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I. WSTĘP 
 

 

Przedmiotem opracowania jest Strategia Rozwoju Gminy Krzykosy na lata 2009 – 

2015. Strategia jako kompleksowa koncepcja rozwoju Gminy jest dokumentem 

nadrzędnym w stosunku do innych opracowań i programów sektorowych między 

innymi: Planu Rozwoju Lokalnego czy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

Strategia Rozwoju Gminy Krzykosy jest dokumentem nadrzędnym i kierunkowym 

mającym ułatwić władzom Gminy formułowanie zadań do realizacji w ramach 

funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Strategia Rozwoju obejmuje diagnozę 

sytuacji społeczno – gospodarczej na obszarze objętym wdrażaniem Strategii oraz 

określa strategiczne cele rozwoju Gminy. Efektem realizacji Strategii jest takie 

działanie władz samorządowych, które zapewni warunki do rozwoju społeczno – 

gospodarczego Gminy i poprawy jakości życia jej mieszkańców. 

Do podstawowych funkcji Strategii Rozwoju Gminy Krzykosy na lata 2009 – 

2015 należy: 

 prezentacja charakterystyki Gminy Krzykosy, 

 wskazanie potencjału i możliwości rozwoju społeczno – gospodarczego 

Gminy, 

 określenie celów strategicznych i zadań, które będą realizowane przez władze 

samorządowe na terenie Gminy Krzykosy w perspektywie lat 2009 - 2015, 

 stworzenie podstaw do ubiegania się o środki finansowe ze źródeł 

zewnętrznych. 

Strategia Rozwoju Gminy wraz z innymi dokumentami takimi jak: Plan 

Rozwoju Lokalnego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Programami 

Operacyjnymi są dokumentami strategicznymi, które wskazują nam kierunek rozwoju 

społeczno – gospodarczego Gminy Krzykosy. Realizacja wytycznych i zadań 

zawartych w  Strategii Rozwoju, Planie Rozwoju Lokalnego i Programach 

Operacyjnych wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, które ze względu na 

ograniczone możliwości finansowe gminy, nie byłaby możliwa bez dofinansowania ze 

środków strukturalnych Unii Europejskiej, państwa czy instytucji komercyjnej. 

Dla Programów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej 

wymagana jest konieczność spełnienia szeregu wymogów formalnych, w tym 

również opracowanie Strategii Rozwoju. Uzyskanie dotacji czy dofinansowania 
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konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego przeprowadzanego przez samorząd 

lokalny, musi wykazywać zgodność z Strategią Rozwoju czy Planem Rozwoju 

Lokalnego. Zapewnienie zgodności ze Strategią Rozwoju stanowi jedno z kryteriów 

formalnej oceny wniosku. 

Naturalnym obszarem realizacji Strategii  jest teren gminy Krzykosy, a czas działania 

obejmuje lata 2009 - 2015. Ze względu na złożoność zagadnienia, Strategia 

wdrażana będzie w ramach 5 obszarów, które stanowią o podziale przestrzenno – 

gospodarczym gminy.  

 

Obszar realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzykosy                          tabela 1 

Obszar realizacji Zasięg terytorialny 

Sfera gospodarczo - ekonomiczna 
1) warunki wspierania rozwoju gospodarczego 

(obszary o wysokiej atrakcyjności 
inwestycyjnej i osadniczej ) 

2) obszary gospodarki rolnej 
3) projekty w dziedzinie rekreacji i turystyki 

Teren całej gminy, miejscowość Krzykosy 
jako centrum rozwoju lokalnego 
 
 
 
 
 

Strefa społeczna 
1) oświata, kultura i wychowanie 

     2)    pomoc społeczna i zdrowotna 
3)    polepszenie bezpieczeństwa 

     4)    potencjał ludzki 

 Teren całej gminy 
 
 
 
 
 

Środowisko przyrodnicze 
1) gospodarka wodno – ściekowa 
2) zaopatrzenie w gaz 
3) zapewnienie ochrony najcenniejszym 

wartościom przyrodniczym 
4) kształtowanie systemu ekologicznego 

gminy 

Teren całej gminy 

 
 

Infrastruktura  Teren całej gminy  
 

Bezpieczeństwo   Teren całej gminy  
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II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY KRZYKOSY 
 

2.1. Dane administracyjne 
 

Gmina Krzykosy leży w centralnej części województwa wielkopolskiego. Po 

reformie administracyjnej z 1999 r.  wchodzi w obręb powiatu średzkiego, który 

administracyjnie dzieli się na 5 gmin: 

 gminę miejsko – wiejską: Środa Wlkp., 

 wiejskie: Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Dominowo i Zaniemyśl. 

 

 
Mapa 1. Podział administracyjny Powiatu Średzkiego. 

 

Gmina Krzykosy zajmuje powierzchnię 110,263 km2, co daje 133 miejsce w 

województwie. Pod względem liczby ludności gmina plasuje się na 154 miejscu z 

liczbą 6,7 tys. mieszkańców, co daje średnią 61 osób/km2. 
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Gmina składa się z 26 wsi, które zgrupowane są w 12 sołectwach. 

 

Nazwy sołectw i liczba mieszkańców Gminy Krzykosy                         tabela 2 

Lp Sołectwo Nazwy wiosek wchodzących w 
skład sołectwa 

Liczba ludności 

1 Krzykosy Krzykosy, Lubrze, Baba 875 
2 Solec Solec, Przymiarki, Małoszki 713 
3 Pięczkowo Pięczkowo 1234 
4 Witowo Witowo, Bronisław, Wiktorowo 557 
5 Sulęcin Sulęcin 494 
6 Sulęcinek Sulęcinek, Bogusławki, Borowo 1523 
7 Garby Garby, Kaźmierki 201 
8 Murzynowo Leśne Murzynowo Leśne, Murzynowiec 

Leśny 
479 

9 Wiosna Wiosna, Antonin, Wygranka 54 
10 Miąskowo Miąskowo, Murzynówko 365 
11 Młodzikowo Młodzikowo, Młodzikowice 152 
12 Młodzikówko Młodzikówko 61 

Razem 6 708 
źródło: Urząd Gminy Krzykosy 2008 r. 

Typowo rolniczy charakter gminy, w nieznacznym stopniu przekształcone 

środowisko naturalne, ciekawy krajobraz oraz bliskość ośrodków miejskich daje 

gminie szanse rozwoju zaplecza wypoczynkowego o charakterze agroturystycznym. 

 

2.2. Formy użytkowania terenu  
 

Gmina Krzykosy ma typowo charakter rolniczy, stąd główna forma 

użytkowania terenu związana jest z produkcją rolną – dominują grunty orne, łąki i 

pastwiska. Gmina Krzykosy charakteryzuje się najwyższą lesistością w powiecie 

średzkim. 

 

Szczegółowe użytkowanie gruntów na dzień 31.05.2003 r.                 tabela 3 

 
GMINA 

KRZYKOSY 

Powierzchnia gruntów w ha 

ogólna razem grunty
orne 

sady 
 

łąki 
 

pastwiska lasy pozostałe 
grunty 

Ogółem 
powierzchnia 

administracyjna 
gminy 

 
11046 

 
6923 

 
5966 

 
14 

 
614 

 
329 

 
3055 

 
1068 

Gospodarstwa 
indywidualne 

7662 6643 5823 12 594 214 559 460 

Pozostała 
powierzchnia 

3384 280 143 2 20 115 2496 608 

źródło: Urząd Gminy Krzykosy 
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Jak wynika z powyższego zestawienia największy obszar w stosunku do 

całkowitej powierzchni gminy stanowią grunty orne i lasy, co stanowi odpowiednio 54 

% i 28 % gruntów ogółem.   

 

2.3. Ludność 

 
Teren Gminy Krzykosy na dzień 31.12.2008 r. zamieszkiwało 6708 osób, w 

tym 3416 kobiet. Zmiany w liczbie mieszkańców w latach 2005 – 2008 przedstawia 

tabela 4. 

 

Liczba ludności gminy Krzykosy na przestrzeni lat 2005 – 2008                        tabela 4 

 Liczba ludności (osoby) 

2005 2006 2007 2008 

OGÓŁEM 6580 6621 6641 6708 
pobyt stały  6491 6526 6558 6602 

pobyt czasowy 89 95 83 106 
 

  

2.3.1. Przyrost naturalny i struktura wieku 
 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat na terenie gminy obserwuje się dodatni przyrost 

naturalny. Wzrasta również liczba zawieranych związków małżeńskich. Niski przyrost 

naturalny charakterystyczny jest dla całego terytorium naszego kraju i świadczy o 

starzeniu się społeczeństwa. Struktura wiekowa gminy Krzykosy w 2008 r. 

przedstawiała się następująco: 

Struktura wiekowa ludności gminy Krzykosy stan  
na dzień 31.12.2008 r.  (pobyt stały i czasowy łącznie )                tabela 5 

 
Kryterium 

 

Struktura wiekowa ludności 

Mężczyźni  Kobiety Razem 

OGÓŁEM 3292 3416 6708 
w wieku przedprodukcyjnym1 758 744 1502 

w wieku produkcyjnym2 2238 2097 4335 
w wieku poprodukcyjnym3 296 575 871 

1kobiety i mężczyźni w wieku 0 – 17 lat 
2kobiety w wieku 18 – 59 lat, mężczyźni w wieku 18 – 64 lata 
3kobiety powyżej 60. roku życia, mężczyźni powyżej 65. roku życia 
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Liczba urodzin dzieci w latach 2005 - 2008                                        tabela 6 

 Liczba urodzin dzieci ( osoby ) 

2005 2006 2007 2008 

OGÓŁEM 61 69 68 107 
w tym 

dziewczynki 
26 39 39 50 

 

Liczba zgonów w latach 2005 - 2008                                                               tabela 7 

 Liczba zgonów ( osoby ) 

2005 2006 2007 2008 

OGÓŁEM 58 59 56 54 
w tym kobiet 27 30 21 25 

 

Liczba zawartych związków małżeńskich na przestrzeni lat 2005 – 2008            tabela 8 

 Liczba zawartych związków małżeńskich* 

2005 2006 2007 2008 

OGÓŁEM 49 82 94 102 
cywilnych 3 6 6 7 

wyznaniowych 46 76 88 95 
*małżeństwa zawarte przez mieszkańców gminy niezależnie od miejsca rejestracji zdarzenia w USC 

 

2.4. Gospodarka i rynek pracy 

 
Na terenie gminy zostało zarejestrowanych 301 podmiotów gospodarczych. 

Do największych przedsiębiorstw działających na terenie gminy należą między 

innymi: 

 Masarnia – Ubojnia Kleczewski Stefan, Solec, 

 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna  „Hand – Mięs”, Murzynówko,   

 P.P.H. „ MAL – PIEK ”, Sulęcinek. 

Poza wymienionymi zakładami na terenie gminy istnieje wiele małych, rodzinnych lub 

jednoosobowych firm, których działalność prowadzona jest na bazie własnych 

gospodarstw domowych. 

 

2.4.1. Bezrobocie – struktura bezrobotnych 
 

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.,  

Poziom i struktura bezrobocia w gminie Krzykosy w 2008 r. przedstawia się 

następująco: 
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP - stan na 31. XII .2008 r.                             tabela 9 

Rok Liczba bezrobotnych 

ogółem kobiety z prawem do 
zasiłku 

zwolnieni z przyczyn 
zakładu pracy 

niepełnosprawni

2008 193 127 44 10 4 

 

Struktura wieku bezrobotnych - stan na 31. XII .2008 r.                                                       tabela 10 

Rok Struktura wieku bezrobotnych ( lata ) 

18 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 59 60 - 64

2008 54 64 32 31 11 1 

 

Poziom wykształcenia bezrobotnych - stan na 31. XII .2008 r.                                            tabela 11 

Rok Poziom wykształcenia 

wyższe policealne i śr. 
zawodowe 

ogólnokształcące zasadnicze 
zawodowe 

gimnazjalne i 
poniżej 

2008 5 38 14 82 54 

 

Liczba bezrobotnych wg stażu pracy - stan na 31. XII .2008 r.                                            tabela 12 

Rok Bezrobotni wg stażu pracy ( lata pracy ) 

do 1 roku 1 – 5  5 – 10 10 – 20 20 – 30  30 lat  
i więcej 

bez stażu

2008 15 39 28 29 19 11 52 

 

Liczba bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w – 
 stan na 31. XII .2008 r.                                                                                                             tabela 13 

Rok Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) 

do 1  1 – 3  3 – 6  6 – 12  12 – 24  powyżej 24

2008 25 54 24 26 16 48 

 

 

Stopa bezrobocia w powiecie średzkim w 2008 r. wynosiła 9,4 %.  

 

2.5. Zasoby środowiska przyrodniczego 
 

2.5.1. Położenie geograficzne i morfologia 
 

Omawiany obszar zgodnie z podziałem Polski na regiony fizyczno - geograficzne 

J. Kondrackiego (1998), położony jest w obrębie Pojezierza Południowobałtyckiego, 

makroregionu Pradoliny Warciańsko – Odrzańskiej z mezoregionem Kotlina Śremska 
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oraz w południowej części, makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego z 

mezoregionem Równina Wrzesińska. 

Młodoglacjalna rzeźba tego obszaru związana jest z działalnością lądolodu – 

zlodowacenia północnopolskiego, fazy poznańskiej. Dominującą formą 

ukształtowania powierzchni jest rozległa pradolina Warty (Pradolina Warszawsko – 

Berlińska) przecinająca teren na linii wschód – zachód, a wcinająca się ok. 40 m w 

głąb terenu. Morfologicznie na terenie gminy można wyróżnić terasę zalewową i 

terasę średnią z wydmami. Pradolina oddzielona jest od wysoczyzny morenowej 

wyraźną krawędzią o wysokości 10 m. Pradolina jest elementem przerywającym 

monotonię równiny morenowej dennej Równiny Średzkiej. Której cechą 

charakterystyczną jest płaska powierzchnia z pojedynczymi wzniesieniami 

(wydmami). Równina morenowa zajmuje tylko niewielki północny fragment gminy. 

Rzędne terenu wahają się od 65,0 do 72,5 m n.p.m., kulminacje dochodzą do  85,0 

do 92,6 m n.p.m. Najniżej położonym miejscem w gminie jest teren wsi Młodzikowo 

66,1 m n.p.m., a najwyższy punkt to Góra Bismarka zwana też Górą Konwaliową, 

której wysokość wynosi 92,6 m n.p.m. 

 

2.5.2.  Warunki klimatyczne 
 

Teren gminy należy do regionu klimatycznego VIII zachodnio-pomorskiego 

północno – wielkopolskiego, subregionu Pyzderskiego VIII-6 wg A. Wosia (1994). 

Charakterystyczną cechą tego regionu jest występowanie pogody bardzo ciepłej, a 

jednocześnie pochmurnej i bez opadów, z mniejszą amplitudą temperatur oraz 

wczesną wiosną i latem a krótką zimą.  

 

Warunki klimatyczne na terenie Gminy Krzykosy                                                                 tabela 14 

Średni roczny opad  550   [mm] 
Średnia temperatura powietrza  8,8    [˚ C] 
Najwyższe średnie temperatury  17,2  [˚ C] czerwiec 
Najniższe średnie temperatury - 3,2  [˚ C] styczeń 
Liczba dni ciepłych 275 
Liczba dni mroźnych 35 
Liczba dni z przymrozkami 81 
Przeważający kierunek wiatrów    W i SW  o prędkości 4,0 m/sek 
Okres wegetacyjny 200 – 220 dni 
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Teren gminy położony jest w krainie Wielkich Dolin wg E. Romera, jest to obszar o 

najniższym wskaźniku opadów. Niedobór wody wynosi ok. 300 mm. 

 

2.5.3. Budowa geologiczna i surowce mineralne 

 

 Gmina charakteryzuje się mało skomplikowaną budową geologiczną. W 

podłożu występują utwory platformy paleozoicznej, a na niej utwory mezozoiczne 

Monokliny Przedsudeckiej.  

Mezozoik 

Wierceniami rozpoznano jedynie stropowe partie jury górnej, które 

wykształcone są w postaci margli i wapieni. Zalegają  na głębokości 131 – 150 m 

p.p.t. 

Kenozoik 

Bezpośrednio na osadach jury występują utwory paleogenu i neogenu, których 

miąższość wynosi 80 – 120 m. Tworzą je osady ilaste i piaszczyste, przewarstwione 

pokładami węgla brunatnego. Na skałach jurajskich zalegają bezpośrednio utwory 

miocenu dolnego i środkowego, lokalnie występują piaszczyste utwory oligocenu. W 

spągu utworów mioceńskich występują piaski drobne i pylaste o miąższości 25 – 35 

m. Kompleks ten przykryty jest serią węgli brunatnych, która osiąga miąższość od 2 

do 16 m. Na węglach został złożony drugi kompleks piaszczysty o miąższości do 30 

m, przewarstwiony seriami węgla brunatnego. W stropie utworów miocenu i spągu 

pliocenu występuje ił pstry, o łącznej miąższości do 60 m. Lokalnie w obrębie 

utworów ilastych występują soczewy piasków i żwirów o miąższości do 10 m. 

Utwory czwartorzędowe rozpoczyna kompleks glin zwałowych o miąższości do 10 m, 

występuje on jedynie lokalnie w zagłębieniach terenu. Na glinach lub bezpośrednio 

na ile pstrym występują osady rzeczne (piaszczysto – żwirowe) zlodowacenia 

bałtyckiego Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej oraz holocenu doliny Warty. W 

rejonach starorzeczy wykształciły się namuły, gytie i torfy holocenu. Łączna 

miąższość utworów czwartorzędu na omawianym obszarze wynosi od 20 do 60 m w 

zagłębieniach terenu. 

Na terenie gminy istnieją udokumentowane jedynie złoża kruszywa 

naturalnego – piasków i żwirów w miejscowościach Garby i Miąskowo. Wydobycie 

złóż we wszystkich kopalniach odbywa się systemem odkrywkowym lądowym, 
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dwoma poziomami eksploatacyjnymi: suchym i zawodnionym. Kopaliny 

towarzyszące złożom nie występują. Na terenie gminy nie ma udokumentowanych 

złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. 

 

2.5.4. Wody powierzchniowe i podziemne 
 

Główną osią hydrograficzną omawianego terenu jest rzeka Warta płynąca 

równoleżnikowo ze wschodu na zachód. Koryto Warty ma charakter naturalny, 

tworzący liczne zakola. Na omawianym obszarze jest to rzeka o reżimie nizinnym. W 

dolinie Warty występuje wiele warcisk tzn. małych zbiorników wodnych będących 

starorzeczami Warty. Starorzecza i zagłębienia erozyjne pełnią rolę lokalnych 

zbiorników retencyjnych. 

 Większa część obszaru odwadniana jest bezpośrednio przez rzekę Wartę, 

centralna część gminy przez Kanał Borowski, a północna przez rzeki Maskawę i 

Miłosławkę.  

Sieć cieków na analizowanym obszarze jest gęsta. Większość z nich na 

znacznej długości została pogłębiona, połączona przekopami i stanowi część 

systemu melioracyjnego.  

Cieki na tym terenie charakteryzują się śnieżno – deszczowym reżimem 

zasilania, z jednym maksimum i jednym minimum. Wysokie stany występują w lutym 

lub marcu i związane są z wiosennymi roztopami. Niżówki letnio – jesienne 

rozpoczynają się w czerwcu i spowodowane są niskimi opadami atmosferycznymi. 

Oprócz systemu wód powierzchniowych na zasoby wodne składają się 

również wycieki źródliskowe znajdujące się w krawędziach doliny Warty oraz małe 

zbiorniki wodne (stawy) przeznaczone do gromadzenia wody w celu nawodnień 

upraw rolniczych oraz zagłębienia bezodpływowe. 

W czwartorzędowym piętrze wodonośnym na terenie gminy występuje jeden 

gruntowy poziom wodonośny wieku plejstoceńskiego. Gruntowy poziom wodonośny 

wieku plejstoceńskiego, związany jest z piaszczysto – żwirowymi osadami Pradoliny 

Warszawsko – Berlińskiej (główny zbiornik wód podziemnych GZWP nr 150 – 

Pradolina Warszawsko – Berlińska).  lub poza pradoliną z osadami dolin mniejszych 

cieków. Miąższość utworów wodonośnych waha się w granicach 7 – 15 m. Poziom 

gruntowy związany z pradoliną charakteryzuje się swobodnym zwierciadłem wody, 
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które stabilizuje się  na głębokości 1,27 – 4,0 m p.p.t. Zasilanie tego poziomu 

następuje na drodze infiltracji opadów atmosferycznych. Bazą drenażu jest rzeka 

Warta. Poza obszarem pradoliny poziom gruntowy występuje lokalnie i nie ma 

praktycznego znaczenia.  

Głównym piętrem użytkowym obszaru Powiatu Średzkiego jest piętro 

neogeńskie, poziom mioceński. Wody podziemne występują w klastycznych osadach 

mioceńskich rozległego systemu wodonośnego niecki wielkopolskiej. W piętrze 

neogeńskim, poziomie mioceńskim można wyróżnić trzy warstwy wodonośne: dolną, 

środkową i górną. Tworzą je piaski od gruboziarnistych do pylastych i mułków, 

przedzielonych serią iłów i pokładów węgla. Poziom ten szczególnie w dolinie Warty 

charakteryzuje się artezyjskim zwierciadłem wody. W obszarach wysoczyznowych 

zwierciadło ma charakter subartezyjski. Regionalny zbiornik mioceński posiada 

znaczne zróżnicowanie zarówno pod względem litologicznym jak i 

hydrogeologicznym.  

 

2.5.5. Gleby 
 

Gmina Krzykosy należy do regionu glebowo – rolniczego Nadwarciańskiego 

(7) jest to jeden ze słabszych obszarów rolniczych.  

 Pokrywa glebowa tego obszaru jest stosunkowo zróżnicowana. W zależności 

od podłoża (skał macierzystych) wykształciły się następujące rodzaje gleb: 

 na osadach piaszczystych (pradolina) – gleby bielicowe, 

 na glinie morenowej (obszary wysoczyznowe) – brunatnoziemy, 

 w zagłębieniach – czarne ziemie, 

 w dolinach cieków – gleby murszaste, mady lekkie i ziemie torfowe 

Na terenie gminy przeważają gleby słabe V, VI, VI RZ klasy bonitacyjnej, które 

stanowią 80 % powierzchni. Gleby klasy III i IV (mady średnie) występują w rejonie 

Młodzikówka, Solca i Krzykos, stanowią 20 % powierzchni. Na omawianym obszarze 

nie występują gleby klasy I i II. 
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2.5.6. Szata roślinna i świat zwierzęcy 
 

 Przyrodę ożywioną gminy tworzy ogół elementów szaty roślinnej takich jak: 

lasy, łęgi nadwarciańskie, zadrzewienia występujące przy zbiornikach wodnych oraz 

wśród pól czy zieleń urządzona parków i ogrodów oraz świat zwierząt. 

Całkowita powierzchnia gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych wynosi 

590 ha. Lasy stanowią  27,6 % ogólnej powierzchni gminy. Administracyjnie lasy 

Gminy Krzykosy podlegają nadleśnictwu Jarocin – obręb Klęka. Środkową część 

gminy (wydmy) porasta bór mieszany świeży (BMśw) i las mieszany świeży (LMśw). 

W tym drzewostanie dominuje sosna zwyczajna z domieszką dębu, brzozy i olszy. 

Niższe poziomy pradoliny porastają lasy na siedliskach lasu mieszanego świeżego i 

lasu świeżego (Lśw). Dominującym drzewem jest sosna zwyczajna z domieszką 

dębu, brzozy i topoli (LMśw) oraz  z dębem, topolą, modrzewiem i świerkiem 

(Lśw).Terasy podmokłe zajęte są przez lasy liściaste olszy oraz łęgi olszowe.  Wiek 

drzewostanu kształtuje się w przedziale 50 – 100 lat. 

Szatę roślinną wzbogaca swą różnorodnością form i gatunków zieleń urządzona. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zadrzewienia śródpolne, przydrożne i 

przywodne, które nie tylko regulują stosunki wodne tego terenu, ale są także ostoją 

dla ptactwa. 

 Różnorodność gatunkowa zwierząt na obszarze gminy jest typowa dla 

równinnych terenów Wielkopolski. Do gatunków zwierzyny grubej występującej w 

lasach należą: sarny, jelenie, dziki, daniele. Zwierzyna drobna reprezentowana jest 

między innymi przez: lisy, zające, wydry, bobry, kuny, piżmaki. 

W dolinie Warty od miejscowości Pięczkowo w kierunku Czeszewa zostały 

wyznaczone ostoje ptaków wodnych i błotnych. Z chronionych i rzadkich gatunków 

można spotkać tutaj: czaplę siwą, żurawia, zimorodka, błotniaka stawowego, 

dzięcioła średniego. Na polach można spotkać bażanty, kuropatwy i słonki. Z gadów 

występują padalce i zaskrońce Płazy reprezentują: żaby, ropuch, rzekotki i kumaki. 

Mało zróżnicowana i ograniczona do pospolitych gatunków jest fauna ryb. W ciekach 

wodnych i zbiornikach wodnych można spotkać: szczupaki, sumy, okonie, płocie, 

leszcze i inne.  
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2.5.7. Ochrona przyrody 

 
Na terenie Gminy Krzykosy występują różnorodne formy ochrony przyrody.  Do 

najistotniejszych należą pomniki przyrody (pojedyncze drzewa) oraz obszar NATURA 

2000. Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 to forma ochrony przyrody 

wprowadzona w naszym kraju od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Za obszary NATURA 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania 

zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy 

charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony 

wartości przyrodniczych Europy. Istotnym elementem systemu NATURA 2000 jest 

monitoring stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkowych roślin i zwierząt, 

oraz ich populacji, za pomocą którego sprawdzana jest skuteczność działań 

ochronnych. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w 

sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 

2313 z póź. zm.) część Gminy Krzykosy wpisano  zgodnie z §2 pkt. 57a do obszaru 

Doliny Środkowej Warty (kod obszaru PLB300002). Dolina Środkowej Warty zajmuje 

powierzchnię 57 104,4 ha, w tym Gmina Krzykosy powierzchnię 1 088,5h. Obszar 

Doliny Środkowej Warty obejmuje dolinę Warty pomiędzy wsią Babin (koło 

Uniejowa) i Dębnem n. Wartą. Dolina ma szerokość od 0,5 – 5,0 km – teren ten 

jest w różnoraki sposób użytkowany i zajęty przez mozaikę łąk i pastwisk, 

zadrzewień łęgowych, grądów niskich szuwarów i innych lasów.  

 
 

2.6. Uwarunkowania infrastruktury technicznej 
 

2.6.1. Komunikacja drogowa  
 

Na terenie gminy istnieje dobrze rozwinięta sieć komunikacji drogowej. 

Szkielet układu komunikacyjnego gminy tworzą : drogi krajowe – 9 km, drogi 

powiatowe – 36,656 km oraz drogi gminne. 

Główną drogą przebiegającą przez teren gminy jest droga krajowa nr 11 

Poznań - Katowice, na której odnotowuje się też  największe natężenie ruchu, które 
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wynosi 13 975 pojazdów na dobę. Średnie natężenie ruchu na drodze krajowej nr 15 

jest równe 3861 poj./dobę. 

 

Dane dotyczące dróg na terenie Gminy Krzykosy             tabela 15 

Numer drogi Nazwa drogi Długość odcinka przebiegającego przez 
teren gminy [km] 

1 2 3 

Drogi krajowe 

11 Miąskowo – Murzynówko - Lubrze 8,75 

15 odcinek w pobliżu Miąskowa 0,25 

RAZEM  9,0 

Drogi powiatowe 

3671P Borowo - Krzykosy 11,545 

3675 P Młodzikówko - Borowo 1,920 

3676 P Sulęcinek - Murzynówko 7,490 

3677 P Witowo - Orzechowo 5,895 

3734 P Mądre - Garby 1,700 

3735 P Młodzikowo - Sulęcin 6,006 

3766 P Młodzikowice - Potachy 2,100 

RAZEM  36,656 

Drogi gminne 

555571P Kaźmierki do granicy z Nadziejewem i Mądre 0,76 

550117P Garby – Murzynowo Leśne ul. Dębowa doi 

Poznańskiej 

2,9 

550118P Garby – Murzynowo Leśne ul. Sosnowa do Dębowej 1,6 

550119P Murzynowo Leśne ul. Sadowa do Poznańskiej 2,4 

555567P Murzynowo Leśne ul. Brodowska do Poznańskiej 1,9 

550120P od D nr 11 – Miąskowo do D nr 3676P 1,86 

550121P od D nr 15 – Miąskowo do D nr 11 – do D nr 550120P 2,14 

550122P Antonin – Bronisław - Witowo 6,56 

550123P Czarne Piątkowo – Wiosna - Pięczkowo 2,5 

550124P Murzynówko – Wiosna - Pięczkowo 8,00 

550125P D nr 550123P – Wiosna – D nr 550124P 0,6 

562920P Młodzikówko - Młodzikowo 3,4 

550126P od D nr 3676P Sulęcinek ul. Słoneczna do Lipowej – 
D  
nr 3671P 

2,1 

550127P Sulęcinek ul. Kopczynowska, Kolejowa od Słonecznej 
do Ogrodowej 

1,25 

550128P od D nr 3671P Borowo – Sulęcinek ul. Ogrodowa do 
Kopczynowskiej 

1,15 

550129P Sulęcinek ul. Zacisze 0,65 

550130P od D nr 3676P Sulęcinek ul.Główna-Szkolna- 
Sportowa 
Przymiarki – Solec – do wału przeciwpow. Warty 

4,5 

550131P od D nr 3676P – Murzynowiec Leśny – Krzykosy 6,28 

550132P od D nr 3671P Sulęcinek – Murzynowiec Leśny 4,02 

550133P Sulęcinek – Bogusławki – D nr 11 4,22 
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550134P D nr 3671P Sulęcin – D nr 550132P 2,4 

550135P Solec – Małoszki - Bronisław 4,51 

550136P Małoszki – Krzykosy – D nr 3671P 2,0 

551037P Solec ul. Okrężna, Szkolna, Główna 0,95 

551038P Solec ul. Kościelna – Sportowa do wału 0,7 

550139P od D nr 3675P Sulęcin ul. Długa, Nad Dunajem do 

wału 

1,55 

550140P od D nr 3671P Krzykosy do wału 1,55 

550141P od D nr 3671P Krzykosy - Lubrze 2,34 

550142P Krzykosy ul. Kręta – Okrężnej do Głównej  1,6 

550143P Krzykosy ul.Słoneczna - Zacisze 0,4 

550144P od D nr 3677P Witowo PKS do D nr 3677 przy kaplicy 0,65 

550145P Witowo – D nr 550144P – wał przeciwpow. 2,1 

550146P Witowo – Pięczkowo ul. Miłosławska 1,57 

550147P Pięczkowo ul. Powstańców Wlkp do Wrzesińskiej 0,85 

550148P Pięczkowo ul. Sportowa – Rzeczna do wału 1,6 

550149P Pięczkowo ul. Dębińska do granicy gminy przy promie 1,4 

RAZEM  84,6 

źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Środzie Wlkp., Urząd Gminy Krzykosy 2008 r. 

 

2.6.2. Komunikacja kolejowa 
 

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa drugorzędna, dwutorowa, 

zelektryfikowana: Kluczbork – Poznań – Ostrów Wlkp. – Katowice. 

Długość odcinka przechodzącego przez teren gminy wynosi 8,8 km. Usytuowane są 

przy nim : stacja Sulęcinek oraz przystanek osobowy w Solcu. Na przystanku 

osobowym w Solcu odnotowuje się 41 pociągów pasażerskich (łącznie: pospieszne i 

osobowe) oraz około 50 pociągów towarowych. Ogólna liczba pociągów waha się w 

granicach 85 – 95 na dobę. 

 

2.6.3. Gospodarka wodno - ściekowa 
 

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy jest obecnie tylko częściowo 

uregulowana. Gmina posiada bowiem prawie pełen stopień zwodociągowania, a 

niedostatecznie rozbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej.  
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Wodociągi i kanalizacja w Gminie Krzykosy              tabela 16 

Gmina Sieć w [km] Połączenia prowadzące 
do budynków 
mieszkalnych 

Zużycie wody z 
wodociągów w 

Ścieki 
odprowadzane 

w dam3 
wodociągowa kanalizacyjna wodociągowe kanalizacyjne dam3 m3 

Krzykosy 94,5 7,7 152 150,9 150,9 23,3 14,0 
Źródło: GUS Warszawa Ochrona Środowiska 2006, na podstawie sprawozdań przesłanych przez Urząd Gminy Krzykosy 

 

Gospodarka wodna 

Na terenie gminy działają trzy wodociągi grupowe w miejscowościach 

Pęczkowo, Młodzikowo i Garby, które swym zasięgiem obejmują wszystkie 

miejscowości. Sieć wodociągowa zbudowana jest z rur PCV, niemniej jednak na 

terenie gminy istnieje ok. 10 km sieć kolektorów azbestowych. 

 Całkowita długość sieci wodociągowej wynosi 94,5 km i obejmuje swym 

zasięgiem 98 % mieszkańców Gminy Krzykosy, miejscowości które nie posiadają 

wodociągu wiejskiego to Młodzikowice i Bronisław. 

 

Charakterystyka ujęć wód podziemnych Gminy Krzykosy                                      tabela 17 

DANE TECHNICZNE

 
Lokalizacja 

 
Nr  

stud
ni 

 
Stratygrafia 

Opis 
litologiczny 

warstwy 
wodonośnej 

 
Rzędna 
otworu 

 
Głębokość 
otworu [m] 

Przelot 
Warstwy 

wodonośnej 
[m] 

Miejscowości 
zaopatrywane w 

wodę 

 
GARBY 

1z Q plejstocen pd, pś, pg,pп 69,33 16,0 2,0 – 12,8 Garby, Murzynowo 
Leśne, 

Murzynówko, 
Miąskowo 

2 Ng - miocen pd 68,8 118,3 86,0 – 118,3 

 
 

MŁODZIKOWO 

 
1 

 
Ng - miocen 

 
pd 

 
66,46 

 
132,0 

 
76,0 – 86,0 

Młodzikowo, 
Młodzikówko, 

Solec, Sulęcin, 
Sulęcinek 

2  
 

Ng - miocen pd, pп 67,0 134,0 91,0 - 132,0 Krzykosy, Baba, 
Pięczkowo, 
Wiktorowo, 

Wiosna, Witowo, 
Wygranka, 

Lubrze, Bronisław 

2a 
 

Ng - miocen pd, pп 66,6 101,5 77,0 -79,0 
81,0 – 82,0 
89,0 – 101,0 

PIĘCZKOWO 4 Ng - miocen pd, pп 71,3 117,0 85,0 - 117,0 

DANE HYDRODYNAMICZNE 

 
Lokalizacja 

 
Nr 

studni 
 

zasoby zatwierdzone

Ważność 

pozwolenia 

eksploatacyjne Qhśr 

przy depresji s 
Qrocz 

[m3/rok] 
 

Qhmax 

[m3/h] 

Średni pobór wody Qśr 
[m3/dobę] 

 
Q [m3/h] s  

[m] 
GARBY 1z 13,0 3,1 121000 

 
20,0 331,5 

 
31.12.2012 

2 22,0 1,55 
MŁODZIKOWO 1 27,5 30,0  

201 798,8  
 

26,0 
 

552,87  
 

01.05.2017 2 27,5 30,0 
2a 27,5 30,0 

PIĘCZKOWO 4 60,0 6,0 287364 60,0 787,3  31.12.2014 

pd – piasek drobny, pś – piasek średni, pg – piasek gruby, pп – piasek pylasty 

źródło:  Urząd Gminy Krzykosy 
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Gospodarka ściekowa 

Gospodarka ściekowa gminy jest tylko częściowo uregulowana. Powodem 

tego stanu jest niedostateczna długość sieci kanalizacji sanitarnej, która wynosi 

zaledwie 11,1 km (kolektorów ściekowych) i 3,96 km (przykanalików), obejmuje 

swym zasięgiem miejscowość część miejscowości Sulęcinek.  

Na terenie gminy istnieje jedna oczyszczalnia ścieków w Sulęcinku. Przyjmuje ona 

ścieki socjalno – bytowe prawie z całego terenu Gminy Krzykosy. Ścieki z 

miejscowości Sulęcinek doprowadzone są do oczyszczalni siecią kanalizacyjną, 

pozostałe ścieki dowożone są przez wyspecjalizowane firmy. 

 

Charakterystyka oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulęcinek Gmina Krzykosy     tabela 18 

 
Miejscowość 

 
Właściciel Odbiornik 

Ścieków 
Typ 

oczyszczalni 
Przepustowość 

[m3/d] 

Ważność 
pozwolenia 

wodno-
prawnego 

Sulęcinek Urząd Gminy 
w Krzykosach 

Kanał 
Borowski 

BIOBLOK 
PS 75 – 2 

sztuki 

 
95,0 

 
31.12.2005 

źródło:  Urząd Gminy Krzykosy 2009 r. 

Aktualnie działania samorządu koncentrują się na rozbudowie i usprawnieniu 

gospodarki ściekowej, realizowanych są inwestycje poprawiających gospodarkę 

ściekową na terenie gminy. Planuje się modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków 

oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej.   

 

2.6.4. Gospodarka odpadami 
 

Gospodarka odpadami na terenie Gminy Krzykosy od 2009 r. jest realizowana 

w ramach Porozumienia Międzygminnego 17 gmin z powiatów: gostyńskiego, 

jarocińskiego, pleszewskiego, poznańskiego, śremskiego i średzkiego województwa 

wielkopolskiego. Zbierane z terenu gminy odpady będą przekazywane do 

unieszkodliwiania lub odzysku w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w 

Witaszyczkach lub Stacji Przeładunkowej w Środzie Wlkp. 

 

Ilość wytwarzanych odpadów na terenie Gminy Krzykosy w 2007 r.                                 tabela 19  

 

Gmina 

 
Odpady 

zmieszane 

Odpady opakowaniowe  

Razem Makulatura Szkło Tworzywa
sztuczne 

Inne 
zbierane 

selektywnie

Odpady 
budowlane 

Krzykosy  467,00 12,5 21,6 15,17 - - 516,8 

źródło:  Urząd Gminy Krzykosy 2007 r. 
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Na terenie Gminy Krzykosy istnieje jedna czynna instalacja do  

unieszkodliwiania odpadów – składowisko odpadów w miejscowości Pięczkowo. 

Składowisko zostało uruchomione w lipcu roku 1993, właścicielem jest gmina 

Krzykosy. Składowisko znajduje się na Obszarze Najwyższej Ochrony (ONO) 

czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej.   

 Instalacja jest składowiskiem przeznaczonym na przyjmowanie zmieszanych 

odpadów komunalnych, zajmuje powierzchnię 3,33 ha. Na składowisku odpadów 

komunalnych w Pięczkowie znajdują się następujące elementy funkcjonalne: niecki 

kwatery składowiska o wymiarach dna 40,0 x 50,0 m i 50,0 x 60,5 m na wysokości 

obwałowań wyniesionych na wysokość 1,5 m p.p.t., zbiornik odcieku, plac 

manewrowy i drogi wewnętrzne, zasieki na surowce wtórne, mata dezynfekcyjna przy 

wyjeździe ze składowiska oraz system monitoringu wód podziemnych (3 piezometry). 

Od sierpnia 2009 r. składowisko w Pieczkowie jest zamknięte, prowadzone są prace 

przygotowawcze do zamknięcia i rekultywacji składowiska. 

 

2.6.5. Sieci energoelektryczne, gazowe i telekomunikacyjne 
 

Przez teren gminy Krzykosy przechodzą następujące linie elektroenergetyczne: 

 elektromagnetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia: 

- dwutorowa linia o napięciu 400 kV (relacji Poznań – Plewiska – Ostrów 

Wlkp. w budowie),  

- linia napowietrzna 110 kV Środa – Śrem oraz linia 110 kV 

doprowadzająca do stacji Krzykosy z istniejącej linii Środa – Śrem. 

  Na terenie gminy Krzykosy brak jest infrastruktury gazowej. Przewiduje się 

realizację stacji redukcyjno – pomiarowej 10 w Sulęcinku oraz budowę gazociągu 

doprowadzającego 100 m/m do tej stacji ze stacji w Pętkowie gmina Środa Wlkp. 

Na terenie gminy zlokalizowane są cztery wieże przekaźnikowe telefonii 
komórkowej.  

 
Stacje bazowe sieci radiowej oraz telefonii komórkowej                                                     tabela 20 

Nazwa stacji Lokalizacja Poziom emisji 

PLUS GSM – 900 MHz nr BT-
30597 

Sulęcinek, działka nr 294 sektorowych 
1819 W – dla anten radioliniowych 

Stacja Bazowa Telefonii Cyfrowej 
PTK CENTERTEL system GSM - 
900 

Miąskowo, działka nr 111 3 pary anten sektorowych –  2x25 W, 1 
antena paraboliczna –  0,063 W 
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Stacja Bazowa Telefonii Cyfrowej 
PTK CENTERTEL system GSM - 
900 

Sulęcin, działka nr 118/9 933,25 – 2767,32 W – dla anten 
sektorowych 
1820 W – dla anten radioliniowych 

Brak danych Krzykosy Brak danych 

Źródło: Urząd Gminy Krzykosy 

 

2.7. Dobra kultury 
 

Na terenie Gminy Krzykosy znajduje się  kilka  interesujących obiektów 

zabytkowych, między innymi: kościół Św. Katarzyny w Solcu, zespoły pałacowo-

parkowe i dworsko-folwarczne. Rejestr zabytków Wielkopolskiego Wojewódzkiego  

Konserwatora Zabytków w Poznaniu obejmuje 5 zabytków nieruchomych, w tym 2 

parki i 1 obiekt archeologiczny.   

 

Wykaz najważniejszych zabytkowych obiektów na terenie gminy                                     tabela 21 

Miejscowość Obiekt 
Borowo  Pozostałości zespołu folwarcznego z XIX/XX w 
Garby  Pozostałości zespołu dworskiego z początku XX w, w tym park krajobrazowy z 

XIX w 
 

Lubrze  Zespół dworski z XIX/XX w 
Młodzikowo  Zespół pałacowy z XIX w, w tym park krajobrazowy 
Murzynowo 
Leśne 

Zespół dworski z 1906 r, w tym park krajobrazowy z końca XIX w 

Murzynówko  Zespół dworski z XIX/XX w, w tym park krajobrazowy z końca XIX w 
2 mosty drogowe nad potokiem w kierunku Nowego Miasta z 1885 r 

Solec  Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny z XIX/XX w 
Sulęcin Zespół dworski z początku XX w, w tym park krajobrazowy z połowy XIX w 
Sulęcinek Zespół dworca kolejowego z końca XIX w 

Dwór z lat 20-30 XX w 
 

Na terenie gminy znajdują się zabytkowe parki przydworskie w następujących 

miejscowościach:  

 Garby: krajobrazowy, 4,0 ha, II połowa XIX w, 

 Młodzikowo: krajobrazowy, 2,44 ha, wody 0,02 ha, koniec XIX w, 

 Murzynówko: krajobrazowy, 2,05 ha, II połowa XIX w, 

 Sulęcin: krajobrazowy, 3,40 ha, wody 0,6 ha, połowa XIX w, 

 Sulęcinek: krajobrazowy, 1,4 ha, koniec XIX w. 

Do zabytkowych cmentarzy należą: 

 Pięczkowo: rzymsko-katolicki, XIX w, czynny, parafia w Orzechowie, 

 Solec: rzymsko-katolicki, XIX w, czynny, parafia w Solcu, 

 Sulęcinek: ewangelicki, XIX w, zamknięty. 
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2.8. Kultura i oświata 
 

2.8.1. Oświata  

Realizacja zadań edukacyjnych dzieci i młodzieży na terenie gminy 

realizowane jest przez placówki podległe samorządowi gminnemu w zakresie: 

przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych.  

 

Zestawienie szkół na terenie Gminy Krzykosy w roku szkolnym 2008/2009                    tabela 22 

Lp. Nazwa placówki Liczba uczniów 
1 Zespół Szkół w Krzykosach  

Im. Marii Konopnickiej 
Krzykosy ul. Główna 39 

273 

Szkoła Podstawowa 119 
Oddział przedszkolny „0” 19 
Gimnazjum  93 

2 Zespół Szkół w Pieczkowie 
Im. J. H. Dąbrowskiego 
Pęczkowo, ul. Szkolna 5 

224 

Szkoła Podstawowa 103 
Gimnazjum 63 
Przedszkole w Pieczkowie z filią w Witowie 
Pęczkowo, ul. Powstańców wlkp. 47 

58 

Oddział „0” w Pięczkowie 18 
Oddział Pęczkowo – dzieci młodsze 23 
Oddział Witowo – dzieci młodsze 17 

3 Zespół Szkół w Sulęcinku 
Im. Janusza Korczaka 
Sulęcinek, ul. szkolna 26 

291 

Szkoła Podstawowa 138 
Gimnazjum 118 
Przedszkole w Sulęcinku  35 
Oddział Sulęcinek – „0” 19 
Oddział Sulęcinek – dzieci młodsze 16 

4 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sulęcinie 
Im. H. Sienkiewicza 
Sulęcin, ul. Długa 24 

81 

Szkoła Podstawowa 57 
Przedszkole w Sulęcinie 24 
Oddział Sulęcin – „0” 8 
Oddział Sulęcin – dzieci młodsze 16 

5 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Murzynowie Leśnym 
Murzynowo Leśne, ul. Poznańska 74 

83 

Szkoła Podstawowa 61 
Przedszkole w Murzynówku 
Murzynówko nr 3 

22 

Oddział Murzynówko – „0” 9 
Oddział Murzynówko – dzieci młodsze 13 

RAZEM 975 
W roku szkolnym 2008/2009 do szkół prowadzonych przez samorząd gminny 

uczęszczało 975 dzieci w tym: 
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 klasa „0” – 73 dzieci, 

 dzieci młodsze – 127 dzieci, 

 Szkoła Podstawowa – 478 dzieci, 

 Gimnazjum – 274 dzieci. 

 

2.8.2. Inne placówki kulturalne i oświatowe 

Na terenie gminy istnieje: 

1. Gminny Ośrodek Kultury ul. Główna 27 w Krzykosach, powierzchnia tego 

obiektu wynosi 74 m2. GOK dysponuje sceną plenerową o wielkości 6 m x 6 m 

i nagłośnieniem 1100 V. Do obsługi ośrodka zatrudniona jest 1 osoba. 

2. Biblioteka Publiczna w Krzykosach. 

3. Świetlica OSP Pięczkowo 63 – 025 Witowo. 

4. Wiejski Dom Kultury w Garbach 63 – 023 Sulęcinek. 

5. Świetlice Wiejskie w Sulęcinku, Pieczkowie, Witowie, Krzyksach, Solcu, 

Sulęcinie, Młodzikowie, Miąskowie i Murzynowie Leśnym. 

 

Cykliczne wydarzenia kulturalne 

Na terenie gminy mają miejsce liczne wydarzenia kulturalne, które na trwałe 

wpisały się w kalendarz imprez gminnych. Są to między innymi: 

1. „DINOZAURY” – spotkania śpiewających po 30 – tce – IV edycja (marzec – 

kwiecień). 

2. „WESOŁE NUTKI” FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ o zasięgu 

wojewódzkim odbywa się w ostatnią niedzielę marca. 

3. „STRAŻACKI FESTYN” 1 – 3 maja. 

4. „PODWÓRKOWE MUZYKOWANIE” – przegląd kapel podwórkowych o 

zasięgu wojewódzkim (lipiec). 

5. „DOŻYNKI” – pierwsza niedziela września. 

6.  „WOJEWÓDZKI ZJAZD EMERYTÓW I RENCISTÓW” – sierpień. 
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2.9. Sport, rekreacja i turystyka 
 

2.9.1. Baza sportowo – rekreacyjna 
 

Na terenie gminy znajduje się 7 boisk sportowych w miejscowościach: 

Krzykosy (boisko z trybunami na 1000 miejsc), Sulęcinek (boisko z trybunami na ok. 

500 miejsc), Pięczkowo, Solec, Sulęcin, Murzynowo Leśne, Witowo. Hala sportowa 

znajduje się przy SP w Krzykosach. 

Korty tenisowe zlokalizowane są w miejscowości Solec, są to 4 korty wraz z 

zapleczem socjalnym. 

 

2.9.2. Cykliczne imprezy sportowe 

 

Na terenie gminy odbywają się regularnie różne imprezy sportowe między  

innymi: 

1. Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego LZS i Regionalne Zawody 

Jeździeckie w skokach przez przeszkody. 

2. Wojewódzkie biegi przełajowe. 

 

2.9.3. Kluby sportowe  

 

       Na terenie gminy istnieje Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu, ul. Główna 1. 

 

2.9.4. Walory turystyczne gminy 

 

Ze względu na walory krajobrazowe gminy Krzykosy, a w szczególności dolinę  

Warty z licznymi starorzeczami, terasami i wydmami, doliny mniejszych rzek takich 

jak Maskawa, Miłosławka oraz duże kompleksy leśne i w nieznacznym stopniu  

przekształcone środowisko przyrodnicze, gmina ma szanse rozwoju zaplecza 

turystycznego.  

Na terenie gminy istnieją liczne obiekty zabytkowe, które są dodatkową atrakcją 

turystyczną gminy. W rejestrze zabytków znajduje się: 13 zabytków nieruchomych, w 
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tym 5 parków i 1 obiekt  archeologiczny. Do najważniejszych możemy zaliczyć: 

Kościół Parafialny p. w. św. Katarzyny w Solcu, kapliczka z figurą Chrystusa 

Frasobliwego w Krzykosach, pozostałości zespołu dworskiego z początku XX w oraz 

w Murzynowie Leśnym: grodzisko wklęsłe i zespół pałacowy z 1906r, w tym park 

krajobrazowy z końca XIX w. 

Na terenie gminy wyznaczone są szlaki turystyczne do wędrówek pieszych i 

rowerowych. 

Baza turystyczna gminy opiera się przede wszystkim na gospodarstwach 

agroturystycznych, które znajdują się w Solcu (10 miejsc noclegowych, stawy rybne) 

oraz w Młodzikowie (20 miejsc noclegowych, zabytkowy pałac i park krajobrazowy, 

stadnina koni). 

 
 

2.10. Służba zdrowia 

 

 Na terenie gminy znajdują się następujące placówki służby zdrowia i punkty 

weterynaryjne: 

 przychodnia lekarza rodzinnego – Krzykosy – lekarze świadczący usługi w 

zakresie podstawowej opieki medycznej 3, lekarze ginekolodzy 1, pielęgniarki 

środowiskowe 3, polożne środowiskowo – rodzinne 1, pielęgniarki w środowisku 

nauczania i wychowania 1; 

 gabinet stomatologiczny NZOZ – Krzykosy; 

 prywatny gabinet stomatologiczny - Krzykosy; 

 prywatny gabinet położniczy – Krzykosy. 

 

2.11. Pomoc społeczna 
 

Na terenie gminy Krzykosy funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej, którego 

siedziba mieści się w Krzykosach przy ul. Głównej 37. Ośrodek nie jest dostosowany 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej jest zgodna ze Statutem oraz 

obowiązującymi przepisami dla jednostek pomocy społecznej. Ośrodek realizuje 

zadania rządowe oraz własne. 
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 W Świetlicach Socjoterapeutycznych dzieci z terenu gminy mogą znaleźć 

pomoc w zmianie sposobu zachowania oraz emocjonalnego odreagowywania, 

zmianie osądu rzeczywistości, pomoc w nauce. Prowadzone są tam również zajęcia 

artystyczne, sportowe i półkolonie. Świetlice Socjoterapeutyczne działające na 

terenie gminy: 

     1. Świetlica Socjoterapeutyczna w Solcu 

         Liczba miejsc: 25 

     2. Świetlica Socjoterapeutyczna w Krzykosach 

         Liczba miejsc: 15 

Ponadto na terenie gminy istnieją Świetlice Opiekuńcze działające przy szkołach: 

1. Szkoła Podstawowa w Murzynowie Leśnym  

ul. Poznańska 24, 63 – 023 Sulęcinek 

2. Zespół Szkół w Krzykosach 

ul. Główna 39, 63 – 024 Krzykosy 

3.  Szkoła Podstawowa w Sulęcinie 

ul. Długa 24, 63 – 023 Sulęcinek 

4. Zespół Szkół w Sulęcinku 

ul. Szkolna 26, 63 – 023 Sulęcinek 

5.  Zespół Szkół w Pięczkowie 

ul. Szkolna 5, 63 – 025 Witowo 

 

2.12. Poziom bezpieczeństwa 

 

Na terenie gminy nie ma zlokalizowanego posterunku Policji.  

 

2.13. Gospodarka przestrzenna gminy 
 

Gospodarka przestrzenna Gminy Krzykosy realizowana jest w oparciu o 

„Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzykosy”.  

Gmina Krzykosy – gminą oferującą tereny osadnicze w bezpośrednim kontakcie z 

naturą, gminą oferującą tereny turystyczne, gminą o europejskim poziomie rolnictwa. 

Wyżej wymienionemu celowi podporządkowane są następujące cele szczegółowe: 
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1. docenienie rangi elementów zagospodarowania przestrzennego stanowiących 

siłę napędową rozwoju (DK 11) oraz elementów chronionych (Pradolina 

Warty, obszary NATURA 2000), 

2. pielęgnowanie zabytków, 

3. dążenie do uatrakcyjnienia poszczególnych miejscowości, 

4. tworzenie spójnych układów urbanistycznych poszczególnych miejscowości. 

 

 

2.14. Gospodarka finansowa gminy 

 
Ocena finansowa gminy Krzykosy została opracowana na podstawie wyników 

finansowych gminy w okresie 2006 – 2008. Poniższa analiza ma za zadanie 

wykazanie tendencji kształtowania się wyników finansowych gminy, co umożliwi 

określenie finansowych gminy, a w szczególności możliwości gminy do zaciągnięcia 

zobowiązań w celu finansowania zamierzonych i planowanych inwestycji. 

 

Wyników finansowych Gminy Krzykosy w latach 2006-2008                    tabela 23 
Wyszczególnienie 2006 2007 2008 
Dochody ( ogółem ) 12 381 749,14 13 580 385,73 14 905 239,85
Wydatki ( ogółem ) 11 563 580,94 13 291 772,88 16 979 360,82

Nadwyżka / Deficyt ( - ) 818 168,20 288 612,85 - 2 074 120,97
Nadwyżka (Deficyt) : Dochody (%) 6,61 2,0 13,0

 
Poniższe zestawienie przedstawia strukturę dochodów gminy w rozbiciu na 

poszczególne kategorie. Wynikiem tej analizy będzie stwierdzenie rzeczywistego 

wpływu poszczególnych kategorii dochodów na kształtowanie się ogólnego dochodu 

gminy. 

Struktura dochodów gminy Krzykosy w latach 2006 – 2008 w PLN                                   tabela 24 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 Razem 

Rolnictwo i łowiectwo 62 658,86 128 355,17 241 620,56 432 634,59

Leśnictwo 2 799,16 3 033,52 4 986,32 10 819,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę 

307 976,90 308 960,88 404 735,64 1 021 673,42

Transport i łączność 81 275,42 116 123,65 190 377,80 387 776,87

Gospodarka mieszkaniowa 91 077,56 273 507,04 107 814,99 472 399,59

Administracja publiczna 54 594,76 57 645,08 56 350,54 168 590,38

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej 

23 667,00 9 906,00 930,00 34 503,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

400,00 2 198,57 3 517,48 6 116,05

Dochody od osób prawnych i innych  2 629 657,18 3 094 848,84 3 701 678,80 9 426 184,82

Różne rozliczenia 6 474 741,73 6 866 944,26 7 293 272,06 20 634 958,05
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Oświata i wychowanie 117 886,90 214 229,38 269 518,23 601 634,51

Opieka społeczna 2 272 612,55 2 141 571,05 2 379 444,02 6 793 627,62

Edukacyjna opieka wychowawcza 144 238,60 205 087,28 57 354,11 406 679,99

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 117 562,52 157 975,01 192 689,66 468 227,19

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 600,00 0,00 949,64 1 549,64

Razem 12 381 749,14 13 580 385,73 14 905 239,85 40 867 374,72

 

Największy wpływ na kształtowanie się dochodów gminy Krzykosy w latach 2006 – 

2008 miały: 

1. subwencje uzyskane z budżetu państwa – dział różne rozliczenia, 

2. dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 

3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej. 

Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wydatków gminy w rozbiciu na 

poszczególne kategorie. Wynikiem tej analizy będzie stwierdzenie rzeczywistego 

wpływu poszczególnych kategorii dochodów na kształtowanie się ogólnych wydatków  

gminy. 

 

Struktura wydatków gminy Krzykosy w latach 2006 – 2008 w PLN                                    tabela 25 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 Razem 

Rolnictwo i łowiectwo 69 876,54 154 234,07 286 106,99 510 217,60

Leśnictwo 1 661,20 2 484,50 4 950,00 9 095,70

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, wodę 

209 299,03 223 232,79 310 553,36 743 085,18

Transport i łączność 503 426,96 1 219 059,43 3 489 556,58 5 212 042,97

Gospodarka mieszkaniowa 127 812,14 254 120,74 206 843,53 588 776,41

Działalność usługowa 131 593,62 11 699,94 0,00 143 297,56

Administracja publiczna 1 146 899,26 1 393 243,86 1 507 371,61 4 047 514,73

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej 

23 667,00 9 906,00 930,00 34 503,00

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

90 395,89 125 975,75 171 944,10 388 315,74

Dochody od osób prawnych i 
innych 

34 503,75 33 176,12 35 457,54 103 137,41

Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 3 828,86 3 828,86

Oświata i wychowanie 5 396 145,96 5 931 814,49 6 745 819,15 18 073 779,60

Opieka społeczna 2 531 513,82 2 413 539,49 2 689 849,31 7 634 902,62

Kultura fizyczna i sport 17 316,90 37 375,12 41 488,18 96 180,20

Edukacyjna opieka wychowawcza 377 877,08 489 060,64 174 312,51 1 041 250,23

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

478 491,99 541 814,26 769 799,62 1 790 105,87

Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

356 099,96 376 540,20 461 901,74 1 194 541,90

Ochrona zdrowia 66 999,84 74 495,48 78 647,74 220 143,06

Razem 11 563 580,94 13 291 772,88 16 979 360,82 41 834 714,64
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Największe nakłady w latach 2006 – 2008  gmina Krzykosy poniosła na: 

1. oświatę i wychowanie z edukacyjną opieką wychowawczą łącznie, 

2. opiekę społeczną, 

3. administrację publiczną, 

 

Poziom długu publicznego Gminy Krzykosy w latach 2006 – 2008 wynosił 

odpowiednio: 

 2006 r. – 0,00 zł 

 2007 r. – 0,00 zł 

 2008 r. –  650 000,0 zł 
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III. ANALIZA SWOT 

 
 

Analiza SWOT jest efektywną metodą badania środowiska. Nazwa SWOT 

pochodzi od skrótu angielskich słów: S – strengths (mocne w domyśle strony), W – 

weaknesses (słabe strony), O – opportunities (szanse), T – threats (zagrożenia).  

Analiza SWOT ma za zadanie identyfikację słabych i mocnych stron 

poszczególnych elementów obszaru realizacji Strategii. Wytyczne analizy SWOT 

zakładają: bazowanie na mocnych stronach gminy, wzmacnianie słabych stron, 

wykorzystywanie szans i unikanie zagrożeń. 

  Analizie poddano cztery priorytetowe obszary funkcjonowania gminy: 

 gospodarkę, 

 społeczność, 

 środowisko, 

 infrastrukturę. 

 

3.1. Strefa gospodarczo – ekonomiczna 

 
Analiza SWOT strefy gospodarczo – ekonomicznej Gminy Krzykosy. 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
1. Atrakcyjne położenie gospodarcze przy 
aglomeracji Poznańskiej – potencjalny rynek 
zbytu i kapitału inwestycyjnego. 
2. Dobre położenie komunikacyjne – lokalizacja 
przy drodze krajowej nr 11 Poznań – Katowice i 
linii kolejowej. 
3. Potencjalne tereny inwestycyjne dla budowy 
nowych przedsiębiorstw przy trasie nr 11. 
4. Pozytywny klimat dla rozwoju działalności 
gospodarczej stwarzany przez władze 
samorządowe. 
5.Wyznaczone tereny osadnicze i inwestycyjne. 
6. Rozwinięta gałąź usług i handlu na bazie firm 
rodzinnych. 
7. Dostępność do istniejącej infrastruktury. 
8. Niskie podatki. 
9. Duży zasoby pracowników. 
10. Wzrastająca aktywność gospodarcza 
mieszkańców. 
11.Dobrze rozwinięte rolnictwo. 
12. Rozwój kopalni kruszywa. 
13. Obsługa finansowo - bankowa firm i ludności. 
14. Zaplecze hotelowo – gastronomiczne. 
15. Walory turystyczno – rekreacyjne Gminy 
Krzykosy. 

1.Niewystarczająca ilość uzbrojonych terenów do 
aktywizacji gospodarczej, zwłaszcza w obrębie 
drogi nr 11. 
2. Niewystarczająca infrastruktura techniczna w 
zakresie kanalizacji sanitarnej. 
3. Brak sieci gazowej na terenie gminy. 
4. Wysokie zatrudnienie w rolnictwie. 
5. Niski poziom innowacyjności małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
6. Słabo rozwinięta baza turystyczno – 
wypoczynkowa wzdłuż rzeki Warty. 
7. W niewielkim stopniu wykorzystane walory 
przyrodnicze gminy. 
8. Niski udział kapitału zagranicznego. 
9. Brak profesjonalnego programu promocji 
Gminy Krzykosy. 
8. Niskie dochody gminy na mieszkańca. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 
1. Rozwój i budowa nowych zakładów 
produkcyjnych.  
2. Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego 
opartego o lokalną bazę surowcową. 
3. Rozwój zakładów i firm rodzinnych. 
4.Modernizcja i rozbudowa drogi nr 11.  
5. Rozwój turystyki i agroturystyki. 
6. Profesjonalna, permanentna promocja gminy. 
7. Powiększenie i unowocześnienie gospodarstw 
rolnych. dostosowanie gospodarstw do 
standardów UE. 
8. Pozyskanie środków finansowych z funduszy 
UE. 
9. Pozyskiwanie inwestorów spoza terenu gminy. 
10. Rozwój budownictwa mieszkaniowego 
zwłaszcza dla osób spoza terenu gminy. 
11. Wzrastające umiejętności poszukiwania 
pozabudżetowych źródeł finansowania. 
 

1. Niestabilna sytuacja podatkowa i finansowa. 
2. Niewielkie zainteresowanie inwestorów. 
3. Migracje zarobkowe wykształconej kadry. 
4. Import produktów rolno- spożywczych. 
5. Spadek opłacalności w rolnictwie. 
6. Niedostateczne wparcie rozwoju istniejących 
przedsiębiorstw. 
 

 

3.2. Strefa społeczna 

 
Analiza SWOT strefy społecznej Gminy Krzykosy. 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
1. Dobrze rozwinięte szkolnictwo podstawowe – 
znaczna liczba przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjów. 
2. Sprawny dowóz dzieci do szkół. 
3. Wysoki odsetek dzieci kontynuujących naukę 
w szkołach średnich i wyższych. 
4. Wysoka liczba nauczycieli posiadających 
wykształcenie wyższe oraz specjalizacje 
przedmiotowe. 
5. Sprawnie działający system opieki społecznej. 
6. Zadawalający stan bezpieczeństwa. 
7. Niewielka liczba występujących patologii 
społecznych wśród dzieci i młodzieży. 
8. Dobrze wyposażone i wyszkolone jednostki 
OSP w tym Ratownictwa Technicznego. 
9.  Działalność Gminnego Ośrodka Kultury. 
10. Szeroka działalność towarzystw kulturalno – 
oświatowych. 
11. Bogate tradycje kulturalne na wsiach. 
12. Występowanie cennych dóbr kultury. 
13. Bliskość ośrodków naukowych. 
14. Wielkopolska pracowitość i gospodarność 
społeczeństwa. 

1. Niskie dochody gminy. 
2. Postępujące ubożenie społeczeństwa, 
zwłaszcza grup o najniższych dochodach. 
3. Brak tanich mieszkań komunalnych. 
4. Obniżający się poziom wykształcenia w 
środowiskach mniej zamożnych. 
5. Mało atrakcyjna oferta spędzania wolnego 
czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
6. Relatywnie niski poziom nakładów na kulturę i 
rekreację. 
7. Niedostatecznie rozwinięty zakres 
specjalistycznych usług medycznych. 
8. Niewystarczające wyposażenie szkół w sprzęt 
komputerowy, sportowy oraz pomoce 
dydaktyczne. 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 
1. Wzrost dochodów gminy spowodowany 
rozwojem działalności gospodarczej. 
2. Bliskość aglomeracji poznańskiej – edukacja, 
kultura, sztuka, rynek pracy. 
3. Zwiększenie zakresu świadczonych 
specjalistycznych usług medycznych. 
4. Utrzymanie istniejącej komunikacji PKP i PKS. 
5.Wzrost wykształcenia mieszkańców. 

1.Brak współpracy przedsiębiorstw. 
2. Postępujące ubożenie społeczeństwa. 
3. Rosnące koszty edukacji. 
4.Trudności w pozyskaniu nauczycieli języków 
obcych do szkół wiejskich. 
5. Niskie środki finansowe na cele oświatowe, 
kulturalne i sportowe. 
6.Migracja ludzi młodych, dobrze wykształconych 
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6. Promocja i reklama gminy – biuletyny, 
informatory. 
7. Zachowanie tradycji i zwyczajów regionu. 
8. Udostępnienie obiektów sportowo-
rekreacyjnych oświaty dla ogółu mieszkańców. 
9. Powstanie kompleksu sportowego. 
10. Tworzenie warunków dla rozwoju 
budownictwa jednorodzinnego i komunalnego. 
11. Wykorzystanie środków finansowych UE. 

do miast. 
7.Brak inicjatyw lokalnych integrujących 
społeczeństwo gminy. 
 

 
 

3.3. Środowisko przyrodnicze 
 
Analiza SWOT środowiska przyrodniczego Gminy Krzykosy. 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
1.Unikalne warunki przyrodnicze: obszar 
NATURA 2000, dolina rzeki Warty, gęsta sieć 
drobnych cieków, duże obszary leśne. 
2. Położenie w obszarze GZWP nr 150 – 
Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej. 
3. Rzeźba terenu w niewielkim stopniu 
przekształcona. 
4. Rolniczy charakter gminy. 
5. Brak przemysłu zanieczyszczającego 
środowisko. 
6. Dobra jakość gleb, powietrza 
atmosferycznego, klimatu akustycznego. 
7. Duże zasoby wód podziemnych. 
8. Liczne pomniki przyrody. 
9. Bogate zasoby flory i fauny. 
10. Sprawny system odbioru i wywozu odpadów 
obejmujący całą gminę. 
11. System zbiórki selektywnej odpadów 
obejmuje całą gminę. 
12. Niska klasa bonitacyjna gleb IV – VI. 
13. Termomodernizacja budynków komunalnych. 

1.Zanieczyszczenei wód powierzchniowych. 
2.Brak sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 
gminy (kanalizacją objęta jest 1 miejscowość). 
3. Brak sieci gazowej. 
4. Hałas komunikacyjny wzdłuż drogi nr 11. 
5. Niewystarczająca wielkość oczyszczalni 
ścieków. 
6. Niska stopień edukacji ekologicznej 
społeczeństwa, zwłaszcza ludzi dorosłych. 
7. Kopalnie kruszywa negatywnie wpływające na 
stosunki wodne terenów przyległych. 
8. Intensywna działalność rolnicza. 
9. Nielegalna eksploatacja wydm. 
10. Niska jakość wód gruntowych, które 
zanieczyszczone są ściekami bytowymi (brak 
kanalizacji). 
11.Zagrożenia powodziowe w dolinie Warty. 
12. Pogorszenie jakości powietrza w sezonie 
grzewczym – spalanie śmieci. 
13. Słaba kondycja drzewostanu wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych. 
14. Monokultury leśne (sosna). 
15. Zaniedbane parki przydworskie. 
16. Nieczynne składowisko odpadów 
komunalnych w Pieczkowie. 

SZANSE ZAGROŻENIA 
1. Budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej 
teren całej gminy. 
2. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni, budowa 
nowych oczyszczalni ścieków. 
3. Ochrona cennych krajobrazowo terenów. 
4. Prawidłowa rekultywacja hałd i wyrobisk 
górniczych. 
5. Rekultywacja terenów rolniczych (VI klasa) w 
kierunku leśnym. 
6. Prawidłowe stosowanie nawozów i środków 
ochrony roślin w rolnictwie. 
7. Budowa szczelnych płyt obornikowych i 
zbiorników na gnojowicę. 
8. Budowa ekranów ochronnych, wprowadzenie 
pasów zadrzewień przy drogach. 
9. Racjonalizacja zużycia wody i energii 

1.Brak wystarczających środków finansowych na 
aktywną ochronę środowiska. 
2. Zanieczyszczenie wód związane z 
niedostateczną infrastrukturą kanalizacji 
sanitarnej. 
3. Dewastacja środowiska związana z 
niekontrolowanym ruchem turystycznym. 
4.Intensywna gospodarka rolna. 
5. Brak sieci gazowej – pogarszający się stan 
powietrza atmosferycznego spowodowany 
spalaniem odpadów. 
6. Hałas komunikacyjny wzdłuż głównych tras. 
7.Zagrożenie pożarowe. 
8. Kłusownictwo. 
9. Brak zainteresowania wśród przedsiębiorców 
wdrażaniem systemów zarządzania 
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elektrycznej. 
10. Budowa sieci gazowej. 
11. Wprowadzenie alternatywnych źródeł energii: 
biopaliwa, energia słoneczna, wiatrowa… 
12.Porawa stanu nawierzchni drogowej celem 
zmniejszenia hałasu i emisji zanieczyszczeń. 
13. Rozwój turystyki i agroturystyki. 
14. Pozyskanie środków UE na inwestycje 
proekologiczne. 

środowiskiem ISO 14000. 
 
 

 
 

3.4. Infrastruktura 
 
Analiza SWOT infrastruktury znajdującej się na terenie Gminy Krzykosy. 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
1. Gmina w 98 % zwodociągowania. 
2. Rozbudowana sieć dróg gminnych i 
powiatowych. 
3. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 
11 i wojewódzka nr 15. 
4. Wystarczający poziom zelektryfikowania 
gminy. 
5. Połączenie kolejowe gminy. 
6.Rozbudowana sieć telefonii stacjonarnej i 
komórkowej. 
7. Możliwość wyznaczenia nowych terenów 
inwestycyjnych. 
8. Istnieje gminna oczyszczalnia ścieków.  

1.Niewystarczająco rozbudowana sieć kanalizacji 
sanitarnej. 
2. Brak sieci gazowej. 
3. Zły stan nawierzchni dróg na terenie gminy. 
4. Niewystarczająca ilość chodników we wsiach. 
5. Przestarzała sieć wodociągowa, zbudowana 
częściowo z rur cementowo-azbestowych. 
6. Droga krajowa nr 11 niedostosowana do 
panującego na niej natężenia ruchu. 
7. Niski stopień rozwoju infrastruktury 
informatycznej. 

SZANSE ZAGROŻENIA 
1. Wydzielenie terenów pod aktywizację 
gospodarczą.  
2. Modernizacja i zwiększanie kilometrażu 
utwardzonych dróg gminnych. 
3. Lokowanie inwestycji gospodarczych na 
terenie gminy. 
4. Pozyskiwanie środków finansowych z UE. 

1.Rosnące koszty inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej. 
2. Niespełnienie kryteriów dofinansowania z 
funduszy UE ze względu na niewielki zasięg 
przedsięwzięć infrastrukturalnych. 
3. Ogólny brak środków finansowych w skali 
gminy. 
4. Pogarszający się stan środowiska 
przyrodniczego. 
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3.5. Bezpieczeństwo  

 
Analiza SWOT bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Krzykosy. 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
1. Niska przestępczość. 
2. Rozbudowany system ochotniczej straży 
pożarnej. 
3. Jednostki OSP posiadają strażnice oraz 
niezbędny sprzęt gaśniczy. 
4. Rozbudowany system wałów 
przeciwpowodziowych. 

1.Brak posterunku policji na terenie gminy. 
2. Budynki OSP wymagają modernizacji lub 
przebudowy. 
3. Mało nowoczesny sprzęt p.poż. znajdujący się 
na wyposażeniu OSP. 
4. Wyeksploatowane wozy bojowe OSP. 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 
1. Systematyczne doposażenie jednostek OSP i 
policji w nowoczesny sprzęt.  
2. Modernizacja budynków OSP. 
3. Otwarcie komisariatu Policji na terenie gminy. 
4. Dofinansowanie inwestycji i  sprzętu 
ratowniczego z funduszy samorządowych i 
państwowych. 
4. Pozyskiwanie środków finansowych z UE. 

1.Rosnące koszty inwestycji. 
2.Ogólny brak środków finansowych w skali 
gminy. 
 

 
 

3.6. Analiza głównych problemów 

 
Przeprowadzona analiza SWOT głównych obszarów realizacji Strategii 

umożliwiła wskazanie głównych problemów z którymi boryka się Gmina Krzykosy. 

Uświadomienie i przede wszystkim zdefiniowanie problemów jest podstawą do 

efektywnego działania na rzecz poprawy warunków społeczno – gospodarczych i 

przyrodniczych mieszkańców gminy.   

Należy również pamiętać, że wskazane problemy występujące na terenie gminy 

wynikają nie tylko z uwarunkowań lokalnych, na które bezpośredni wpływ mają 

władze samorządowe, ale również z uwarunkowań zewnętrznych niezależnych od 

decyzji władz gminy, a narzuconych przez uwarunkowania polityczne, prawne i 

ekonomiczne państwa. Administracja rządowa i samorządowa szczebla 

wojewódzkiego i powiatowego determinuje niejako działania lokalne podejmowane 

na terenie gminy. Samorząd gminny w miarę swoich możliwości prawnych i 

finansowych może realizować jedynie niektóre przedsięwzięcia i monitorować zmiany 

zachodzące na terenie gminy. 

Poniżej przedstawiono analizę SWOT najważniejszych problemów, które 

pojawiły się na terenie Gminy Krzykosy. 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
1. Atrakcyjne położenie gospodarcze przy 
aglomeracji Poznańskiej. 
2. Możliwość wyznaczenia nowych terenów 
inwestycyjnych. 
3. Gmina w 98 % zwodociągowania. 
4. Rozbudowana sieć dróg gminnych i 
powiatowych. 
5. Dobrze rozwinięte szkolnictwo podstawowe. 
6. Unikalne warunki przyrodnicze: obszar 
NATURA 2000, dolina rzeki Warty, gęsta sieć 
drobnych cieków, duże obszary leśne. 
7. Dobra jakość gleb, powietrza 
atmosferycznego, klimatu akustycznego. 
 

1.Niewystarczająco rozbudowana sieć kanalizacji 
sanitarnej. 
2. Brak sieci gazowej. 
3. Zły stan nawierzchni dróg na terenie gminy. 
4. Brak wystarczających środków finansowych na 
aktywną ochronę środowiska. 
5. Niskie dochody gminy. 

SZANSE ZAGROŻENIA 
1. Wydzielenie terenów pod aktywizację 
gospodarczą.  
2. Rozwój turystyki i agroturystyki. 
3. Profesjonalna, permanentna promocja gminy. 
4. Budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej 
teren całej gminy. 
5. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni, budowa 
nowych oczyszczalni ścieków. 
6. Ochrona cennych krajobrazowo terenów. 
7. Pozyskiwanie środków finansowych z UE. 

1.Rosnące koszty inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej. 
2. Niespełnienie kryteriów dofinansowania z 
funduszy UE ze względu na niewielki zasięg 
przedsięwzięć infrastrukturalnych. 
3. Ogólny brak środków finansowych w skali 
gminy. 

 

Na podstawie analizy SWOT możemy wyróżnić kilka problemów rozwojowych gminy 

Krzykosy, które koncentrują się w ramach 4 głównych obszarów: 

1. strefy ekonomiczno – gospodarczej, 

2. strefy społecznej, 

3. infrastruktury ochrony środowiska, 

4. infrastruktury komunikacyjnej, 

5. bezpieczeństwa mieszkańców. 
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IV. CELE ROZWOJU GMINY KRZYKOSY 

 
W celu realizacji Strategii Rozwoju Gminy należy wyznaczyć cele rozwoju 

gminy, po osiągnięciu których ma nastąpić poprawa danego elementu, stanowiąca 

ostateczny  efekt podejmowanych kierunków działań. W ramach kierunku działań 

wyznacza się zadania (przedsięwzięcia, inwestycje, programy), których realizacja 

przyczynia się do trwałego podniesienia jakości życia obecnego i przyszłych pokoleń. 

Strategia Rozwoju Gminy Krzykosy jest dokumentem, który łączy istniejące i 

funkcjonujące już na terenie gminy Programy, Studia i Plany między innymi: 

 Program Rozwoju Lokalnego Gminy Krzykosy, 

 Wieloletni Plan Inwestycyjny, 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzykosy, 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krzykosy wraz z Aktualizacją 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzykosy na lata 2009 – 1012, 

 Plan Gospodarki Odpadami wraz z Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami 

dla Gminy Krzykosy na lata 2008 – 2011, 

 Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy 

Krzykosy na lata 2007 – 2032, 

 Lokalna Strategia Rozwoju LGD Lider Zielonej Wielkopolski, 

 Plany odnowy poszczególnych miejscowości Gminy Krzykosy. 

Aby założony cel realizacji Strategii został osiągnięty należy wśród postulowanych 

zadań wyznaczyć priorytety, które będą miały pierwszeństwo w realizacji. 

 

4.1. Misja Gminy Krzykosy 

 
Misja rozwoju Gminy Krzykosy: 

 
 

GMINA KRZYKOSY – MIEJSCE INTENSYWNEGO I 

WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO Z 

ZACHOWANIEM TROSKI O ŚRODOWISKO NATURALNE 

 NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA. 
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4.2. Cel nadrzędny i cele strategiczne 
 

Celem   nadrzędnym  w  realizacji   Strategii  Rozwoju   Gminy   Krzykosy  jest: 

„Wszechstronny rozwój gminy, zapewniający mieszkańcom poprawę jakości 

życia, przez niwelowanie barier związanych z niedostateczną infrastrukturą 

techniczną, sferą oświatową i gospodarczą .” 

Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju i aktualnymi potrzebami gminy 

wyznaczono 6 celów strategicznych rozwoju gminy Krzykosy. 

Cel 1. Wspieranie rozwoju gospodarczego – stwarzanie warunków do tworzenia 

nowych miejsc pracy oraz rozwoju przedsiębiorstw. 

Cel 2. Poprawa stanu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców oraz zaplecza 

edukacyjnego gminy jako podstawowy sposób ograniczenia bezrobocia i poprawy 

sytuacji materialnej. 

Cel 3. Rozwój sektora turystyczno – rekreacyjnego – powodujący wzrost 

atrakcyjności gminy i poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

Cel 4. Poprawa stanu środowiska oraz racjonalne gospodarowanie zasobami  

przyrodniczymi w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.  

Cel 5. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej – poprawa jakości życia oraz 

tworzenie społeczeństwa informacyjnego. 

Cel 6. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców. 

 
 

4.3. Cele, kierunki i priorytety działań 

 
W ramach kierunków działań zmierzających do realizacji wyżej wyznaczonych 

celów rozwoju gminy, zaproponowano zadania, których realizacja przyczyni się do 

poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Krzykosy oraz podniesienia atrakcyjności 

gminy. 

 

4.3.1. Cel 1. Wspieranie rozwoju gospodarczego 

 
Gmina mając na uwadze dobro jej mieszkańców powinna tak kształtować politykę  

gospodarczą realizowaną na terenie gminy aby stymulować rozwój 

przedsiębiorczości na terenie gminy. Rozwój lokalnego rynku pracy jest gwarantem 

poprawy sytuacji społeczno – ekonomicznej na trenie gminy. 
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Gmina korzystając z różnorodnych narzędzi może wpływać na rozwój preferowanych 

gałęzi działalności gospodarczej, jednocześnie nie dopuszczając do lokalizacji 

przedsiębiorstw mogących znacząco naruszać zasoby przyrodnicze i społeczne 

gminy. W celu bardziej intensywnego wykorzystania terenów przemysłowych należy 

podjąć szeroko rozumiane działania promocyjne gminy. 

W ramach Celu strategicznego 1. Wspieranie rozwoju gospodarczego – 

stwarzanie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju 

przedsiębiorstw zaproponowano następujące cele operacyjne i kierunki działań: 

 

Cel 1.1.  Rozwój lokalnego rynku pracy przez wspieranie wszystkich przejawów 

aktywności gospodarczej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Stworzenie „ przyjaznego klimatu ” dla wszelakich przejawów aktywności 

gospodarczej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

2. Pomoc w pozyskaniu gruntów pod działalność gospodarczą. 

3. Wspieranie inicjatyw przedsiębiorstw z terenu gminy mających na celu rozwój 

lokalnego rynku pracy. 

4. Ulgi podatkowe dla firm zatrudniających nowych pracowników itp. 

 

Cel 1.2. Opracowanie planów intensywnego wykorzystania terenów 

przemysłowych i pod aktywizację gospodarczą. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Rozwój infrastruktury wodno – sanitarnej oraz komunikacyjnej na terenach 

pod inwestycje gospodarcze. 

2. Uzbrajanie terenów inwestycyjnych i osadniczych w ogólnie dostępną 

infrastrukturę. 

3. Pomoc gminy w uzyskaniu zmiany kwalifikacji terenów z rolnych na 

przemysłową, zwłaszcza jeżeli dotyczy to gleb klasy VI i VIRZ. 

 

Cel 1.3. Wielofunkcyjny rozwój  i odnowa obszarów wiejskich. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Rozwój infrastruktury technicznej. 

2. Poprawa wizerunku wsi – czystość i estetyka wyglądu. 

3. Rozwój funkcji agroturystycznych. 
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4. Rozwój bazy sportowej i turystycznej. 

5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 

6. Rewitalizacja parków przydworskich. 

7. Dbałość o ochronę środowiska przyrodniczego  w procesach inwestycyjnych. 

 

Cel 1.4. Poprawa warunków prowadzenia gospodarki rolnej. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Stworzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla rolników z terenu 

gminy, w którym rolnicy otrzymają niezbędną pomoc przy wypełnianiu 

wniosków o środki pomocowe itp. 

2. Wsparcie dla nowopowstających grup producenckich, które poprzez wspólne 

działanie zapewniają wyższą jakość produktów i szerszy rynek zbytu. 

3. Wsparcie dla rolników zmieniających kierunek produkcji swojego 

gospodarstwa na związany z wytwarzaniem produktów niszowych (wyraźna 

specjalizacja gospodarstw). 

4. Propagowanie wśród rolników produkcję tzw.  „ zdrowej żywności”. 

5. Poprawa stanu dróg na terenach rolniczych, budowa dróg dojazdowych do 

pól. 

6. Przeciwdziałanie erozji gleb i zmianom stosunków wodnych. 

7. Poprawa stosunków wodnych poprzez prawidłową meliorację i konserwację 

istniejącej sieci melioracyjnej. 

Dominującym sektorem gospodarki na trenie gminy jest rolnictwo w związku z 

powyższym działania prowadzone na terenie gminy powinny się skupić na promocji i 

pomocy rolnikom. 

 

Cel 1.5. Wsparcie rozwoju alternatywnych form gospodarowania na terenach 

wiejskich. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Przeznaczanie gruntów o niższej klasie bonitacyjnej pod inwestycje lub 

zalesienie. 

2. Rozwój małych, rodzinnych firm, których działalność prowadzona jest na bazie 

własnych gospodarstw domowych. 

3. Rozwój przetwórstwa przygospodarskiego z zachowaniem norm Unii 

Europejskiej i sprzedaż na rynku lokalnym. 
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4. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych jako formy dodatkowego źródła 

dochodów dla rolników. 

Na terenie gminy Krzykosy przeważają gleby słabe V, VI VI RZ klasy bonitacyjnej, 

które stanowią 80 % powierzchni. Słaba jakość gleb i duża powierzchnia jaką one 

zajmują sprawiają, że użytkowanie gruntów rolnych jest mało opłacalne i zmusza 

rolników do poszukiwania innych alternatywnych źródeł utrzymania. 

 

Cel 1.6. Promocja gospodarcza gminy. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Zamieszczanie ogłoszeń i informacji w prasie i innych mediach na temat 

terenów inwestycyjnych znajdujących się na terenie gminy. 

2. Przygotowanie folderów reklamowych dla gminy, którego elementy zostały by 

zamieszczone na stronie internetowej gminy. 

3. Organizowanie na terenie gminy międzygminnych i powiatowych imprez 

promujących przedsiębiorczość i wyroby z terenu gminy. 

4. Aktywny udział gminy w imprezach targowych (przedsiębiorczość, turystyka, 

agroturystyka). 

5. Nawiązanie kontaktów partnerskich z innymi gminami w Polsce i za granicą w 

celu promocji gminy.  

Obecnie, promocja gminy jest nie wystarczająca, brakuje ciekawej oferty folderów i 

ulotek reklamowych dla inwestorów i turystów. Promocja gospodarcza gminy 

powinna swym zasięgiem obejmować jak największy teren województwa i kraju, w 

tym celu należy wykorzystać różnorodne media od wydawnictw ilustrowanych 

poprzez internet, a skończywszy na ofercie targowej. 

 

Cel 1.7. Poprawa warunków pracy Urzędu Gminy, dbałość o mienie komunalne. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Systematyczna modernizacja budynków użyteczności publicznej. 

2. Należyta dbałość o mienie komunalne gminy. 

3. Wdrażanie nowych technologii mających na celu usprawnienie pracy Urzędu 

przy obsłudze mieszkańców. 

Rozbudowa i unowocześnienie obiektów użyteczności publicznej ma za zadanie 

usprawnienie obsługi mieszkańców gminy. Podniesienie estetyki obiektów będących 

własnością gminy, a zwłaszcza Urzędu Gminy, który jest jej wizytówką, korzystnie 
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wpłynie na kształtowanie się gospodarczego wizerunku gminy, a przede wszystkim 

zapewni mieszkańcom i urzędnikom wysoki komfort obsługi i pracy.  

 

4.3.2. Cel 2. Poprawa stanu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców oraz 
zaplecza edukacyjnego gminy 

 

Postępujące bezrobocie i niska kondycja finansowa wielu rodzin powinna stać  

się przyczyną uaktywnienia działań gminy na rzecz poprawy mobilności 

mieszkańców na rynku pracy. Ograniczenie bezrobocia i postępującego ubożenia 

można osiągnąć przez poprawę stanu wykształcenia i kwalifikacji, wzbogacenia 

oferty edukacyjnej dla dorosłych i młodzieży. Poprawa dostępu do internetu pozwoli 

mieszkańcom aktywnie szukać pracy jak i rynków zbytu na swoje produkty i usługi. 

Na terenie gminy nie istnieją szkoły średnie, które mają kluczowe znaczenie dla 

rozwoju terenów wiejskich. Wykwalifikowani pracownicy są cenieni przez 

pracodawców, a możliwość znalezienia takich pracowników na miejscu jest 

czynnikiem sprzyjającym inwestycjom na terenie gminy. Zmniejsza się również 

bariera możliwości edukacyjnych między wsią a miastem. Rozwój bazy edukacyjnej 

jest szczególnie ważny tam gdzie istnieją niedobory lokalowe, a dostęp do bazy 

sportowej powinien być możliwie szeroki dla ogółu mieszkańców gminy. 

W ramach realizacji Celu 2. Poprawa stanu wykształcenia i kwalifikacji 

mieszkańców oraz zaplecza edukacyjnego gminy jako podstawowy sposób 

ograniczenia bezrobocia i poprawy sytuacji materialnej, zaproponowano następujące 

cele operacyjne i kierunki działań: 

 

Cel 2.1. Inicjowanie działań mających na celu zwiększenie możliwości dostępu 

młodzieży i dorosłych do szkolnictwa średniego oraz różnych form kształcenia 

ustawicznego na terenie gminy. 

 Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Wspieranie inicjatyw mających na celu kształcenie młodzieży i dorosłych w 

zakresie szkoły średniej w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym.  

2. Organizowanie w ośrodkach szkolnych i kulturalnych na terenie gminy szkoleń 

i kursów dla dorosłych i młodzieży (kursy komputerowe i inne). 

3. Inicjowanie w oparciu o ośrodki doradcze, szkoleń dla rolników. 

4. Organizowanie szkolnictwa średniego i wyższego na terenie gminy. 
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Cel 2.2. Ograniczenie barier w dostępie do edukacji. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Rozwój systemu stypendialnego. 

2. Współpraca z różnymi ośrodkami i instytucjami w celu promocji młodzieży 

uzdolnionej. 

3. Tworzenie klimatu promowania kreatywności wśród młodych ludzi. 

4. Rozszerzenie godzin pracy przedszkoli, które zwiększy możliwość dostępu 

dzieci młodszych 2 – 6 lat z edukacji przedszkolnej. 

 

Cel 2.3. Rozwój bazy edukacyjnej i sportowej. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Bieżąca modernizacja, przebudowa i doposażenie istniejących placówek 

dydaktyczno – kulturalnych. 

2. Budowa nowych obiektów szkolnych i sportowych.  

3. Wspieranie inicjatyw mających na celu tworzenie obiektów o charakterze 

sportowo – rekreacyjnym. 

 

Cel 2.4. Zapewnienie dostępu do środków przekazu informacji. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Wyposażenie wszystkich placówek szkolnych na terenie gminy w sprzęt 

komputerowy. 

2. Dofinansowanie dodatkowych zajęć informatycznych dla dzieci i młodzieży. 

3. Uruchomienie publicznych punktów dostępu do Internetu. 

4. Wspieranie tworzenia sieci teleinformatycznych. 

5. Rozwój elektronicznej obsługi klientów w Urzędzie Gminy w Krzykosach. 

 

4.2.3. Cel 3. Rozwój sektora turystyczno – rekreacyjnego. 

 

Gmina Krzykosy dysponuje dużym potencjałem przyrodniczym. Ze względu na 

walory krajobrazowe (duże kompleksy leśne, dolina rzeki Warty z licznymi 

starorzeczami, wydmy), czystość środowiska przyrodniczego oraz bliskość ośrodków 

miejskich gmina ma szanse rozwoju zaplecza wypoczynkowego o charakterze 

agroturystycznym. Aby tego dokonać należy rozpocząć promocję walorów 
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turystycznych gminy. Promocja gminy  musi opierać się na zróżnicowanej ofercie, 

która pozwoli zainteresować szerokie grono potencjalnych turystów. 

Dbałość o zaplecze rekreacyjne i stale podnoszona jakość usług związana z obsługą  

przyjezdnych powinna stworzyć optymalne warunki dla rozwoju sektora usług 

związanych z rekreacją . 

W ramach realizacji Celu 3. Rozwój sektora turystyczno – rekreacyjnego – 

powodujący wzrost atrakcyjności gminy i poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy, 

zaproponowano następujące cele operacyjne i kierunki działań: 

 

Cel 3.1. Promocja turystyczna gminy. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Wspieranie rozwoju agroturystyki szczególnie na terenach o dużych walorach 

przyrodniczych. 

2. Opracowanie oferty agroturystycznej w postaci folderów i ulotek, w miarę 

możliwości zaprezentowanie oferty turystycznej gminy na targach. 

3. Zamieszczenie oferty turystycznej na stronie internetowej gminy. 

4. Prowadzenie imprez promujących lokalne tradycje i wyroby. 

5. Stworzenie organizacji zrzeszającej podmioty i osoby świadczące usługi 

turystyczne. 

6. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój turystyki 

kwalifikowanej, przede wszystkim myślistwa, turystyki pieszej i innych. 

7. Podjęcie współpracy z gminami ościennymi w zakresie promocji walorów 

rekreacyjnych danego regionu. 

 

Cel 3.2. Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Wyznaczanie nowych ścieżek rowerowych i szlaków pieszych, utrzymywanie 

istniejących w należytym porządku.  

2. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej w miejscach 

wyznaczonych do wypoczynku i rekreacji. 

3. Zadbanie o odpowiednie zaplecze sanitarne na parkingach śródleśnych. 

4. Wspieranie rozwoju usług związanych z turystyką.  

5. Wsparcie rozwoju bazy hotelowo – gastronomicznej. 
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6. Promocja przedsiębiorczości w sektorze usług turystycznych i 

agroturystycznych. 

7. Budowa zaplecza wypoczynkowego na w oparciu o walory rzeki Warty. 

 

Cel 3.3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzrost jego znaczenia. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Ochrona dorobku kultury lokalnej. 

2. Promocja aktywności kulturalnej mieszkańców. 

3. Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów lokalnych i regionalnych. 

4. Inwestycje w instytucje kultury (ośrodek kultury, chóry, stowarzyszenia, koła). 

5. Budowa i modernizacja istniejących świetlic wiejskich. 

 

4.3.4. Cel 4. Poprawa stanu środowiska oraz racjonalne gospodarowanie 
zasobami  przyrodniczymi w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.  

 

Cenne walory przyrodnicze gminy Krzykosy (dolina rzeki Warty, rozległe obszary 

leśne), a także nie zanieczyszczone środowisko naturalne ma wpływ na jakość życia 

mieszkańców, a także istotne znaczenie dla rozwoju rekreacji. Ważne jest więc, aby 

ochrona zasobów przyrodniczych gminy stała się ważnym elementem działań. 

Gmina mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie 

ochrony podstawowym komponentom środowiska przyrodniczego powinna dążyć do 

rozwoju infrastruktury wodno – sanitarnej na terenie gminy oraz budowy sieci 

gazowej.  

W ramach realizacji Celu 4. Poprawa stanu środowiska oraz racjonalne 

gospodarowanie zasobami  przyrodniczymi w myśl zasady zrównoważonego 

rozwoju zaproponowano następujące cele operacyjne i kierunki działań: 

 

Cel 4.1. Ochrona jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona gleb 

poprzez właściwą gospodarkę wodno – ściekową. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

6. Opracowanie koncepcji wodno – ściekowej gminy, która stanie się podstawą 

do dalszych przedsięwzięć w tym zakresie. 

7. Budowa sieci kanalizacji w miarę możliwości ogólnospławnej (rozdział 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej), która obejmie swym zasięgiem jak 
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największą część gminy. W pierwszej kolejności obszary o gęstej zabudowie 

oraz na terenach cennych przyrodniczo. 

8. Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków. W miarę 

rozbudowy sieci kanalizacyjnej budowa nowych oczyszczalni. 

9. Budowa oczyszczalni przyzagrodowych w miejscowościach o zabudowie 

rozproszonej. 

10. Prowadzenie działań kontrolnych w zakresie wywozu ścieków ze zbiorników 

bezodpływowych, kontrola wprowadzenia zbiorników bezodpływowych na 

nawozy naturalne w rolnictwie. 

11. Wymiana azbestowych odcinków sieci wodociągowej, renowacja 

wyeksploatowanych odcinków aby wyeliminować straty wody związane z 

awariami i przesyłem. 

12. Systematyczna modernizacja stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia 

odpowiedniej jakości wody pitnej. 

 

Cel. 4.2. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami – upowszechnienie 

proekologicznych systemów grzewczych. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy, która stanie się podstawą do 

dalszych przedsięwzięć w tym zakresie. 

2. Budowa sieci gazowej na terenie gminy. 

3. Zachęcanie społeczeństwa do stosowania proekologicznych form ogrzewania 

poprzez wsparcie finansowe (ulgi podatkowe dla mieszkańców zmieniających 

ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne). 

4. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji d atmosfery. 

5. Edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat alternatywnych nośników 

energii, możliwości ich zastosowania oraz szkodliwości spalania odpadów. 

 

Cel 4.3. Racjonalna gospodarka odpadami. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Objęcie systemem zbiórki odpadów  jak największej liczby mieszkańców oraz 

podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Krzykosy.  

2. Propagowanie selektywnej zbiórki odpadów. 
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3. Kontrolę ilości powstających na terenie gminy odpadów, a także sposobu ich 

unieszkodliwiania. 

4. Prawidłowa eksploatacja i rekultywacją istniejącego gminnego wysypiska 

odpadów w Pieczkowie. 

5.  Współpraca międzygminna w ramach Porozumienia Międzygminnego w 

zakresie gospodarki odpadami – Zakład Zagospodarowania Odpadami w 

Witaszyczkach w gminie Jarocin. 

6. Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci. 

 

Cel 4.4. Ochrona zasobów przyrodniczych. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Ochrona i zachowanie obszarów cennych ekologicznie. 

2. Opracowanie gminnego planu obszarów chronionych, użytków ekologicznych i 

zespołów krajobrazowych – celem ich przyszłego sformalizowania prawnego. 

3. Uznanie za nienaruszalne zwartych kompleksów leśnych oraz ekosystemów 

dolin rzecznych: Warty, Maskawy, Miłosławki i mniejszych cieków, a 

szczególnie strefy łęgów nadwarciańskich. 

4. Uzupełnianie zadrzewień o charakterze ekologicznym, ochronnym  i 

krajobrazowym oraz zieleni miejskiej. 

5. Wdrażanie powiatowego i gminnego programu zwiększania lesistości. 

6. Poprawa kondycji flory i fauny. 

7. Wspieranie działań zwiększających odporność środowiska naturalnego przed 

zagrożeniami. 

8. Przeciwdziałanie erozji gleb. 

 

Cel 4.5. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

1. Wymiana azbestowego pokrycia dachów budynków użyteczności publicznej. 

2. Wymiana azbestowej sieci wodociągowej. 

 

Cel 4.6. Edukacja ekologiczna.  

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Promowanie zachowań proekologicznych wśród wszystkich grup społecznych. 

2. Propagowanie wśród mieszkańców działań na rzecz poprawy estetyki, 

sadzenia drzew i porządkowania najbliższego otoczenia. 
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3. Przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w ramach funkcjonowania 

obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego oraz 

prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. 

4. Tworzenie i rozwój przyrodniczych ścieżek dydaktycznych. 

 

4.3.5. Cel 5. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej.  
 

Gmina poprzez swoje działania powinna dążyć do zapewnienia mieszkańcom  

swobodnego i bezpiecznego poruszania się po drogach gminnych. Zapewnienie 

odpowiedniego stanu technicznego dróg stanowi ważny element w rozwoju 

społeczno – gospodarczym gminy. Dobrze rozwinięta sieć dróg gminnych i 

wewnętrznych potrzebuje dużych nakładów finansowych, które są niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania i płynności transportu ludności i towarów.  

Dostępność komunikacyjna, to nie tylko gęsta sieć dróg, ale również dostęp 

do sieci teleinformacyjnej. Postępujący rozwój cywilizacyjny wymusza na nas 

dostosowanie się do standardów europejskich i światowych. Miarą rozwoju jest 

również stopień dostępności społeczeństwa do usług telekomunikacyjnych i 

teleinformatycznych. 

W ramach realizacji Celu 5. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej – 

poprawa jakości życia oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego, 

zaproponowano następujące cele operacyjne i kierunki działań: 

 

Cel 5.1. Zapewnienie właściwego stanu technicznego sieci drogowej oraz 

poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

1. Prowadzenie inwestycji zmierzających do poprawy stanu sieci dróg gminnych i 

wewnętrznych (ulice, dojazdy do posesji). 

2. Bieżące naprawy i modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych. 

3. Poszerzanie zbyt wąskich odcinków dróg. 

4. Budowa poboczy i chodników. 

5. Wyznaczanie ścieżek rowerowych i dróg dla pieszych. 

6. Nadzór nad prawidłowym oznaczeniem miejsc przy drogach, w których 

przebywają dzieci, znajdują się ścieżki dla pieszych i rowerzystów. 
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7. Promocja komunikacji zbiorowej. 

8. Wzrost bezpieczeństwa komunikacji. 

 
Cel 5.2. Tworzenie społeczeństwa informacyjnego. 

Do głównych kierunków działania gminy należy: 

Współpraca przy likwidacji problemów związanych z dostępem do sieci 

telekomunikacyjnej. 

Zwiększanie dostępności do infrastruktury informatycznej, poprzez wyposażanie 

jednostek administracyjnych, kulturalnych, oświatowych i społecznych w sprzęt 

informatyczny. 

 

4.3.6. Cel 6. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców. 

  

Priorytetem w działaniach gminy jest podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa mieszkańców zarówno poprzez budowę systemów 

zarządzania bezpieczeństwem jak również ograniczenie skali patologii oraz 

wykluczeń społecznych.  

W ramach realizacji Celu 6. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, 

zaproponowano następujące cele operacyjne i kierunki działań: 

 

Cel 6.1. Zabezpieczenie gminy w sytuacjach kryzysowych 

1. Budowa nowych  modernizacja istniejących strażnic Ochotniczej Straży 

Pożarnej. 

2. Zakup i wymiana sprzętu OSP. 

3. Dofinansowanie zakupów sprzętu dla Policji. 

 

Cel. 6.2.  Ochrona przed powodzią. 

1. Modernizacja prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty. 

2. Przeprowadzenie działań formalno – prawnych w zakresie planów 

zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych rzeki Warty. 

3. Kontrola i konserwacja urządzeń hydrotechnicznych i melioracyjnych oraz 

kanałów. 
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Cel. 6.3.  Współpraca społeczeństwa z organami Policji. 

1. Stworzenie posterunki policji na terenie gminy. 

2. Współpraca szkół z KPP w Środzie Wlkp. 

3. Aktywizacja społeczeństwa w programie „Bezpieczna gmina”. 

 

Cel. 6.4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

1. Stworzenie gminnego programu walki z patologiami społecznymi. 

2. Objęcie pomocą psychologiczną i materialną środowisk i rodzin zagrożonych 

patologią. 

3. Stworzenie systemu monitoringu środowisk zagrożonych uzależnieniami 

(alkoholizm, narkomania). 

4. Opracowanie programu pomocy osobom uzależnionym. 

  

 

4.4. Priorytetowe problemy na terenie Gminy Krzykosy 

 

1. Niedostateczna promocja gospodarcza gminy. 

Rozwój gminy, a tym samym poprawa sytuacji ekonomicznej jej mieszkańców 

uzależniona jest od pozyskania inwestorów, którzy zlokalizują w gminie swoje 

przedsiębiorstwa. Gmina powinna dążyć do pozyskania inwestorów zewnętrznych, 

zwłaszcza do inwestycji lokalizowanych w „szczerym polu”, ale również inwestorów 

lokalnych działających w branży usługowej. Tak wyznaczone zadanie wymaga 

opracowania oferty terenów inwestycyjnych gminy Krzykosy. 

 

2. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura kanalizacyjna, 

telekomunikacyjna, drogowa oraz brak sieci gazowej.  

Brak sieci kanalizacyjnej i nieuregulowana sytuacja wywozu ścieków z posesji 

prywatnych, jest powodom zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego - degradacji 

jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Braki infrastrukturalne mogą, również 

stać się przyczyną rezygnacji przedsiębiorców z prowadzenia inwestycji na terenie 

gminy. 
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3. Bezrobocie i ubożenie społeczeństwa. 

Wysokie bezrobocie na terenie gminy spowodowane jest niewielką  ofertą pracy 

rynku lokalnego, ale również niskim poziomem wykształcenia osób bezrobotnych. 

Działania gminy powinny zmierzać do podniesienia kwalifikacji mieszkańców gminy, 

aby w ten sposób stali się konkurencyjni na rynku pracy. 

 

4. Niskie klasy bonitacyjne gleb 

Gmina Krzykosy należy do słabszych obszarów rolniczych, świadczy o tym struktura 

użytków rolnych. Przeważają gleby o słabych klasach bonitacyjnych V i VI, które 

zajmują prawie 80 % powierzchni gminy. Dla tych terenów należy opracować 

alternatywne warianty zagospodarowania w oparciu o potrzeby przyrodnicze i 

społeczne gminy. 

 

5. Niewystarczający poziom rozwoju infrastruktury turystycznej 

Funkcja wypoczynkowo – turystyczna jest obecnie słabo rozwinięta i skoncentrowana 

przede wszystkim we wsi Młodzikowo – Młodzikówko. Niewystarczająca jest również 

baza i infrastruktura turystyczna.  

Rozbudowa bazy noclegowej i gastronomicznej (gospodarstwa agroturystyczne) oraz 

tworzenie miejsc do uprawiania turystyki kwalifikowane (pola golfowe, tory łucznicze, 

przystanie kajakowe) sprawią, że gmina będzie postrzegana jako idealne miejsce do 

wypoczynku na łonie natury. 
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V. HARMONOGRAM ZADAŃ NA LATA 2009 – 2015 

 
 

Bazując na charakterystyce aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej 

gminy wyznaczono cele strategiczne, kierunki działań i zadania polegające na 

poprawie sytuacji na terenie gminy. 

Zadania wyznaczone w harmonogramie realizacji usystematyzowane zostały według 

hierarchii ważności, zgodnie z przyjętymi celami i kierunkami rozwoju gminy.  

Ponadto na terenie gminy wdrażane będą również projekty i zadania 

komplementarne wobec zadań objętych Strategią. 

Ze względu na długi okres wdrażania Strategii, założono możliwość aktualizacji 

Strategii Rozwoju Gminy Krzykosy w trakcie jego wdrażania. 

Zmiany w Strategii spowodowane mogą być rozszerzeniem lub zmianą, listy zadań 

priorytetowych lub komplementarnych i dostosowaniem ich do aktualnych możliwości 

i potrzeb gminy Krzykosy. 

 W celu usystematyzowania w układzie tabelarycznym przyporządkowano 

poszczególne zadania, odpowiednim kierunkom i celom rozwoju, odpowiadającym 

podstawowym obszarom rozwoju gminy. 
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CEL 1. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO – STWARZANIE WARUNKÓW DO TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY ORAZ ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORSTW. 

 

 

Harmonogram realizacji zadań priorytetowych dla Gminy Krzykosy na lat 2009 – 2015 
w ramach celu strategicznego nr 1                    tabela 26 
 

 
Cel operacyjny 

 
Kierunek działania 

 
Zadania priorytetowe 

 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Horyzont czasowy 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. Rozwój lokalnego 
rynku pracy przez 
wspieranie wszystkich 
przejawów aktywności 
gospodarczej zgodnej z 
zasadami 
zrównoważonego rozwoju. 

1. Stworzenie „ przyjaznego klimatu 
” dla wszelakich przejawów 
aktywności gospodarczej zgodnej z 
zasadami zrównoważonego 
rozwoju. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

2. Pomoc w pozyskaniu gruntów pod 
działalność gospodarczą. 
 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

3. Wspieranie inicjatyw 
przedsiębiorstw z terenu gminy 
mających na celu rozwój lokalnego 
rynku pracy. 
 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

4.Ulgi podatkowe dla firm 
zatrudniających nowych 
pracowników itp. 
 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

1.2. Opracowanie planów 
intensywnego 
wykorzystania terenów 
przemysłowych i pod 
aktywizację gospodarczą. 
 

1.Rozwój infrastruktury wodno – 
sanitarnej oraz komunikacyjnej na 
terenach pod inwestycje 
gospodarcze. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

2.Uzbrajanie terenów 
inwestycyjnych i osadniczych w 
ogólnie dostępną infrastrukturę. 
 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

3.Pomoc gminy w uzyskaniu zmiany 
kwalifikacji terenów z rolnych na 
przemysłową, zwłaszcza jeżeli 
dotyczy to gleb klasy VI i VIRZ. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 
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1.3. Wielofunkcyjny rozwój  
i odnowa obszarów 
wiejskich. 

1.Rozwój infrastruktury technicznej.  Urząd Gminy x x x x x x x 
2.Poprawa wizerunku wsi – czystość 
i estetyka wyglądu. 

1. Rozbudowa i modernizacja istniejących 
świetlic wiejskich . 
2. Kształtowanie centrum wioski poprzez 
zagospodarownie zielenią i infrastrukturą 
rekreacyjną (ławki, place zabaw).  
3. Budowa wiat przystankowych.  

Urząd Gminy x x x x x x x 

3.Rozwój funkcji agroturystycznych.  Urząd Gminy 
Inwestorzy prywatni 

x x x x x x x 

4.Rozwój bazy sportowej i 
turystycznej. 

1. Zakup sprzętu sportowego do świetlic 
wiejskich. 

Urząd Gminy 
Inwestorzy prywatni 

x x x x x x x 

5.Rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych. 

 Urząd Gminy 
Inwestorzy prywatni 

x x x x x x x 

6. Rewitalizacja parków 
przydworskich. 

 Urząd Gminy 
Inwestorzy prywatni 

x x x x x x x 

7.Dbałość o ochronę środowiska 
przyrodniczego  w procesach 
inwestycyjnych. 

 Urząd Gminy 
Inwestorzy prywatni 

x x x x x x x 

1.4. Poprawa warunków 
prowadzenia gospodarki 
rolnej. 

1.Stworzenie punktu informacyjno – 
konsultacyjnego dla rolników z 
terenu gminy, w którym rolnicy 
otrzymają niezbędną pomoc przy 
wypełnianiu wniosków o środki 
pomocowe itp. 

 Urząd Gminy 
 

x x x x x x x 

2.Wsparcie dla nowopowstających 
grup producenckich, które poprzez 
wspólne działanie zapewniają 
wyższą jakość produktów i szerszy 
rynek zbytu. 

 Urząd Gminy 
 

x 
 

x x x x x x 

3.Wsparcie dla rolników 
zmieniających kierunek produkcji 
swojego gospodarstwa na związany 
z wytwarzaniem produktów 
niszowych.  

 Urząd Gminy 
 

x x x x x x x 

4.Propagowanie wśród rolników 
produkcję tzw.  „zdrowej żywności”. 

 Urząd Gminy 
 

x x x x x x x 

5.Poprawa stanu dróg na terenach 
rolniczych, budowa dróg 
dojazdowych do pól. 

1. Budowa dróg dojazdowych do pól. 
2. Modernizacja istniejących dróg. 

Urząd Gminy 
 

x x x x x x x 

6.Przeciwdziałanie erozji gleb i 
zmianom stosunków wodnych. 

 Urząd Gminy 
Rolnicy 

x x x x x x x 

7. Poprawa stosunków wodnych 
poprzez prawidłową meliorację i 
konserwację istniejącej sieci 
melioracyjnej. 

 Urząd Gminy 
Rolnicy 

x x x x x x x 
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1.5. Wsparcie rozwoju 
alternatywnych form 
gospodarowania na 
terenach wiejskich. 
 

1.Przeznaczanie gruntów o niższej 
klasie bonitacyjnej pod inwestycje 
lub zalesienie. 
 

 Urząd Gminy 
Inwestorzy prywatni 
Rolnicy 

x x x x x x x 

2.Rozwój małych, rodzinnych firm, 
których działalność prowadzona jest 
na bazie własnych gospodarstw 
domowych. 
 

 Inwestorzy prywatni 
Rolnicy 

x x x x x x x 

3.Rozwój przetwórstwa 
przygospodarskiego z zachowaniem 
norm UE i sprzedaż na rynku 
lokalnym. 

 Inwestorzy prywatni 
Rolnicy 

x x x x x x x 

4.Tworzenie gospodarstw 
agroturystycznych jako formy 
dodatkowego źródła dochodów dla 
rolników. 

 Rolnicy x x x x x x x 

1.6. Promocja gospodarcza 
gminy. 

1.Zamieszczanie ogłoszeń i 
informacji w prasie i innych mediach 
na temat terenów inwestycyjnych 
znajdujących się na terenie gminy. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

2.Przygotowanie folderów 
reklamowych dla gminy, którego 
elementy zostały by zamieszczone 
na stronie internetowej gminy. 

1. Zamontowanie tablic informacyjnych o 
gminie (mapa, zabytki). 
2. Opracowanie folderów informacyjnych. 

Urząd Gminy x x      

3.Organizowanie na terenie gminy 
międzygminnych i powiatowych 
imprez promujących 
przedsiębiorczość i wyroby z terenu 
gminy. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

4.Aktywny udział gminy w imprezach 
targowych (przedsiębiorczość, 
turystyka, agroturystyka). 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

5.Nawiązanie kontaktów 
partnerskich z innymi gminami w 
Polsce i za granicą w celu promocji 
gminy.  

 Urząd Gminy x x      

1.7. Poprawa warunków 
pracy Urzędu Gminy, 
dbałość o mienie 
komunalne. 

1.Systematyczna modernizacja 
budynków użyteczności publicznej. 

1. Rozbudowa, remont i termomodernizacja 
budynku UG. 
2. Remont i termomodernizacja innych 
budynków użyteczności publicznej. 

Urząd Gminy x x x x x x x 

2.Należyta dbałość o mienie 
komunalne gminy. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

3. Wdrażanie nowych technologii 
mających na celu usprawnienie 
pracy Urzędu przy obsłudze 
mieszkańców. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 
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CEL 2. POPRAWA STANU WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI MIESZKAŃCÓW ORAZ ZAPLECZA EDUKACYJNEGO GMINY JAKO PODSTAWOWY 

SPOSÓB OGRANICZENIA BEZROBOCIA I POPRAWY SYTUACJI MATERIALNEJ. 

 

Harmonogram realizacji zadań priorytetowych dla Gminy Krzykosy na lat 2009 – 2015 
w ramach celu strategicznego nr 2                    tabela 27 

 
Cel operacyjny 

 
Kierunek działania 

 
Zadania priorytetowe 

 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Horyzont czasowy 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1. Inicjowanie działań 
mających na celu 
zwiększenie możliwości 
dostępu młodzieży i 
dorosłych do szkolnictwa 
średniego oraz różnych 
form kształcenia 
ustawicznego na terenie 
gminy. 
 

1.Wspieranie inicjatyw mających na 
celu kształcenie młodzieży i 
dorosłych w zakresie szkoły średniej 
w systemie dziennym, wieczorowym 
lub zaocznym.  

 Urząd Gminy x x x x x x x 

2.Organizowanie w ośrodkach 
szkolnych i kulturalnych na terenie 
gminy szkoleń i kursów dla 
dorosłych i młodzieży (kursy 
komputerowe i inne). 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

3.Inicjowanie w oparciu o ośrodki 
doradcze, szkoleń dla rolników. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

 4. Organizowanie szkolnictwa 
średniego i wyższego na terenie 
gminy. 

1. Uruchomienie filii średniej szkoły rolniczej 
w Krzykosach 

  x      

2.2. Ograniczenie barier w 
dostępie do edukacji. 

1.Rozwój systemu stypendialnego.  Urząd Gminy x x x x x x x 
2.Współpraca z różnymi ośrodkami i 
instytucjami w celu promocji 
młodzieży uzdolnionej. 

 Urząd Gminy        

3.Tworzenie klimatu promowania 
kreatywności wśród młodych ludzi. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

4.Rozszerzenie godzin pracy 
przedszkoli, które zwiększy 
możliwość dostępu dzieci młodszych 
2 – 6 lat z edukacji przedszkolnej. 

1. Uruchomienie filii średniej szkoły rolniczej 
w Krzykosach 

Urząd Gminy  x x x x x x 

2.3. Rozwój bazy 
edukacyjnej i sportowej. 

1.Bieżąca modernizacja, 
przebudowa i doposażanie 
istniejących placówek dydaktyczno – 
kulturalnych. 

1. Tworzenie bibliotek i punktów 
bibliotecznych przy świetlicach wiejskich. 
2. Uposażanie szkół w sprzęt dydaktyczny. 

Urząd Gminy x x x x x x x 

2.Budowa i modernizacja obiektów 
szkolnych i sportowych. 

1. Rozbudowa i modernizacja szkół. 
2. Budowa i modernizacja boisk sportowych 
na terenie gminy 
3. Budowa placów zabaw dla dzieci na 
terenie gminy. 

Urząd Gminy x x x x x x x 
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4. Budowa hali widowiskowo – sportowej w 
Krzykosach. 
5. Renowacja kortów tenisowych  Solcu. 

3.Wspieranie inicjatyw mających na 
celu tworzenie obiektów o 
charakterze sportowo – 
rekreacyjnym. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

2.4. Zapewnienie dostępu 
do środków przekazu 
informacji. 

1.Wyposażenie wszystkich 
placówek szkolnych na terenie 
gminy w sprzęt komputerowy. 

 Urząd Gminy x x      

2.Dofinansowanie dodatkowych 
zajęć informatycznych dla dzieci i 
młodzieży. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

3.Uruchomienie publicznych 
punktów dostępu do Internetu. 

1. Zakup komputerów dla świetlic wiejskich 
(punkt internetowy). 

Urząd Gminy x x x x x x x 

4.Wspieranie tworzenia sieci 
teleinformatycznych. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

5.Rozwój elektronicznej obsługi 
klientów w Urzędzie Gminy w 
Krzykosach. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 
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CEL 3. ROZWÓJ SEKTORA TURYSTYCZNO – REKREACYJNEGO – POWODUJĄCY WZROST ATRAKCYJNOŚCI GMINY I POPRAWĘ SYTUACJI NA 
LOKALNYM RYNKU PRACY 
 
Harmonogram realizacji zadań priorytetowych dla Gminy Krzykosy na lat 2009 – 2015 
w ramach celu strategicznego nr 3                    tabela 28 
 

 
Cel operacyjny 

 
Kierunek działania 

 
Zadania priorytetowe 

 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Horyzont czasowy 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.1. Promocja turystyczna 
gminy. 

1.Wspieranie rozwoju agroturystyki 
szczególnie na terenach o dużych 
walorach przyrodniczych. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

2.Opracowanie oferty 
agroturystycznej w postaci folderów i 
ulotek, w miarę możliwości 
zaprezentowanie oferty turystycznej 
gminy na targach. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

3.Zamieszczenie oferty turystycznej 
na stronie internetowej gminy. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

4.Prowadzenie imprez promujących 
lokalne tradycje i wyroby. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

5.Stworzenie organizacji 
zrzeszającej podmioty i osoby 
świadczące usługi turystyczne. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

6.Inicjowanie i wspieranie działań 
mających na celu rozwój turystyki 
kwalifikowanej, przede wszystkim 
myślistwa, turystyki pieszej i innych. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

7.Podjęcie współpracy z gminami 
ościennymi w zakresie promocji 
walorów rekreacyjnych danego 
regionu. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

3.2. Rozwój infrastruktury 
turystyczno – rekreacyjnej. 

1.Wyznaczanie nowych ścieżek 
rowerowych i szlaków pieszych, 
utrzymywanie istniejących w 
należytym porządku.  

1. Budowa ścieżek pieszych i rowerowych na 
terenie gminy. 
2. Wyznaczenie i oznakowanie szlaków 
turystycznych. 

Urząd Gminy x x      

2.Zapewnienie odpowiedniej 
infrastruktury technicznej w 
miejscach wyznaczonych do 
wypoczynku i rekreacji. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

3.Zadbanie o odpowiednie zaplecze 
sanitarne na parkingach 
śródleśnych. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 
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 4.Wspieranie rozwoju usług 
związanych z turystyką.  

 Urząd Gminy x x x x x x x 

5.Wsparcie rozwoju bazy hotelowo – 
gastronomicznej. 

1. Budowa bazy gastronomiczno – 
turystycznej przy rzece Warcie. 

Urząd Gminy x x x x x x x 

6.Promocja przedsiębiorczości w 
sektorze usług turystycznych i 
agroturystycznych. 

 Urząd Gminy 
Prywatni Inwestorzy 

x x x x x x x 

7. Budowa zaplecza 
wypoczynkowego na w oparciu o 
walory rzeki Warty. 

1. Budowa przystani wodnej przy rzece 
Warcie. 

   x x x x x 

3.3. Zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i 
wzrost jego znaczenia. 
 

1.Ochrona dorobku kultury lokalnej.  Urząd Gminy x x x x x x x 
2.Promocja aktywności kulturalnej 
mieszkańców. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

3.Podtrzymywanie tradycji i 
zwyczajów lokalnych i regionalnych. 

1. Zakup strojów ludowych dla gminnych 
zespołów folklorystycznych. 
2. Wspieranie działalności zespołów 
folklorystycznych. 

Urząd Gminy 
Koła i Stowarzyszenia 

x x x x x x x 

4.Inwestycje w instytucje kultury 
(ośrodek kultury, chóry, 
stowarzyszenia, koła). 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

5.Budowa i modernizacja 
istniejących świetlic wiejskich. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 
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CEL 4. POPRAWA STANU ŚRODOWISKA ORAZ RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI  PRZYRODNICZYMI W MYŚL ZASADY 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. 
 
 
Harmonogram realizacji zadań priorytetowych dla Gminy Krzykosy na lat 2009 – 2015 
w ramach celu strategicznego nr 4                    tabela 29 
 

 
Cel operacyjny 

 
Kierunek działania 

 
Zadania priorytetowe 

 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Horyzont czasowy 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.1. Ochrona jakości wód 
powierzchniowych i 
podziemnych, ochrona 
gleb poprzez właściwą 
gospodarkę wodno – 
ściekową. 

1.Opracowanie koncepcji wodno – 
ściekowej gminy, która stanie się 
podstawą do dalszych przedsięwzięć w 
tym zakresie. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

2.Budowa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w miarę możliwości 
ogólnospławnej (rozdział kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej), która obejmie 
swym zasięgiem jak największą część 
gminy. W pierwszej kolejności obszary 
o gęstej zabudowie oraz na terenach 
cennych przyrodniczo. 

1. Budowa wodociągu w Modzikowicach, 
Bronisławiu 
2. Budowa kanalizacji sanitarnej. 

Urząd Gminy x x x x x x x 

3.Rozbudowa i modernizacja istniejącej 
oczyszczalni ścieków. W miarę 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej budowa 
nowych oczyszczalni. 

1. Rozbudowa oczyszczalni w Sulęcinku. 
2. Budowa nowych oczyszczalni ścieków 
(wiejskich i gminnych). 
 

Urząd Gminy x x x x x x x 

4.Budowa oczyszczalni 
przyzagrodowych w miejscowościach o 
zabudowie rozproszonej. 

1. Dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni. 

Urząd Gminy x x x x x x x 

5.Prowadzenie działań kontrolnych w 
zakresie wywozu ścieków ze zbiorników 
bezodpływowych, kontrola 
wprowadzenia zbiorników 
bezodpływowych na nawozy naturalne 
w rolnictwie. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

6.Wymiana azbestowych odcinków sieci 
wodociągowej, renowacja 
wyeksploatowanych odcinków aby 
wyeliminować straty wody związane z 
awariami i przesyłem. 

1. Systematyczna wymiana azbestowej 
instalacji wodnej na terenie gminy.  
2. Wymiana wyeksploatowanych odcinków 
magistrali wodnej. 

Urząd Gminy x x x x x x x 

7.Systematyczna modernizacja stacji 
uzdatniania wody w celu zapewnienia 
odpowiedniej jakości wody pitnej. 

1. Modernizacja gminnych stacji uzdatniania 
wody. 
2. Budowa nowych ujęć wody. 

Urząd Gminy x x x x x x x 
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4.2. Ochrona powietrza 
przed zanieczyszczeniami 
– upowszechnienie 
proekologicznych 
systemów grzewczych. 

1.Opracowanie koncepcji gazyfikacji 
gminy, która stanie się podstawą do 
dalszych przedsięwzięć w tym zakresie. 

 Urząd Gminy x x      

2.Budowa sieci gazowej na terenie 
gminy. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

3.Zachęcanie społeczeństwa do 
stosowania proekologicznych form 
ogrzewania poprzez wsparcie 
finansowe (ulgi podatkowe dla 
mieszkańców zmieniających 
ogrzewanie węglowe na bardziej 
ekologiczne). 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

4.Ograniczenie emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery. 

1. Zastępowanie kotłowni węglowych 
alternatywnymi źródłami ogrzewania (gaz, 
olej opałowy). 

Urząd Gminy x x x x x x x 

5.Edukacja ekologiczna społeczeństwa 
na temat alternatywnych nośników 
energii, możliwości ich zastosowania 
oraz szkodliwości spalania odpadów. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

4.3. Racjonalna 
gospodarka odpadami. 

1.Objęcie systemem zbiórki odpadów  
jak największej liczby mieszkańców 
oraz podmiotów gospodarczych na 
terenie Gminy Krzykosy.  

 Urząd Gminy 
Prywatni Inwestorzy 

x x x x x x x 

2.Propagowanie selektywnej zbiórki 
odpadów. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

3.Kontrola ilości powstających na 
terenie gminy odpadów, a także 
sposobu ich unieszkodliwiania. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

4.Prawidłowa eksploatacja i 
rekultywacją istniejącego gminnego 
składowiska odpadów w Pieczkowie. 

1. Rekultywacja gminnego składowiska 
odpadów w Pieczkowie. 

Urząd Gminy 
 

x x x x x x x 

5.Współpraca międzygminna w ramach 
Porozumienia Międzygminnego w 
zakresie gospodarki odpadami – Zakład 
Zagospodarowania Odpadami w 
Witaszyczkach w gminie Jarocin. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

4.4. Ochrona zasobów 
przyrodniczych. 

1.Ochrona i zachowanie obszarów 
cennych ekologicznie. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

2.Opracowanie gminnego planu 
obszarów chronionych, użytków 
ekologicznych i zespołów 
krajobrazowych – celem ich przyszłego 
sformalizowania prawnego. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

3.Uznanie za nienaruszalne zwartych 
kompleksów leśnych oraz ekosystemów 
dolin rzecznych: Warty, Maskawy, 
Miłosławki i mniejszych cieków, strefy 
łęgów nadwarciańskich. 

 Urząd Gminy 
 

x x x x x x x 
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4.Uzupełnianie zadrzewień o 
charakterze ekologicznym, ochronnym  i 
krajobrazowym oraz zieleni miejskiej. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

5.Wdrażanie powiatowego i gminnego 
programu zwiększania lesistości. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

6.Poprawa kondycji flory i fauny.  Urząd Gminy x x x x x x x 
7.Wspieranie działań zwiększających 
odporność środowiska naturalnego 
przed zagrożeniami. 

 Urząd Gminy 
 

x x x x x x x 

8.Przeciwdziałanie erozji gleb.  Urząd Gminy x x x x x x x 
4.5. Usuwanie azbestu i 
wyrobów zawierających 
azbest. 

1. Wymiana azbestowego pokrycia 
dachów budynków użyteczności 
publicznej. 

1. Wymiana azbestowego pokrycia dachów 
szkół, świetlic wiejskich i innych budynków 
użyteczności publicznej. 

Urząd Gminy x x x x x x x 

2. Wymiana azbestowej sieci 
wodociągowej. 

1. Wymiana azbestowych odcinków sieci 
wodociągowej na terenie gminy. 

Urząd Gminy x x x x x x x 

4.6. Edukacja ekologiczna. 1.Promowanie zachowań 
proekologicznych wśród wszystkich 
grup społecznych. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

2.Propagowanie wśród mieszkańców 
działań na rzecz poprawy estetyki, 
sadzenia drzew i porządkowania 
najbliższego otoczenia. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

3.Przestrzeganie wymagań ochrony 
przyrody w ramach funkcjonowania 
obiektów turystycznych i rekreacyjnych, 
budownictwa mieszkaniowego oraz 
prowadzenia działalności gospodarczej i 
rolniczej. 

 Urząd Gminy 
 

x x x x x x x 

4.Tworzenie i rozwój przyrodniczych 
ścieżek dydaktycznych. 

1. Oznakowanie cennych przyrodniczo 
obszarów. 

Urząd Gminy x x x x x x x 
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CEL 5. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ – POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA ORAZ TWORZENIE SPOŁECZEŃSTWA 

INFORMACYJNEGO. 

 

Harmonogram realizacji zadań priorytetowych dla Gminy Krzykosy na lat 2009 – 2015 
w ramach celu strategicznego nr 5                    tabela 30 

 
Cel operacyjny 

 
Kierunek działania 

 
Zadania priorytetowe 

 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Horyzont czasowy 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 5.1. Zapewnienie 
właściwego stanu 
technicznego sieci 
drogowej oraz poprawa 
bezpieczeństwa na 
drogach gminnych. 
 

1.Prowadzenie inwestycji 
zmierzających do poprawy stanu 
sieci dróg gminnych i wewnętrznych 
(ulice, dojazdy do posesji). 

1. Budowa i modernizacja dróg gminnych 
2. Budowa parkingów przy instytucjach 
użyteczności publicznej (szkoły, świetlice 
wiejskie, Urząd  Gminy, Gminny Ośrodek 
Kultury, OSP) 

Urząd Gminy x x x x x x x 

2.Bieżące naprawy i modernizacja 
istniejących ciągów 
komunikacyjnych. 

1. Modernizacja dróg gminnych. 
2. Budowa odwodnień dróg i chodników. 

Urząd Gminy x x x x x x x 

3.Poszerzanie zbyt wąskich 
odcinków dróg. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

4.Budowa poboczy i chodników. 1. Budowa chodników na terenie całej gminy 
Krzykosy. 

Urząd Gminy x x x x x x x 

5.Wyznaczanie ścieżek rowerowych 
i dróg dla pieszych. 

         

6.Nadzór nad prawidłowym 
oznaczeniem miejsc przy drogach, 
w których przebywają dzieci, 
znajdują się ścieżki dla pieszych i 
rowerzystów. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

7.Promocja komunikacji zbiorowej.  Urząd Gminy x x x x x x x 
8.Wzrost bezpieczeństwa 
komunikacji. 

1. Montaż i modernizacja oświetlenia 
drogowego na terenie całej gminy Krzykosy. 

Urząd Gminy x x x x x x x 

5.2. Tworzenie 
społeczeństwa 
informacyjnego. 
 

1.Współpraca przy likwidacji 
problemów związanych z dostępem 
do sieci telekomunikacyjnej. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

2.Zwiększanie dostępności do 
infrastruktury informatycznej, 
poprzez wyposażanie jednostek 
administracyjnych, kulturalnych, 
oświatowych i społecznych w sprzęt 
informatyczny. 

1. Budowa sieci informatycznej w świetlicach 
wiejskich na terenie gminy. 

Urząd Gminy x x x x x x x 
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CEL 6. PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKANCÓW 

 

Harmonogram realizacji zadań priorytetowych dla Gminy Krzykosy na lat 2009 – 2015 
w ramach celu strategicznego nr 6                    tabela 31 

 
Cel operacyjny 

 
Kierunek działania 

 
Zadania priorytetowe 

 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Horyzont czasowy 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6.1. Zabezpieczenie gminy 
w sytuacjach kryzysowych. 
 

1.Budowa nowych  modernizacja 
istniejących strażnic Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

1. Remont i budowa budynków OSP.  
 

Urząd Gminy x x x x x x x 

2.Zakup i wymiana sprzętu OSP. 1. Doposażenie jednostek OSP w 
nowoczesny sprzęt gaśniczy. 
2. Zakup wozów gaśniczych. 

Urząd Gminy x x x x x x x 

3.Dofinansowanie zakupów sprzętu 
dla Policji. 

1. Doposażenie jednostki policji powiatowej 
w nowoczesny sprzęt. 

Urząd Gminy x x x x x x x 

6.2.  Ochrona przed 
powodzią 
 

1.Modernizacja prawostronnego 
wału przeciwpowodziowego rzeki 
Warty. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

2.Przeprowadzenie działań formalno 
– prawnych w zakresie planów 
zagospodarowania przestrzennego 
terenów zalewowych rzeki Warty. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

3.Kontrola i konserwacja urządzeń 
hydrotechnicznych i melioracyjnych 
oraz kanałów. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

6.3.  Współpraca 
społeczeństwa z organami 
Policji. 

1.Stworzenie posterunki policji na 
terenie gminy. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

2.Współpraca szkół z KPP w 
Środzie Wlkp. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

3.Aktywizacja społeczeństwa w 
programie „Bezpieczna gmina”. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

6.4. Przeciwdziałanie 
patologiom społecznym. 
 
 

1.Stworzenie gminnego programu 
walki z patologiami społecznymi. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

2.Objęcie pomocą psychologiczną i 
materialną środowisk i rodzin 
zagrożonych patologią. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

3.Stworzenie systemu monitoringu 
środowisk zagrożonych 
uzależnieniami (alkoholizm, 
narkomania). 

 Urząd Gminy x x x x x x x 

4.Opracowanie programu pomocy 
osobom uzależnionym. 

 Urząd Gminy x x x x x x x 



 65

VI. FINANSOWANIE STRATEGII 
 
 

Strategia Rozwoju Gminy Krzykosy na lata 2009 – 2015 jest dokumentem 

długookresowym, zawierającym cele działań które są niezbędne do przyjętego 

kierunku rozwoju Gminy. Wyznaczone zadnia niejednokrotnie wykraczają poza 

kompetencje ustawowe Samorządu Gminnego oraz jego możliwości finansowe. W 

związku z  powyższym w celu realizacji Strategii, niezbędne jest zaangażowanie 

środków pozabudżetowych.  

Realizacja zadań zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy Krzykosy na lata  

2009 – 2015 będzie realizowana z następujących źródeł: 

1. Budżet Gminy, 

2. Budżet Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., 

3. Budżet Województwa Wielkopolskiego, 

4. Budżet państwa, 

5. Środki Unii Europejskiej, 

6. Kredyty, 

7. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,  

8. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich,  

9. Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., 

10. PGNiG S.A. O WZG Poznań, 

11. Środki własne prywatnych inwestorów i przedsiębiorstw, instytucji, 

stowarzyszeń, dzierżawców i właścicieli obiektów, 

12. Inne środki. 

 

 

VII. SYSTEM REALIZACJI STRATEGII 

 
 

Strategia  Rozwoju Gminy Krzykosy na lata 2009 – 2015 jest dokumentem 

umożliwiającym prawidłowe i racjonalne planowanie kierunków rozwoju gminy, 

podejmowanie zadań niezbędnych dla wszechstronnego jej rozwoju. 

Planowanie strategiczne jest procesem ciągłym i wymaga zaangażowania się wielu 

podmiotów, które współuczestniczą w realizacji wyznaczonych zadań. Dla 
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zagwarantowania, że postanowienia zawarte w Strategii Rozwoju Gminy będą 

konsekwentnie realizowane zostaną zapewnione warunki organizacyjne i 

instytucjonalne do ich wdrażania i weryfikacji.  

 

System realizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzykosy na lata 2009 – 2015          tabela 32 

Zadanie Organ odpowiedzialny 
Koordynator i organizator prac nad realizacją 
Strategii 

Samorząd Gminy 

Nadzór nad realizacją Strategii Rada Gminy Krzykosy 
Uchwalanie zmian w Strategii Rada Gminy Krzykosy 
Wykonanie ujętych w strategii założeń Wójt Gminy Krzykosy 
Sprawozdanie z realizacji Strategii (co 2 lata) Wójt Gminy Krzykosy 
Inicjowanie współpracy z partnerami realizacji 
Strategii 

Wójt Gminy Krzykosy 

Raport z realizacji Strategii (co 4 lata) Wójt Gminy Krzykosy 
Monitorowanie wdrażania Strategii Zespół ds. wdrażania i monitorowania Strategii 

powołany przez Wójta Gminy Krzykosy 
 

Koordynatorem i organizatorem prac nad realizacją Strategii jest Samorząd 

Gminy Krzykosy.  

Organem nadzorującym realizację Strategii jest Rada Gminy. Wyłączną kompetencją 

Rady Gminy będzie również uchwalanie zmian w zapisach Strategii.  

Odpowiedzialnym za wykonanie ujętych w Strategii założeń jest Wójt Gminy 

Krzykosy. Wójt raz na dwa lata będzie przedkładał Radzie Gminy sprawozdanie z 

realizacji celów, kierunków i zadań zawartych w Strategii, a raz na 4 lata Raport z 

realizacji Strategii wraz charakterystyką aktualnego stanu gminy. Sprawozdania i 

Raport zostanie sporządzony na podstawie wniosków i bieżącej analizy opracowanej 

przez Zespół ds. wdrażania i monitorowania Strategii wskazany przez Wójta Gminy. 

Strategia może być realizowana samodzielnie przez Gminę lub we współpracy 

z innymi partnerami. Wójt będzie realizował zapisy Strategii poprzez: 

1. nadzór nad realizacją działań zawartych w Strategii w oparciu o wnioski 

wynikające ze sprawozdań, 

2. podejmowanie czynności zmierzających do zapewnienia środków 

finansowych niezbędnych do realizacji zaplanowanych działań, 

3. nawiązanie współpracy z partnerami w realizacji założonych działań. 
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8.1. Sposoby oceny realizacji Strategii  
 

Monitoringiem i oceną realizacji Strategii zajmuje się zespół ds. wdrażania i 

monitorowania Strategii. Raz na dwa lata zespół przekazuje wyniki monitoringu 

realizacji Strategii na terenie Gminy i przedstawia go Wójtowi, który sporządza 

sprawozdanie z realizacji Strategii w danym roku. Sprawozdanie wykonane jest w 

oparciu o wskaźniki realizacji Strategii. Ocenie poddawane są stopnie 

zaawansowania realizacji zadań i projektów zamieszczonych Strategii. 

W oparciu o sprawozdanie Wójta, poszczególne komisje Rady Gminy i Rada Gminy 

dokonują oceny realizacji. 

Raz na cztery lata, na podstawie sprawozdań Wójt Gminy sporządza kompleksowy 

Raport z realizacji Strategii wraz z charakterystyką aktualnego stanu gminy.  

 

8.2. Sposoby inicjowania współpracy z partnerami 

 

Inicjowanie współpracy z partnerami prywatnymi i organizacjami 

pozarządowymi jest kompetencją Wójta Gminy. W ramach realizacji założonych 

zadań Strategii Wójt Gminy podejmuje współpracę z innymi podmiotami 

jednocześnie  podając do publicznej wiadomości  cel i rodzaj zamierzonej 

współpracy. Organizacje pozarządowe i prywatni inwestorzy mogą również składać 

wnioski, jeżeli przewidziany jest w nich udział samorządu lokalnego. Złożony wniosek 

po przejściu etapu kwalifikacyjnego zostanie wpisany w Harmonogram realizacji 

działań priorytetowych.  

 

8.3. Komunikacja społeczna Strategii 
 

Zadaniem komunikacji społecznej jest przybliżenie zasady działania Strategii oraz 

upowszechnienie jej zamierzeń wśród społeczeństwa gminy. Komunikacja społeczna 

Strategii realizowane będzie w oparciu  o trzy główne formy komunikacji: 

1. Internet - będzie podstawowym instrumentem przekazywania informacji na 

temat realizacji Strategii. Za pomocą internetu będzie można zapoznać się z 

procedurą wdrażania i realizacji Strategii. 
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2. Prasa lokalna, regionalna i centralna - w których zamieszane będą: 

ogłoszenia, wkładki informacyjne do gazety, specjalistyczne artykuły, które 

będą służyły upowszechnieniu informacji w różnych kręgach potencjalnych 

beneficjentów i wykonawców Strategii. 

3. Promocja i reklama bezpośrednia - będzie skierowana do wybranych 

wykonawców i inwestorów, mogących być partnerami w realizacji zadań. 

 

 

VIII. MONITORING 

 
Dla prawidłowej realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gminy Krzykosy 

niezbędne jest stworzenie systemu kontroli i monitoringu realizacji jej ustaleń. 

Monitoring umożliwia modyfikację poszczególnych ustaleń i działań strategicznych 

oraz wskazuje tendencje i procesy zachodzące na terenie gminy, a mające 

bezpośredni wpływ na realizacje wyznaczonych celów. 

Monitoring Strategii oparty jest na kontroli wyboru zadań zawartych w 

Harmonogramie Realizacji, ograniczonych wielkością nakładów przeznaczonych na 

realizację danego celu oraz wyborze zadań najlepiej przygotowanych. Zadania 

muszą odpowiadać celom strategicznym i nadrzędnemu.  

Jednostką Urzędu gminy odpowiedzialną za monitoring i ocenę strategii jest Zespół 

ds. wdrażania i monitorowania Strategii powołany przez Wójta Gminy. W celu 

zapewnienia uspołecznienia procesu monitorowania Strategii wskazane jest, aby w 

skład Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Strategii wchodzili pracownicy Urzędu 

Gminy oraz przedstawiciele władz samorządowych. 
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IX. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO 
GMINY 

 

 

Ocena realizacji inwestycji opierać się będzie na trzech kategoriach wskaźników: 

1. wskaźniki produktu – odnoszą się do rzeczowych efektów działania, 

2. wskaźniki rezultatu – odpowiadają  bezpośrednim i natychmiastowym efektom 

wynikającym z wdrożenia programu, 

3. wskaźniki oddziaływania – obrazują długotrwałe i szeroko rozumiane  

konsekwencje danego programu, które wykraczają poza natychmiastowe 

efekty odczuwalne przez beneficjentów. 

W trakcie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego dla Gminy Krzykosy na lata 2009 

– 2015 określono następujące wskaźniki: 

 

Rodzaje wskaźników Wyszczególnienie ( jednostki miary ) 
 
 

Wskaźniki produktu 

1. długość nowo wybudowanych dróg gminnych (km) 
2. liczba nowych obiektów infrastruktury drogowej (szt) 
3. liczba zrealizowanych projektów poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego (szt) 
4. długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej (km) 
5. długość wybudowanej sieci wodociągowej (km) 
6. ilość wykonanych przyłączy kanalizacyjnych, przepompowni 

itp. (szt) 
7. liczba zmodernizowanych stacji wodociągowych (szt) 
8. liczba zrekultywowanych składowisk odpadów (szt) 
9. liczba zmodernizowanych obiektów (szt) 
10. liczba zakupionego sprzętu (szt) 

 
 
 

Wskaźniki rezultatu 

1. powierzchnia terenów inwestycyjnych dostępna w wyniku 
realizacji projektów (ha) 

2. powierzchnia nowo wybudowanych obiektów (m2) 
3. średni czas przejazdu pomiędzy 2 punktami sieci (min) 
4. powierzchnia terenów mieszkalnych obsługiwana przez 

transport zbiorowy (km2) 
5. zmniejszenie emisji spalin do powietrza 
6. oszczędność kosztów przejazdu 
7. liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej (szt) 
8. długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (km) 
9. powierzchnia terenów inwestycyjnych i osadniczych z 

dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej (ha ) 
10. liczba gospodarstw domowych obsługiwana przez stację 

wodociągową (szt) 
11. powierzchnia terenów inwestycyjnych i osadniczych objęta 

działaniem stacji wodociągowej (ha) 
12. powierzchnia terenów poddana rekultywacji (ha) 

 
Wskaźniki 

oddziaływania 

1. liczba pojazdów korzystających z drogi (szt) 
2. liczba wypadków drogowych (szt) 
3. liczba zabitych i rannych (szt) 
4. koszty wypadków drogowych ( tys. PLN ) 
5. nakłady na bieżące utrzymanie dróg (tys. PLN) 
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6. liczba osób korzystających z sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej (szt) 

7. liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej, 
oświatowej, kulturalnej (szt) 

8. liczba podmiotów gospodarczych korzystających z sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej (szt) 

9. liczba konsumowanej wody (m3/ miesiąc) 
10. liczba odprowadzanych ścieków (m3/ miesiąc) 
11. cena gruntów inwestycyjnych, które stały się bardziej 

atrakcyjne w związku z budową infrastruktury wod-kan ( tys. 
PLN ) 

12. powierzchnia terenów leśnych i zielonych (ha) 
 

 
 

 

Na lata 2009 – 2015 planuje się uzyskanie między innymi następujących 

rezultatów: 

 

1. zwiększenie długości sieci wodociągowej, 

2. wzrost liczby osób korzystających z sieci wodociągowej, 

3. poprawę jakości infrastruktury wodociągowej, 

4. poprawę jakości spożywanej wody, 

5. zmniejszenie ilości awarii sieci wodociągowej, 

6. zwiększenie długości sieci kanalizacyjnej, 

7. zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków, 

8. wzrost liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, 

9. zwiększenie długości zmodernizowanych dróg gminnych, 

10. poprawę jakości komunikacji wewnątrz gminy, 

11. zmniejszenie ilości emisji spalin pochodzących z pojazdów mechanicznych, 

12. poprawę bezpieczeństwa na drogach, 

13. zmodernizowanie obiektów użyteczności publicznej, 

14.  budowę nowych obiektów sportowych i rekreacyjnych. 

 

 


