budowania zdrowych relacji społecznych, 

owocujących dobrą aktywnością tworzą niezwykle istotny grunt pod rozwój 

gospodarczy. Na takim właśnie gruncie rodzi się przedsiębiorczość i innowacyjny 

biznes. 

Przedstawione powyżej cele strategiczne realizowane będą poprzez szereg 

powiązanych z nimi celów operacyjnych. Celom operacyjnym przypisano natomiast 

szereg działań planowanych w Gminie Osiek Mały do realizacji w ciągu najbliższych 

lat. 

 

Cele operacyjne i działania 

 

Cele operacyjne, będące niejako konkretyzacją celów strategicznych, 

przedstawiają bardziej szczegółowo kierunki rozwoju Gminy Osiek Mały w 

najbliższych latach a realizowane są poprzez konkretne działania. Według przyjętej 

metodologii, projektując działania wzięto pod uwagę fakt dużej zmienności i 

nieprzewidywalności zjawisk społeczno - gospodarczych. W konsekwencji 

świadomie powstrzymano się od precyzowania wartości mierzalnych (jak kilometry 

dróg, wybudowanej kanalizacji etc.).  

Stały wzrost jakości kapitału ludzkiego i społecznego. 
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Za główne źródła finansowania działań powiązanych z celami operacyjnymi 

uznano środki własne gminy oraz środki pochodzące z zewnętrznego finansowania, 

w tym pochodzące z Programów Operacyjnych realizowanych w Unii Europejskiej. 

Szczegółowe zasady finansowania zadań określają m.in. takie dokumenty 

planistyczne w gminie, jak coroczny budżet gminy i wieloletnia prognoza finansowa. 

Dodatkowymi dokumentami opisującymi mechanizmy finansowania zadań są 

dokumenty towarzyszące procesowi zewnętrznego dofinansowania i ustalone w 

konkretnych projektach.  

Daty realizacji poszczególnych działań określa komitet Monitorujący 

każdego roku w sierpniu dokonując analizy założeń strategicznych i możliwości 

sfinansowania działań przez gminę w całości ze środków własnych lub w części z 

uwzględnieniem finansowania zewnętrznego. 

 

W poniższej tabeli zestawiono pełną strukturę celów operacyjnych wraz  

z towarzyszącymi im działaniami w podziale na każdy z trzech celów strategicznych.
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Cel Strategiczny I Stabilny rozwój strategicznych branż gospodarczych Gminy Osiek Mały. 

Cele Działanie 

Cel Operacyjny 1. Modernizacja  

i przyspieszenie rozwoju sektora przetwórczego 

wszystkich branż  

1.1 Wyznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

terenów przewidzianych do uzbrojenia w infrastrukturę i ich uzrojenie, tj. drogi dojazdowe, 

wodociągi, instalacje kanalizacyjne, sieć energetyczną  

1.2 Utworzenie gminnego targowiska  

1.3 Wspieranie sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolniczych poprzez edukację i 

szkolenia  

Cel Operacyjny 2. Wzmocnienie znaczenia branży 

turystycznej w strukturze gospodarczej Gminy 

Osiek Mały 

 

 

 

 

 

1.1 Wyznaczenie nowych i utrzymanie istniejących szlaków turystyki pieszej i rowerowej 

1.2 Opracowanie strategii promocji regionu w tym sformułowanie polityki informacyjnej oraz 

ustalenie produktu turystycznego  
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Cel Strategiczny II Tworzenie wysokiej jakości przestrzeni i infrastruktury. 

Cele operacyjne Działania 

Cel Operacyjny 1. Poprawa jakości infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej Gminy Osiek Mały 

1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Osiek Mały-Kolonia, Rosocha, Budzisław Stary i 

Budzisław Nowy, wsi Młynek, wsi Budki Nowa i Budki Stare. 

1.2 Budowa oczyszczalni ścieków w Osieku Małym 

1.3 Wspieranie na pozostałych terenach budowy indywidualnych systemów oczyszczania 

ścieków, tzw. przydomowych oczyszczalni ścieków przez dotowanie z budżetu gminy oraz 

budowę z wykorzystaniem środków UE 

1.4 Modernizacja sieci wodociągowej w celu poprawy jakości zaopatrzenia w wodę w 

szczególności na końcówkach sieci w celu zmniejszenia uciążliwości zwiazanych z awariami  

1.5 Wymiana istniejącej sieci wodciągowej wykonanej z azbestu w Osieku Wielkim 

 

Cel Operacyjny 2. Rozbudowa i poprawa jakości 

infrastruktury społecznej w Gminie Osiek Mały 

 
1.1 Budowa Gimnazjum w Osieku Małym 

1.2 Budowa boiska trawiastego w Osieku Wielkim 

1.3 Utrzymanie melioracji szczegółowej w tym wspieranie działania spółki wodnej  

1.4 Współpraca z Samorządem Województwa Wielkopolskiego  i Powiatu Kolskiego w celu 



40 

 

poprawy jakości dróg zarządzanych przez te jednostki  

1.5 Oświetlenie nowo wybudowanych dróg w Osieku Wielkim, Osieku Małym i  

Dębach Szlacheckich 

1.6 Remonty kapitalne dróg asfaltowych wybudowanych 15-20 lat temu  

1.7 Przebudowa dróg gminnych o znaczniu lokalnym – stworzenie dojazdu do przysiółków w 

poszczególnych miejscowościach  

1.8 Bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z funkcjonowaniem przystanków komunikacji 

zbiorowej i szkolnej 

Cel Operacyjny 3. Poprawa stanu środowiska 

naturalnego i przestrzeni do życia 

1.1 Ochrona istniejącej zieleni i kontynuacja nasadzeń drzew i krzewów 

1.2 Wdrożenie zasady planowania budżetu gminy z wykrzystaniem mechanizmów partycypacji 

społecznej (budżet obywatelski i/lub fundusz sołecki) 

1.3 Budowa nowych i rozudowa istniejących placów zabaw i/lub siłowni na świeżym powietrzu 

m.in. w ramach budżetów obywatelskich lub funduszy sołeckich  

1.4 Wpieranie wykorzystania energatyki źródeł odnawialnych szczególnie z wykorzystaniem 

fotowoltaiki, lokalnych źródeł energii (drewno, słoma, biogaz) z równoczesnym 

ograniczeniem udziału farm wiatrowych w ogólnej puli uzyskiwanej energii 

1.5 Realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy w tym dofinansowanie usuwania 

azbestu przez mieszkańców gminy 
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Cel Strategiczny III Stały wzrost, jakości kapitału ludzkiego i społecznego. 

Cele operacyjne Działania 

Cel Operacyjny 1.  Wspieranie aktywności 

kulturalnej i sportowej mieszkańców gminy  

1.1 Poprawa oferty spędzania wolnego czasu dla różnych grup wiekowych mieszkańców gminy 

poprzez aktwizację sołectw m.in. w celu popraw partycypacji w życie gminy 

1.2 Rozwój i wspieranie finansowe przez gminę zajęć pozalekcyjnych realizowanych w 

placówkach oświatowych  

 

Cel Operacyjny 2. Budowa w zrównoważony 

sposób kapitału społecznego w Gminie Osiek Mały 

1.1 Zadania określono w ramach Strategii Rozwiazywanie Probemów Społecznych na lata 2010 – 

2015  

1.2 Zapobieganie wykluczeniu społecznemu w tym cyfrowemu poprzez szkolenia grup 

zagrożonych wykluczeniem. 
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System monitoringu i ewaluacji 

 

Rzetelny monitoring założonych celów strategicznych i operacyjnych jest warunkiem 

niezbędnym skutecznej realizacji założeń Strategii i w konsekwencji osiągnięcia 

sformułowanej na wcześniejszym etapie Wizji Gminy.  System monitoringu realizacji 

Strategii opiera się na dwóch filarach: 

- pomiar postępu realizacji konkretnych celów z wykorzystaniem wybranych 

wskaźników, 

- raportowanie oraz działania korygujące. 

Pierwszy z filarów powinien być realizowany poprzez  regularne badania  podczas 

których powołany Komitet Monitorujący (złożony z osób, które były aktywne przy 

tworzeniu Strategii) oszacuje wartość poszczególnych wskaźników dla każdego z 

celów. Badanie dokonywane przez Komitet Monitorujący w sierpniu każdego 

kolejnego roku określa te zadania powiązane z celami operacyjnymi, które zostaną 

uwzględnione w corocznym projekcie budżetu gminy. W lutym każdego roku Komitet 

dokonuje oceny realizacji zadań z wykorzystaniem następujących wskaźników: 

Cele Operacyjne Mierniki/Wskaźniki 

Cel Strategiczny I Stabilny rozwój strategicznych branż gospodarczych Gminy 

Osiek Mały. 

Cel Operacyjny 1. 

Modernizacja  

i przyspieszenie 

rozwoju sektora 

przetwórczego 

wszystkich branż 

 Procent uzbrojonych terenów w roku do ogólnej 

powierzchni terenów uzbrojonych  

 Liczba uczestników szkoleń z zakresu sprzedaży 

bezpośredniej z gospodarstw rolnych  

 Liczba nowopowstałych podmiotów gospodarczych 

 Liczba nowozatrudnionych  

 Stopa bezrobocia skorygowany o migracje 

 Liczba aktywnych przedsiębiorstw  

 Średnie obroty przedsiębiorstwa  
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 Wskaźnik upadłości gospodarczej przedsiębiorstw 

Cel Operacyjny 2. 

Wzmocnienie znaczenia 

branży turystycznej w 

strukturze gospodarczej 

Gminy Osiek Mały 

 

 Liczba kilometrów wybudowanych ścieżek 

rowerowych 

 Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej 

 Liczba turystów 

 Liczba noclegów 

 Udział turystów odwiedzających Gminę po raz 

pierwszy w liczbie turystów ogółem 

 Średnia długość pobytu turysty w Gminie 

Cel Strategiczny II Tworzenie wysokiej jakości przestrzeni i infrastruktury. 

Cel Operacyjny 1. 

Poprawa jakości 

infrastruktury wodno – 

kanalizacyjnej Gminy 

Osiek Mały  

 Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

wodno – kanalizacyjnej  

 Ilość kilometrów przebudowanych lub 

zmodernizowanych sieci wodociągowych  

 Liczba kilometrów zmodernizowanej sieci 

wodociągowej  

 Liczba zmodernizowanych przyłączy końcowych 

sieci wodociągowej  

 Procent powierzchni Gminy z dostępem do sieci 

kanalizacyjnej 

 Liczba dofinansowanych tzw. przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Cel Operacyjny 2. 

Rozbudowa i poprawa 

jakości infrastruktury 

społęcznej w Gminie 

Osiek Mały 

 Liczba kilometrów zmodernizowanych dróg 

gminnych 

 Liczba kilometrów nowo wybudowanych dróg 

 Liczba kilometrów zmodernizowanych chodników  

Cel Operacyjny 3. 

Poprawa stanu 

środowiska naturalnego 

 Procentowy udział nasadzeń do ogólnej 

powierzchni terenów zielonych w gminie 
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i przestrzeni do życia  Liczba nowopowstałych biogazowni 

 Liczba dofinansowanych instalacji fotowoltaicznych  

 Liczba szkoleń i udzielonych porad w zakresie 

gospodarki opartej na źródłach energii odnawialnej 

 Liczba zmodernizowanych kotłowni 

wykorzystujących lokalne źródła energii (drewno, 

słomę, biogaz) 

Cel Strategiczny III Stały wzrost, jakości kapitału ludzkiego i społecznego. 

Cel Operacyjny 1.  

Wspieranie aktywności 

kulturalnej i sportowej 

mieszkańców gminy 

 Liczba uczniów w szkołach przypadająca  

na 1 nauczyciela 

 Średnie wyniki uczniów z gminnych szkół na 

egzaminach  

 Nakłady na kulturę w budżecie gminy  

 Liczba osób i podmiotów zajmujących się kulturą 

 Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach 

kulturalnych 

Cel Operacyjny 2. 

Budowa w 

zrównoważony sposób 

kapitału społecznego w 

Gminie Osiek Mały 

 Mierniki określono w Strategii Rozwiązywanie 

Problemów społecznych na lata 2010 – 2015  

 Procent obszaru Gminy z dostępem do sieci 

Internetu szerokopasmowego 

 

 

Podsumowanie 

 

Przyjęta metodologia sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Osiek Mały na lata  

2015-2020 ma zapewnić, między innymi, iż będzie to wykorzystywane w praktyce 

narzędzie. Wszelkie działania podejmowane w Gminie Osiek Mały muszą wynikać  

z kierunków strategicznych nakreślonych w Strategii i odpowiadać na 

zidentyfikowane problemy. Warto pamiętać, że Strategia jest dokumentem 

planowania wyższego rzędu. Jako taka, powstrzymuje się od doprecyzowania jako 
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inwestycja, kiedy i jakim kosztem ma być realizowana. Funkcje takie spełniają 

dokumenty planistyczne niższego rzędu, które w Strategię powinny się wpisywać. 

Strategia natomiast precyzując problemy oraz cele jasno sugeruje jakie działania 

należy podejmować. Sama nie ma jednak mocy sprawczej zapewnienia właściwych 

decyzcji. Autorzy pragną podkreślić ten fakt dla wszystkich decydentów i pecjalistów, 

którzy będą korzystali z dokumentu przez najbliższe 6 lat. Warto jednak też pamiętać 

o tym mieszkańcom i przyszłym krytykom podejmowanych działań, iż w dużej mierze 

to od nich zależy jak będą one wykonywane. 

V Zgodność z dokumentami programowymi 

 

2.1 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 oraz Strategia 

Rozwoju Kraju 2020. 

 

Ze względu na czas obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Osiek Mały (lata  

2014 – 2020), odnosi się ona do dwóch następujących po sobie czasowo krajowych 

dokumentów programowych. Pierwszym z nich jest Narodowa Strategia Spójności 

na lata 2007-2013, w oparciu o którą zostały opracowane zgodnie  

z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO). Ze względu na dwuletni okres 

rozliczeniowy NSRO (do 2015 roku) jego zapisy wciąż pozostają punktem 

odniesienia dla realizacji Strategii Gminy Osiek Mały w jej początkowym etapie.  

Kolejnym obowiązującym dokumentem jest Strategia Rozwoju Kraju 2020 (SRK) 

przyjęta uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 roku. Stanowi ona 

odniesienie dla nowej generacji dokumentów strategicznych przygotowywanych  

w Polsce na potrzeby programowania środków Unii Europejskiej na lata 2014 – 

2020.  W nowym modelu administrowania dążącym do unifikowania dokumentacji 

nie występuje już dokument programowy taki jak Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia. Strategia Rozwoju Kraju tworzy więc zasadnicze ramy dla interwencji 

strukturalnej w Polsce, podejmowanej w ramach poszczególnych polityk 

europejskich w kolejnym okresie programowania 2014 – 2020.  
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Zadania zmierzające do poprawy sytuacji na terenie Gminy Osiek Mały określone  

w Strategii Rozwoju Gminy Osiek Mały na lata 2015 - 2020 są zgodne z powyższymi 

dokumentami. 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia zawierają analizę sytuacji społeczno-

gospodarczej Polski i jej regionów w perspektywie kolejnych lat. Dokument ten 

przedstawia najważniejsze wyzwania dla kraju oraz określa cele zmierzające do 

osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej z krajami i regionami 

Wspólnoty, prezentuje alokację środków finansowych na poszczególne programy 

oraz ramy systemu realizacji. NSRO jest instrumentem odniesienia dla 

przygotowania programów operacyjnych, uwzględniając jednocześnie zapisy 

Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK) oraz Krajowego Programu Reform 

na lata 2005-2008, odpowiadającego na wyzwania zawarte w Strategii Lizbońskiej. 

Celem strategicznym NSRO dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu 

konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej 

wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej  

i przestrzennej. 

Celem głównym Strategii Rozwoju Kraju 2020 staje się wzmocnienie i wykorzystanie 

gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających 

szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. Działania 

strategiczne uwzględnione w SRK koncentrują się wokół trzech obszarów 

strategicznych: 

 Sprawne i efektywne państwo 

 Konkurencyjna gospodarka 

 Spójność społeczna i terytorialna 

Cele uwzględnione w Strategii Rozwoju Gminy Osiek Mały wpisują się w 

strategiczne cele rozwoju kraju.  

Cele operacyjne Strategii Rozwoju 

Gminy Osiek Mały 

Cele i obszary Strategii Rozwoju Kraju 

2020 
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Cel Strategiczny I  

Stabilny rozwój strategicznych branż 

gospodarczych Gminy. 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna 

gospodarka 

Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki; 

w szczególności:  

Cel II.2.3. Zwiększenie konkurencyjności  

i modernizacja sektora rolno-spożywczego 

Cel Strategiczny II  

Tworzenie wysokiej jakości 

przestrzeni i infrastruktury. 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna 

gospodarka 

Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania 

technologii cyfrowych 

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne  

i środowisko 

Cel II.7. Zwiększenie efektywności 

transportu 

Cel Strategiczny III  

Stały wzrost jakości kapitału 

ludzkiego i społecznego. 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna 

gospodarka 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego 

 

Obszar strategiczny III. Spójność 

społeczna  

i terytorialna 

Cel III.1. Integracja społeczna 

 

2.2 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. 

 

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku została przyjęta 

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 grudnia 2005 r.  

Jako cel generalny stawia ona „poprawę jakości przestrzeni województwa, systemu 

edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkującej wzrostem 

poziomu życia mieszkańców”. 
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Dla osiągnięcia celu generalnego, niezbędne jest osiągnięcie następujących celów 

strategicznych: 

1. Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku, 

2. Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych 

województwa, 

3. Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia, 

4. Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego. 

Określone w Strategii Rozwoju Gminy Osiek Mały na lata 2015 - 2020 zadania, 

pozostają zgodne z celami strategicznymi określonymi w Strategii Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku.  

Cele operacyjne Strategii Rozwoju 

Gminy Osiek Mały 

Cele strategiczne i operacyjne Strategii 

Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 

do 2020 roku 

Cel Strategiczny I  

Stabilny rozwój strategicznych branż 

gospodarczych Gminy. 

Cel strategiczny 1. Dostosowanie 

przestrzeni do wyzwań XXI wieku 

Cel operacyjny 1.4. Poprawa jakości 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej  

Cel operacyjny 1.5. Przygotowanie  

i racjonalne wykorzystanie terenów 

inwestycyjnych 

Cel strategiczny 2. Zwiększenie 

efektywności wykorzystania potencjałów 

rozwojowych województwa  

Cel operacyjny 2.1. Wzmocnienie 

gospodarstw rolnych oraz gospodarki 

żywnościowej  

Cel operacyjny 2.2. Wzrost 

konkurencyjności przedsiębiorstw 

Cel operacyjny 2.4. Zwiększenie udziału 



49 

 

usług turystycznych i rekreacji w 

gospodarce regionu 

Cel Strategiczny II  

Tworzenie wysokiej jakości 

przestrzeni i infrastruktury. 

Cel strategiczny 1. Dostosowanie 

przestrzeni do wyzwań XXI wieku 

Cel operacyjny 1.1. Poprawa stanu 

środowiska i racjonalne gospodarowanie 

zasobami przyrodniczymi 

Cel operacyjny 1.5. Przygotowanie i 

racjonalne wykorzystanie terenów 

inwestycyjnych 

Cel operacyjny 1.8. Restrukturyzacja 

obszarów o niewłaściwym potencjale 

rozwojowym 

Cel Strategiczny III  

Stały wzrost jakości kapitału 

ludzkiego i społecznego. 

Cel strategiczny 3. Wzrost kompetencji 

mieszkańców i promocja zatrudnienia 

Cel operacyjny 3.2. Poprawa jakości oraz 

wzrost różnorodności form kształcenia 

Cel strategiczny 4. Wzrost spójności i 

bezpieczeństwa społecznego 

Cel operacyjny 4.2. Poprawa warunków 

mieszkaniowych 

Cel operacyjny 4.7. Wzrost udziału sportu i 

rekreacji w życiu mieszkańców regionu 

 

 

VI. Załączniki 

 

Załącznik 1: Ankieta  

Załącznik 2: Raport z badania ankietowego 
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Załącznik nr 1: Ankieta 

Strategia Rozwoju Gminy Osiek Mały na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 
 
Szanowni Państwo 
W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Osiek Mały na 
lata 2015-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.  
Ma ona na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców Gminy na temat aktualnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Osiek Małym, szans oraz zagrożeń 
związanych z jego rozwojem.   
Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności  i skuteczności przyjętych 
w Strategii celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego 
opracowania. 
 
Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą 
prezentowane wyłącznie 
w formie zbiorczej. 
 
Prosimy o wpisanie znaku X w odpowiednie pola w poniższej tabeli. W przyjętej skali 1 
oznacza ocenę najniższą, natomiast 5 ocenę najwyższą. 
 

Społeczeństwo 

Pytanie 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 

Jak oceniasz poziom zaangażowania  
mieszkańców w sprawy społeczności 
lokalnej? 

      

Jak oceniasz poziom jakości pomocy 
społecznej w Gminie? 

      

Jak oceniasz dostępność do usług ochrony 
zdrowia w Gminie (podstawowa 
opieka medyczna, apteki, stomatolog)? 

      

Jaka jak oceniasz problem występowania w 
Gminie alkoholizmu?  
(1-bardzo mały, 2-mały, 3-średni,  4-duży, 5 -bardzo 
duży)? 

      

Jaka jak oceniasz problem występowania w 
Gminie narkomanii?  
(1-bardzo mały, 2-mały, 3-średni, 4-duży, 5 -bardzo 
duży)? 

      

Jaka jak oceniasz problem występowania w 
Gminie przemocy w rodzinie?  
(1-bardzo mały, 2-mały, 3-średni,  4-duży, 5 -bardzo 
duży)? 

      

Gospodarka 

Pytanie 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 

Jak oceniasz atrakcyjność inwestycyjną 
obszaru Gminy (cechy, dzięki którym jest 
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atrakcyjna dla inwestorów  
z zewnątrz)? 

Jak oceniasz możliwość uzyskania 
zatrudnienia na terenie Gminy? 
 

      

Jak oceniasz rolę działalności rolniczej na 
terenie Gminy w dalszej perspektywie 
rozwoju całości gminy?  
(1-bardzo mało istotna, 2- mało istotna, 3- obojętna dla 
rozwoju, 4- istotna dla rozwoju, 5-bardzo istotna dla 
rozwoju) 

      

Jak oceniasz warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej (udogodnienia 
i ulgi dla przedsiębiorców, dostęp do 
informacji na temat zakładania własnej 
działalności)? 

      

Jak oceniasz dostępność usług na terenie 
Gminy (handel, punkty usługowe)? 

      

Jak oceniasz działania promocyjne Gminy, 
mające na celu pozyskanie inwestorów / 
przedsiębiorców tworzących miejsca pracy? 

      

Środowisko i przestrzeń 

Pytanie 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 

Jak oceniasz estetykę swojej miejscowości?       

Jak oceniasz estetykę obiektów użyteczności 
publicznej (szkoły, urząd, świetlice, sala 
gimnastyczna, boiska, place zabaw itp.)? 

      

Jak oceniasz funkcjonalność obiektów 
użyteczności publicznej (szkoły, urząd, 
świetlice, sala gimnastyczna, boiska, place 
zabaw itp.)? 

      

Jak oceniasz czystość środowiska 
naturalnego na terenie Gminy?  

      

Jak oceniasz wpływ działalności zakładów 
przemysłowych i wytwórczych działających 
na terenie gminy na jakość środowiska 
naturalnego? 
 (1-bardzo niekorzystny, 2-niekorzystny, 3-obojętny,  
4-pozytywny, 5 -bardzo pozytywnych) 

      

Jak oceniasz efektywność zagospodarowania 
przestrzeni w Gminie (czy tereny są 
wykorzystywane optymalnie)?  

      

Infrastruktura techniczna 

Pytanie 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 

 
Jak oceniasz stan dróg w Gminie? 
 

      

Jak oceniasz małą infrastrukturę drogową  
w Gminie (ciągi pieszo-rowerowe, 
oświetlenie, przystanki, itp.)? 

      

Jak oceniasz infrastrukturę sportowo –
rekreacyjną w miejscu zamieszkania (boiska, 
place zabaw, salę sportową itp.)? 

      

Jak oceniasz infrastrukturę melioracji 
szczegółowej (rowy, sieć drenarska, 
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przepusty itp.)? 

Jak oceniasz komunikację zbiorową w 
Gminie (linie autobusowe itp.) ? 

      

Jak oceniasz system odbioru odpadów na 
terenie Gminy? 

      

Jak oceniasz poziom rozwoju sieci 
wodociągowej? 

      

Jak oceniasz poziom rozwoju sieci 
kanalizacyjnej? 

      

Jak oceniasz poziom rozwoju sieci gazowej? 
 

      

Jak oceniasz dostęp do Internetu w Twojej 
miejscowości? 

      

Turystyka i rekreacja 

Pytanie 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 

Jak oceniasz atrakcyjność turystyczną 
Gminy? (ilość i jakość zabytków, 

miejsc atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, stan 
środowiska naturalnego, obszary chronione) 

      

Jak oceniasz poziom bazy turystyczno-
wypoczynkowej (baza noclegowa, 

gastronomiczna, gospodarstwa agroturystyczne, itp.) 

      

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu 
na terenie Gminy dla dzieci? 

      

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu 
na terenie Gminy dla młodzieży? 

      

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu 
na terenie Gminy dla dorosłych? 

      

Jak oceniasz ofertę spędzania wolnego czasu 
na terenie Gminy dla seniorów? 

      

Jak oceniasz poziom rozwoju infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej  
(boiska, place zabaw, parki, ławeczki itp.)? 

      

Jak oceniasz działania promocyjne Gminy, 
mającą na celu pozyskanie potencjalnych 
turystów? 

      

Czy Twoim zdaniem ważne jest 
inwestowanie w rozwój turystyki? 
(1-bardzo mało ważne, 2-mało ważne, 3-średnioważne,  
4-ważne, 5 -bardzo ważne)? 

      

Kultura 

Pytanie 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 

Jak oceniasz jakość usług świadczonych przez 
obiekty kulturalne na terenie Gminy? 
(świetlice wiejskie, biblioteki, itp.) 

      

Jak oceniasz liczbę obiektów kulturalnych  
w Gminie? (świetlice, biblioteki, domy 
kultury, itp.)? 
(1-zbyt mało, 2-mało, 3-wystarczająco,  4-dużo, 5 -zbyt 
dużo)? 

      

Jak oceniasz jakość i różnorodność wydarzeń 
kulturalno – rozrywkowych odbywających 
się na terenie Gminy? 

      

Edukacja 

Pytanie 1 2 3 4 5 Uwagi/uzasadnienie 
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Jak oceniasz jakość edukacji przedszkolnej w 
Gminie?  

      

Jak oceniasz jakość edukacji w szkołach 
podstawowych w Gminie? 

      

Jak oceniasz jakość edukacji w gimnazjum w 
Gminie? 

      

Jak oceniasz ilość obiektów oświatowych  
w Gminie (przedszkola, szkoły)? 
(1-zbyt mało, 2-mało, 3-wystarczająco,  4-dużo, 5 -zbyt 
dużo)? 

      

 
 

2. Prosimy o zaznaczenie 3 aspektów, które są najpilniejsze do poprawy w Gminie Osiek Mały w 
najbliższym czasie 
 

o poprawa infrastruktury drogowej (chodników, dróg) 
o rozwój turystyki 
o rozwój sportu 
o rozwój kultury 
o budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 
o budowa i modernizacja świetlic wiejskich 
o zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 
o promocja Gminy 
o rozwój przedsiębiorczości/ ułatwienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej  
o ochrona środowiska 
o poprawa jakości obsługi medycznej 
o zmniejszenie bezrobocia 
o edukacja 
o poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 

3. Prosimy o zaznaczenie 3 mocnych stron Gminy Osiek Mały: 
 

o duża aktywność społeczna 

o niski poziom bezrobocia  

o korzystne położenie 

o dobry stan dróg 

o infrastruktura komunalna (wodociągi, kanalizacja) 

o ład urbanistyczny (uporządkowana zabudowa) 

o dobry dostęp do opieki medycznej 

o wystarczająca ilość miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych 

o istnienie podmiotów gospodarczych o silnej pozycji w regionie  

o czyste środowisko naturalne  

o wysokie walory środowiska naturalnego  

o wystarczająca ilość bibliotek i świetlic wiejskich 

o wysoka konkurencyjność usług na rynku lokalnym 

o duża ilość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 

o wysoki poziom edukacji  

o dostęp do dogodnych międzymiastowych połączeń komunikacyjnych (linie autobusowe, PKP) 

 
4. Prosimy o zaznaczenie 3 słabych stron Gminy Osiek Mały: 
 

o niska inicjatywa społeczna 
o wysoki poziom bezrobocia  
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o niekorzystne położenie 
o zły stan dróg 
o niewystarczająca infrastruktura komunalna (wodociągi, kanalizacja) 
o bałagan urbanistyczny (chaos w zabudowie) 
o słaby dostęp do opieki medycznej 
o zbyt mała ilość miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych 
o brak podmiotów gospodarczych o silnej pozycji w regionie  
o zanieczyszczenie środowiska naturalnego  
o niskie walory środowiska naturalnego  
o zbyt mała ilość bibliotek i świetlic wiejskich 
o niska konkurencyjność usług na rynku lokalnym 
o mała ilość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 
o niski poziom edukacji  
o brak dogodnych międzymiastowych połączeń komunikacyjnych (linie autobusowe, PKP) 

 
5. Prosimy o zaznaczenie 3 największych zagrożeń dla rozwoju Gminy Osiek Mały: 
 

o ograniczony dostęp do środków finansowych z Unii Europejskiej 

o brak udogodnień dla pokonywania barier w zakładaniu przedsiębiorczości  

o malejące dochody budżetu gminy 

o wysoki poziom zadłużenia gminy 

o nie posiadanie przez gminę terenów przeznaczonych bezpośrednio pod działalność 

inwestycyjną 

o niski przyrost naturalny 

o ucieczka ludzi młodych z obszarów wiejskich do większych miast 

o niskie walory środowiska naturalnego  

o malejąca inicjatywa społeczna 

o lokalizacja na terenie Gminy inwestycji realizowanych przez podmioty zewnętrzne  

o rozwój przemysłu wpływającego negatywnie na stan środowiska naturalnego 

o brak gospodarstw agroturystycznych i ekoturystycznych 

o brak obszarów pod inwestycje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

o niska świadomość ekologiczna mieszkańców w celu ochrony i wykorzystania walorów 

środowiska przyrodniczego na terenie Gminy 

o brak rozwoju małej przedsiębiorczości (handel, usługi) 
 

6. Proszę o zaznaczenie 3 szans rozwojowych dla obszaru Gminy Osiek Mały 

 
o dostęp do środków finansowych z Unii Europejskiej 
o udogodnienia dla pokonywania barier w zakładaniu przedsiębiorczości  
o wzrastające dochody budżetu gminy 
o niski poziom zadłużenia gminy 
o posiadanie przez gminę terenów przeznaczonych bezpośrednio pod działalność inwestycyjną 
o wysoki przyrost naturalny 
o osiedlanie się na terenie gminy nowych mieszkańców  
o wysokie walory środowiska naturalnego  
o rosnąca inicjatywa społeczna 
o lokalizacja na terenie Gminy inwestycji realizowanych przez podmioty zewnętrzne  
o rozwój tzw. czystego przemysłu (przemysł wysokiej technologii) nie wpływającego 

negatywnie na stan środowiska naturalnego 
o agroturystyka i ekoturystyka 
o przeznaczenie obszarów pod inwestycje w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego 
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o podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w celu ochrony i wykorzystania 
walorów środowiska przyrodniczego na terenie Gminy 

o rozwój małej przedsiębiorczości (handel, usługi) 
 

 
 
 
Metryczka 
 

Płeć: 
     kobieta     mężczyzna 
 

Wiek: 
      poniżej 25 lat   26-45 lat   46-60 lat  61 lat i więcej 
 
Zatrudnienie: 
      uczeń/student         rolnik  przedsiębiorca         osoba pracująca        osoba bezrobotna 
      inne (jakie?) ......................................... 
 
Czy jesteś mieszkańcem Gminy ..........? 
      TAK          NIE 

Serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie! 
 
 

 
 
 
Serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie! 

 

Załącznik 2: Raport z badania ankietowego 

 

Badanie ankietowe przeprowadzone w Gminie Osiek Mały w drugim kwartale 2014 

było jednym z elementów procesu konsultacji społecznych w ramach prac nad 

Strategią Rozwoju Gminy Osiek Mały na lata 2015-2020. Zadane pytania dotyczyły 

postrzegania przez mieszkańców obecnej sytaucji społeczno-gospodarczej  

w Gminie i zachodzących w tej dziedzienie zmian. Ankiety rozdano wśród 

mieszkańców Gminy za pośrednictwem szkół, Urzędu Gminy oraz prasy lokalnej. 

Zwrócone ankiety stanowią istotną statystycznie próbę na bazie, której wnioskowano 

w ramach prac nad kierunkami strategicznymi Gminy. 

Zdecydowaną większość ankietowanych stanowiły kobiety (151) oraz osoby młode, 

do 45 roku życia (147). 121 ankietowanych stanowiły osoby pracujące. Prawie 

wszyscy ankietowani pozostają również mieszkańcami Gminy (179). 
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Gospodarka 
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Środowisko i przestrzeń 
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Infrastruktura techniczna 
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Turystyka i rekreacja  
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Kultura  
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Edukacja 
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3 aspekty, które są najpilniejsze do poprawy w Gminie Osiek Mały w najbliższym czasie 

Obszary do poprawy Wskazania procentowe 

poprawa infrastruktury drogowej (chodników, 

dróg) 
69,23 

rozwój turystyki 12 

budowa kanalizacji sanitarnej oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków 
20 

budowa i modernizacja świetlic wiejskich 17,78 

zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 28,84 

promocja Gminy 12 

rozwój przedsiębiorczości/ ułatwienie 

zakładania i prowadzenia działalności 

19,71 
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gospodarczej  

ochrona środowiska 14,9 

poprawa jakości obsługi medycznej 57,21 

zmniejszenie bezrobocia 33,17 

edukacja 2,88 

poprawa bezpieczeństwa publicznego 4,8 

 

 

 

Najpoważniejsze problemy związane z jakością życia w Gminie Osiek Mały 

Problemy  Wskazania procentowe 

Bezrobocie  29,8 

Drogi, oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe 20,67 

Służba zdrowia 14,42 

Brak zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i 

młodzieży 
8,17 

Złe funkcjonowanie opieki społecznej  8,17 

Brak komunikacji z większymi miastami  8,17 

Trzy mocne strony Gminy Osiek Mały  
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Mocne strony Wskazania procentowe 

niskie bezrobocie 9,61 

korzystne położenie 36,53 

wysokie walory środowiska przyrodniczego 

(specyficzny mikroklimat) 
25,96 

wysoki poziom edukacji 24 

jakość infrastruktury 6,73 

podmioty gospodarcze o silnej pozycji w 

regionie 
8,17 

duży udział sektora prywatnego w gospodarce 12,5 

dobre połączenie komunikacyjne z większymi 

miastami (PKP, linie autobusowe) 
8,17 

 

Trzy najważniejsze słabe strony gminy Osiek Mały  

Słabe strony Wskazania procentowe 

niska inicjatywa społeczna 28,84 

zły stan dróg 62 

niewystarczająca infrastruktura komunalna 

(wodociągi, kanalizacja) 
13,46 

bałagan urbanistyczny (chaos w zabudowie) 3,36 

słaby dostęp do opieki medycznej 44,71 

zbyt mała ilość miejsc w przedszkolach i 

punktach przedszkolnych 
11,05 

zanieczyszczenie środowiska 16,34 

zbyt mała ilość bibliotek i świetlic wiejskich 13,46 
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niska konkurencyjność usług na rynku 

lokalnym 
9,61 

mała ilość zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 21,15 

 

Trzy najważniejsze zagrożenia dla rozwoju Gminy Osiek Mały  

Zagrożenia Wskazania procentowe 

bariery dla przedsiębiorczości  9,61 

trudności budżetowe 37,98 

niski przyrost naturalny 29,80 

ucieczka ludzi młodych z obszarów wiejskich 

do większych miast 
45,19 

degradacja środowiska naturalnego 9,13 

brak obszarów przeznaczonych bezpośrednio 

pod działalność inwestycyjną 
8,17 

brak inicjatywy społecznej 24,51 

słaba jakość infrastruktury drogowej (dróg, 

chodników) 
37,5 

lokalizacja na terenie Gminy inwestycji 

realizowanych przez podmioty zewnętrzne  
3,84 

 

Szanse rozwojowe dla Gminy Osiek Mały 

Zagrożenia Wskazania procentowe 

środki z Unii Europejskiej 64,9 

wysokie walory środowiska naturalnego  16,82 

rozwój tzw. czystego przemysłu (przemysł 

wysokiej technologii) nie wpływającego 

negatywnie 

15,38 
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na stan środowiska naturalnego 

agroturystyka i ekoturystyka 29,32 

przeznaczenie obszarów pod inwestycje w 

miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego 

15,38 

podnoszenie świadomości ekologicznej 

mieszkańców w celu ochrony i wykorzystania 

walorów środowiska przyrodniczego na 

terenie Gminy 

19,71 

rozwój małej przedsiębiorczości (handel, 

usługi) 
33,65 

 

 

 

 

Metryczka 

 

Płeć: 

168 - kobiet     39 - mężczyzna 

 

Wiek: 

7 osób - poniżej 25 lat   171 osób - 26-45 lat   25 osób - 46-60 lat  3 osoby - 61 lat i więcej 

 

Zatrudnienie: 

3 - uczeń/student        44 - rolnik  8 - przedsiębiorca         100 - osoba pracująca        41 - osoba 

bezrobotna 

1 - inne (jakie?) rencista 
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Czy jesteś mieszkańcem Gminy Osiek Mały? 

206      TAK   2          NIE 

 

Z powyżej zilustrowanych odpowiedzi można wnioskować, iż mieszkańcy oceniają 

sytuajcę społeczną relatywnie pozytywnie. Zdecydowana większość ankietowanych 

jako zadowalający ocenia poziom edukacji, poziom stanu środowiska naturalnego, 

jakości obiektów publicznych czy infrastruktury wodociągowej. Mieszkańcy 

pozytywnie oceniją ograniczoną skalę patologii społecznych – przy pewnych 

wskazaniach (27%) na problemy z alkoholizmem praktycznie brak uwag co do 

narkomanii czy istotnych odniesień do przemocy w rodzinie.  

Obszary, które wymagają popraw mimo relatywnie dobrego poziomu to dalsza 

moderniacja instalacji kanalizacyjnej na terenie gminy, wzrost zaangażowania 

społecznego czy poprawa jakości usług pomocy społecznej czy ośrodka zdrowia.  

Obszary wymagające zdecydowanej poprawy w opinii ankietowanych to w zakresie 

infrastruktury modernizacja dróg gminnych, infrastrutury drogowej, infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej czy poprawa stanu zmeliorowana gminy. W obszarze 

potrzeb społecznych ankietowani wskazywali na konieczność poprawy oferty 

spędzania wolnego czasu dla mieszkańćów gminy (niezależnie od grupy wiekowej), 

wypracowanie skutecznego modelu promowania gminy. Do istotnych problemów 

życia codziennego w gminie wskazano wątłą sieć połączeń autobusowych z 

najbliższymi miastami powiatowymi.  

Pewnym wskazaniem przy formułowaniu celów rozwojowych są opinie mieszkańców 

co do niskiej atrakcyjności gminy dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych czy 

prowadzenie działalności gospodarczej. Wiąże się to bezpośrednio z opiniami o 

płytkim rynku pracy, z małą ilością miejsc pracy i zagrożeniem bezrobociem. Opinie 

mieszkańców nie znajdują podstaw empirycznych w danych statystycznych, co 

może jednak świadczyć o potrzebie poprawy polityki informacyjnej władz gminy. 

  


