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Wstęp
Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin jest formalnym dokumentem, który określa strategiczne
kierunki rozwoju gminy na lata 2021-2027. Jest ona tworzona nie tylko dla władz samorządowych,
ale przede wszystkim dla mieszkańców. Strategia rozwoju to długookresowy plan działania,
określający strategiczne cele rozwoju i przyjmujący takie priorytety działania, które są niezbędne
dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. Jest ona komplementarna z innymi regulacjami
planistyczno-strategicznymi obowiązującymi w gminie, a także z dokumentami wyższego rzędu –
Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2030 roku, a także Krajową Strategią Rozwoju
Regionalnego 2030. Strategia będzie wyznaczała ramy dla planów i programów powstających w
gminie podczas jej obowiązywania. Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin została opracowana na
podstawie aktualnych dokumentów planistycznych, sprawozdań oraz danych statystycznych.
Diagnoza strategiczna została uzupełniona o analizę ankiet wypełnionych przez mieszkańców.
Ważnym źródłem informacji były spotkania konsultacyjne, w których uczestniczyli przedstawiciele
organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, seniorzy, osoby niepełnosprawne, młodzież oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.

1. Metodologia Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027
1.1. Wymogi prawne opracowania.
Strategia Rozwoju jest dokumentem, który w jasny sposób wskazuje kierunki, w jakich powinna
zmierzać gmina, aby zapewnić zrównoważony rozwój, a mieszkańcom poprawę jakości życia. Pod
pojęciem strategii rozwoju gminy należy rozumieć perspektywiczny plan, który określa strategiczne
cele rozwoju, wytycza kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych oraz wskazuje środki
finansowe i ich źródła niezbędne do realizacji przyjętych celów i zadań. Strategia zawiera zasady i
sposoby zarządzania rozwojem gminy w dłuższym horyzoncie określając działania, jakie należy podjąć,
aby gmina mogła funkcjonować i rozwijać się.
Podstawę prawną uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027 stanowi
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 21 kwietnia 2020 r., t. j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 713). Artykuł 18 tejże ustawy mówi, że do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy
m.in. uchwalanie programów gospodarczych i przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym
w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zgodnie z art. 10f ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym na radzie gminy spoczywa obowiązek określenia szczegółowego trybu sporządzenia projektu
strategii rozwoju gminy. Natomiast zwieńczeniem prac nad strategią jest podjęcie uchwały o jej
przyjęciu do realizacji.
13 listopada 2020 r. wszedł w życie nowy pakiet przepisów dotyczących polityki rozwoju –
ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja ta wprowadziła dla samorządu terytorialnego wiele zmian w obszarze planowania
strategicznego. Dotychczas strategie gminne opracowywano zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami
oraz przy zachowaniu spójności z wytycznymi dokumentów nadrzędnych. Aktualnie jednostki
samorządu terytorialnego mogą przygotowywać strategie, które będą instrumentami pozyskiwania
środków zewnętrznych, a jednocześnie pełnoprawnymi strategiami rozwoju, stanowiącymi element
zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju. Konieczne jest jednak zastosowanie procedury
rekomendowanej przez ustawodawcę.

1.2 Procedura formułowania Strategii Rozwoju
Nowelizacja określa sposób przygotowania strategii rekomendując model partycypacyjnoekspercki, w którym analizy statystyczne i strategiczne są wynikiem prac zewnętrznych specjalistów,
jednak ogromną rolę odgrywa konfrontacja założeń z oczekiwaniem społeczności lokalnej w postaci
szeroko zakrojonych konsultacji społecznych. Procedurę rozpoczyna uchwała rady gminy określająca
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szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb jej
konsultacji. Przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027, w związku z
powyższym, rozpoczęto od przyjęcia 30 grudnia 2020 roku Uchwały nr XXXV/279/20 Rady Miejskiej w
Sulęcinie w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii
Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027. Uchwała ta określa zadania i funkcje strategii, zasady jej
opracowania. Ponadto przedstawia szczegółowo tryb i harmonogram prac nad jej projektem, w którym
zaplanowano wszystkie niezbędne elementy, takie jak: wstępne konsultacje i analizy odnośnie zakresu
planowanego projektu strategii, prace analityczne, opracowanie projektu strategii, konsultacje i
opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027 – w tym z sąsiednimi gminami
i ich związkami, mieszkańcami gminy oraz właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki
wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Kolejnym krokiem jest ewaluacja
trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju.
Projekt strategii rozwoju gminy po konsultacjach i ewaluacji został przedłożony zarządowi
województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w
zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii
rozwoju województwa. Równolegle projekt strategii przesłano Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w celu wydania opinii o konieczności przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub jej braku.
Po zakończeniu całego procesu konsultacji, zebraniu uwag i opinii niezbędne jest
ustosunkowanie się do ich treści i ujęcie ich w treści strategii, bądź uzasadnienie odmowy.
Ostatnim etapem jest przyjęcie gotowej strategii uchwałą rady gminy.
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2. Wnioski z diagnozy
2.1 Informacje ogólne o gminie
Gmina Sulęcin jest gminą miejsko-wiejską położoną w północno-zachodniej części
województwa lubuskiego. Siedzibą Gminy jest miasto Sulęcin, będące jednocześnie siedzibą władz
powiatu sulęcińskiego. Graniczy z ośmioma gminami: Bledzew, Krzeszyce, Lubniewice, Lubrza, Łagów,
Międzyrzecz, Ośno Lubuskie, Torzym.
Obszar gminy zajmuje powierzchnię 320 km². Na jej terenie zlokalizowanych jest 17
miejscowości, w tym sołectwa: Brzeźno, Długoszyn, Drogomin, Grochowo, Małuszów, Miechów,
Ostrów, Rychlik, Trzebów, Trzemeszno Lubuskie, Tursk, Wielowieś, Zarzyń, Żubrów oraz miejscowość
nieposiadająca statusu sołectw: Wędrzyn, Długoszynek, Kolonia Glisno.
Korzystne uwarunkowania dla rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego gminy związane są z
jej umiejscowieniem. Gmina znajduje się na terenie atrakcyjnym turystycznie – jest znana z czystego
powietrza, malowniczych terenów, wysokiego stopnia zalesienia oraz jezior Pojezierza Lubuskiego. Jej
walorami są bez wątpienia sieć dróg rowerowych i szlaków turystycznych. Przez gminę Sulęcin
przebiega także międzynarodowy szlak rowerowy R1 i międzynarodowy szlak pieszy E11. Uwagę
przykuwa niezwykle urozmaicona rzeźba terenu, charakteryzująca się dużą ilością urokliwych
pagórków oraz dolin, występujących głównie na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego
„Uroczysko Lubniewsko” oraz Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego. Przyrodnicze atuty
gminy Sulęcin w połączeniu z jej korzystnym położeniem komunikacyjnym, w bezpośrednim
sąsiedztwie autostrady A2 i w niedalekiej odległości od trasy szybkiego ruchu S3, oraz blisko granicy z
Niemcami stanowią jej przewagę nad gminami podobnej wielkości. Gmina Sulęcin jest doskonałym
miejscem do rozwoju przedsiębiorstw branży turystycznej oraz z nią powiązanych, ale także przemysłu,
rolnictwa i przetwórstwa rolnego.

2.2 Demografia
Na koniec 2019 roku gminę Sulęcin zamieszkiwało 15 745 osób, w tym 7 973 kobiet i 7 772
mężczyzn. Samo miasto Sulęcin miało natomiast 10 096 mieszkańców, w tym 5 214 kobiet i 4 882
mężczyzn. Gęstość zaludnienia kształtowała się na poziomie 49 osób/km². Liczba mieszkańców
powiatu sulęcińskiego zmniejszała się w latach 2015-2019 i podobna tendencja miała także miejsce w
gminie Sulęcin.
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Tabela 1. Liczba ludności w powiecie sulęcińskim, w gminie Sulęcin oraz w mieście Sulęcin w latach
2015-2019.
Powiat
sulęciński
Gmina Sulęcin
Miasto Sulęcin

2015
35 596

2016
35 409

2017
35 351

2018
35 297

2019
35 193

16 023
10 231

15 947
10 203

15 912
10 168

15 814
10 157

15 745
10 096

Źródło: https://stat.gov.pl

Saldo migracji w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców w gminie Sulęcin w latach 2016-2019
wahało się pomiędzy -4,3 a -3,4. Brak jest zauważalnej tendencji wzrostowej lub spadkowej w badanym
okresie. Najniższe saldo migracji zanotowano w 2019 roku.
Negatywne tendencje związane z przyrostem naturalnym widoczne w większości gmin są także
udziałem gminy Sulęcin – w ostatnich latach odnotowano ujemny przyrost naturalny. W latach 20162019 wskaźnik ten systematycznie spadał.

Rysunek 1. Przyrost naturalny w gminie Sulęcin w latach 2016-2019.
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Źródło: https://stat.gov.pl

Biorąc pod uwagę strukturę wiekową mieszkańców gminy, zauważalna jest podobna tendencja
jak w większości gmin w Polsce – starzenie się społeczeństwa. W ostatnich latach liczba ludności w
wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wzrosła od 31 w 2016 roku do 35,6 w 2019
roku. W związku z powyższym wzrósł współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi z
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22,2 do 26,3. Taki stan rzeczy niesie za sobą długofalowe konsekwencje, polegające m.in. na
zmniejszeniu siły roboczej w gminie, spadku liczby osób aktywnych zawodowo, zwiększeniu
zapotrzebowania na usługi opiekuńcze oraz aktywizację dla grupy seniorów.
Współczynnik feminizacji w roku 2019 wynosił 103 kobiety/100 mężczyzn. Ważnym
wskaźnikiem, biorąc pod uwagę rozwój gminy, jest udział osób w wieku kreatywnym, czyli 25-34 lat,
do ludności ogółem. W gminie Sulęcin wynosi on 34,34%. Jest on dość wysoki, co pozwala na optymizm,
ponieważ wskazuje na wartościowe zasoby mieszkańców mogących w najbliższych latach stanowić
główną siłę napędową rozwoju ekonomicznego gminy.

2.3 Gospodarka i rynek pracy
W 2019 roku w gminie Sulęcin zarejestrowane w rejestrze REGON były 1 325 podmioty. Około
1 261 (95%) podmiotów zatrudniało od 0 do 9 osób. Między 10 a 49 osób zatrudniało 49
przedsiębiorstw, co stanowiło około 4% ogółu. Pozostały 1% to przedsiębiorstwa zatrudniające
powyżej 50 osób, w tym dwa zatrudniające powyżej 250 osób. Największymi pracodawcami w gminie
są: Maszoński Logistics, Molex, Gumoplast, Christianapol Meble Polska Sp. z o.o., Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen.
broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, JAN Sulęcin Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie
Sp. z o.o., Leks Sp. z o.o., Provincja Sp. z o.o., Celowy Związek Gmin CZG-12.
Liczba przedsiębiorstw na terenie gminy stale rośnie. Jest to trend porównywalny z sytuacją w
powiecie i województwie. Zaznaczyć jednak należy, że wskaźnik liczby podmiotów wpisanych do
rejestru REGON w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców jest niższy zarówno od średniej powiatu, jak i
województwa. W roku 2019 wspomniany wskaźnik dla gminy Sulęcin wynosił 84,2 podmiotów/1 tys.
mieszkańców, przy czym dla powiatu było to 86,9 podmiotów, a dla województwa 115,8 podmiotów.
Najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonuje w mieście Sulęcin – tutaj wspomniany wskaźnik
osiągnął w 2019 roku wartość wyższą niż w gminie ogółem i w powiecie: 98,9 podmiotów/1 tys.
mieszkańców.
Sulęcin słynie z otwartej polityki gospodarczo-promocyjnej, zapewnia dogodne możliwości
rozpoczęcia działalności gospodarczej. Infrastruktura na terenie gminy oraz dostępne tereny stwarzają
dobre warunki do inwestowania, a także do rozwoju już istniejących firm. Gmina Sulęcin dysponuje
terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi w obrębie dwóch stref:
•

Podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sulęcinie (ul. Lipowa),

•

Sulęcińskiej Strefy Przemysłowej w Długoszynie.
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Rysunek 2. Wskaźnik liczby podmiotów w gminie Sulęcin, powiecie sulęcińskim i województwie
lubuskim w latach 2016-2019.
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Analizując strukturę działalności podmiotów gospodarczych według podziału PKD (Polska
Klasyfikacja Działalności), najwięcej, bo blisko 26% podmiotów działa w sektorze budowlanym.
Niewiele mniej, bo 21% to podmioty z branż handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów
samochodowych. Opieka zdrowotna, transport oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
to branże stanowiące po około 7% pozostałych. W dalszej kolejności, po około 3%, plasują się branże:
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; działalność
finansowa i ubezpieczeniowa. Pozostałe sektory działalności nie przekraczają 20 podmiotów w danej
branży w ujęciu całej gminy.

Rysunek 3. Struktura działalności podmiotów gospodarczych w gminie Sulęcin.
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Rosnące zapotrzebowanie lokalnej gospodarki na pracowników przełożyło się na spadek
bezrobocia. Jest to trend zauważalny zarówno w skali powiatu, jak i województwa. Należy jednak
zwrócić uwagę na odmienny trend związany z rozbieżnością pomiędzy liczbą bezrobotnych kobiet i
mężczyzn: zarówno w województwie lubuskim, jak i w powiecie sulęcińskim tych pierwszych jest co
roku więcej. Odmienna sytuacja ma miejsce w gminie Sulęcin, gdzie w ostatnich latach większość
bezrobotnych stanowią mężczyźni. W 2019 roku na 149 mężczyzn nieposiadających zatrudnienia,
przypadło 146 kobiet.

Rysunek 4. Bezrobotni w gminie Sulęcin w latach 2016-2019.

Strona 13 z 81

Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027

300
250

247
230

200

173

160

157

175

150

146

149

100
50
0
2016

2017

2018

Kobiety

2019

Mężczyźni

Źródło: https://stat.gov.pl

2.4 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Mieszkańcy gminy Sulęcin w zakresie opieki zdrowotnej mogą korzystać z usług świadczonych
przez 6 podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. W ciągu ostatnich 5 lat liczba porad lekarskich,
których udzielono mieszkańcom systematycznie wzrastała – w 2019 roku wyniosła 156 tysięcy.
Świadczy to z jednej strony o coraz większej świadomości społeczeństwa i chęci dbania o zdrowie, ale
także jest wynikiem starzejącego się społeczeństwa.
W zakresie specjalistycznych usług medycznych mieszkańcy gminy w większości wypadków
korzystają z pomocy Szpitala Powiatowego im. Dr Henryka Jordana w Sulęcinie, który cieszy się w
regionie dobrą renomą i dużą popularnością ze względu na wysoką jakość oferowanych usług. Na
terenie gminy funkcjonuje od kilku lat 7 aptek, natomiast na terenie powiatu sulęcińskiego dostępnych
jest w sumie 13 aptek.
Świadczenia z zakresu pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie.
Głównymi przyczynami korzystania ze wsparcia jest ubóstwo, bezrobocie oraz choroba. Wskaźnik
pokazujący liczbę beneficjentów z roku na rok spada: na przestrzeni pięciu lat, od 2015 do 2019, ich
liczba w gminie Sulęcin zmniejszyła się o 624 osoby.

Rysunek 5. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w gminie Sulęcin w latach 2015-2019.
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Nieefektywna polityka pomocy społecznej na poziomie krajowym, która nie jest dostosowana
do potrzeb i problemów wywołanych przez zjawiska demograficzne może stanowić zagrożenie dla
realizacji polityki rozwoju gminy Sulęcin. Aktualnie pomimo spadku liczby wypłacanych świadczeń,
wydatki gminy na ten cel rosną. W najbliższej przyszłości można oczekiwać m.in. wzrostu świadczeń
pomocy społecznej wypłacanych z tytułu np. niepełnosprawności, długotrwałej choroby. Ponadto
mogą się pojawić wydatki związane z koniecznością zapewnienia usług opiekuńczych osobom w wieku
senioralnym.

2.5 Edukacja
Gmina Sulęcin oferuje mieszkańcom opiekę nad najmłodszymi w Żłobku Samorządowym w
Sulęcinie. Po ukończeniu trzeciego roku życia opiekę nad dziećmi mieszkańcy gminy mogą powierzyć
dwóm gminnym przedszkolom:
•

Przedszkolu nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie,

•

Przedszkolu nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie.
Ponadto na terenie gminy funkcjonują także placówki niepubliczne. W sumie w 2019 roku do

przedszkoli na terenie gminy uczęszczało 424 dzieci. Ich liczba od 4 lat utrzymuje się na podobnym
poziomie. Można w związku z tym uznać, że zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi na terenie gminy
są aktualnie zaspokojone, jednakże stan ten może ulec zmianie, w związku z czym niezbędne jest stałe
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monitorowanie sytuacji. W przypadku zwiększonego popytu na usługi opiekuńczo-edukacyjne dla
najmłodszych Gmina powinna podjąć kroki do ich zaspokojenia, ponieważ zapewnienie opieki dzieciom
jest niezwykle ważne w kontekście rozwoju gospodarczego Gminy.
Świadczenie usług edukacyjnych na poziomie szkolnym Gmina Sulęcin realizuje prowadząc 4
szkoły podstawowe:
•

Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie;

•

Szkołę Podstawową nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie;

•

Szkołę Podstawową im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie;

•

Szkołę Podstawową im. Polskich Strażaków w Trzemesznie.
W 2019 roku ogólna liczba uczniów we wszystkich szkołach łącznie wynosiła 1 372, w 88

oddziałach. Średnio na jeden oddział przypada niespełna 16 uczniów.

Tabela 2. Liczba uczniów w placówkach oświatowych na tle tendencji w powiecie i województwie

Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Szkoła podstawowa
Gimnazjum

2009
Województwo lubuskie
59 382
36 423
Powiat sulęciński
2 229
1 322
Gmina Sulęcin
962
578

2019
81 713
2 963
1 372
-

Źródło: https://stat.gov.pl

Na obszarze gminy Sulęcin obserwuje się ogólną tendencję spadkową liczby uczniów. W latach
2009-2019 liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych co prawda zwiększyła się, jednak
biorąc pod uwagę likwidację gimnazjów należy uznać, że ogólna liczba uczniów uległa zmniejszeniu. W
analogicznym okresie zjawisko powyższe miało miejsce również w województwie lubuskim i powiecie
sulęcińskim.
Baza dydaktyczna szkół gminnych jest zróżnicowana. Wszystkie szkoły posiadają pracownie
przedmiotowe, realizują zajęcia w ramach kół zainteresowań, dodatkowych zajęć, pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Ośrodki edukacyjne zlokalizowane na terenie gminy Sulęcin są w
dobrym stanie technicznym, umożliwiającym pełnienie swoich funkcji. Część z nich wymaga jednak
prac termomodernizacyjnych.

2.6 Kultura i sport
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Jednostkę realizującą zadania w zakresie kultury w gminie stanowi Sulęciński Ośrodek Kultury.
Zgodnie ze Statutem do podstawowych zadań SOK należy:
1. Tworzenie warunków do edukacji i rozwoju poprzez sztukę i kulturę.
2. Organizacja wielopoziomowych imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy.
3. Zaspokajanie w miarę potrzeb zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta i gminy.
4. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego.
5. Prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej oraz wymiana doświadczeń na poziomie
lokalnym, regionalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Gromadzenie, opracowywanie, ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
7. Promocja Gminy Sulęcin przez wielowymiarowe działania kulturalne.
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym (instytucjami, firmami, szkołami, organizacjami
społecznymi i innymi) oraz środowiskiem działającym na rzecz rozwoju szeroko rozumianej
kultury.

Sulęciński Ośrodek Kultury z powodzeniem realizuje przypisane mu zadania działając aktywnie
na rzecz zaspokajania potrzeb wyższego rzędu mieszkańców Gminy Sulęcin, w tym potrzeb
kulturalnych. Prowadzi stałe sekcje dla mieszkańców chętnych rozwijać swoje talenty oraz organizuje
liczne imprezy cykliczne, które cieszą się popularnością w całym regionie.
W Sulęcińskim Ośrodku Kultury mieszkańcy mogą realizować swoje pasje w następujących
stałych sekcjach:
•

Studio Piosenki;

•

Pracownia Teatralna;

•

Grupa Teatralno-Kabaretowa „Teraz My”;

•

Fabryka Pomysłów;

•

Zajęcia kreatywne;

•

Zajęcia taneczne grupy „Trans”.
W strukturze organizacyjnej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury znaczącą pozycję zajmuje

Biblioteka Publiczna, która jest jedną z najstarszych placówek kulturalno-oświatowych w regionie.
Powstała w 1946 roku, a w strukturach znajduje się od 1 stycznia 1995 r. Terenem działania obejmuje
miasto i gminę Sulęcin. Obecnie sieć biblioteczna obejmuje:
1. 1 bibliotekę macierzystą,
2. 1 oddział dla Dzieci,
3. 3 filie biblioteczne (Trzemeszno, Ostrów i Żubrów).
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Stan księgozbioru, którym dysponowała biblioteka na koniec 2019 roku to 51 968 woluminów.
Pomimo tego, że zmniejszył się on w stosunku do roku 2018, na terenie gminy odnotowano wzrost
czytelnictwa. Gmina Sulęcin oraz powiat sulęciński nie wpisują się w ogólny trend spadku czytelnictwa,
co widać choćby na przykładzie województwa.

Rysunek 6. Liczba czytelników w gminie Sulęcin, powiecie sulęcińskim i województwie lubuskim w
latach 2016-2019.
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Wpływ na taki stan rzeczy ma bez wątpienia aktywna działalność sulęcińskiej biblioteki i jej
oddziałów na rzecz upowszechniania kultury i czytelnictwa poprzez organizację wystaw, spotkań
autorskich, konkursów literackich i literacko-plastycznych.
Mieszkańcy gminy Sulęcin są także coraz bardziej aktywni sportowo. W tej kwestii wyróżniają
się zarówno na tle danych wojewódzkich, jak i powiatowych. Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego w 2016 roku na terenie gminy funkcjonowało 5 klubów sportowych, zrzeszających 230
członków, ćwiczących ogółem było 227 osób w 9 sekcjach sportowych. Natomiast dwa lata później
liczba klubów zwiększyła się do 7, liczba ich członków do 345, liczba ćwiczących wzrosła o 168 osób w
tej samej ilości sekcji sportowych. Tymczasem w województwie lubuskim w analogicznym okresie
zwiększyła się co prawda liczba klubów sportowych, jednak liczba ich członków spadła z 29 003 do
28 466, natomiast liczba ćwiczących zmniejszyła się o ponad 400 osób. Podobna sytuacja miała miejsce
w powiecie sulęcińskim. W odpowiedzi na duże zainteresowanie sportem na terenie Gminy Sulęcin jej
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władze postanowiły powołać nową jednostkę organizacyjną realizującą zadania w zakresie sportu i
turystyki - 1 września 2021 r. rozpoczął swą działalność Sulęciński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Do zadań
statutowych SOSiR należy m.in.:
1. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, widowiskowych, turystycznych, także
tych o charakterze masowym.
2. Organizacja współzawodnictwa sportowego, w tym sportu szkolnego.
3. Rozwijanie i pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców gminy.
4. Upowszechnianie oraz propagowanie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki.
5. Promocja sportu, zwłaszcza wśród młodzieży.
6. Sportowa promocja gminy.
7. Współpraca z klubami sportowymi i jednostkami oświatowymi Gminy w zakresie szkolenia
sportowego i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.
8. Działalność na rzecz rozwoju turystyki, w tym prowadzenie punktu informacji turystycznej.

2.7 Aktywność społeczna
Aktywnością społeczną jest świadomy i dobrowolny udział obywateli w życiu politycznym,
gospodarczym, kulturalnym i społecznym zarówno państwa, jak i wspólnoty lokalnej. Przejawia się
głównie udziałem w wyborach i referendach, kontrolowaniem lub sprawowaniem władzy,
przynależnością do organizacji społecznych lub stowarzyszeń, dbaniem o ład i porządek publiczny,
reagowaniem na przejawy łamania przyjętych zasad, zaangażowaniem się w pomoc potrzebującym
oraz samoorganizowaniem się obywateli w sprawach dotyczących wspólnego dobra. Z punktu
widzenia efektywności i tempa rozwoju społeczno‐gospodarczego ważna jest skala zaangażowania
obywatelskiego i poziom aktywności mieszkańców.
Podstawową aktywność społeczną mieszkańców gminy określa frekwencja wyborcza.
Analizując dane dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące frekwencji w wyborach
w ciągu ostatnich lat można zaobserwować, że ten rodzaj aktywności społecznej jest wśród
mieszkańców gminy Sulęcin mniej popularny, niż na terenie województwa i kraju. Jednak biorąc pod
uwagę powiat sulęciński, gmina Sulęcin w każdych wyborach przekracza jego średnią. Brak jest danych
o frekwencji w wyborach samorządowych, jednak przyjmując uśredniony wynik powiatu sulęcińskiego
widać wyraźnie większe zainteresowanie i partycypację w tych wyborach. Wynika to zapewne z tego,
że biorąc w nich udział mieszkańcy gminy mają największe poczucie realnego wpływu swojego
głosowania na najbliższe otoczenie. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się natomiast wybory do
parlamentu europejskiego, ponieważ stanowi on zbyt odległą perspektywę. Najliczniej przy urnach
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wyborczych mieszkańcy gminy Sulęcin stawiają się podczas wyborów prezydenckich wpisując się tym
w ogólnopolski trend – wybory te cieszą się największym zainteresowaniem w całym kraju.

Rysunek 7. Frekwencja wyborcza w gminie Sulęcin w latach 2018-2020.
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społeczeństwa obywatelskiego jest ilość organizacji pozarządowych oraz podejmowanych przez nie
inicjatyw. Organizacje pozarządowe, nazywane trzecim sektorem, są prywatne i powstają z inicjatywy
ich założycieli, jednak w odróżnieniu od przedsiębiorstw działają w interesie publicznym, a nie
prywatnym. Na terenie gminy Sulęcin działają m.in. następujące organizacje non-profit:
•

Fundacja „Nowoczesny szpital”;

•

Stowarzyszenie „Razem” w Sulęcinie;

•

Fundacja ochrony zdrowia w Sulęcinie „Nowoczesna przychodnia, diagnostyka i specjalistyka”;

•

Stowarzyszenie przyjaciół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Sulęcinie;

•

Fundacja Św. Klemensa;

•

Sulęcińskie Towarzystwo Siatkarskie „Olimpia” Sulęcin;

•

Stowarzyszenie Sportowe Miejski Klub Sportowy „ STAL ” Sulęcin;

•

Stowarzyszenie Sportowe Parafialna Akademia Piłkarska BOSKO Sulęcin;

•

Klub Sportowy „ ZNICZ” Trzemeszno Lubuskie;

•

Sulęciński Klub Badmintona „Badminton4all”;

•

Uniwersytet III Wieku w Sulęcinie.
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Organizacje pozarządowe borykają się z licznymi utrudnieniami, m.in. z ograniczonym
dostępem do środków finansowych, problemami lokalowymi, brakiem umiejętności pozyskiwania
środków zewnętrznych, brakiem znajomości procedur księgowych. Władze gminy zdając sobie sprawę
z wagi partycypacji społecznej w zarządzaniu gminą, podejmują systematyczne działania wspierające
rozwój organizacji pozarządowych. Co roku podmioty te otrzymują wsparcie na realizację zadań
statutowych.

2.8 Infrastruktura i środowisko
Całkowita długość dróg na terenie gminy Sulęcin wynosi około 255 km, z czego 53%
stanowią drogi gminne, 30% drogi powiatowe i 17% drogi wojewódzkie. Około 28% dróg gminnych
jest częściowo utwardzonych masą bitumiczną, brukiem lub tłuczniem kamiennym. Duży procent
dróg gminnych na terenie wiejskim stanowią drogi nieutwardzone tzw. drogi

gruntowe

stanowiące dojazd do pól uprawnych lub innych działek. Stan dróg w gminie jest na dość dobrym
poziomie, jednak konieczne są modernizacje i remonty niektórych odcinków. Z poprawą
infrastruktury drogowej wiąże się również budowa chodników, zarówno przy drogach gminnych,
powiatowych, jak i wojewódzkich.
Gmina Sulęcin posiada rozbudowaną sieć szlaków rowerowych będącą częścią pętli liczących
około 360 km długości i przebiegających przez 7 gmin. Ścieżki zostały zaprojektowane z myślą o
zaprezentowaniu turystom i mieszkańcom gminy atrakcyjnych przyrodniczo okolic Sulęcina oraz
ciekawych miejsc do zwiedzania i wypoczynku.
Gmina Sulęcin dysponuje dobrze rozwiniętą siecią wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Sieć
wodociągowa liczy 141,80 km i na koniec 2020 roku korzystało z niej 15 272 osób. Sień kanalizacyjna
obejmuje 73,20 km i posiada 13 236 użytkowników. Sieć gazowa to 10 139 metrów bieżących
gazociągu wysokiego ciśnienia oraz 68 382,5 metrów bieżących gazociągu średniego ciśnienia. Ogółem
z sieci gazowej na terenie gminy korzysta 1 246 osób.

Rysunek 8. Odbiorcy paliwa gazowego w gminie Sulęcin.
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Zadania Gminy Sulęcin z zakresu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej wykonuje Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. Spółka została powołana w celu realizacji zadań
własnych gminy w zakresie: zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, realizacji innych zadań mieszczących się w kategorii zadań użyteczności publicznej Gminy
Sulęcin. Dzięki środkom pomocowym z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko Gmina Sulęcin zrealizowała inwestycję mającą na celu poprawę jakości
życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego – rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków
w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin.
Projekt objął rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Sulęcinie, modernizację systemu
kanalizacji, w tym rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową,
przebudowę i remont sieci wodociągowej oraz rozbudowę SUW w Sulęcinie. Wdrożono rozwiązania
umożliwiające usuwanie azotu i fosforu do parametrów wymaganych prawem, co było niezbędne,
ponieważ normy w tym zakresie były przekraczane. Ponadto dzięki realizacji projektu nastąpiła
poprawa zagospodarowania osadów ściekowych w celu rolniczego wykorzystania.
Na obszarach nieobjętych siecią kanalizacyjną ścieki odprowadzane są do zbiorników
bezodpływowych lub przydomowych szamb, które bywają nieszczelne. Sytuacja taka może prowadzić
do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Ponieważ nie zawsze budowa kanalizacji
znajduje uzasadnienie ekonomiczne, w miejscowościach o rozproszonej zabudowie porządkowanie
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gospodarki ściekowej powinno koncentrować się na wspieraniu budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków. Mając na względzie taki stan rzeczy w latach 2017-2020 Gmina Sulęcin zrealizowała projekt
dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach
którego wybudowano 128 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowano stację
uzdatniania wody w Trzebowie.
Podmiotem dostarczającym gaz do odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych na terenie
gminy Sulęcin jest EWE Energia Sp. z o. o., natomiast energię elektryczną na terenie gminy dostarcza
ENEA S.A.
W gminie Sulęcin systemem gospodarowania odpadami objęte są wszystkie nieruchomości.
Bezpośrednio z nieruchomości odbieranych jest pięć frakcji odpadów: odpady zmieszane, tworzywa
sztuczne, szkło, makulatura oraz bioodpady, prowadzona jest również zbiórka odpadów
problemowych takich jak wielkogabaryty czy zużyty sprzęt elektryczny. Za odbiór odpadów na terenie
gminy odpowiada Sulęciński Zakład Usług Komunalnych – spółka prawa handlowego powołana przez
dwie spółki Gminy Sulęcin.. Zajmuje się głównie wywozem odpadów i utrzymaniem czystości na terenie
gminy Sulęcin. Na obszarze gminy Sulęcin w 2019 r. zebrano łącznie ok. 4 601,92 ton odpadów
zmieszanych, przy czym warto zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat ilość zbieranych odpadów
zmieszanych utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie.
Stan środowiska naturalnego w gminie Sulęcin nie wymaga pilnej interwencji – poziom
zanieczyszczenia nie jest duży. Powierzchnia gruntów leśnych obejmuje na terenie gminy blisko 92 ha.
Na terenie gminy znajdują się czyste jeziora i liczne tereny rekreacyjne. Konieczna jest ekoedukacja i
profilaktyka w tym zakresie, ponieważ zaniechanie tego typu działań może doprowadzić do degradacji
środowiska naturalnego. Warto także zintensyfikować działania na rzecz pozyskiwania energii
elektrycznej oraz cieplnej ze źródeł odnawialnych. Dużym zainteresowaniem wśród społeczności
gminnej cieszy się budowa kolektorów słonecznych, zakładanie ogniw fotowoltaicznych oraz pomp
ciepła. Gmina prowadzi działania informacyjno-edukacyjne w tym zakresie, informując mieszkańców o
możliwościach pozyskania dotacji na źródła OZE.

2.9 Zasoby przyrodnicze i turystyczne
Rzeźba terenu gminy Sulęcin jest typowa dla Pojezierza Lubuskiego: obszar jest pofałdowany z
występującymi licznie pagórkami i obniżeniami terenu, przy czym największe wzniesienia i
pofałdowania występują w południowej i wschodniej części gminy. Tereny wokół Sulęcina stanowią
najwyżej wyniesioną, centralną część makroregionu – Pojezierza Lubuskiego. Wysokości terenu wahają
się w granicach 120 – 227 m n.p.m., najwyższe wzniesienia występują w południowej i wschodniej
części gminy (Trzemeska Góra – 201 m n.p.m.; Góra Bukowiec – 227 m n.p.m.; Góra Gorajec – 211 m
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n.p.m. i Góra Głaźnik – 168 m n.p.m.). Przez obszar gminy przepływają dwie ważniejsze rzeki: Postomia
i Jeziorna.
Dużym potencjałem przyrodniczym gminy są tereny leśne stanowiące ponad 65% powierzchni
gminy z ciekawymi przyrodniczo i turystycznie obiektami: Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym
„Uroczysko Lubniewsko”, Łagowsko-Sulęcińskim Parkiem Krajobrazowym z Rezerwatem Leśnym
„Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie”, przełomami rzeki Postomii oraz użytkami ekologicznymi i pomnikami
przyrody. Gmina Sulęcin i jej okolica słynie także z malowniczych i czystych jezior, które przyciągają
turystów nie tylko w sezonie letnim.
Formy ochrony przyrody na terenie gminy Sulęcin:
•

•

obszary chronionego krajobrazu:
–

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Lubniewicko-Sulęcińskie: 5704.0 ha,

–

Dolina Jeziornej Strugi: 4580.0 ha,

–

Dolina Postomii: 1380.0 ha,

park krajobrazowy:
–

•

Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy: 1507.0 ha,

specjalny obszar ochrony (SOO):
–

Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie: 4222.0 ha – Obszar Natura 2000,

–

Nietoperek: 303.0 ha – Obszar Natura 2000.

Bogate walory przyrodnicze obszaru warunkują fakt, iż turystyka, jako branża gospodarcza,
może być istotną gałęzią wzrostu lokalnej gospodarki. Dlatego rozwój turystyki i agroturystyki jest
bardzo ważnym elementem w gminie.

Tabela 3. Turystyka w gminie Sulęcin.
Obiekty
Miejsca noclegowe
Liczba turystów

Obiekty noclegowe na terenie gminy Sulęcin w 2019 r.
Ob.
Msc.
Osoba

5
262
Brak danych

Źródło: https://stat.gov.pl
W 2019 r. na obszarze gminy Sulęcin funkcjonowało 5 obiektów noclegowych, dysponujących
łącznie 262 miejscami. Niestety, obiekty noclegowe nie prowadzą statystyki odnośnie liczby turystów.
Należy rozważyć mobilizację obiektów do prowadzenia statystyk, celem ustalenia jak wielu turystów
spędza czas na terenie gminy, jak długo oraz czy występuje sezonowość. Podstawowe wskaźniki
związane z obsługą turystyki kształtują się na analizowanym obszarze poniżej średniej dla
województwa lubuskiego. Pokazuje to potencjał rozwojowy w tym obszarze, gmina bowiem jest
atrakcyjna pod względem kulturowym i przyrodniczym.
Atrakcje kulturowe gminy:
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•

Kościół gotycki św. Mikołaja z XIV w. na cokole granitowym z XIII w., plac Kościelny;

•

Fragmenty średniowiecznych murów obronnych z XIV w.;

•

Kamienice z XVIII i XIX w. w rynku i przy ul. Pineckiego, Kościuszki, Żeromskiego;

•

Neogotycki kościół parafialny św. Henryka z 1862 r.;

•

Park o charakterze plantów ze starym i bogatym drzewostanem;

•

Ogród jordanowski;

•

Winna Góra;

•

Góra Widok;

•

Gołębia Góra;

•

Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy ,,Uroczysko Lubniewsko”;

•

Przełomy Postomii w Borach Postomskich;

•

Gotycki kościół NMP w Ostrowie z XV w.;

•

Barokowy kościół z 1700 r. w Żubrowie;

•

Okolice Jeziora Ostrowskiego;

•

Łagowski Park Krajobrazowy (Jezioro Buszno, Ciecz, Góra Bukowiec);

•

Tablica poświęcona Leonowi Stanisławowi Pineckiemu na Placu Czarnieckiego;

•

Tablica upamiętniająca zmarłych, dla których ziemia sulęcińska była Małą Ojczyzną w Parku
Miejskim;

•

Obelisk poświęcony lotnikowi Erichowi Albrechtowi, byłemu mieszkańcowi Sulęcina w Parku
przy ul. Paderewskiego;

•

Tablica pamiątkowa na cmentarzu komunalnym upamiętniająca pontyfikat Jana Pawła II.
Gmina Sulęcin ma potencjał turystyczny, jednak jest on wykorzystywany w niewystarczającym

stopniu. Z uwagi na niewielką ilość obiektów turystycznych w stosunku do potencjału, należałoby
rozważyć budowę produktu turystycznego w oparciu o współpracę z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego.

2.10 Finanse gminy
W latach 2016-2019 dochody gminy Sulęcin corocznie zwiększały się z poziomu 63 020 543,25
mln zł w 2016 roku do 89 889 220,65 mln zł w 2019 roku. Przeliczając dochody na 1 mieszkańca
wynosiły one od 3 947,91 zł w 2016 roku do 5 701,10 zł w 2019 roku. Gmina Sulęcin pod względem
dochodów ogółem na 1 mieszkańca wypada na wyższym poziomie w stosunku do województwa
lubuskiego oraz powiatu sulęcińskiego, co przedstawiono na poniższym wykresie.
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Rysunek 9. Dochody ogółem gminy Sulęcin w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
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Źródło: https://stat.gov.pl

Dochody budżetu gminy obejmują dochody z różnych źródeł oddanych w całości do dyspozycji
gminy na podstawie regulacji prawnych, wraz z subwencjami i dotacjami z budżetu państwa oraz
środków na dofinansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej. Tendencja wzrostowa dochodów gminy
wynika ze wzrostu dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych, osób prawnych oraz opłat
lokalnych, a także dotacji z budżetu państwa.
Wśród dochodów budżetowych najważniejszą rolę odgrywają dochody własne, które decydują
o samodzielności finansowej jednostki. Zalicza się do nich przede wszystkim podatki i opłaty lokalne.
Jest to o tyle ważne, że w przypadku tej kategorii dochodów gmina posiada kompetencje do
wydawania uchwał, dzięki którym może decydować o stawkach podatkowych, wprowadzaniu ulg i
zwolnień, umarzaniu należności, a także do przejmowania z nich wpływów. Dzięki dużemu zakresowi
swobody w kształtowaniu tych dochodów, jednostka może również oddziaływać na podmioty
gospodarcze, które funkcjonują na danym terenie, a przez to stymulować lokalny rozwój.
Corocznie wzrastają również wydatki bieżące gminy. W 2016 roku wydatki bieżące kształtowały
się na poziomie 52 708 413,58 zł, a w 2019 roku wzrosły do 70 120 507,37 mln zł. Tendencja ta jest
zjawiskiem typowym dla gmin w Polsce. Ważne jest jednak, aby wzrost wydatków bieżących był
współmierny do wzrostu uzyskiwanych dochodów bieżących. W gminie Sulęcin w latach 2016-2019
dynamika wzrostu dochodów i wydatków bieżących była na tyle stabilna, że poziom uzyskiwanej
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nadwyżki operacyjnej (różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi) corocznie był na wysokim
poziomie, a w roku 2019 wynosił 19,8 mln zł.
Struktura wydatków gminy Sulęcin pokazuje, że duża ich część to tzw. sztywne wydatki
związane przede wszystkim z funkcjonowaniem oświaty i pomocy społecznej. Obszary te stanowią
znaczącą część kosztów funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego.
Wskaźnik G, czyli wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca
gminy, jest publikowany corocznie przez Ministerstwo Finansów. Wskaźniki dochodów podatkowych
ustalane w odniesieniu do jednego mieszkańca gminy, powiatu czy województwa stanowią podstawę
do wyliczenia kwot przeznaczonych na części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego oraz kwoty wpłat do budżetu państwa. Wskaźnik ten dla Gminy Sulęcin z roku na rok
rośnie i w 2019 roku wyniósł 1 845,90 zł. Ważny w kontekście interpretacji wskaźnika G dla gmin jest
także wskaźnik Gg, czyli wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców kraju. Aby
sprawdzić sytuację gminy na tle kraju w zakresie dochodów podatkowych, należy przeanalizować
stosunek wskaźnika G do wskaźnika Gg. Ten ostatni w 2019 roku wynosił 1 790,33 zł. Wskaźnik
dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie Sulęcin rośnie od 2016 roku.
Podobnie jest ze wskaźnikiem dla kraju. Warto jednak zaznaczyć, że wskaźnik w odniesieniu do gminy
Sulęcin wypada lepiej niż średnia kraju. W 2019 roku wskaźnik G dla gminy stanowił 104% wskaźnika
Gg dla kraju.
Biorąc pod uwagę wydatki majątkowe, to ich udział w wydatkach ogółem w 2019 roku
kształtuje się na wyższym poziomie (16,3%) niż średnia tych wydatków gmin w powiecie sulęcińskim
(15,7%), a także w województwie lubuskim (15,6%). Z powyższego wynika, że Gmina Sulęcin wydaje
większą część środków budżetowych na inwestycje, niż średnio gminy w powiecie i województwie.
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3. Wyniki badania ankietowegoW ramach przygotowania diagnozy do Strategii Rozwoju Gminy
Sulęcin na lata 2021-2027 zostało przeprowadzone badanie ankietowe. Objęto nim reprezentatywną
grupę mieszkańców gminy. Celem ankiety skierowanej do mieszkańców było przede wszystkim
zbadanie poziomu jakości życia w gminie. Istotne było zebranie informacji o problemach, potrzebach,
ale także o atutach gminy. Było to badanie ukierunkowane na zgromadzenie danych o subiektywnych
odczuciach mieszkańców, z tym że nie w znaczeniu indywidualnych potrzeb, a w formie opinii
społeczeństwa. Respondenci odpowiadali na pytania w podziale na kategorie, takie jak: gospodarka,
środowisko, społeczeństwo. Odpowiadający ponadto mogli wskazać, który obszar rozwoju powinien
stanowić ich zdaniem priorytet działań Gminy, co stanowi o jej potencjale, jakie są mocne, a jakie słabe
strony Gminy oraz jak widzą jej szanse i zagrożenia – były to pytania otwarte. Ich celem była możliwość
szerszego zaangażowania mieszkańców Gminy Sulęcin w proces uspołeczniania i wspólnego
budowania jej Strategii Rozwoju. Pytanie to miało również na celu zweryfikowanie potrzeb oraz
oczekiwań respondentów w zakresie przyszłości Gminy, a także nakreślenie ważnych kierunków
rozwojowych z poziomu operacyjnego. W pytaniach o charakterze zamkniętym uwzględniono
odpowiedź „Ewentualne uwagi”, z możliwością wyszczególnienia odpowiedzi, która nie znalazła się w
zaproponowanym przez autorów badania katalogu. Ponadto w ankietach pojawiły się pytania ze skalą
odpowiedzi: bardzo dobrze, dobrze, dostatecznie, źle. Dane z kwestionariuszy zostały poddane analizie
statystycznej i merytorycznej. Przy weryfikacji niniejszych ankiet zachowano anonimowość wszystkich
ich respondentów.
Sposób pozyskiwania respondentów warunkował strukturę próby badawczej. Wyłożenie
ankiet w urzędzie oraz zamieszczenie ich w Internecie spowodowało, że wypełniały je w głównej mierze
osoby zainteresowane Gminą, aktywne i dobrze zorientowane w sprawach swojego regionu.
Podsumowując charakterystykę grupy badanych, należy stwierdzić, iż jest to obraz zróżnicowany. W
badaniu wzięło udział 66,7% kobiet oraz 33,3% mężczyzn. Zdecydowaną grupę respondentów, bo aż
82,1%, stanowiły osoby pracujące. W wypełnienie ankiet zaangażowało się także wielu uczniów i
studentów. Grupy, które w badaniu miały swoją niską reprezentację to osoby w wieku powyżej 61 lat.
Respondenci w większości są usatysfakcjonowani stanem infrastruktury na terenie gminy:
doceniają dostęp do mediów, do nowoczesnych technologii, oceniają pozytywnie ilość i jakość terenów
służących rekreacji i spędzaniu wolnego czasu oraz uprawianiu sportu. Wiele zastrzeżeń budzi jednak
stan dróg na terenie Gminy Sulęcin – bardzo często kwestia ta była wymieniana, jako pilnie wymagająca
poprawy Należy jednak mieć na względzie fakt, że respondenci brali pod uwagę wszystkie drogi na
terenie gminy, czyli także powiatowe i krajowe, na których stan władze Gminy Sulęcin nie maja
wpływu. Poniżej zaprezentowano wybrane wyniki ankiet dotyczące infrastruktury na terenie Gminy.

Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027
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Mieszkańcy gminy doceniają stan środowiska naturalnego oraz zasoby przyrodnicze okolicy.
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Mają jednak zastrzeżenia do bazy noclegowo-gastronomicznej oraz działań promocyjnych.

Ankietowani jednak będąc świadomymi braków, niedociągnięć i elementów do poprawy, w
większości przypadków doceniają jakość życia na terenie gminy Sulęcin.
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Kolejnym etapem w wypełnianiu ankiety było wskazanie mocnych i słabych stron gminy oraz szans i
zagrożeń według mieszkańców. Wśród mocnych stron znalazły się w głównej mierze relatywnie niski
poziom bezrobocia, korzystne położenie oraz wysokie walory środowiska przyrodniczego. Słabe strony
to stale wymagający poprawy stan dróg (w tym są to drogi powiatowe i wojewódzkie), a także
niezrównoważony rozwój urbanistyczny oraz niewykorzystany potencjał turystyczny. Jako szansę dla
rozwoju ankietowani wskazali osiedlanie się nowych mieszkańców na terenie gminy, natomiast jako
jedne z głównych zagrożeń wskazano ucieczkę młodzieży do większych ośrodków miejskich oraz
konkurencyjność pobliskich jednostek administracyjnych.
Przedstawione powyżej wyniki badania ankietowego znalazły swoje odzwierciedlenie w
konstruowaniu założeń Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027. Analiza uzyskanych na
drodze badań danych stanowi uzupełnienie diagnozy opracowanej na podstawie danych
statystycznych. Przeprowadzenie szczegółowych badań ankietowych było wskazane ze względu na
bogactwo problemów jak i zasobów, które wpisują się w charakter jednostki samorządu
terytorialnego jaką jest Gmina Sulęcin. Analiza diagnozy Gminy oraz odpowiedzi mieszkańców na
poszczególne pytania zawarte w ankietach pozwoliła na precyzyjne przygotowanie wizji i misji
rozwoju, ale także poszczególnych celów operacyjnych.
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3. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest skutecznym i powszechnie wykorzystywanym w jednostkach administracji
publicznej narzędziem diagnozy strategicznej. Pozwala porównać silne i słabe strony samorządu z
szansami i zagrożeniami dla rozwoju płynącymi z otoczenia makroekonomicznego oraz określić ich
wzajemne oddziaływanie. W niniejszym opracowaniu analizy dokonano w oparciu o:
•

ankiety wypełnione przez mieszkańców,

•

dane i dokumenty pozyskane z gminy,

•

dane liczbowe, opisowe i przestrzenne pozyskane ze źródeł zewnętrznych.

Sfera społeczna:
•
•
•
•

•

•
•

Mocne strony
niski poziom bezrobocia;
malejąca liczba osób korzystających z
pomocy społecznej;
wysoki poziom edukacji - wzrost poziomu
wykształcenia mieszkańców gminy;
rosnące
zaangażowanie
społeczne
przejawiające się coraz wyższą frekwencją w
wyborach;
wzrost
aktywności
mieszkańców
w
pozyskiwaniu środków zewnętrznych na
prywatne inwestycje;
duża aktywność sportowa na terenie gminy;
dobry dostęp do usług ochrony zdrowia.

•
•
•
•

•

Słabe strony
rosnący
odsetek
osób
w
wieku
poprodukcyjnym;
utrzymujący się ujemny przeciętny przyrost
naturalny;
zjawisko ukrytego bezrobocia (nienotowane
przez PUP);
mniejsza liczba fundacji, stowarzyszeń i
organizacji społecznych w stosunku do
średniej powiatu i województwa;
niewystarczająca
liczba
atrakcyjnych
zarobkowo miejsc pracy.

Źródło: opracowanie własne.

Sfera gospodarcza:
•

•
•
•

Mocne strony
dwa duże podmioty gospodarcze o silnej
pozycji w regionie zatrudniające wielu
pracowników,
co
skutkuje
niskim
bezrobociem;
położenie blisko granicy z Niemcami, blisko
Gorzowa Wielkopolskiego;
położenie blisko autostrady A2 i trasy
szybkiego ruchu S3;
tereny inwestycyjne zlokalizowane w
obrębie dwóch stref: Podstrefy KostrzyńskoSłubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w
Sulęcinie
oraz
Sulęcińskiej
Strefy
Przemysłowej w Długoszynie;

•

•

•
•
•

Słabe strony
brak wystarczającej liczby połączeń
autobusowych z mniejszych miejscowości i
brak połączenia kolejowego;
słaba jakość infrastruktury drogowej - część
dróg gminnych, powiatowych i
wojewódzkich wymaga remontu lub
modernizacji;
niewystarczająca
baza
noclegowogastronomiczna;
nieuzbrojone tereny przeznaczone dla
inwestorów;
niewystarczająca
liczba
inwestorów
zagranicznych i krajowych.
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•

•

•

walory przyrodnicze stwarzające dobre
warunki
dla
rozwoju
turystyki
i
agroturystyki;
dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości
- rosnąca liczba mikro i małych
przedsiębiorstw;
utrzymująca się nadwyżka operacyjna w
budżecie gminy.

Źródło: opracowanie własne.

Sfera przestrzenna:
•
•
•

•

•
•

Mocne strony
rozwinięta infrastruktura wodociągowa,
kanalizacyjna i gazowa;
dobry dostęp do nowoczesnej technologii
(komputer, Internet);
dobrze
zagospodarowana
przestrzeń
publiczna w gminie (wyposażenie w parkingi,
chodniki, ławki, kosze na śmieci);
dobrze rozwinięta infrastruktura sportoworekreacyjna (boiska, place zabaw, parki,
ławeczki);
wystarczająca liczba obiektów oświatowych
w gminie (przedszkola, szkoły);
rozwinięta sieć ścieżek rowerowych i miejsc
rekreacyjnych.

•

•
•
•
•
•

Słabe strony
niezadowalający stan dróg i chodników na
terenie gminy - duża liczba dróg gminnych
nieutwardzonych;
niewystarczający dostęp do komunikacji
zbiorowej;
brak krytej pływalni;
brak mieszkań komunalnych;
niewystarczający dostęp do żłobków i
klubów malucha;
niedostatecznie rozwinięta baza noclegowogastronomiczna.

Źródło: opracowanie własne.

Sfera środowiskowa:
•
•
•
•
•
•

Mocne strony
walory turystyczne – jeziora, duży procent
zalesienia, zwierzyny łownej, grzybów i ryb;
sprzyjające
warunki
do
rozwoju
agroturystyki;
potencjał do rozwoju energii odnawialnej;
potencjał
do
rozwoju
rolnictwa
ekologicznego;
bogate zasoby dziedzictwa kulturowego;
rozwinięta infrastruktura wodociągowa i
kanalizacyjna.

•
•
•
•
•

Źródło: opracowanie własne.
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Słabe strony
niska
świadomość
ekologiczna
mieszkańców;
mała ilość akcji promujących ekologię wśród
mieszkańców;
zaniedbane, wymagające renowacji tereny
zielone;
brak inwestycji z zakresu Odnawialnych
Źródeł Energii;
brak transportu publicznego – duża
eksploatacja
indywidualnych
środków
transportu.
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Analiza SWOT – szanse i zagrożenia:
•

•

•
•

•

•

•

•

•

Szanse
położenie części gminy na obszarze
atrakcyjnym przyrodniczo, co niesie za sobą
możliwości
rozwoju
turystycznorekreacyjnego,
zainteresowanie dostępnymi terenami
inwestycyjnymi, które może skutkować
zwiększeniem liczby mieszkańców gminy,
rozwój sieci gazowej na terenie gminy,
predyspozycje gminy do wykorzystywania
OZE - na obszarze gminy możliwa jest
budowa
dużych
elektrowni
fotowoltaicznych,
dostępność
zewnętrznych
źródeł
finansowania ze środków UE na lata 20212027,
możliwość uzyskania dofinansowania ze
środków budżetu państwa (np. Program
Maluch+) na budowę żłobka,
rozwój budownictwa mieszkalnego, a w
szczególności jednorodzinnego, przyciąganie
nowych mieszkańców spoza obszaru gminy,
rozwój
transportu
publicznego
ułatwiającego
mieszkańcom
przemieszczanie się do miejsc pracy;
efektywne eliminowanie skutków pandemii
dzięki środkom Krajowego Planu Odbudowy.

•

•

•
•
•
•

•

•

Źródło: opracowanie własne.
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Zagrożenia
upadek
dużych
przedsiębiorstw
zatrudniających
znaczną
liczbę
mieszkańców, co poskutkuje zwiększeniem
bezrobocia,
starzejące się społeczeństwo - zmniejszenie
liczby osób w wieku produkcyjnym, które
przynoszą największy zysk dla gminy,
silna konkurencja gmin sąsiednich jako
miejsc lokalizacji inwestycji i zamieszkania,
zmiany klimatu skutkujące anomaliami
pogodowymi,
zadłużenie samorządu i brak środków na
inwestycje,
zmniejszający się przyrost naturalny i
ujemna migracja, powodujące ograniczenie
działalności szkół podstawowych i wzrost
kosztów utrzymania
infrastruktury
oświatowej,
zwiększający się zakres zadań własnych
gminy przy braku wsparcia finansowego z
budżetu państwa.
brak
środków
oraz
skutecznych
instrumentów do przeciwdziałania skutkom
pandemii.

4. Oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze
przestrzennym – Wizja, misja i cel nadrzędny
4.1 Wizja Gminy Sulęcin
Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027 jest dokumentem, w którym
zdiagnozowano aktualną sytuację gminy. Zwrócono uwagę zarówno na mocne strony, jak i obszary
problemowe. W procesie powstawania dokumentu istotne jest również stworzenie WIZJI, czyli obrazu
gminy, który będzie efektem realizacji podejmowanej strategii. Wizja ukazuje gminę Sulęcin w
perspektywie strategicznej – zmienionej poprzez realizację przyjętych działań i osiągnięcie
zamierzonych przez władze celów.
Wizja gminy Sulęcin:
•

obrazuje stan docelowy gminy w 2027 roku,

•

ukazuje aspiracje władz i mieszkańców gminy,

•

jednoczy społeczność lokalną wokół określonej idei.

Uwzględniając zmieniającą się sytuację w otoczeniu, wzrost możliwości rozwojowych i oczekiwania
mieszkańców, wizja Gminy w 2027 roku brzmi następująco:
W 2027 roku gmina Sulęcin jest miejscem przyjaznym dla swoich mieszkańców, osób
przyjezdnych, inwestorów, jak również dla środowiska, które pomimo rozwoju gospodarczego
pozostaje w bardzo dobrym stanie. Bogate walory położenia wśród rozległych przestrzeni leśnych,
stwarzają idealne warunki do zamieszkania, jak również do lokalizacji poligonów wojskowych.
Wojsko przyciąga coraz to nowych mieszkańców, którzy swoją przyszłość znajdują zarówno w
strukturach armii, jak i tworząc firmy i znajdując zatrudnienie w podmiotach działających w
obszarach funkcjonowania wojska, w tym funkcjonujących na terenie Gminy rozległego poligonu
wojskowego. Poligon wojskowy i funkcjonujące na tym terenie jednostki wspomaga dobrze
przygotowana infrastruktura komunikacyjna. Do rozwoju przedsiębiorczości w Gminie przyczynia się
prężnie funkcjonująca strefa przemysłowa, gdzie stworzono znakomite warunki dla rozwoju
przedsiębiorstw i powstawania coraz to nowych miejsc pracy – zarówno w zakresie
przedsiębiorczości wspierającej wojsko, jak i innej.
Gmina zachowuje wszelkie standardy ekologiczne. Administracja, przedsiębiorcy i
mieszkańcy dbają o środowisko. Dzięki realizacji szeregu działań zarówno inwestycyjnych, jak i
działań edukacyjno-informacyjnych w obszarze tzw. „zielonego ładu”, udało zmniejszyć się emisję
CO2, mieszkańcy nauczyli się dbać o klimat, nabyli szereg nawyków i przyzwyczajeń związanych z
przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, jak również z przeciwdziałaniem i zapobieganiem
zmianom klimatycznych. W Długoszynie, gdzie zlokalizowana jest siedziba Celowego Związku Gmin
CZG12 funkcjonuje nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, który w sposób
efektywny wypełnia obowiązki związane z gospodarką odpadami, utrwalając wizerunek czystej
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Gminy. Dzięki wysokiej świadomości ekologicznej w Gminie i dużej dbałości o środowisko, zasoby
środowiskowe – lasy, jeziora są dumą i zieloną wizytówką Gminy.
W Gminie dzięki funkcjonowaniu strefy przemysłowej oraz współpracy z wojskiem, rozwija
się konkurencyjna gospodarka lokalna oparta na mikro i małych przedsiębiorstwach usługowych i
produkcyjnych oraz nowoczesnych gospodarstwach rolnych. Lokalna gospodarka jest powiązana z
efektywnym systemem szkolnictwa zawodowego. W gminie funkcjonują nowoczesne, dobrze
przygotowane pod potrzeby mieszkańców jednostki edukacji przedszkolnej, podstawowej i
ponadpodstawowej. W Gminie funkcjonuje system kształcenia ustawicznego, który efektywnie
odpowiada na potrzeby lokalnej gospodarki oraz zwiększonej aktywności zawodowej mieszkańców.
Ponadto mieszkańcy, jak również firmy, organizacje pozarządowe oraz podmioty innego rodzaju
mogą liczyć na sprawne zarządzanie publiczne oraz na wysoką dostępność usług publicznych. Gmina
współpracuje z innymi samorządami na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej, turystycznej i
promocyjnej. Zaspokajane są potrzeby zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych w wieku
aktywności zawodowej oraz seniorów. Działające na terenie gminy podmioty gospodarcze rozwijają
się, zapewniając miejsca pracy dla mieszkańców, którzy żyją w dostatku i harmonii.

4.2 Misja rozwoju Gminy Sulęcin
Misja, jako nadrzędny cel funkcjonowania, jest krótkim, syntetycznym określeniem
docelowego

kierunku

przestrzegane. Misja
rozwojowy, zgodny

rozwoju

ze

sprecyzowaniem

nadrzędnych

wartości,

które

będą

przybiera postać rozwiniętego zdania zapowiadającego ogólny trend
z oczekiwaniami wszystkich zainteresowanych podmiotów, a zwłaszcza

mieszkańców danego obszaru.
Misja jest rozwinięciem wizji i służy określeniu tego, co w wyniku realizacji Strategii Rozwoju
uzyskają mieszkańcy. Zapewnia, iż rozwój będzie służył rzeczywistym oczekiwaniom społecznym.
Misja w sposób dokładny definiuje charakter gminy, a przede wszystkim wskazuje jej atuty.
W trakcie prac nad strategią uzgodniono następujące brzmienie misji:
Misją Gminy Sulęcin jest kompleksowa współpraca wszystkich lokalnych i ponadlokalnych
partnerów społecznych, gospodarczych i instytucjonalnych, w tym funkcjonujących na terenie
Gminy jednostek Sił Zbrojnych RP, na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy przy zachowaniu zalet
bliskiego sąsiedztwa granicy polsko-niemieckiej. Gmina w wyniku działań realizujących strategię
rozwoju, w tym również w wyniku działań związanych z ochroną klimatu i środowiska, zapewnia
mieszkańcom, w ramach współpracy na rzecz wspólnego dobra, przy wykorzystaniu istniejących
potencjałów, wysoki poziom życia, dostęp do usług publicznych odpowiedniej jakości, możliwość
kształcenia, rozwoju przedsiębiorczości, w tym funkcjonujących w obszarach działalność jednostek
sił zbrojnych oraz nowoczesnych gospodarstw rolnych a także atrakcyjną ofertę czasu wolnego.
Osobom przyjezdnym oferuje wysoką jakość usług rekreacyjnych i turystycznych, bazujących na
bogactwie i czystości środowiska – lasów i jezior.
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4.3 Cel nadrzędny
Cel nadrzędny wyznacza podstawowe kryteria oceny procesów rozwojowych. Zawsze
powinien wskazywać na te efekty procesu rozwojowego, które są najważniejsze dla lokalnej
społeczności. Natomiast wyniki odnoszące się do tego celu powinny być mierzalne, tak aby możliwa
była późniejsza ocena rezultatów.
Cel nadrzędny brzmi następująco: Równowaga, wysoka jakość i stabilizacja życia oraz
satysfakcja mieszkańców.
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5. Cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i
przestrzennym
Obszary, cele strategiczne, cele operacyjne

Struktura Strategii zbudowana została w oparciu o elementy składowe wzajemnie sobie
podległe w hierarchii ważności (obszary, cele strategiczne wskazane dla każdego z obszarów, cele
operacyjne i wynikające z nich kierunki działań). Osiąganiu przyjętej wizji i misji służą cele strategiczne
realizowane we wskazanych obszarach, cele operacyjne wskazane dla każdego celu strategicznego oraz
kierunki działań, które mają charakter ogólny i określają pożądane stany i procesy rozwojowe. Cele
zdefiniowane na podstawie diagnozy oraz przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami, w sposób
bezpośredni nawiązują do wizji i misji. Realizacja kierunków działań prowadzić będzie do osiągnięcia
celów. Propozycje kierunków działań wynikają bezpośrednio z przeprowadzonych analiz i konsultacji.
Wyodrębniono 4 obszary priorytetowe, które są względem siebie równoważne i uzupełniające się:
•

Obszar 1. Rozwinięta infrastruktura gminna i efektywne zarządzanie rozwojem gminy,

•

Obszar 2. Nowoczesna gospodarka, oparta na lokalnej specyfice, w tym istniejących
poligonach oraz zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i klimatu.

•

Obszar 3. Wysoka jakość życia mieszkańców oraz aktywne i wykształcone społeczeństwo
obywatelskie,

•

Obszar 4. Dziedzictwo kultury zachowane dla przyszłych pokoleń, rekreacja i oferta czasu
wolnego.

Obszar 1.
Rozwinięta
infrastruktura gminna i
efektywne zarządzanie
rozwojem gminy

Obszar 2.
Obszar 3.
Obszar 4.
Nowoczesna
Wysoka jakość życia
Dziedzictwo kultury
gospodarka, oparta na
mieszkańców oraz
zachowane dla
lokalnej specyfice, w
aktywne i wykształcone
przyszłych pokoleń,
tym istniejących
społeczeństwo
rekreacja i oferta czasu
poligonach oraz
obywatelskie
wolnego
zrównoważony rozwój,
ochrona środowiska i
klimatu
Cel nadrzędny: Równowaga, wysoka jakość i stabilizacja życia oraz satysfakcja mieszkańców

Cel strategiczny I:
Rozwój infrastruktury w
Gminie oraz poprawa
jakości zarządzania,
opartego na współpracy
i wykorzystaniu
zasobów

Cel strategiczny II:
Konkurencyjna
gospodarka oparta
m.in. o działalność
sektora MMŚP,
wykorzystująca lokalną
specyfikę, w oparciu o
zrównoważony rozwój,
ochronę środowiska,
zasobów naturalnych i
klimatu

Cel strategiczny III:
Poprawa jakości życia
oraz aktywizacja i
rozwój kształcenia
społeczeństwa
obywatelskiego w
oparciu o skuteczny
system oświatowy oraz
rozwinięty system usług
społecznych dla dzieci,
młodzieży, dorosłych i
seniorów
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Cel strategiczny IV:
Zachowanie dziedzictwa
kulturowego oraz
rozwój atrakcyjności
rekreacyjnej i
turystycznej Gminy.
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Cel operacyjny I.1
Rozwój infrastruktury
technicznej i
komunalnej, w tym
poprawa efektywności
energetycznej obiektów
użyteczności publicznej

Cel operacyjny II.1
Rozwój potencjału
gospodarczego Gminy
Sulęcin, w tym w oparciu
o strefę przemysłową
oraz funkcjonujące na
terenie Gminy poligony

Cel operacyjny I.2
Sprawne i efektywne
zarządzanie terytorialne

Cel operacyjny II.2
Wielofunkcyjny
zrównoważony rozwój
miejscowości Gminy
Sulęcin

Cel operacyjny I.3
Zwiększenie
wewnętrznej i
zewnętrznej dostępności
komunikacyjnej Gminy
Sulęcin

Cel operacyjny II.3
Ochrona klimatu oraz
wykorzystanie
środowiska naturalnego
dla rozwoju Gminy
Sulęcin

Cel operacyjny III.1
Rozwój potencjału
edukacyjnego dzieci,
młodzieży i osób
dorosłych z Gminy
Sulęcin
Cel operacyjny III.2
Wsparcie systemu
zarządzania
bezpieczeństwem
publicznym
Cel operacyjny III.3
Rozwój sprzyjający
włączeniu społecznemu i
bezpieczeństwu
zdrowotnemu
mieszkańców

Cel operacyjny IV.1
Zachowanie dziedzictwa
kulturowego w Gminie
Sulęcin
Cel operacyjny IV.2
Poprawa jakości
promocji , w tym w
zakresie zachęt do
osiadania oraz
zwiększanie popytu na
turystykę, kulturę i
rekreację
Cel operacyjny IV.3
Poprawa oferty
kulturalnej i
rekreacyjno-sportowej

6. Kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych
Poniżej opisano planowane kierunki działań dla wyznaczonych obszarów oraz celów strategicznych
i operacyjnych

6.1. OBSZAR 1. Rozwinięta infrastruktura gminna i efektywne zarządzanie rozwojem gminy

Cel strategiczny I: Rozwój infrastruktury w Gminie oraz poprawa jakości zarządzania, opartego na
współpracy i wykorzystaniu zasobów.

6.1.1. CEL OPERACYJNY I.1 Rozwój infrastruktury technicznej i komunalnej, w tym poprawa
efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin istotny nacisk kładzie na rozwój infrastruktury technicznej i
komunalnej. W grę wchodzą tutaj systemy, urządzenia, sieci przesyłowe i związane z nimi obiekty.
Całość infrastruktury jest istotna zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców, i inwestorów, w tym
w obszarze infrastruktury istotnej dla funkcjonowana jednostek sił zbrojnych. Konieczne jest przede
wszystkim zapewnienie dostępu do mediów, do dobrej jakości dróg i komunikacji. Jakość i rozwój
infrastruktury ma istotne znaczenie w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej Gminy, pośrednio zatem
ma wpływ na dostępność miejsc pracy i jakość życia. Wspomnieć też należy, że duży obszar Gminy to
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poligony wojskowe, dla których ważna jest możliwość szybkiego transportu, w tym ciężkiego sprzętu i
setek ludzi, biorących udział w szkoleniu wojskowym.
Na jakość życia mieszkańców oraz osób przebywających czasowo na terenie Gminy dobrze
przygotowana infrastruktura przekłada się bezpośrednio, bo dobrze rozwinięta infrastruktura
techniczna i komunalna zapewnia dobry i wygodny dostęp do miejsc pracy, edukacji, usług społecznych
i zdrowotnych, jak również innych usług publicznych. Bez zapewnienia dostępu do sieci komunalnych
oraz mediów nie ma możliwości stworzenia optymalnych warunków do życia, co generuje m.in. brak
impulsów do osiedlania się osób przyjezdnych, w tym związanych z wojskiem. Rozwój sieci wodnokanalizacyjnej, teletechnicznej, oświetleniowej, energetycznej oraz zapewnienie ich niezawodności
zapewnia poczucie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców, a także przedsiębiorców prowadzących
działalność na terenie gminy. Pozwala też jednostkom wojskowym realizować swoje zadania w
obszarze funkcjonujących na tym terenie poligonów.
Istotną kwestią w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej i komunalnej jest konieczność
zapewnienia jak najmniejszego wpływu na środowisko naturalne, zapewnienie odpowiednich
wskaźników odnośnie czystości powietrza, jak również ograniczania negatywnego wpływu na
środowisko i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, związanym z codziennym funkcjonowaniem i
rozwojem lokalnych społeczności i gospodarki. W tym kontekście bardzo ważna jest prawidłowo
realizowana gospodarka wodno-ściekowa na terenie całej Gminy. Stąd też szereg inwestycji, jakie
Gmina realizowała w tym zakresie, m.in.: zmodernizowano oczyszczalnię ścieków i Stacje Uzdatniania
Wody, zrealizowano też w przebudowę i remont odcinków sieci kanalizacyjnej oraz budowę nowych
(w ramach projektu realizowanego ze środków UE, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, projekt pt.: „Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej w aglomeracji Sulęcin). Realizowano też szereg pomniejszych inwestycji remontowych
i modernizacyjnych w tym zakresie. Obecnie trwają prace inwestycyjne w zakresie rozdziału kanalizacji
ogólnospławnej oraz prace dotyczące sieci wodociągowej. Uzyskano też dofinansowanie na kolejny
projekt – Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Rychlik, które będzie realizowane ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst).
Natomiast zapewnienie dobrej jakości powietrza wymaga ograniczenia zużycia energii cieplnej
i elektrycznej, co będzie realizowane m.in. poprzez działania termomodernizacyjne w obszarze
obiektów użyteczności publicznej, co również związane jest z rozwojem gminnej infrastruktury i
dostępu do dobrej jakości administracyjnych usług publicznych.
Tabela 4 Kierunki interwencji. Cel operacyjny I.1
Kierunki interwencji

Jednostka
realizująca

Rozwój
i
poprawa
infrastruktury wodociągowej i
kanalizacyjnej, w tym:

ZWiK Sp. z o.o. w
Sulęcinie

Jednostka
monitorująca
po stronie
gminy
Zarząd ZWiK
SP. z o.o.
Oraz
Burmistrz
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- Budowa oczyszczalni ścieków
w m. Rychlik
- inne prace inwestycyjne –
zgodnie
z
Planem
Perspektywicznym ZWiK Sp. z
o.o. w Sulęcinie
Stworzenie
warunków
do
rozwoju sieci gazowniczej na
terenie Gminy

Dystrybutorzy
gazu (EWE i in.)

Rozwój sieci światłowodowej i
poprawa dostępu do Internetu
szerokopasmowego

Urząd Miejski w
SulęcinieGmina
Sulęcin i inne
jednostki z sektora
publicznego i
biznesowego /
prywatne
podmioty
telekomunikacyjne
Związek Gmin
CZG-12 i wybrani
operatorzy do
zbiórki odpadów
komunalnych i
gospodarczych
Gmina Sulęcin

Rozwój
systemu
gospodarowania
odpadami
(zagospodarowanie i utylizacja
odpadów w CZG-12)

Poprawa
efektywności
energetycznej
budynków
użyteczności publicznej, w tym
również
zastosowanie
odnawialnych źródeł energii

Gmina Sulęcin

Sulęcina i
pracownicy
UM Sulęcin

WFOŚiGW,
NFOŚiGW

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM Sulęcin
Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM Sulęcin

Operatorzy sieci

2021-2027

Samorząd
Województwa
Lubuskiego
Ministerstwo
odpowiedzialne za
cyfryzację,
podmioty
telekomunikacyjne

2021-2027

Związek Gmin
CZG-12,
Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
podmioty
prywatne –
operatorzy
realizujący usługi
w ramach systemu
gospodarki
odpadami
Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW

2021-2027

Zarząd
Związku CZG12, Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM Sulęcin

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM Sulęcin

2021-2027

Źródło: Opracowanie własne

6.1.2. CEL OPERACYJNY I.2 Sprawne i efektywne zarządzanie terytorialne
Administracja samorządowa w Polsce jest postrzegana przez lokalną społeczność jako
nieefektywna, zacofana i oferująca niski standard usług (długie oczekiwanie na wydanie decyzji,
konieczność przedstawiana zaświadczeń, brak możliwości załatwiania szeregu spraw on-line –
najczęściej brak transakcyjności, tzn. możliwości załatwienia sprawy do końca, tj. wydania decyzji bez
konieczności wizyty w Urzędzie).
Zaplanowane zatem kierunki rozwoju w ramach niniejszego celu operacyjnego odnoszą się do
działań, które mają poprawić ten wizerunek i wprowadzić nowoczesne metody zarządzania
terytorialnego.
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Zadania i przedsięwzięcia w ramach celu operacyjnego II.1 Sprawne i efektywne zarządzanie
terytorialne stanowią odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów względem organów administracji
publicznej. W swojej treści nawiązują w szczególności do zapisów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) – przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego
2017 roku oraz dokumentem pn. „System zarządzania rozwojem Polski”, przyjętym przez Radę
Ministrów w dniu 29 października 2018 roku, jak również zintegrowanej Strategii „Sprawne i
Nowoczesne Państwo 2030 roku” (SNP), która ma doprowadzić do zwiększenia skuteczności i
efektywności państwa otwartego na współpracę z obywatelami.
Planowane do wdrożenia instrumenty w kolejnej perspektywie wymagają aktywności różnych
interesariuszy w ramach współpracy w zakresie realizacji usług publicznych świadczonych na rzecz
mieszkańców – samorządy, podmioty prywatne, czy organizacje pozarządowe. Zgodnie z powyższym,
w Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin zaplanowano kierunki interwencji związane z poprawą
funkcjonowania administracji w zakresie podniesienia sprawności działania Urzędu Miejskiego w
Sulęcinie, doskonalenia kwalifikacji pracowników, e-administracji oraz budowy i promocji marki gminy.

Tabela 5 Kierunki interwencji. Cel operacyjny I.2
Kierunki interwencji

Jednostka
realizująca

Doskonalenie systemu e-usług, w
tym poprawa poziomów interakcji,
uruchamianie
nowych
zaawansowanych
e-usług,
w
zakresie administracji i usług
publicznych, w tym w jednostkach
podległych
Realizacja szkoleń pracowników
samorządowych
i
wdrażanie
nowoczesnych
instrumentów
zarządzania publicznego
Wdrożenie do działalności Urzędu
Miejskiego kodeksu etyki urzędnika
samorządowego wraz z systemem
oceny pracy urzędników
Stworzenie ram do efektywnej
współpracy z samorządami, z
podmiotami
prywatnymi
i
organizacjami pozarządowymi na
szczeblu
lokalnym,
jak
i
ponadlokalnym,
a
także
z
podmiotami spoza granic Polski

Gmina Sulęcin
i jednostki
podległe

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Jednostka
monitorująca
po stronie
gminy
Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM
Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM
Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Źródło: Opracowanie własne
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Partnerzy

Okres realizacji

Samorząd
Województwa
Lubuskiego

2021-2027

Ministerstwo
odpowiedzialne
za cyfryzację

2021-2027

Rada Miejska w
Sulęcinie

2021-2027

Partnerskie JST,
związki gmin,
organizacje
pozarządowe,
podmioty
prywatne

2021-2027
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6.1.3. CEL OPERACYJNY I.3 Zwiększenie wewnętrznej i zewnętrznej dostępności
komunikacyjnej gminy
Dalszy rozwój Gminy Sulęcin w zakresie poprawy wewnętrznej i zewnętrznej dostępności
wymaga właściwego utrzymania sieci komunikacyjnej, w tym przede wszystkich lokalnej infrastruktury
drogowej, jak również rozwój komunikacji alternatywnej, w tym sieci dróg rowerowych. Stan dróg w
gminie jest na dość dobrym poziomie, jednak konieczne są modernizacje i remonty niektórych
odcinków. Z poprawą infrastruktury drogowej wiąże się również budowa chodników, zarówno przy
drogach gminnych, powiatowych jak i wojewódzkich. Ponadto Gmina dysponuje siecią dróg
rowerowych oraz infrastrukturą parkingową. Konieczne jednak jest wdrożenie właściwego systemu
zarządzania i monitorowania infrastrukturą komunikacyjną. Ponadto dla utrzymania bezpieczeństwa
uczestników ruchu, konieczne będą inwestycje w zakresie rozwoju, zarówno ciągów pieszych i
jezdnych, jak również systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w tym przy wykorzystaniu
nowych technologii, dzięki którym oświetlenie będzie mniej energochłonne i bardziej oszczędne.
Działania z zakresu infrastruktury i planowania przestrzennego mają na uwadze poprawę
jakości życia mieszkańców, ale także stworzenie jak najlepszych warunków dla funkcjonujących na
terenie miny poligonów wojskowych oraz przedsiębiorców - obecnych i potencjalnych.

Tabela 6 Kierunki interwencji. Cel operacyjny I.3
Kierunki interwencji

Jednostka
realizująca

Jednostka
monitorująca
po stronie
gminy
Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Zapewnienie bezpieczeństwa na
drogach i chodnikach na terenie
gminy
poprzez
remonty
i
modernizację istniejących dróg oraz
ich właściwe utrzymanie

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Stworzenie i realizacja systemu
zintegrowanego
zarządzania
infrastrukturą
komunikacyjną
ułatwiającego monitoring stanu dróg
i
optymalizację
planowania
modernizacyjnych
inwestycji
drogowych
Przebudowa i rozwój systemu
oświetlenia ulicznego oraz budowa i
modernizacja chodników

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Rozbudowa sieci dróg rowerowych
jako
alternatywnych
kanałów
transportowych

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM
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Okres realizacji

Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
Powiatowy
Zarząd Dróg,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
Powiatowy
Zarząd Dróg,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
Powiatowy
Zarząd Dróg,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich,
Operatorzy
sieci
Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
Powiatowy

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027
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Zarząd Dróg,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
Źródło: Opracowanie własne

6.2. OBSZAR 2. Nowoczesna gospodarka, oparta na lokalnej specyfice, w tym istniejących
poligonach oraz zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i klimatu
Cel strategiczny II: Konkurencyjna gospodarka oparta m.in. o działalność sektora MMŚP,
wykorzystująca lokalną specyfikę, w oparciu o zrównoważony rozwój, ochronę środowiska, zasobów
naturalnych i klimatu.

6.2.1. CEL OPERACYJNY II.1 Rozwój potencjału gospodarczego Gminy Sulęcin, w tym w
oparciu o strefę przemysłową oraz funkcjonujące na terenie Gminy poligony
Na terenie Gminy Sulęcin dominują mikro i małe przedsiębiorstwa, świadczące przede
wszystkim usługi w sektorach: budowlanym, handlu hurtowego i detalicznego, transportu, opieki
zdrowotnej oraz inne. Na terenie gminy jest 13 średnich przedsiębiorców oraz 2 duże przedsiębiorstwa.
Samorząd zatem planując swoje działania stwarzające dobre warunki do rozwoju
przedsiębiorczości i działalności gospodarczej, powinien skierować je przede wszystkim do grupy
MMŚP, tak aby małe i średnie przedsiębiorstwa mogły z czasem rozwinąć się w średnie i duże firmy.
Na terenie gminy Sulęcin, która jest gminą miejsko-wiejską, zlokalizowane są też gospodarstwa rolne
(ok. 50 gosp.). Gmina zatem powinna wspierać również działalność innowacyjnych gospodarstw
rolnych, w tym w zakresie rozwoju gospodarstw ekologicznych, zapewniają one bowiem miejsca pracy
dla mieszkańców obszarów wiejskich. Bardzo ważnym czynnikiem rozwoju Gminy jest fakt
funkcjonowania na jej obszarze poligonów wojskowych, które zajmują znaczną powierzchnię Gminy.
Jest to istotny element rozwojowy, generujący zarówno miejsca pracy, jak i możliwość rozwoju
przedsiębiorczości, w ramach koniecznej współpracy przedsiębiorców z wojskiem. Ponadto
funkcjonujące jednostki wojskowe jako swoistego rodzaju przedsiębiorstwa mają ogromny potencjał
w zakresie ściągania na teren Gminy nowych mieszkańców, co jest odrębnym czynnikiem rozwoju
Gminy.
Nie na wszystkie czynniki rozwoju przedsiębiorstw władze gminy mają bezpośredni wpływ.
Jednakże odpowiednio prowadzona polityka gospodarcza, uwzględniająca system zachęt i ulg,
skorelowana z zacieśnianiem współpracy z różnymi podmiotami specjalizującymi się w rozwoju
gospodarczym oraz z wojskiem, przyczyniają się do intensyfikacji czynników rozwoju i wzrostu
konkurencyjności gminy.
Kierunki działania w tym obszarze powinny uwzględniać wysiłki w zakresie rozwoju
instrumentów wspierających rozwój działalność gospodarczej. Na terenie Gminy zlokalizowane są
tereny inwestycyjne w ramach 2 stref gospodarczych: Podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej
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Strefy Ekonomicznej w Sulęcinie oraz Sulęcińskiej Strefy Przemysłowej w Długoszynie. Przy czym tereny
inwestycyjne wymagają uzbrojenia. Ważne jest, aby pozyskać inwestorów i w pełni wykorzystać
potencjał w tym zakresie.
Przyjazna i profesjonalnie przygotowana dla przedsiębiorców i inwestorów lokalnych i
zewnętrznych administracja Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, wsparta przemyślaną i dobrze
przeprowadzoną promocją gospodarczą gminy wspólnie z innymi samorządami, powinna wpłynąć na
tworzenie znakomitych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Gminy.
Tabela 7 Kierunki interwencji. Cel operacyjny II.1
Kierunki interwencji

Jednostka
realizująca

Jednostka
monitorująca
po stronie
gminy
Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych
w Sulęcinie

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Stwarzanie dobrych warunków do
inwestowania na terenie Gminy, w
tym również system zachęt dla
lokalnych przedsiębiorców oraz
rozwoju współpracy przedsiębiorców
z jednostkami wojskowymi.
Zachęcanie producentów i twórców z
gminy do sprzedaży bezpośredniej na
rynku lokalnym m.in. poprzez
odpowiednią promocję.

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Organizacja wydarzeń i imprez
promujących lokalnych producentów
rolnych

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Rozwój
efektywnego
systemu
informacji gospodarczej – we
współpracy
z
podmiotami
zewnętrznymi

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Źródło: Opracowanie własne
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Partnerzy

Okres realizacji

Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
Agencja
Rozwoju
Regionalnego,
organizacje
pracodawców
Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
organizacje
pracodawców.

2021-2027

Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
organizacje
pracodawców
Sulęciński
Ośrodek
Kultury,
Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
organizacje
pracodawców
Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
organizacje
pracodawców

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027
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6.2.2. CEL OPERACYJNY II.2 Wielofunkcyjny zrównoważony rozwój miejscowości Gminy
Sulęcin
Bardzo ważnym obszarem stanowiącym o rozwoju gminy Sulęcin jest środowisko. Jego
ochrona jest jednym z najważniejszych priorytetów, jakie stawiają sobie nie tylko samorządy lokalne,
ale także rządy państw czy Unia Europejska. Poprawa jakości powietrza, wód i systemu gospodarki
odpadami to najważniejsze wyzwania, które wpływają nie tylko na rozwój i atrakcyjność gminy, ale
także na jakość życia mieszkańców. Ważnym czynnikiem wpływającym na poprawę sytuacji w tym
zakresie jest prawidłowa gospodarka odpadami, do czego z pewnością przyczyni się nowa inwestycja
Celowego Związku Gmin (CZG-12) – mianowicie w Długoszynie na terenie Gminy Sulęcin powstaje
właśnie nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.
Nie można zatem mówić o rozwoju gospodarczym gminy bez uwzględnienia aspektu
związanego z koniecznością zachowania zasobów i bogactw środowiskowych dla przyszłych pokoleń.
Temu właśnie przyświeca idea zrównoważonego rozwoju oznaczającego rozwój społecznogospodarczy w harmonii, zgodzie i przy poszanowaniu uwarunkowań środowiskowych, pozwalającego
zachować zasoby na kolejne dziesiątki lat. W ramach niniejszego celu zaplanowano zatem działania,
które są istotne w kontekście rozwoju gminy, odnoszą się jednakże do racjonalizacji zużycia energii,
surowców i minerałów oraz wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.
Tabela 8 Kierunki interwencji. Cel operacyjny II.2
Kierunki interwencji

Jednostka
realizująca

Termomodernizacja
budynków
użyteczności publicznej oraz montaż
instalacji
odnawialnych
źródeł
energii do pozyskania energii na
własne potrzeby
Wsparcie działań środowiskowych w
przedsiębiorstwach, gospodarstwach
rolnych oraz prywatnych posesjach
m.in. w zakresie usuwania azbestu i
szkodliwych odpadów
Ograniczenie emisji szkodliwych
substancji do atmosfery poprzez
stwarzanie warunków do rozbudowy
sieci gazowej na terenie gminy oraz
zachęcanie
mieszkańców
do
podłączenia się do tej sieci
Tworzenie
warunków
do
racjonalnego
wykorzystania
surowców energetycznych i realizacja
inwestycji
związanych
z
wykorzystaniem
odnawialnych
źródeł
energii
np.
farmy
fotowoltaiczne,
instalacje
prosumenckie

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Jednostka
monitorująca
po stronie
gminy
Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Partnerzy

Okres realizacji

Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
organizacje
pracodawców
Celowy
Związek Gmin
CZG12

2021-2027

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

dostawcy
gazu, Powiat
Sulęciński

2021-2027

Podmioty
gospodarcze,
Mieszkańcy

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

WFOŚIGW,
Samorząd
Województwa
Lubuskiego

2021-2027
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Źródło: Opracowanie własne

6.2.3. CEL OPERACYJNY II.3 Ochrona klimatu oraz wykorzystanie środowiska naturalnego
dla rozwoju gminy
Ochrona środowiska odbywać się będzie również w oparciu o zachowanie właściwego ładu
przestrzennego, w tym wyznaczenie i wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego
wytycznych z map zagrożeń i ryzyk przyrodniczych oraz określenie zasad właściwego gospodarowania
terenami zagrożonymi przez zjawiska wynikające ze zmian klimatycznych, np. powodzią czy suszą
hydrologiczną.
Podstawę polityki ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego gminy
stanowić będzie jednak nade wszystko aktywna edukacja obywatelska w zakresie ekologii, jak również
w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Działania kierowane do dzieci i
młodzieży odbywać się będą zarówno w ramach normalnego procesu edukacji od szkoły podstawowej,
jak również w ramach zajęć poza normalnymi godzinami nauki. Działania takie będą się odbywać
również dla osób dorosłych.
Promocja postaw proekologicznych i uwzględniających potrzebę działań adaptacyjnych i
łagodzących zmiany klimatyczne oraz przeciwdziałania im, redukcji emisji CO2 i innych szkodliwych
substancji oraz zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń osób dorosłych realizowana będzie poprzez
szeroki wachlarz działań, jak np. akcje marketingowe w mediach, konkursy i kampanie społeczne i
szereg innych oraz poprzez działania inwestycyjne.
Tabela 9 Kierunki interwencji. Cel operacyjny II.3
Kierunki interwencji

Jednostka
realizująca

Jednostka
monitorująca
po stronie
gminy
Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Adaptacja do zmian klimatu poprzez
odpowiednie utrzymanie systemu
melioracyjnego,
a
także
podejmowanie działań z zakresu
małej retencji oraz zachęcanie do
tego mieszkańców

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Uporządkowanie, rewitalizacja i
rozwój terenów zielonych na terenie
gminy, w tym w obszarze skwerów,
parków, terenów zielonych na
osiedlach.
Zwiększenie
liczby
nasadzeń
drzew
i
krzewów;
zachowanie
i
ochrona
bioróżnorodności na terenie gminy
Wzrost ekologicznej świadomości
mieszkańców, w tym dzieci i
młodzieży
poprzez
kampanie

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Burmistrz
Sulęcina i
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Partnerzy

Okres realizacji

Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
mieszkańcy
gminy, rolnicy
i
przedsiębiorcy
Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
wspólnoty
mieszkaniowe,
przedsiębiorcy

2021-2027

szkoły,
organizacje
ekologiczne

2021-2027

2021-2027
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edukacyjne i promocję postaw
proekologicznych
oraz
uświadamiających potrzebę działań
adaptacyjnych i łagodzących zmiany
klimatyczne oraz przeciwdziałania
im, redukcji emisji CO2 i innych
szkodliwych substancji
Właściwe
zagospodarowanie
terenów zagrożonych powodzią i
suszą hydrologiczną (udrożnienie i
rozbudowa rowów melioracyjnych,
wykonanie regulacji potoków i
cieków wodnych, przeciwdziałanie
suszy, urządzanie i utrzymywanie
terenów zieleni, zadrzewień i
zakrzewień oraz parków, nasadzenia
szaty roślinnej oraz inne działania
zapobiegające i łagodzące zmiany
klimatyczne)

pracownicy
UM

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Powiat
Sulęciński,
Samorząd
Województwa

2021-2027

Źródło: Opracowanie własne

6.3. OBSZAR 3. Wysoka jakość życia mieszkańców oraz aktywne i wykształcone
społeczeństwo obywatelskie
Cel strategiczny III: Poprawa jakości życia oraz aktywizacja i rozwój kształcenia społeczeństwa
obywatelskiego w oparciu o skuteczny system oświatowy oraz rozwinięty system usług społecznych
dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

6.3.1. CEL OPERACYJNY III.1 Rozwój potencjału edukacyjnego dzieci, młodzieży i osób
dorosłych z Gminy Sulęcin
Rozwój gminy Sulęcin powinien być napędzany przez aktywnych i wykształconych
mieszkańców. Ważnym elementem rozwojowym gminy jest społeczeństwo obywatelskie, które
angażuje się w sprawy swojej małej ojczyzny. Należy kontynuować istniejące oraz wprowadzać nowe
działania w zakresie zwiększenia efektywności samorządu. W ramach Strategii szczególny nacisk
kładzie się na rozwój edukacji rozumianej jako oferta publiczna dla wszystkich mieszkańców Gminy –
bez względu na wiek, status społeczny, zawodowy itp.
Głównym wyzwaniem w tej sferze jest zapewnienie wysokiej jakości i nowoczesnej,
odpowiadającej na zmiany zachodzące w otoczeniu, oferty edukacyjnej. Wysoka jakość edukacji to
właściwie przygotowana kadra, jak również nowoczesna i dobrze wyposażona infrastruktura. Ważne
jest też, aby odpowiednie poziomy edukacji były systemowo powiązane z wymogami rynkowymi, w
zakresie posiadania konkretnych kompetencji (tzw. kompetencji kluczowych), jak również w zakresie
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przygotowania zawodowego, co na etapie późniejszym realizowane jest przez nauczanie na szczeblu
ponadpodstawowym, zawodowym, jak również wyższym.
Istotnym elementem i koniecznością w zakresie możliwości dostosowywania kompetencji
zawodowych mieszkańców Gminy do zmieniających się potrzeb gospodarki jest kształcenie
ustawiczne, realizowane najczęściej przez szkoły zawodowe i kształcenie ustawiczne zarządzane przez
struktury samorządu powiatowego oraz podmioty prywatne.
Po stronie gminy leży dbanie o właściwe warunki dla tego rodzaju edukacji. Stąd ważne jest
podejmowanie działań zmierzających do stwarzania równych szans w dostępie do systemu edukacji,
kształtowania postaw aktywnych pozwalających rozumieć współczesny świat, rozwijania już od
przedszkola aż do szczebla edukacji powiatowej kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy.
Baza dydaktyczna szkół gminnych jest zróżnicowana. Wszystkie szkoły posiadają pracownie
przedmiotowe, realizują zajęcia w ramach kół zainteresowań, dodatkowych zajęć, pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Ośrodki edukacyjne zlokalizowane na terenie gminy Sulęcin są w
dobrym stanie technicznym i nie wymagają dużych nakładów finansowych. Podejmowane działania
mają jednakże stale rozwijać i unowocześniać bazę lokalową i narzędziową oraz rozwijać działalność
merytoryczną sfery edukacji, by w sposób ciągły zapewniać najbardziej efektywne warunki i metody
nauczania, a poprzez to przyczyniać się do efektywnego przejścia z systemu edukacji do zatrudnienia.
Tabela 10 Kierunki interwencji. Cel operacyjny III.1
Kierunki interwencji

Jednostka
realizująca

Optymalizacja sieci przedszkoli i szkół
podstawowych oraz zapewnienie
wystarczającej drożności systemu
edukacji przedszkolnej i szkolnej w
odpowiedzi
na
zmiany
demograficzne (spadek liczebności
dzieci i uczniów)

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Modernizacja bazy i infrastruktury
edukacyjno-opiekuńczej, w tym
obiektów dydaktycznych, boisk
przyszkolnych i sal gimnastycznych

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Cyfryzacja
procesów
edukacji
poprzez większe wykorzystanie
technologii
informacyjnokomunikacyjnych

szkoły gminne

Jednostka
monitorująca
po stronie
gminy
Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM
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Partnerzy

Okres
realizacji

Dyrektorzy szkół,
Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej,
Kuratorium
Oświaty
Dyrektorzy szkół,
Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej,
Kuratorium
Oświaty
Dyrektorzy szkół,
Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej,

2021-2027

2021-2027

2021-2027
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Utrzymanie wysokiego poziomu i
realizacja oferty zajęć dla uczniów i
nauczycieli

szkoły gminne

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Stwarzanie dobrych warunków do
rozwoju wysokiej jakości oferty
kształcenia ustawicznego i poprawy
kompetencji
zawodowych
mieszkańców na każdym poziomie
życia zawodowego

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Kuratorium
Oświaty
szkoły, organizacje
pozarządowe,
Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
Ministerstwo
Edukacji
Narodowej,
Kuratorium
Oświaty
Powiat Sulęciński,
podmioty
prywatne

2021-2027

2021-2027

Źródło: Opracowanie własne

6.3.2. CEL OPERACYJNY III.2 Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym
Zapewnienie wysokiego poczucia bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom Gminy jest
zagadnieniem wieloaspektowym i odnosi się do trudno mierzalnego subiektywnego odczucia
poszczególnego mieszkańca. Poczucie bezpieczeństwa publicznego bezpośrednio wiąże się z
zaufaniem do służb publicznych, monitorujących i przeciwdziałających określonym zagrożeniom. W
kompetencji Gminy odnosi się to przede wszystkim do zagrożeń środowiskowych. Ponadto w zakresie
zagrożeń odnoszących się do przestępczości przeciwko życiu i mieniu mieszkańców oraz w obszarze
ruchu drogowego, w gestii Gminy jest stwarzanie warunków do efektywnej współpracy z
kompetentnymi służbami. Zaplanowane działania odnosić się będą zatem do tych obszarów, na które
bezpośredni i pośredni wpływ mogą mieć organy Gminy Sulęcin.
Jednym z instrumentów wpierających utrzymanie porządku i ładu publicznego będzie rozwój
systemów bezpieczeństwa. Celem zmniejszenia prawdopodobieństwa występowania niepożądanych
sytuacji, zniechęcenia przed atakami wandalizmu i przestępstwami, monitoringiem wizyjnym objęte
zostaną strategiczne miejsca na terenie Gminy.
Ponadto zaplanowano też działania wspierające Ochotnicze Straże Pożarne – w zakresie
modernizacji siedzib oraz wyposażenia w nowoczesny, spełniający wszelkie wymagania i normy sprzęt
ratowniczy, co przysłuży się jakości i szybkości interwencji straży, zarówno w przypadku pożarów, jak i
powodzi oraz innych zdarzeń.
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym będzie realizowana przede wszystkim poprzez
edukację zwiększającą bezpieczeństwo i program bezpieczeństwa na drogach przebiegających przez
Gminę, szczególnie w miejscach najbardziej niebezpiecznych. Powyższe przedsięwzięcia pomogą
kreować wizerunek Gminy jako miejsca bezpiecznego oraz przyjaznego do życia i pracy.
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Tabela 11 Kierunki interwencji. Cel operacyjny III.2
Kierunki interwencji

Jednostka
realizująca

Monitoring strategicznych miejsc na
terenie gminy

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Wspieranie Ochotniczych Straży
Pożarnych w zakresie doposażenia
poszczególnych
jednostek
w
nowoczesny i wydajny sprzęt oraz w
zakresie modernizacji i poprawy
infrastruktury, realizacja działań
związanych
z
utrzymaniem,
wyszkoleniem
i
zapewnieniem
gotowości bojowej OSP
Działania edukacyjne w obszarze
bezpieczeństwa,
w
tym
w
szczególności
w
zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego
Źródło: Opracowanie własne

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Jednostka
monitorująca
po stronie
gminy
Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM
Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Partnerzy

Okres
realizacji

Komenda
Powiatowa Policji,

2021-2027

jednostki OSP w
Gminie Sulęcin,
Komenda
Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej

2021-2027

Komenda
Powiatowa Policji,
szkoły gminne

2021-2027

6.3.3. CEL OPERACYJNY III.3 Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i bezpieczeństwu
zdrowotnemu mieszkańców
Rozwój Gminy Sulęcin powinien być napędzany przez aktywnych mieszkańców. Ważnym
elementem rozwojowym gminy jest społeczeństwo obywatelskie, które angażuje się w sprawy swojej
małej ojczyzny. Należy kontynuować istniejące oraz wprowadzać nowe działania aktywizujące
społeczność lokalną, w tym osoby zagrożone wykluczeniem.
Ponadto celem poprawy jakości życia oprócz wsparcia w zakresie aktywizacji i integracji osób
słabiej sobie radzących we współczesnym świecie jest również zapewnienie dostępu do usług opieki
zdrowotnej. Działania Gminy muszą odpowiadać na zapotrzebowanie społeczne, zarówno w zakresie
opieki społecznej, działań aktywizacyjnych, jak również w zakresie stwarzania właściwych warunków
dla zapewnienia opieki zdrowotnej, w tym w szczególności osobom w wieku senioralnym.
Osoby wykluczone społecznie bądź zagrożone wykluczeniem wymagają najczęściej
kompleksowego wsparcia, by zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Konieczne w tym względzie jest
projektowanie wsparcia ukierunkowanego przede wszystkim na rozwój umiejętności funkcjonowania
w społeczeństwie i samodzielności. Realizowane działania służyć będą przeciwdziałaniu wykluczeniu
oraz wyłączeniu społecznemu różnych grup zmarginalizowanych bądź zagrożonych marginalizacją,
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie rodzin, dzieci i
młodzieży. Zapobieganie występowaniu oraz niwelowanie przejawów wykluczenia dotyczyć będzie
także osób niepełnosprawnych i starszych. By sprostać nowym wyzwaniom konieczne będzie
wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w celu identyfikacji i łagodzenia problemów społecznych na
terenie gminy, np. wykorzystywanie mechanizmów ekonomii społecznej.
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Realizacja tych działań przebiegać będzie w zgodzie z założeniami Programu Rewitalizacji
Gminy Sulęcin, gdzie określono obszary rewitalizacji, w których szczególnie należy kumulować
interwencję w zakresie aktywizacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem.
Tabela 12 Kierunki interwencji. Cel operacyjny III.3
Kierunki interwencji

Jednostka
realizująca

Rozbudowa
i
modernizacja
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury
oraz przystosowanie go do
wykorzystywania przez różne
grupy społeczne celem ich
aktywizacji i poprawy dostępu do
oferty usług kulturalnych i
społecznych

Sulęciński
Ośrodek Kultury

Wdrożenie
programu
budownictwa komunalnego –
rozwój
zasobu
mieszkań
komunalnych
dla
osób
potrzebujących
Uwzględnienie
w
ofercie
kulturalnej
elementów
budujących tożsamość lokalną
mieszkańców
gminy,
jej
szczególnych
uwarunkowań
historycznych,
zabytków
i
elementów przyrodniczych

Urząd Miejski w
Sulęcinie

Przygotowanie i wdrożenie do
realizacji założeń lokalnej polityki
senioralnej Gminy Sulęcin, w tym
zapewnienie
działań
integracyjno-aktywizacyjnych w
obszarze działalności Dziennego
Domu Senior +
Wprowadzenie
nowych
rozwiązań w celu identyfikacji i
łagodzenia
problemów
społecznych na terenie gminy

Program aktywnej pomocy – w
tym organizowanie i wspieranie
różnorodnych form pomocy
społecznej, m.in. w ramach
świetlic socjoterapeutycznych,
oddziałów
dziennych,
czy
ośrodków wsparcia.
Stwarzanie
warunków
do
rozwoju i poprawy istniejących

Sulęciński
Ośrodek Kultury

Urząd Miejski w
Sulęcinie

Ośrodek Pomocy
Społecznej,
podmioty szeroko
rozumianej
ekonomii
społecznej
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
podmioty szeroko
rozumianej
ekonomii
społecznej
Urząd Miejski w
Sulęcinie

Jednostka
monitorująca
po stronie
gminy
Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Partnerzy

Okres
realizacji

Gmina Sulęcin,
organizacje
pozarządowe

2021-2027

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Ośrodek Pomocy
Społecznej,
organizacje
pozarządowe

2021-2027

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Gmina Sulęcin,
Ośrodek Pomocy
Społecznej,
organizacje
pozarządowe

2021-2027

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Ośrodek Pomocy
Społecznej,
organizacje
pozarządowe,
Samorząd
Województwa
Lubuskiego

2021-2027

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM Sulęcin

Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
organizacje
pozarządowe

2021-2027

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM Sulęcin

Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
organizacje
pozarządowe

2021-2027

Burmistrz
Sulęcina i

podmioty
lecznicze,

2021-2027
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na
terenie
Gminy
usług
medycznych
Rozwój
infrastruktury
opiekuńczo-wychowawczej, w
tym budowa żłobków

Działania
na
wyrównywania
szans
niepełnosprawnych

rzecz
osób

Urząd Miejski w
Sulęcinie
Ośrodek Pomocy
Społecznej

pracownicy
UM Sulęcin
Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM Sulęcin
Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM Sulęcin

organizacja
pozarządowe
Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
organizacje
pozarządowe
Samorząd
Województwa
Lubuskiego,
organizacje
pozarządowe

2021-2027

2021-2027

Źródło: Opracowanie własne

6.4. OBSZAR 4. Dziedzictwo kultury zachowane dla przyszłych pokoleń, rekreacja i oferta
czasu wolnego
Cel strategiczny IV: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój atrakcyjności rekreacyjnej i
turystycznej Gminy.

6.4.1. CEL OPERACYJNY IV.1 Zachowanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Sulęcin
Ochrona przestrzeni i dziedzictwa kulturowego stanowi istotne wyzwanie na poziomie
samorządu gminy w perspektywie do 2027 roku. Zgodnie z nowym podejściem do zarządzania kulturą,
zasobami dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego, zaprojektowane działania służyć będą
kompleksowej ochronie i zachowaniu dziedzictwa (m.in. zabiegi konserwatorskie i modernizacyjne,
rewaloryzacja dziedzictwa, kultywowanie tradycji, wspieranie folkloru i sztuki ludowej, zachowanie
walorów i zasobów przyrodniczych), ale również generowaniu impulsów do dalszego jego rozwoju, np.
poprzez nadawanie zabytkom nowych funkcji.
Celem zwiększenia możliwości zarobkowania przez podmioty zarządzające dziedzictwem,
konieczne jest współdziałanie interesariuszy, celem promocji – jednostek samorządu terytorialnego i
ich związków, sektora biznesu, organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury, rekreacji i
turystyki, jak również środowisk artystycznych, służb konserwatorskich i innych podmiotów. Dzięki
takiemu zintegrowanemu partnerskiemu podejściu podejmowane działania zyskają na znaczeniu, jak
również wydatkowanie środków i zarządzanie zasobami kultury staną się bardziej racjonalne.
Tabela 13 Kierunki interwencji. Cel operacyjny IV.1
Kierunki interwencji

Jednostka
realizująca

Jednostka
monitorując
a po stronie
gminy
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Partnerzy

Okres
realiza
cji
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Rewitalizacja przestrzeni i obiektów
stanowiących dziedzictwo kulturowe
Gminy Sulęcin

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Organizacja wydarzeń kulturalnych
bazujących
na
obrzędach
i
zwyczajach wiejskich oraz na
produkcji rolnej

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Samorząd Województwa
Lubuskiego, Powiat
Sulęciński, służby
konserwatorskie, Skarb
Państwa
Sulęciński Ośrodek
Kultury,
podmioty gospodarcze,
rolnicy, izby
gospodarcze, placówki
oświatowe, mieszkańcy,
zespoły i artyści lokalni,
media lokalne i
regionalne

20212027

20212027

Źródło: Opracowanie własne

6.4.2. CEL OPERACYJNY IV.2 Poprawa jakości promocji , w tym w zakresie zachęt do
osiadania oraz zwiększanie popytu na turystykę, kulturę i rekreację.
Gminę charakteryzuje duży potencjał przyrodniczy–ponad 65% powierzchni gminy stanowią
lasy z ciekawymi przyrodniczo i turystycznie obiektami: Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym
„Uroczysko Lubniewsko”, Łagowsko-Sulęcińskim Parkiem Krajobrazowym z Rezerwatem Leśnym
„Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie”, przełomami rzeki Postomii oraz użytkami ekologicznymi i pomnikami
przyrody. Bogate walory przyrodnicze obszaru warunkują fakt, iż turystyka jako branża gospodarcza
stanowi niezwykle ważną szansę rozwojową Gminy Sulęcin. Malownicze, czyste jeziora stanowią
magnes przyciągający turystów w sezonie letnim.
Bardzo istotna jest tutaj wspólna praca samorządów, zarówno szczebla gminnego jak i
powiatowego oraz organizacji turystycznych i pozarządowych nad właściwą promocją turystyczną tego
obszaru, tworzeniem marki ziemi sulęcińskiej i wykorzystywaniem tej marki na cele rozwoju
gospodarczego z zachowaniem zasobów dla przyszłych pokoleń, co stanowi o zrównoważonym
rozwoju.
Gmina Sulęcin w zakresie swoich kompetencji może realizować szereg publicznych projektów
infrastrukturalnych oraz tworzyć, nadzorować i koordynować działania promocyjne celem stworzenia
odpowiednich warunków dla podmiotów prywatnych do rozwoju branży turystycznej. Rozwój turystyki
i usług czasu wolnego możliwy będzie m.in. dzięki wsparciu rozwoju i modernizacji infrastruktury
turystycznej oraz okołoturystycznej na terenie gminy. Zaplanowano przedsięwzięcia mające na celu
stworzenie oferty dla turystyki aktywnej – m.in. rozwój systemu ścieżek pieszych i rowerowych
prezentujących najciekawsze i najbardziej wartościowe miejsca pod względem krajobrazowym,
historycznym, kulturowym czy przyrodniczym. Jak wyżej wskazano, bardzo ważna będzie współpraca
pomiędzy sąsiednimi JST w zakresie budowania spójnej i komplementarnej oferty.
Tabela 14 Kierunki interwencji. Cel operacyjny IV.2
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Kierunki interwencji

Jednostka
realizująca

Modernizacja i rozwój infrastruktury
rekreacyjno-turystycznej,
w
szczególności wykorzystującej zasoby
przyrodnicze Ziemi Sulęcińskiej i
istniejących akwenów wodnych
(jezior), w tym tworzenie i
modernizacja istniejących szlaków
turystycznych i pozostałej publicznej
infrastruktury
Wspieranie rozwoju i promocja
ośrodków,
pensjonatów
i
gospodarstw agroturystycznych na
terenie gminy
promocja Gminy jako dobrego
miejsca do osiedlenia, z dobrą
infrastrukturą
rekreacyjną
i
turystyczną, opartą na specyficznych
własnych potencjałach

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Jednostka
monitorując
a po stronie
gminy
Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM
Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Urząd Miejski
w Sulęcinie,
lokalne i
regionalne
organizacje
turystyczne

Partnerzy

Okres
realiza
cji

Samorząd Województwa
Lubuskiego, Powiat
Sulęciński, okoliczne
gminy powiązane
funkcjonalnie,
organizacje turystyczne,
podmioty prywatne

20212027

organizacje turystyczne,
podmioty prywatne

20212027

organizacje turystyczne,
podmioty prywatne

20212027

Źródło: Opracowanie własne

6.4.3. CEL OPERACYJNY IV.3 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej.
Istotnym wyzwaniem Gminy Sulęcin w perspektywie 2021-2027 jest rozwój oferty kulturalnej
i rekreacyjno-sportowej skierowanej zarówno do mieszkańców, jak i osób odwiedzających gminę, które
aktywnie korzystają z zasobów obszaru Gminy Sulęcin w celach rekreacyjnych.
Oferta powyższa musi być urozmaicona, dostosowana do potrzeb społecznych i odpowiadająca
na rzeczywiste zapotrzebowania. Realizacja działań w zakresie niniejszego celu operacyjnego to będą
działania infrastrukturalne leżące po stronie Gminy, takie jak m.in. budowa krytej pływalni przy Szkole
Podstawowej nr 2, jak również identyfikacja i tworzenie określonych produktów turystycznych we
współpracy z podmiotami prywatnymi, organizacjami turystycznymi i innymi samorządami.
Ofertę kulturalno-rozrywkową winno

się

budować wokół

imprez o charakterze

ponadlokalnym, bazujących na tradycji i specyfice Gminy Sulęcin oraz we współpracy z zewnętrznymi
organizatorami imprez kulturalnych i sportowych, jak również w oparciu o własną bazę kulturalną, w
tym w oparciu o silną i nowoczesną instytucję kultury. Takie też jest zamierzenie władz Gminy Sulęcin
w ramach niniejszego celu operacyjnego.
Tabela 15 Kierunki interwencji. Cel operacyjny IV.2
Kierunki interwencji

Jednostka
realizująca

Jednostka
monitorując
a po stronie
gminy
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Partnerzy

Okres
realiza
cji
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Tworzenie atrakcyjnych przestrzeni
turystyczno-rekreacyjnych na terenie
miasta i gminy

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Identyfikacja i kreacja produktów
turystycznych
wykorzystujących
specyficzne
potencjały
Gminy
Sulęcin, jak również kampania
promocyjna tych produktów

Urząd Miejski
w Sulęcinie /
lokalne i
regionalne
organizacje
turystyczne
Urząd Miejski
w Sulęcinie

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Urząd Miejski
w Sulęcinie

Rozwój infrastruktury kulturalnej,
wzbogacającej istniejącą ofertę
kulturalną Gminy Sulęcin oraz
działania organizacyjne w zakresie
imprez o charakterze regionalnym,
wykorzystujących lokalny potencjał
kulturalny
Rozwój infrastruktury rekreacyjnosportowej, wzbogacającej istniejącą
ofertę Gminy, w tym budowa krytej
pływalni przy Szkole Podstawowej nr
2 w Sulęcinie

Samorząd Województwa
Lubuskiego, Powiat
Sulęciński, organizacje
turystyczne, podmioty
prywatne
organizacje turystyczne,
podmioty prywatne

20212027

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Sulęciński Ośrodek
Kultury, organizacje
pozarządowe, podmioty
prywatne

20212027

Burmistrz
Sulęcina i
pracownicy
UM

Szkoła Podstawowa nr 2

20212027

20212027

Źródło: Opracowanie własne

7. Oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze
przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia
Poniżej podsumowano zaplanowane do osiągnięcia rezultaty, ze wskazaniem wskaźników do
monitorowania w podziale na poszczególne cele operacyjne.

7.1. Cel strategiczny I: Rozwój infrastruktury w Gminie oraz poprawa jakości
zarządzania, opartego na współpracy i wykorzystaniu zasobów.
W wyniku realizacji strategii rozwoju w Gminie zostanie dokonany rozwój infrastruktury oraz
poprawa jakości zarządzania, co będzie realizowane poprzez wskazane kierunki działań dla każdego
celu operacyjnego w ramach niniejszego celu strategicznego. Przedmiotowy rozwój będzie
przedmiotem analizy i oceny poprzez monitorowanie postępu w ramach zestawionych poniżej
wskaźników realizacji dla każdego celu operacyjnego.

7.1.1 CEL OPERACYJNY I.1 Rozwój infrastruktury technicznej i komunalnej, w tym poprawa
efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej
Dla działań w ramach przedmiotowego celu operacyjnego zaplanowano osiągnięcie
rezultatów, poprzez monitorowanie postępu dla poniższych wskaźników.

Strona 58 z 81

Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027

Tabela 16 Wskaźniki do monitorowania – cel operacyjny I.I
Wskaźnik realizacji

Źródło danych

Metoda pozyskania danych

Korzystający z sieci wodociągowej
w ludności ogółem
Korzystający z sieci kanalizacyjnej
w ludności ogółem
Korzystający z sieci gazowej w
ludności ogółem
Liczba i wartość inwestycji
zrealizowanych
przez
Gminę
Sulęcin i jednostki podległe w
infrastrukturę

GUS

Bank danych lokalnych

GUS

Bank danych lokalnych

GUS

Bank danych lokalnych

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Źródło: Opracowanie własne

7.1.2 CEL OPERACYJNY I.2 Sprawne i efektywne zarządzanie terytorialne
Dla działań w ramach przedmiotowego celu operacyjnego zaplanowano osiągnięcie
rezultatów, poprzez monitorowanie postępu dla poniższych wskaźników.
Tabela 17 Wskaźniki do monitorowania
Wskaźnik realizacji

Źródło danych

Metoda pozyskania danych

Liczba uruchomionych e-usług, na
poziomie interakcji 4 i 5
Liczba szkoleń kompetencyjnych
dla pracowników
Liczba wdrożonych systemów
zarządzania jakością pracy
administracji samorządowej
Odsetek klientów zadowolonych z
usług Urzędu Miejskiego w
Sulęcinie
Liczba projektów partnerskich

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Urząd Miejski w Sulęcinie

Ankieta subiektywna

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Źródło: Opracowanie własne

7.1.3 CEL OPERACYJNY I.3 Zwiększenie wewnętrznej i zewnętrznej dostępności
komunikacyjnej gminy
Dla działań w ramach przedmiotowego celu operacyjnego zaplanowano osiągnięcie
rezultatów, poprzez monitorowanie postępu dla poniższych wskaźników.
Tabela 18 Wskaźniki do monitorowania
Wskaźnik realizacji

Źródło danych
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Liczba inwestycji remontowych i
modernizacyjnych w zakresie
gminnej infrastruktury drogowej
Długość wyremontowanych
chodników w Gminie
Liczba nowych i
zmodernizowanych punktów
oświetlenia drogowego
Długość nowych i
zmodernizowanych dróg
rowerowych w Gminie

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Źródło: Opracowanie własne

7.2. Cel strategiczny II: Konkurencyjna gospodarka oparta m.in. o działalność sektora
MMŚP, wykorzystująca lokalną specyfikę, w oparciu o zrównoważony rozwój,
ochronę środowiska, zasobów naturalnych i klimatu.
W wyniku realizacji strategii rozwoju w Gminie nastąpi poprawa warunków do prowadzenia
działalności gospodarczej, co skutkować będzie wzrostem konkurencyjności lokalnej gospodarki, która
oparta jest o działalność sektora MMŚP. Realizacji działań przyświecać będzie zasada zrównoważonego
rozwoju, zatem działania jakie będą realizowane w ramach tego celu operacyjnego będą też
poprawiały lokalne uwarunkowani zarówno w zakresie środowisko naturalnego, jak i klimatu. Nastąpi
zatem wzrost znaczenia tych czynników decydujących dla zachowania środowiska dla przyszłych
pokoleń, jak również poprawa stanu adaptacji lokalnej gospodarki do zmian klimatycznych oraz
intensyfikacja działań zmierzające do powstrzymania tych zmian.
Przedmiotowy cel będzie przedmiotem analizy i oceny poprzez monitorowanie postępu w
ramach zestawionych poniżej wskaźników realizacji dla każdego celu operacyjnego.

7.2.1. CEL OPERACYJNY II.1 Rozwój potencjału gospodarczego Gminy Sulęcin, w tym w
oparciu o strefę przemysłową oraz funkcjonujące na terenie Gminy poligony
Dla działań w ramach przedmiotowego celu operacyjnego zaplanowano osiągnięcie
rezultatów, poprzez monitorowanie postępu dla poniższych wskaźników.

Tabela 19 Wskaźniki do monitorowania
Wskaźnik realizacji

Źródło danych

Metoda pozyskania danych

Powierzchnia uzbrojonych
terenów inwestycyjnych
Liczba nowych inwestycji w
Gminie (w tym inwestorów
lokalnych)
Liczba przedsiębiorców
korzystających z oferowanych
form wsparcia

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna
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Liczba rolników korzystających z
oferowanych form wsparcia
Liczba powstałych nowych
podmiotów gospodarczych

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

CEiDG, KRS

Statystyka gminna

Źródło: Opracowanie własne

7.2.2. CEL OPERACYJNY II.2 Wielofunkcyjny zrównoważony rozwój miejscowości Gminy
Sulęcin
Dla działań w ramach przedmiotowego celu operacyjnego zaplanowano osiągnięcie
rezultatów, poprzez monitorowanie postępu dla poniższych wskaźników.

Tabela 20 Wskaźniki do monitorowania
Wskaźnik realizacji

Źródło danych

Metoda pozyskania danych

Liczba gminnych obiektów
użyteczności publicznej
poddanych termomodernizacji
Liczba instalacji OZE na budynkach
użyteczności publicznej Gminy
Sulęcin
Liczba obiektów, z których
usunięto azbest
Liczba czynnych przyłączy
gazowych do budynków ogółem

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

GUS

Bank Danych Lokalnych

Źródło: Opracowanie własne

7.2.3. CEL OPERACYJNY II.3 Ochrona klimatu oraz wykorzystanie środowiska naturalnego dla
rozwoju gminy
Dla działań w ramach przedmiotowego celu operacyjnego zaplanowano osiągnięcie
rezultatów, poprzez monitorowanie postępu dla poniższych wskaźników.

Tabela 21 Wskaźniki do monitorowania
Wskaźnik realizacji

Źródło danych

Metoda pozyskania danych

Liczba kampanii dot.
kształtowania i promocji postaw
proekologicznych
Liczba zrealizowanych przez
Gminę Sulęcin działań
przeciwdziałających i łagodzących
zmiany klimatyczne
Powierzchnia zrewitalizowanych i
nowych terenów zielonych

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Źródło: Opracowanie własne
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7.3. Cel strategiczny III: Poprawa jakości życia oraz aktywizacja i rozwój kształcenia
społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o skuteczny system oświatowy oraz
rozwinięty system usług społecznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
W wyniku realizacji strategii rozwoju w Gminie nastąpi poprawa warunków życia mieszkańców
w tym warunków do osiedlania się. Poprawie ulegnie poziom wiedzy i kompetencji społeczeństwa, w
tym w zakresie Szkolnictwa Podstawowego oraz w zakresie kompetencji zawodowych. Nastąpi
dostosowanie infrastruktury oświatowej do potrzeb mieszkańców, w tym w zakresie wymagań
lokalnego rynku pracy. Poprawi się stan infrastruktury w zakresie oświaty i usług społecznych. System
usług społecznych zostanie udoskonalony, co pozwoli na znaczącą poprawę w zakresie dostosowania
do lokalnych potrzeb, w tym w zakresie realizacji potrzeb dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Przedmiotowy cel będzie przedmiotem analizy i oceny poprzez monitorowanie postępu w
ramach zestawionych poniżej wskaźników realizacji dla każdego celu operacyjnego.

7.3.1. CEL OPERACYJNY III.1 Rozwój potencjału edukacyjnego dzieci, młodzieży i osób
dorosłych z Gminy Sulęcin
Dla działań w ramach przedmiotowego celu operacyjnego zaplanowano osiągnięcie
rezultatów, poprzez monitorowanie postępu dla poniższych wskaźników.

Tabela 22 Wskaźniki do monitorowania
Wskaźnik realizacji

Źródło danych

Metoda pozyskania danych

Liczba projektów edukacyjnych na
rzecz rozwoju kompetencji
kluczowych
Liczba inwestycji gminnych
modernizacyjnych w
infrastrukturę edukacyjną
Liczba uruchomionych e-usług w
obszarze e-edukacji

Urząd Miejski w Sulęcinie,
placówki oświatowe gminy

Umowa o dofinansowanie,
sprawozdanie z realizacji

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Źródło: Opracowanie własne

7.3.2. CEL OPERACYJNY III.2 Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym
Dla działań w ramach przedmiotowego celu operacyjnego zaplanowano osiągnięcie
rezultatów, poprzez monitorowanie postępu dla poniższych wskaźników.

Tabela 23 Wskaźniki do monitorowania
Wskaźnik realizacji

Źródło danych
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Wartość inwestycji w zakresie
bezpieczeństwa powodziowego /
przeciwpożarowego i in.
Liczba działań edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży w obszarze
bezpieczeństwa ruchu drogowego
Liczba działań innego rodzaju na
rzecz utrzymania i poprawy
zdolności bojowej OSP
Źródło: Opracowanie własne

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna, budżet Gminy

Urząd Miejski w Sulęcinie

Raporty szkół gminnych z
realizacji działań

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna, budżet Gminy

7.3.3. CEL OPERACYJNY III.3 Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i bezpieczeństwu
zdrowotnemu mieszkańców
Dla działań w ramach przedmiotowego celu operacyjnego zaplanowano osiągnięcie
rezultatów, poprzez monitorowanie postępu dla poniższych wskaźników.

Tabela 24 Wskaźniki do monitorowania
Wskaźnik realizacji

Źródło danych

Metoda pozyskania danych

Wartość inwestycji w zakresie
rozwoju i modernizacji
infrastruktury na cele
aktywizacyjno-integracyjne
Wartość inwestycji w zakresie
rozwoju i modernizacji
infrastruktury opiekuńczowychowawczej
Liczba mieszkań komunalnych

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna, budżet Gminy

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna, budżet Gminy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Statystyka gminna, budżet Gminy

Liczba działań aktywizacyjnych dla
mieszkańców

Urząd Miejski w Sulęcinie,
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Sulęciński Ośrodek Kultury
Urząd Miejski w Sulęcinie,
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Sulęciński Ośrodek Kultury

Statystyka gminna

Liczba działań aktywizacyjnych na
rzecz seniorów i osób
niepełnosprawnych

Statystyka gminna

Źródło: Opracowanie własne

7.4. Cel strategiczny IV: Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój
atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej Gminy.
W wyniku realizacji strategii rozwoju w Gminie nastąpi poprawa w zakresie realizowanych
działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. Ponadto w związku z tymi działaniami, jak
również w zakresie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej znaczącej poprawi się
atrakcyjność oferty rekreacyjnej i turystycznej Gminy. Ponadto w ramach niniejszego celu
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strategicznego zwiększy się jakość promocji Gminy, w oparciu o innowacyjne i najbardziej efektywne
środki, przy zwiększeniu precyzji w dotarciu do określonych grup odbiorców.
Przedmiotowy cel będzie przedmiotem analizy i oceny poprzez monitorowanie postępu w
ramach zestawionych poniżej wskaźników realizacji dla każdego celu operacyjnego.

7.4.1. CEL OPERACYJNY IV.1 Zachowanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Sulęcin
Dla działań w ramach przedmiotowego celu operacyjnego zaplanowano osiągnięcie
rezultatów, poprzez monitorowanie postępu dla poniższych wskaźników.

Tabela 25 Wskaźniki do monitorowania
Wskaźnik realizacji

Źródło danych

Metoda pozyskania danych

Liczba inwestycji w zakresie
ochrony dziedzictwa
Liczba wydarzeń kulturalnych

Urząd Miejski w Sulęcinie

Protokół odbioru prac

Urząd Miejski w Sulęcinie

Sprawozdania z działalności
gminnych instytucji kultury

Źródło: Opracowanie własne

7.4.2. CEL OPERACYJNY IV.2 Poprawa jakości promocji, w tym w zakresie zachęt do
osiadania oraz zwiększanie popytu na turystykę, kulturę i rekreację.
Dla działań w ramach przedmiotowego celu operacyjnego zaplanowano osiągnięcie
rezultatów, poprzez monitorowanie postępu dla poniższych wskaźników.
Tabela 26 Wskaźniki do monitorowania
Wskaźnik realizacji

Źródło danych

Metoda pozyskania danych

Długość nowych,
zmodernizowanych szlaków
turystycznych na terenie gminy
Liczba imprez i wydarzeń o
charakterze turystycznym
Wartość inwestycji w
infrastrukturę turystyczną
Liczba działań promocyjnych

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna

Źródło: Opracowanie własne

7.4.3. CEL OPERACYJNY IV.3 Poprawa oferty kulturalnej i rekreacyjno-sportowej.
Dla działań w ramach przedmiotowego celu operacyjnego zaplanowano osiągnięcie
rezultatów, poprzez monitorowanie postępu dla poniższych wskaźników.
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Tabela 27 Wskaźniki do monitorowania
Wskaźnik realizacji

Źródło danych

Metoda pozyskania danych

Liczba nowych,
zmodernizowanych produktów
turystycznych na obszarze Gminy
Nakład środków na inwestycje w
infrastrukturę rekreacyjnosportową
Nakład środków na inwestycje
poprawiające ofertę kulturalną

Urząd Miejski w Sulęcinie,
organizacje turystyczne

Statystyka gminna

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna, budżet gminy

Urząd Miejski w Sulęcinie

Statystyka gminna, budżet gminy

Źródło: Opracowanie własne

8. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;
Głównym instrumentem prowadzenia polityki przestrzennej w Gminie Sulęcin jest Studium
Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sulęcin.
Polityka przestrzenna realizowana jest z uwzględnieniem jej struktury funkcjonalnoprzestrzennej w obszarze Gminy w jej granicach administracyjnych z uwzględnieniem uwarunkowań
zewnętrznych. Uwarunkowania dla polityki przestrzennej i jej struktury określają: polityki rozwoju
społeczno-gospodarczego w uwzględnieniem polityki ochrony środowiska i klimatu.
Czynniki decydujące o strukturze funkcjonalno-przestrzennej.
Ludność
W zakresie rozmieszczenia ludności występują następujące uwarunkowania:
•

•
•

•

koncentracja potencjału demograficznego występuje w m. Sulęcinie z tendencją
wzrostu liczby ludności, na wyznaczonym strategicznie kierunku miasta - rozwoju na
kierunku północnym i północno-zachodnim,
miejscowości o charakterze regresyjnym (spadek liczby ludności w ciągu ostatnich lat):
to Osiedle Żubrów,
miejscowości o charakterze stagnującym (stała liczba ludności lub wzrost do 5%): to
Brzeźno, Długoszyn, Grochowo, Małuszów, Miechów, Rychlik, Trzebów, Wielowieś,
Zarzyń, Żubrów, Kolonia, Glisno, Długoszynek,
miejscowości o umiarkowanym rozwoju ludności (wzrost liczby ludności od 6 - 10%):
to Tursk, Ostrów i Dragomin, miejscowości o dynamicznym rozwoju ludności (wzrost
liczby ludności powyżej 10% to Wędrzyn, gdzie zlokalizowany jest poligon wojskowy).

Funkcje gospodarcze
Wiodące pod względem struktury zatrudnienia są funkcje przemysłowe (przemysł
mechaniczny, chemiczny, drzewny) składowania, handlu i usługowo-wytwórcze (w mieście Sulęcin)
oraz rolnictwo w terenach wiejskich. Leśnictwo i obsługa turystyki są tylko funkcjami uzupełniającymi,
dodatkowe źródła utrzymania, stwarzające możliwości aktywizacji gospodarki gminy w zakresie:
rozwoju rynku gospodarki żywnościowej, rzemiosła budowlanego i usług paraturystycznych,
możliwości rozwoju przetwórstwa drewna oraz lepszego wykorzystania użytków lasu.
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Do wiodących funkcji obszarów Gminy, uwzględniając przeznaczenie i użytkowanie terenów należy
zaliczyć:
•
•
•
•
•

rolnictwo,
leśnictwo,
funkcja specjalna,
funkcja eksploatacyjna („obszar górniczy SULĘCIN”),
złoże węgla brunatnego SIENIAWA Siodła IX-XVI.

Systemy obsługi technicznej
Funkcjonowanie gminy w zakresie obsługi technicznej ludności i gospodarki zapewniają
głównie ponadlokalne systemy za wyjątkiem zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków oraz
systemu zaopatrzenia w energię cieplną. Systemy ponadlokalne tworzą główny układ powiązań
infrastrukturalnych tak zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Transport drogowy
Sieć lokalną transportu drogowego tworzą drogi gminne i lokalne miejskie o łącznej długości 134 km w
tym 59 km o nawierzchni twardej i 75 km o nawierzchni gruntowej. Sieć tę charakteryzuje mała gęstość
z uwagi na skupiony charakter osadnictwa i strukturę gospodarstw rolnych; sieć dróg gminnych nie
wymaga uzupełnienia wynikającego z aktualnych potrzeb; część dróg ponadlokalnych spełnia funkcje
dróg gminnych zapewniając wewnętrzne powiązania.

Obszary funkcjonalne i strefy polityki przestrzennej.
W obrębie Gminy wyodrębnia się sześć obszarów funkcjonalnych:
•

obszar miejski (miasto Sulęcin w jego granicach administracyjnych). Miasto Sulęcin pełni
funkcje centralnego ośrodka miejskiego i powiatowego. Dalszy rozwój przestrzenny miasta nie
napotyka istotnych, większych barier. Konieczne jest jednak zapewnienie możliwości
rozwiązania wszystkich podstawowych problemów infrastrukturalnych (w tym szczególnie w
zakresie gospodarki odpadami, wodno-ściekowy, zaopatrzenia w energię cieplną, komunikacji
w tym również rowerowej), które warunkować będą prawidłowe możliwości rozwoju miasta
jako „zdrowego miasta” tak w zakresie gospodarczym, społecznym jak i ogólno miejskich.
• obszar wiejski I (zachodni – z wyłączeniem terenu miasta, terenów zalesionych i poligonu) położony na zachód od obszaru specjalnego. W obrębie tego obszaru wyodrębniono 2 strefy
polityki przestrzennej:
o strefa rolnicza - zawarta w obrębach geodezyjnych: Trzebów, Drogomin, Długoszyn,
Brzeźno, Rychlik, Małuszów, Tursk, Ostrów i Żubrów;
o rozwój mieszkalnictwa głównie zagrodowego zasadniczo w obrębie poszczególnych
miejscowości z dopuszczeniem pojedynczych siedlisk zagrodowych poza miejscowościami
na stykach z drogami publicznymi,
• obszar wiejski II (wschodni – z wyłączeniem terenów zalesionych), wyjątkiem jest obszar
dopuszczalnej eksploatacji poszczególnych łusek węgla brunatnego na południe od wsi
Wielowieś. Obszar położony na wschód oraz północny wschód od obszaru specjalnego. W
obrębie tego obszaru zawartego w obrębach geodezyjnych: Trzemeszno, Grochowo,
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Wielowieś i Zarzyń przewiduje się kierunki zagospodarowania przestrzennego analogiczne jak
w strefie rolniczej obszaru wiejskiego I. Wyjątkiem jest obszar dopuszczalnej eksploatacji
poszczególnych łusek węgla brunatnego na południe od wsi Wielowieś.
• obszar zwartych kompleksów leśnych,
W obrębie tego obszaru jako główne zasady i kierunki zagospodarowania przyjęto:
o ochronę istniejących kompleksów leśnych;
o ochronę istniejących zespołów śródleśnych jezior rynnowych oraz wyznaczonych korytarzy
ekologicznych;
o wprowadzenie dolesień wyznaczonych w STUDIUM - wg oznaczenia w rys. nr 1;
o dążenie do zwiększenia lesistości istniejących kompleksów leśnych w obszarach rolnych o
najniższej wartości rolniczej zgodnie z założeniami „Krajowego programu zwiększania
lesistości do 2020 r.”;
o ochronę wyznaczonych w Studium obszarów ułatwionego zanieczyszczenia wód.
• obszar specjalny -zawarty w granicach poligonu wojskowego. W obrębie tego obszaru
przewiduje się:
o utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia specjalnego obszaru;
o ochronę istniejących zespołów jezior rynnowych oraz kompleksów leśnych;
o utrzymanie dotychczasowego kąpieliska nad jeziorem Buszno dla cywilnych celów
rekreacyjnych;
o utrzymanie ograniczonej dostępności szlaków turystycznych w rejonie Łagowskiego Parku
Krajobrazowego zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu dwustronnym pomiędzy
M.O.N., a Zarządem Łagowskiego Parku Krajobrazowego.
W stosunku do obszaru miejskiego i wiejskich kierunki zagospodarowania przestrzennego ustalone
zostały za pomocą: wyznaczonych stref polityki przestrzennej, określenie głównych kierunków działań
w obrębie tych stref, wskazania jakie formy użytkowania powinny przeważać w poszczególnych
strefach, co wskazane zostało w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego.
Podział na strefy polityki przestrzennej nastąpił z uwzględnieniem: istniejącego zainwestowania,
uwarunkowań rozwoju gminy oraz możliwości zagospodarowania poszczególnych obszarów,
zapotrzebowania na różnego rodzaju tereny wynikającego z potrzeb aktywizacji ekonomicznej oraz
potrzeb mieszkańców, rozwoju systemów komunikacyjnego i infrastruktury technicznej.
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Rysunek 10 Strefy funkcjonalno-przestrzenne Gminy Sulęcin.

Źródło: Opracowanie na potrzeby projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sulęcin.
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9. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia
polityki przestrzennej w gminie;
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, jak również zgodnie z aktualnym Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
1. Uwzględnienie w realizacji ponadlokalnych celów publicznych następujących zadań:
a. wzajemną międzygminną koordynację oraz wspólne programy realizacyjne w zakresie
tras rowerowych w tym głównie w ramach projektu W-Z.
2. Objęcie ochroną wyznaczonych korytarzy ekologicznych w tym głównie w obrębie rz. Postomii
oraz w ciągach jezior rynnowych śródleśnych wraz z realizacją działań dotyczących
porządkowania gospodarki wodno-ściekowej.
3. Zapewnienie stałej aktualizacji obiektów podlegających ochronie dóbr kultury przez służby
konserwatorskie.
4. Wprowadzenie preferencyjnych regulacji w realizacji zadań związanych z:
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a. uzbrojeniem komunalnym terenów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
b. rozwojem mieszkalnictwa komunalnego wspólnoty samorządowej;
c. ochronę dóbr kultury w zakresie rewaloryzacji zespołów przestrzennych i obiektów o
wartości historycznej.
d. Rozwoju infrastruktury służącej do obsługi strefy specjalnej, wykorzystywanej na
potrzeby poligonu.
5. Ukierunkowanie i zapewnienie warunków do rozwoju szkolnictwa licealnego, zawodowego i
wyższego oraz placówek doradztwa rolniczego, w ponadlokalnych ośrodkach obsługi w
zakresach istotnych dla rozwoju gminy, w odniesieniu do kluczowych branż dla rozwoju Gminy.
6. Zapewnienie partycypacji w opracowaniu mpzp
a. w obszarach ochrony przyrody;
b. w realizacji zadań wspólnych w zakresie
i. systemów inżynieryjnej ochrony środowiska i powietrza oraz ochrony i
przeciwdziałania zmianom klimatu,
ii. ponadgminnych ośrodków pomocy społecznej.

10. Obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju
województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020
r. poz. 1378), wraz z zakresem planowanych działań
Obszary strategicznej interwencji wskazane z poziomu regionalnego w Strategii Rozwoju
Województwa Lubuskiego 2030 (dalej: SRWL) uwzględniają również obszar Gminy Sulęcin.
Za SRWL wskazać należy, iż identyfikację obszarów strategicznych interwencji z poziomu regionalnego
wykonano z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych wskazanych w Diagnozie społecznogospodarczej województwa lubuskiego. Zgodnie z definicją OSI zawartą w KSRR 2030 określenie to
odnosi się nie tylko do obszarów o zidentyfikowanych, ale również o potencjalnych powiązaniach
funkcjonalnych. Pozytywny wpływ na zwiększanie szans rozwojowych obszarów powiązanych
funkcjonalnie będzie miało w szczególności zawiązywanie partnerstw samorządowych, wobec czego
należy wziąć pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w tej dziedzinie w województwie lubuskim,
realizowane w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Kontraktu
Lubuskiego.
Wg przeprowadzonych analiz dotychczasowej współpracy terytorialnej na terenie województwa
lubuskiego, zgodnie z zapisami w SRWL zasadne są działania mające na celu inicjowanie takiej
współpracy pomiędzy samorządami, które wspólnie mają większy potencjał rozwojowy, a takiej formy
współdziałania jeszcze nie podjęły.
Zgodnie zatem z zapisami KSRR 2030 dla OSI wyznaczonych z poziomu regionalnego ukierunkowane
będzie wsparcie zaprogramowane z poziomu regionalnego, z możliwą uzupełniającą interwencją z
poziomu krajowego w ramach kontraktu programowego i kontraktów sektorowych oraz z
wykorzystaniem Porozumień Terytorialnych (PT), czyli nowych mechanizmów, które wprowadza
znowelizowana ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
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Zgodnie z krajowymi dokumentami dotyczącymi polityki rozwoju, instrumentem ZIT w perspektywie
finansowej na lata 2021-2027 powinny być objęte również obszary funkcjonalne miast średnich
tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które określone zostały w KSRR 2030.
Takim miastem został wskazany w SRWL także Sulęcin.
Rysunek 11 Obszary Strategicznej Interwencji - miejskie obszary funkcjonalne województwa
lubuskiego
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Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030
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Do grupy ośrodków subregionalnych w województwie lubuskim zaliczono miasta powyżej 20 tys.
mieszkańców. Poza Nową Solą, wchodzącą w skład MOF OW, są to: Żary, Żagań i Świebodzin. Do grupy
tej zaliczyć należy też miasta powiatowe powyżej 15 tys. mieszkańców, tj. Słubice i Międzyrzecz.
W SRWL zwraca się na wspólny potencjał dwóch lubuskich miast średnich: Świebodzina i Międzyrzecza,
które oddalone są od siebie o ok. 25 km, przy czym łączy je droga ekspresowa S3. Dodatkowo pomiędzy
tymi ośrodkami zlokalizowany jest węzeł drogi ekspresowej S3 z autostradą A2.
Jest to centralny węzeł komunikacyjny województwa lubuskiego i skrzyżowanie dwóch
transeuropejskich korytarzy transportowych: Morze Północne – Bałtyk i Bałtyk – Adriatyk, co czyni ten
obszar bardzo atrakcyjnym inwestycyjnie i na którym mogłyby powstać centra przemysłowologistyczne.
Uwarunkowania te stwarzają szansę na dynamiczny rozwój gospodarczy obu miast i sąsiadujących
terenów. Ze względu na sąsiedztwo tych gmin oraz wyrażaną wolę współpracy, uzasadnione jest
wskazanie jednego świebodzińsko-międzyrzeckiego obszaru funkcjonalnego jako OSI ośrodków
subregionalnych. Należy zwrócić uwagę, że Międzyrzecz zaliczony jest z poziomu krajowego do grupy
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Obszarami rozszerzenia współpracy
samorządów w ramach MOF świebodzińsko-międzyrzeckiego są również gminy Sulęcin oraz
Przytoczna, co związane jest z wyrażoną wolą nawiązania partnerskich relacji obejmujących realizację
wspólnych przedsięwzięć w określonych dziedzinach przez władze zainteresowanych gmin. W związku
z powyższym gm. Sulęcin, jako ośrodek lokalny, ujęta zostaje jako wchodząca w skład MOF
świebodzińsko-międzyrzeckiego.
W chwili obecnej dopiero w opracowaniu jest wspólna strategia rozwoju tego Obszaru, w
związku z powyższym nie dookreślono zakresu planowanych działań w ramach tego OSI.

11. Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy
Obszary i Działania kluczowe dla Gminy określono w wieloletnim Planie Inwestycyjnym, zawartym w
rozdziale 7.

12. System realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów
wykonawczych
Za monitorowanie Strategii Rozwoju będzie odpowiedzialny Zespół ds. Strategii Rozwoju
Gminy Sulęcin na lata 2021-2027 (zwany dalej Zespołem) składający się z przedstawicieli Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie oraz innych podmiotów społecznych, instytucji i grup formalnych.
Sprawozdawczość z monitoringu oraz aktualizacja Strategii Rozwoju dokonywane będą co
roku. Centrum Koordynacji dokonuje okresowej oceny stopnia realizacji Strategii Rozwoju w oparciu o
dwa elementy podsystemu monitorowania i ewaluacji:
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•

analizę wskaźnikową opracowywaną przez Zespół na podstawie informacji otrzymanych od
wydziałów i samodzielnych stanowisk rzędu Miejskiego oraz jednostek gminy, bazującą na
miernikach wyznaczonych dla każdego celu operacyjnego;

•

raport z realizacji Strategii Rozwoju, przygotowywany przez Zespół na podstawie informacji
otrzymanych od wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego w Sulęcinie oraz jednostek gminy.

12.1. Analiza wskaźnikowa
Analiza wskaźnikowa bazująca na miernikach wyznaczonych dla każdego celu operacyjnego
Strategii Rozwoju, będzie przygotowywana przez Zespół w oparciu o pozyskane dane statystyczne i
informacje, w skład których wchodzą następujące źródła informacji:

•

statystyka publiczna – generowana przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Banku Danych
Lokalnych, dostępna pod adresem www.stat.gov.pl – z uwzględnieniem opóźnienia w
zamieszczaniu aktualnych danych statystycznych w Banku Danych Lokalnych (termin: koniec
lipca każdego roku za rok poprzedni);

•

statystyka prowadzona przez samorząd gminny – generowana i gromadzona przez
poszczególne komórki Urzędu Miejskiego w Sulęcinie oraz jednostki gminne, zobowiązane do
terminowego przekazywania danych i informacji dla Zespołu (wg załącznika nr 1 do Strategii
Rozwoju;

•

statystyka prowadzona przez podmioty prywatne, pozarządowe, samorząd powiatowy,
samorząd regionalny i administrację rządową dot. działań zbieżnych merytorycznie z badanym
celem operacyjnym.

W wyborze mierników określających postęp realizacji celów Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na
lata 2021-2027 przyjęto zasadę ograniczonej liczby mierników monitorowania dla każdego z celów –
zgodnie z rekomendacjami zawartymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z perspektywą
do 2030 roku. Przy doborze mierników kierowano się adekwatnością, jednak głównym ograniczeniem
była dostępność danych. Wszystkie wskaźniki określono przy opisie każdego celu operacyjnego.

12.2. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin
Raport z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin przygotowywany przez Zespół, opiera się
na informacjach dotyczących stanu realizacji danego kierunku interwencji, przekazywanych przez
poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Gminy Sulęcin oraz jednostki organizacyjne gminy,
zbieżne merytorycznie z badanym celem operacyjnym. Konkretny wydział, referat lub jednostka gminy
składa co roku sprawozdanie do Zespołu (na określonym formularzu sprawozdawczym), które jest
podstawą zbiorczego raportu z realizacji kierunków interwencji całej Strategii Rozwoju.

12.3. Schemat i harmonogram realizacji procesu monitoringu
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Zadania związane z monitoringiem i aktualizacją Strategii Rozwoju powierza się Burmistrzowi
Sulęcina. Każdego roku realizacji Strategia Rozwoju, w terminie do końca marca danego roku,
wyznaczony kierownik Zespołu będzie składał Burmistrzowi raport z realizacji Strategii Rozwoju oraz
analizę wskaźnikową realizacji celów Strategii Rozwoju za dany okres sprawozdawczy.
Zakres raportu z realizacji Strategii Rozwoju obejmuje:

•

skrótowe przedstawienie aktualnego stanu realizacji poszczególnych kierunków interwencji,

•

skrótowe przedstawienie ewentualnych trudności realizacyjnych dla poszczególnych
kierunków interwencji, z uwzględnieniem proponowanych działań naprawczych,

•

wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunków interwencji w
badanym okresie, w podziale na źródła finansowania.

Zakres analizy wskaźnikowej realizacji celów Strategii Rozwoju obejmuje:

•

porównanie wskaźników bazowych (dla roku 2020) ze wskaźnikami dla badanego okresu
realizacji Strategii Rozwoju,

•

wskazanie tendencji wzrostowych i malejących w poszczególnych celach operacyjnych
Strategii Rozwoju.
Raporty z realizacji kierunków interwencji oraz analizy wskaźnikowe realizacji celów Strategii

Rozwoju w badanym okresie będą przedstawiane Radzie Miejskiej w Sulęcinie w terminie do końca II
kwartału odpowiedniego roku oraz podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji
Publicznej.

12.4. Zasady aktualizacji
W przypadku zmian w otoczeniu zewnętrznym lub wewnętrznym Gminy Sulęcin wpływających
w istotny sposób na założone cele operacyjne i kierunki działań istnieje możliwość zmiany Strategii
Rozwoju. Burmistrz Sulęcina zwołuje wówczas posiedzenie ewaluacyjne i aktualizujące – w
październiku lub listopadzie odpowiedniego roku – dotyczące realizacji Strategii Rozwoju. Podczas
posiedzenia dokonywana jest:

•

ocena realizacji celów Strategii Rozwoju na podstawie materiałów przygotowanych przez
Zespół (stan osiągnięcia wskaźników przyjętych dla poszczególnych celów operacyjnych
Strategii Rozwoju),

•

identyfikacja problemów, które ograniczyły bądź uniemożliwiły realizację wyznaczonych
celów,

•

opracowanie propozycji niezbędnych zmian w zakresie realizowanych celów,

•

ocena zmian w otoczeniu.

Następnie projekt zmienionej Strategii Rozwoju jest poddawany konsultacjom społecznym, a po
zakończeniu konsultacji przedstawiony zostaje organowi stanowiącemu.

12.5 Spójność z dokumentami strategicznymi

Strona 75 z 81

Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027
Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027 jest dokumentem spójnym z dokumentami
wyższego rzędu. Przy opracowywaniu strategii brano pod uwagę kierunki rozwoju wyznaczone w
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) oraz Strategii rozwoju województwa lubuskiego
2030 (SRWL 2030). Strategia rozwoju uwzględnia cele strategii rozwoju województwa, krajowej
strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich strategii ponadregionalnych oraz jest spójna z
planem zagospodarowania przestrzennego województwa, powiatu i gminy.
Dokument został dokładnie sprawdzony pod względem zgodności ze strategiami. Analiza zapisów
wymienionych poniżej dokumentów wskazała, że Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027
wpisuje się w konkretne cele operacyjne oraz w podstawowe działania rekomendowane do
priorytetowej realizacji/kierunki interwencji celu operacyjnego określone w wymienionych poniżej
dokumentach:
I. Szczebel Unii Europejskiej:
1. Strategia Unii Europejskiej na rzecz Zrównoważonego Rozwoju wraz z Komunikatem KE
„Zrównoważony Rozwój Miast w Unii Europejskiej: Ramy Działania”.
2. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego z 15 października 1985 r.
3. Europejski Kodeks Dobrej Administracji z 06 września 2001 r.
4. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 14 stycznia 2003 r. w sprawie roli władz lokalnych w
procesie budowania Europy.
5. Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.
6. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.
7. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
II. Szczebel narodowy:
1. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030” (KSRR 2030)
2. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie –
dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 13 Lipca 2012 – Monitor Polski nr 36, poz.
423.
3. Strategia Sprawne Państwo 2020.
4. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”.
5. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020.
6. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
7. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
8. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
9. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015.
10. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025.
11. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
12. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013.
13. Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009-2015.
14. Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego.
15. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej.
Strona 76 z 81

Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027
16. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej.
17. Strategia Rozwoju Transportu (SRT) do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).
18. Krajowy plan gospodarki odpadami.
19. Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów.
20. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020.
21. Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
22. Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku.
23. Program Rozwoju Przedsiębiorstw.
24. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarczej.
25. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
26. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030.
27. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020.
28. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 20142020,
29. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
III. Szczebel regionalny:
1. Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020,
2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
3. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030,
4. Lubuska Regionalna Strategia Innowacji,
5. Program Rozwoju Innowacji,
6. Strategia Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego,
7. Plan Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego,
8. Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego,
9. Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020,
10. Lubuska Strategia Zatrudnienia na lata 2011-2020,
11. Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020,
12. Strategia Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego,
13. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w
wojewódzkich przewozach pasażerskich,
14. Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego,
15. Wojewódzki Program Pomocy Społecznej,
16. Lubuski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej,
17. Lubuski Plan Działań Na Rzecz Zatrudnienia,
IV. Szczebel lokalny:
1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sulęcin,
2. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sulęcin do roku 2023, z perspektywą do 2030 roku,
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3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulęcin,
4. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sulęcin na lata 2017-2025,
5. Program Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.

12.6. Wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych
Zgodnie ze wzorami dokumentów w załącznikach nr 1 i nr 2.

13. Ramy finansowe i źródła finansowania
Niniejsze ramy finansowe i źródła finansowania określono dla listy kluczowych przedsięwzięć.
Co do zasady nieodzownym elementem realizacji działań przewidzianych w Strategii Rozwoju jest
Wieloletni Plan Inwestycyjny zawierający kluczowe i strategiczne inwestycje planowane do wykonania
w celu realizacji założeń i priorytetów wskazanych w dokumencie strategicznym. Dlatego celem
realizacji doprecyzowanych działań, zgodnych ze wskazanymi kierunkami działań, odpowiadającymi na
postawione w strategii cele strategiczne i operacyjne, każde z tych zadań będzie ujęte w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym Gminy Sulęcin.
Poniżej zamieszczono tabelę z kartami zadań zawierającymi wybrane inwestycje kluczowe dla
mieszkańców i władz gminy, których realizacja w szczególny sposób wpłynie na zmianę standardu życia
mieszkańców.
Wybrane inwestycje przedstawione poniżej nie wyczerpują katalogu przedsięwzięć możliwych
do realizacji w ramach niniejszej strategii, a które będą bezpośrednio wpisywać się w realizację
wskazanych w rozdziale 7. kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych.
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Tabela 28 Kluczowe przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2021-2027
Lp.

Nazwa przedsięwzięcia i zakres

Okres realizacji

Źródło finansowania

budżet państwa (Fundusz
Przeciwdziałania COVID-19 dla
JST)
budżet JST
RPO - Lubuskie 2021-2027,
budżet państwa
budżet JST

Karta zadania
nr 1

Budowa oczyszczalni ścieków w m. Rychlik
(prace już trwają)

2021-2023

Karta zadania
nr 2

Pozostałe inwestycje w infrastrukturę wod-kan,
zgodnie z Planem Perspektywicznym ZWiK Sp. z
o.o. w Sulęcinie, w tym:
- wykonanie nowego odwiertu studni w Brzeźnie,
przebudowa i rozbudowa hydroforni w Brzeźnie
wraz z budową sieci
- budowa i przebudowa sieci w Sulęcinie (ul.
Dworcowa, Jana Paska - Etap II).
- budowa kolektora z Wędrzyna do Sulęcina wraz
z przepompowni/ą (ami).
- modernizacja przepompowni ścieków w
Sulęcinie (ul. Młynarska).
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Sulęcinie
Budowa mieszkań komunalnych

2021-2027

Uzbrojenie strefy przemysłowej w Sulęcinie

2021-2027

Zagospodarowanie i utylizacja odpadów w CZG-12

2021-2027

Karta zadania
nr 3
Karta zadania
nr 4
Karta zadania
nr 5
Karta zadania
nr 6

2021-2027
2021-2027
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Szacunkowa
wartość inwestycji
(zł)
4 000 000

Cel operacyjny
(oznaczenie)

4 000 000

I.1

RPO – Lubuskie 2021-2027
budżet JST, budżet państwa
budżet JST, budżet państwa

15 000 000,00

IV.3

10 000 000,00

III.3

RPO – Lubuskie 2021-2027
budżet państwa
RPO – Lubuskie 2021-2027
budżet JST

2 000 000,00

II.1

1 500 000,00

I.1

I.1

Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027

Załącznik 2. Tabela do przekazywania danych statystycznych – wzór
Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027
Tabela do przekazywania danych statystycznych
Cel operacyjny nr .............................

Nazwa miernika

Źródło danych i jednostka

Wartość dla roku

Wartość dla roku

miary

bazowego (2020 r.)

badanego (.......... r.)
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Strategia Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027

Załącznik 2. Materiały pomocnicze do sprawozdania z realizacji Strategii
Rozwoju
Kluczowe działania ….
Cel strategiczny

Cel operacyjny

Jednostka monitorująca ze

Jednostka realizująca (jeśli

...............................

strony gminy:

dotyczy):

....................................

......................................

Opis stanu realizacji kierunku interwencji

Opis powstałych trudności realizacyjnych

Opis źródeł finansowania
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