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Uczestnicy spotka% warsztatowych- wspó)autorzy strategii:
Krzysztof Tomalak – Zast#pca Burmistrza Miasta wiebodzin
Ryszard Szafi ski – Zast#pca Starosty Powiatu wiebodzi skiego
Wiktor Koperkiewicz – cz,onek Zarz-du Miasta wiebodzin, Rady Miejskiej w wiebodzinie
Tomasz Olesiak – cz,onek Zarz-du Miasta wiebodzin, Rady Miejskiej w wiebodzinie
Marian Pietrzak – cz,onek Zarz-du Miasta wiebodzin, Rady Miejskiej w wiebodzinie
Tadeusz Treczy ski – cz,onek Zarz-du Miasta wiebodzin, Rady Miejskiej w wiebodzinie
Wac,aw 0urakowski – cz,onek Zarz-du Miasta wiebodzin, Rady Miejskiej w wiebodzinie
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Barbara 4yszczyk - radna Rady Miejskiej w wiebodzinie
Jan Melnik - radny Rady Miejskiej w wiebodzinie
Zbigniew Mlonek – radny Rady Miejskiej w wiebodzinie
Gracjan Wrembel - Sekretarz Miasta wiebodzin
Wojciech Sucharzewski - kierownik Wydzia,u Budownictwa Urz#du Miasta w wiebodzinie
Maria Kurczewska – kierownik Biura Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w wiebodzinie
Leszek Cenin - kierownik Wydzia,u Ochrony rodowiska Starostwa Powiatowego w wiebodzinie
Marek Arabczyk – in:. budownictwa, handlowiec
Zbigniew Bekier - w,a;ciciel firmy PRO-DACH, in:. elektryk
Gra:yna K,os – Rejon Energetyczny wiebodzin
Krzysztof Michalski- Zak,ad Gospodarki Odpadami sp. z o. o.
El:bieta Primus- Prezes Zarz-du Intermarche,
Jerzy Prokopowicz – LZT Elterma S.A.
Janusz R mer- Polski Zwi-zek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Anna Tesza – WBK, ekonomista
Józef W,osek – in:ynier komunikacji
Renata Zdanowicz – Tygodnik „Dzie ”
Grzegorz Zdziennicki- Dyrektor Publicznej Szko,y Podstawowej nr 7
Dodatkowo odby,y si# dwa spotkania robocze z uczniami klas maturalnych w Liceum
Ogólnokszta,c-cym oraz w Zespole Szkó, Zawodowych, z ok. 50 uczniami, w;ród których
przeprowadzono badania kwestionariuszowe.
Ponadto w indywidualnych rozmowach uczestniczyli:
Pe,nomocnik Starosty do spraw osób niepe,nosprawnych - Zofia Koszela
Redaktor czasopisma lokalnego „Okolice” - Gustaw 4apszy ski
Prezes Stowarzyszenia Twórców Kultury „Formaty” - Stefan Ja:d:ewski
G,ówny in:ynier Seco-Warwick sp. z o. o. w Swiebodzinie - Józef Olejnik
Dyrektor Zespo,u Szkó, Zawodowych - Józef Obacz
Zagadnienia problemowe opracowa) zespó):
zagospodarowanie przestrzenne - mgr in:. architekt Janusz Korze , mgr in:. Jacek Godlewski
historia - prof. Jerzy Piotr Majchrzak
ekologia - dr in:. Roman K. Sobczak
;rodowisko przyrodnicze i kulturowe - mgr Jan Stanis,awczyk
infrastruktura techniczna – mgr in:. Edmund S,upski,
mgr in:. Stanis,aw Kuberka
komunikacja - mgr in:. Bogdan Ryczkowski
le;nictwo - in:. Antoni 4aputa
rolnictwo - mgr in:. Monika Drozdek
zagadnienia spo,eczne - mgr Halina Sobczak
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WPROWADZENIE
Programowanie rozwoju gminy
Strategia zrównowa:onego rozwoju miasta i gminy wiebodzin jest podstawowym dokumentem
planistycznym s,u:-cym okre;leniu polityki spo,eczno-gospodarczej Gminy.
Podstaw- opracowania strategii rozwoju miasta i gminy wiebodzin (w skrócie Gmina wiebodzin) by,
art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz-dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 poz. 13 z
póRn. zmianami).
Celem opracowania strategii zrównowa:onego rozwoju Gminy by,a konieczno;S okre;lenia
d,ugofalowych dzia,a , które w okre;lonym czasie, przestrzeni i sytuacji spo,eczno-politycznej, przy
uwzgl#dnieniu zasobów i ;rodków w,asnych oraz dodatkowych ;rodków mo:liwych do uruchomienia,
powinny przynie;S oczekiwane efekty.
Zasoby Gminy rozumiane s- jako zasoby materialne, tj. uwarunkowania fizjograficzne (przyrodnicze),
zasoby naturalne, po,o:enie geograficzne, istniej-ca infrastruktura techniczna, komunikacyjna i spo,eczna
oraz zasoby niematerialne, czyli ludzka wiedza, dynamizm i przedsi#biorczo;S.
Przyj#to za,o:enie, :e strategia rozwoju Gminy powinna przyczyniaS do zwiEkszenia konkurencyjnoFci
Gminy a w dalszej perspektywie do wzmocnienia jej strategicznej pozycji w skali wojewódzkiej,
krajowej a tak:e mi#dzynarodowej.
Konieczno;S opracowania strategii wynik,a z jednej strony z faktu podj#cia prac na studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz z drugiej strony, ze wzgl#du na
dzia,ania dostosowawcze Polski, zwi-zane z przewidywanym rozszerzeniem Unii Europejskiej.
Prace nad opracowaniem studium zagospodarowania przestrzennego i strategi- zrównowa:onego
rozwoju miasta i gminy wiebodzin zosta,y rozpocz#te przez Zarz-d Miasta w wiebodzinie w marcu
1999 roku. Podstaw- by,a umowa nr 15/ZP/99 z dnia 23.04.1999 r. zawarta z Zarz-dem Gminy przez
TEKON s.c. Biuro Doradztwa i Ekspertyz i Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania sp. z o. o.
Prace eksperckie nad opracowaniem diagnozy Gminy by,y realizowane w okresie kwiecie -wrzesie
1999, za; prace nad opracowaniem strategii rozwoju by,y realizowane w okresie paRdziernik-grudzie
1999 i stycze - czerwiec 2000.
W opracowaniu przyj#to, :e „Strategia zrównowa:onego rozwoju miasta i gminy wiebodzin” powinna
stanowiS podstawowe narz#dzie zarz-dzania rozwojem Gminy, godz-cym interesy lokalne z interesami
pa stwa, regionu, mieszka ców i podmiotów gospodarczych dzia,aj-cych w Gminie.
Uznano, :e g,ównym czynnikiem warunkuj-cym realizacj# nadrz#dnego celu strategii jakim jest wysoka
jakoFG Hycia mieszka%ców miasta i gminy, b#dzie zintensyfikowanie realizowanej dotychczas polityki
gospodarczej i inwestycyjnej na terenie Gminy przy jednoczesnym uwzgl#dnieniu wymogów ochrony
;rodowiska (ekorozwój).
Efekty wdra:ania strategii wyra:aS si# b#d- przede wszystkim w:
-

tworzeniu klimatu i mo:liwie jak najlepszych warunków organizacyjno-prawnych i ekonomicznych
dla dzia,alno;ci gospodarczej w Gminie,
atrakcyjno;ci terenu dla aktualnych i potencjalnych inwestorów oraz mieszka ców i go;ci Gminy,
rozwoju ma,ej i ;redniej przedsi#biorczo;ci lokalnej,
pomocy w jak najszybszym dostosowaniu dzia,aj-cych tu podmiotów (zarówno w rolnictwie jak
i w sferze pozarolniczej) do wymogów gospodarki rynkowej,
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likwidacji istniej-cych barier rozwoju i wytwarzaniu mechanizmu konkurencyjno;ci Gminy poprzez
dalszy rozwój bazy ekonomicznej, infrastruktury, technicznej, ekonomicznej i spo,ecznej oraz
innowacyjnych sfer dzia,alno;ci,
pog,#bianiu wspó,pracy mi#dzy podmiotami dzia,aj-cymi w Gminie,
wypracowaniu kompleksowego systemu informacji s,u:-cego do kontroli sytuacji gospodarczej oraz
prognozowania dalszych zmian,
rozwojowi wspó,pracy z s-siednimi gminami i gminami zagranicznymi,
zintensyfikowaniu promocji wewn#trznej i zewn#trznej.

Uznano, :e aby Strategia mog,a byS skutecznym narz#dziem, niezb#dne jest po,-czenie realizacji dzia,a
strategicznych z polityk- przestrzenn- na terenie Gminy, której podstawowe funkcje i zadania okre;lone
zosta,y w „Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego”.
Przyj#cie uchwa)I Rady Miejskiej Strategii rozwoju Gminy 0wiebodzin nada jej rang# oficjalnego
dokumentu samorz-du wskazuj-cego post#powanie dla zapewnienia stabilno;ci i wprowadzania
czynników rozwojowych w Gminie.
W niniejszym opracowaniu, w I cz#;ci zamieszczono program strategicznego rozwoju Gminy, za; w II
cz#;ci znalaz,y si# projekty wdro:eniowe.

Metoda i tryb prac nad strategiI
Przyst#puj-c do prac nad strategi- rozwoju gminy, za,o:ono, :e uspo,ecznienie prac jest warunkiem
zbudowania strategii maj-cej szans# realizacji, akceptowanej przez mieszka ców jako ich w,asna
koncepcja przysz,o;ci, która b#dzie przez nich realizowana. Za,o:ono ponadto, :e uspo,ecznienie prac w
poszczególnych fazach uchroni gmin# przed „kadencyjno;ci-” planowania i stworzy szans# realizacji
d,ugofalowych przedsi#wzi#S rozwojowych.
Prace nad opracowaniem programu strategicznego rozwoju gminy prowadzone by,y na trzech wzajemnie
powi-zanych p,aszczyznach: metodycznej, organizacyjnej i merytorycznej.
Prace organizacyjne obj#,y:
- wy,onienie ekspertów dla dokonania diagnozy stanu gminy i jej otoczenia oraz pomocy przy
opracowaniu strategii rozwoju gminy i sposobu jej realizacji
- wy,onienie, we wspó,pracy z w,adzami gminy, reprezentantów spo,eczno;ci lokalnej – uczestników
warsztatów strategicznych
- wy,onienie, po zidentyfikowaniu podstawowych „obszarów strategicznych”, uczestników
poszczególnych zespo,ów roboczych
- zorganizowanie warsztatów roboczych w trakcie formu,owania strategii,
- przeprowadzenie rozmów indywidualnych.
Prace merytoryczne zosta,y zrealizowane w formie:
- warsztatów i spotka z udzia,em przedstawicieli spo,eczno;ci lokalnej
- spotka roboczych z udzia,em m,odzie:y
- roboczych spotka z Zarz-dem Gminy
- prezentacji wyników prac na spotkaniach Zarz-du Gminy
- roboczych spotka z ekspertami
- prac w,asnych ekspertów.
Cykl warsztatów zosta, zorganizowany dla przedstawicieli spo,eczno;ci lokalnej gminy, radnych oraz
przedstawicieli Urz#du Miejskiego, spe,niaj-c tym samym wymóg uspo,ecznienia prac. Warsztaty zosta,y
przeprowadzone metod- ukierunkowanej dyskusji.
Do udzia,u w pierwszych warsztatach strategicznych zaproszono osoby reprezentuj-ce wszystkie
;rodowiska (radni, so,tysi, urz#dnicy, rolnicy, przedsi#biorcy, pracownicy s,u:by zdrowia, nauczyciele
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i in.)1. W trakcie pierwszych warsztatów prace sprowadza,y si# do dzia,a informacyjno-edukacyjnych
maj-cych na celu pog,#bienie wiedzy uczestników o tym czym jest strategia rozwoju, jakie wynikajz niej korzy;ci dla wspólnoty lokalnej oraz jakie zasady nale:y stosowaS w trakcie jej tworzenia
i wdra:ania. Z powodu s,abej frekwencji, zrezygnowano z wy,onienia zespo,ów problemowych
zwi-zanych z g,ównymi sferami stanowi-cymi strategiczne obszary rozwoju Gminy.
Podstaw# sformu,owania misji, celów strategicznych i kierunków rozwoju Gminy wiebodzin stanowi,y:
•

dokumenty okre;laj-ce polityk# regionaln- i kierunki rozwoju w skali kraju, województwa
lubuskiego, Euroregionu obejmuj-ce:
- Strategi# rozwoju Województwa Lubuskiego uchwalon- w marcu 2000 r.
„Ekorozwój w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr” (Gmina jest cz,onkiem Euroregionu)
- uwarunkowania rozwoju przestrzennego Gminy wiebodzin
- udost#pnione opracowania obejmuj-ce strategie i studia zagospodarowania przestrzennego
s-siednich gmin
- dokument Unii Europejskiej „AGENDA 2000”, okre;laj-cy charakter, wielko;S oraz zasady
wsparcia rozwoju regionalnego krajów cz,onkowskich i kandyduj-cych (w tym Polski) w
latach 2000-2006.
- wyniki analiz diagnostycznych przeprowadzonych na podstawie materia,ów udost#pnionych
przez Urz-d Gminy oraz inne instytucje m.in. Urz-d Statystyczny
- wykonane dla potrzeb opracowania diagnozy opracowania cz-stkowe
- opinie i wnioski spo,eczno;ci lokalnej zg,aszane w trakcie warsztatów i spotka roboczych.

•

spotkania warsztatowe z udzia,em liderów lokalnych, radnych, pracownikami Urz#du Miejskiego,
i przedstawicielami urz#dów odby,y si# w dniach: 22.12.1999. (warsztaty I), 12.01.2000. (warsztaty
II), 31.01.2000. (warsztaty III), 11.02.2000. (warsztaty IV). Koordynacja prac nale:a,a do Urz#du
Miejskiego (Wydzia, Budownictwa) za; - przygotowanie spotka i prowadzenie spotka - do
TEKON s.c. Biuro Doradztwa i Ekspertyz przy wspó,pracy Jeleniogórskiego Biura Planowania i
Projektowania sp. z o. o.

•

spotkania robocze z uczniami szkó, ;rednich, które odby,y si# w dniach 20 i 21.01.2000. w Liceum
Ogólnokszta,c-cym i Zespole Szkó, Zawodowych.

1

Cz#;S osób uczestniczy,a we wszystkich warsztatach, na kolejnych spotkaniach pojawiali si# jednak nowi
uczestnicy.

TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz Zielona Góra ul. Ptasia 2a tel/fax 068 326 77 83 e-mail biuro@tekon.com.pl

Strategia zrównowa onego rozwoju miasta i gminy wiebodzin

strona 7

CZJ0K 1.
DIAGNOZA PROSPEKTYWNA
STANU GMINY
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1. SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
Po,o:enie miasta i gminy wiebodzin na szlakach tranzytowych z Niemiec i ze Skandynawii na
po,udnie Europy, w ;rodkowo-zachodniej cz#;ci Polski, jest istotnym czynnikiem determinuj-cym jej
rozwój. Gmina graniczy z miastem i gmin- Sulechów, gmin- Sk-pe, gmin- Lubrza, miastem i gminMi#dzyrzecz, gmin- Szczaniec oraz miastem i gmin- Zb-szynek.
Po reformie samorz-dowej, z dniem 1.01.1999 r. Gmina wiebodzin znalaz,a si# w powiecie
;wiebodzi skim.
Gmina wiebodzin le:y na Pojezierzu Lubuskim, dok,adniej prawie ca,a gmina le:y w granicach
Pojezierza 4agowskiego a jedynie fragment po,udniowo-zachodni (okolice wsi Chociule, K#psko i tereny
na zachód od Rosina) po,o:one s- na terenie Równiny Torzymskiej.
Teren gminy zaliczony zosta,, wg podzia,u fizjograficznego Polski, do makroregionu Pojezierza
Lubuskiego z podzia,em na dwa mezoregiony: Pojezierze 4agowskie (inaczej wzgórza O;nie skoSulechowskie) i Bram- Zb-szy sk- (inaczej Obni:eniem Obrza skim).
Gmina posiada urozmaicon- rzeRb# terenu ukszta,towan- przez dzia,alno;S lodowca skandynawskiego
i jego wód roztopowych. Jej ró:norodno;S wp,ywa na atrakcyjno;S turystyczn- Gminy. Pod wzgl#dem
geograficznym obszar Gminy mo:na podzieliS na:
- obszar ,agodnych pagórków wyst#puj-cych we wschodniej cz#;ci gminy na pn.-zach. od Rusinowa,
a tak:e wsch. i pd-wsch. od Gli ska, oraz cz#;ci wsch. (Jeziory, Raków);
- obszar wysoczyzn morenowych zajmuje du:y obszar w ;rodkowej cz#;ci gminy (okolice: na pó,noc
od Rusinowa, Kolonii, Go;cikowa, 4ugowa oraz na wschód od Lubinicka, Lubogóry
i Rudgerzowic);
- obszar sandrowy wy:ynny zajmuj-cy pd.-zach. cz#;S gminy (na zachód od wsi Borów, na po,udnie
od Lubogóry, na zachód od Rosina, na po,udnie od Jordanowa),
- obszar rynien utworzonych przez wody roztopowe l-dolodu; na pó,nocy Gminy wyst#puje Rynna
Jordanowsko-Niemlicka, w której po,o:one s- wsie: Go;cikowo, Jordanowo. Dnem tej rynny p,ynie
rzeka Paklica, na terenie tym znajduj- si# liczne jeziora i torfowiska; w Rynnie wiebodzi skoPod,ogórskiej po,o:one jest miasto wiebodzin oraz jeziora Lubinickie, Zameckie za; w Rynnie
Wilkowsko-Przetocznickiej - jeziora Wilkowskie i Lubich. W obr#bie rynien wyst#puj- osta ce
erozyjne (kilkukilometrowej szeroko;ci pagórki odci#te od wysoczyzny).
Gmina wiebodzin po,o:ona jest w ca,o;ci w dorzeczu Odry, na wododziale mi#dzy rzek- Odri Wart-. Charakterystyczn- cech- Gminy jest znaczna obfito;S wód powierzchniowych. G,ówn- rzekjest Paklica, dop,yw Odry. Najwi#kszym jeziorem gminy jest Jez. Nies,ysz (Niesulickie) o powierzchni
zwierciad,a wody 486,2 ha i wysp 10,4 ha. W znacznej cz#;ci jezioro znajduje si# na terenie s-siedniej
gminy Lubrza a do gminy wiebodzin nale:y jedynie brzegi po,udniowo-wschodnie. Jezioro Nies,ysz jest
drugim co do wielko;ci jeziorem w województwie i jednocze;nie najczystszym (I kl. czysto;ci po
wzgl#dem fizykochemicznym i bakteriologicznym). Pozosta,e jeziora to: Jez. Paklicko Wielkie
(196,0 ha), Jez. Wilkowskie (130,5 ha), Jez. Lubinieckie (79,4 ha).
Gmina posiada zasoby le;ne obejmuj-ce obszar 6 326 ha co stanowi 28,2% powierzchni Gminy, przy
;redniej dla powiatu 42,4 % , województwa 49,1 % i Polski 28,2%. Obszary te posiadaj- warto;S
gospodarcz- (82,7 %) i warto;S ochronn- (15,8 %) za; grunty zwi-zane z gospodark- le;n- obejmuj2,5 % ogólnej powierzchni.
Najliczniejszym i najwa:niejszym gospodarczo gatunkiem na terenie gminy jest sosna, która zajmuje
blisko 85% powierzchni le;nej. W strukturze wiekowej zdecydowanie przewa:aj- drzewostany m,ode do
40 lat, które zajmuj- a: 51,2 % powierzchni le;nej zalesionej. Drzewostany od 41 do 80 lat zajmuj33,9 % tej powierzchni. Przeci#tna zasobno;S drzewostanów na terenie Gminy wiebodzin wynosi
210 m3/ha, przeci#tny wiek to tylko 43 lata, a przeci#tny przyrost 4,88 m3/ha.
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Zasoby przyrodnicze Gminy podlegaj- ró:nym formom ochrony prawnej. Na terenie Gminy znajduje si#
rezerwat le;ny (cz#;ciowy) „D#bowy Ostrów”, obszar chronionego krajobrazu (5 100 ha), 5 pomników
przyrody, dwa zespo,y drzew b#d-ce pomnikami przyrody oraz jeden u:ytek ekologiczny (Jez. Ksi#:no).
Rezerwat „D#bowy Ostrów” zosta, powo,any w 1970 r., zajmuje powierzchni# 2,29 ha. Rezerwat
po,o:ony jest w Nadle;nictwie wiebodzin, le;nictwo Nowy Dworek. Przedmiotem ochrony jest
enklawa ponad 100 letniego starodrzewu.
Obszar chronionego krajobrazu obejmuje obszary le;ne i jeziorne:
- obszar po,o:ony nad jeziorami obejmuj-cymi: Jez. Paklicko Wielkie, Jez. Wilkowskie i Jez. Nies,ysz,
- obszar lasów po,o:onych na pd. – wsch. od wsi Jeziory.
Obszary proponowane do obj#cia ochron- przyrody obejmuj- rezerwat le;ny ko,o Nowego Dworku
o pow. ok. 25 ha oraz zespó, przyrodniczo krajobrazowy nad jeziorem Nies,ysz o pow. 9,02 ha.
Na terenie Gminy wiebodzin znajduje si# 5 parków, w wi#kszo;ci po,o:onych na terenach wiejskich
i zarejestrowanych w rejestrze wojewódzkiego konserwatora zabytków w Zielonej Górze.
Klimat Gminy nale:y do umiarkowanych, z przewag- wiatrów zachodnich, pó,nocno-zachodnich
i pó,nocnych, :e ze wzgl#du na wy:sze po,o:enie od otaczaj-cych j- pradolin posiada klimat nieco
ch,odniejszy.
W zakresie klimatu lokalnego mo:na wyró:niS klimat wysoczyzn i klimat rynien glacjalnych.
Na wysoczyznach wyst#puj- korzystne warunki nas,onecznienia, szczególnie na stokach po,udniowych.
Dobre s- równie: warunki przewietrzania terenu, co jest wa:ne dla istniej-cego i planowanego
budownictwa. Niekorzystny dla budownictwa osadniczego jest teren rynien ze wzgl#du na nadmiernwilgotno;S, du:- ilo;S mgie, i przymrozków, inwersje termiczne i du:- ilo;S dni mroRnych. Wyst#pujz,e warunki przewietrzania, co powoduje kumulacj# zanieczyszcze . Z tego punktu widzenia lokalizacja
starego miasta wiebodzin jest niekorzystna, gdy: znajduje si# na dnie rynny.
Klimat gminy cechuj- zimy ciep,e lub mroRne, a lata upalne lub zimne i mokre. Najbardziej zmienne
temperatury wyst#puj- w lutym, szczególnie w dolinach rzek. Obok miesi#cy mroRnych ( ;r. temperatura
–6,70C) s- miesi-ce ciep,e (;r. temperatura +4.20C). Najwi#ksze wahania temperatury w ci-gu doby
wyst#puj- w czerwcu, szczególnie w dolinach, co wi-:e si# z inwersjami temperatury tu wyst#puj-cymi.
Zagro:enia przez przymrozki na morenach jest mniejsze a w rynnach glacjalnych wi#ksze.
Gmina wiebodzin jest uboga w surowce mineralne. Na terenie Gminy znane s- jedynie z,o:a kruszywa
mieszcz-ce si# w okolicach Jordanowa i Go;cikowa oraz z,o:e kredy jeziornej „Szumi-ca”, po,o:one na
wschód od Jordanowa.
Ogólna powierzchnia Gminy wiebodzin wynosi 228, 7 km2, z czego 72 % gruntów nale:y do Skarbu
Pa stwa. Wi#kszo;S gruntów Skarbu Pa stwa jest administrowana przez AWRSP.
Gleby w Gminie s- do;S silnie zró:nicowane, przy czym dominuj- gleby kompleksu :ytniego bardzo
dobrego i dobrego, stanowi-ce ok. 60 % ogólnej powierzchni gruntów ornych. S- to g,ównie gleby
brunatne, wy,ugowane i kwa;ne oraz bielicowe, rzadziej brunatne w,a;ciwe i czarne ziemie.
Wymienione cechy wp,yn#,y na ukszta,towanie si# sieci osadniczej i uk,adu komunikacyjnego, tak:e na
rodzaj i lokalizacj# przemys,u i rolnictwa oraz na rozmieszczenie i charakter bazy wypoczynkoworekreacyjnej.
Gmina wiebodzin posiada korzystne warunki naturalne do rozwoju turystyki, na które sk,adaj- si#
po,o:enie i klimat, urozmaicona rzeRba terenu, jeziora i lasy, czyste ;rodowisko oraz zabytki kultury.
Gmina wiebodzin nale:y do ;rednich gmin w województwie lubuskim. SieS osadnicz- gminy tworzy
1 miasto i 26 innych miejscowo;ci (wsie, osady, przysió,ki, kolonie). Gmina jest znacznie zró:nicowana
pod wzgl#dem wielko;ci miejscowo;ci i ich po,o:enia na obszarze Gminy. Najwi#kszymi
miejscowo;ciami poza wiebodzinem s-: Wilkowo, Jordanowo, Go;cikowo, Rzeczyca, Chociule.
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SieS osadnicza Gminy wyró:nia si#:
- centralnym po,o:eniem wiebodzina licz-cego 22 500 mieszka ców, pe,ni-cego jednocze;nie
funkcj# siedziby powiatu,
- równomiernym rozmieszczeniem na ca,ym obszarze Gminy wsi licz-cych 8 450 mieszka ców,
- rozrzedzeniem sieci osadniczej w rejonach jezior i kompleksów le;nych.
Po,o:enie Gminy na skrzy:owaniu dróg tranzytowych ma bezpo;redni wp,yw na rozwój gospodarczy, co
ma z kolei wp,yw na decyzje inwestycyjne przedsi#biorców. Du:e znaczenie posiadaj- tak:e
przemys,owe tradycje wiebodzina, datuj-ce si# od pocz-tku XIX w. (1818 r.). Rozwin-, si# przemys,
w,ókienniczy, piwowarski, farbiarski, produkcji ;rodków czysto;ci, spo:ywczy, materia,ów
budowlanych. Ponadto pracowa,y wytwórnie cygar i papierosów, szczeciny, m-czki ziemniaczanej,
trykota:u, wyrobów wikliniarskich, kapeluszy i wiele innych.
Niemal w centrum miasta pracowa, m,yn parowy, istnia,a fabryka maszyn rodziny Balcke, farbiarnia
firmy Sawade. Rodziny Rendler (w,ókiennictwo), Friemel (;rodki czysto;ci), Fechner (budownictwo
l-dowe), Kirschbaum (;rodki spo:ywcze), Stein i Löchel (materia,y budowlane). Bardzo zas,u:ona dla
promocji miasta by,a wiebodzi ska Oficyna Wydawnicza Conrada Wagnera.
W ko cu XIX w. W wiebodzinie istnia,y dwa browary. Najstarszym browarem ;wiebodzi skim by,
istniej-cy od 1641 roku zak,ad warzelniczy Peschele i drugi - powsta,y w po,owie XIX w. - Browar
Zamkowy.
W 1870 r. wiebodzin otrzyma, po,-czenie kolejowe na trasie Frankfurt nad Odr- - Pozna . Równolegle
dokonano modernizacji zbudowanej oko,o 1860 roku asfaltowej szosy z Poznania do Frankfurtu. Liczba
ludno;ci miasta w latach siedemdziesi-tych oscylowa,a w granicach 7700-8000 mieszka ców. Z tego te:
okresu pochodzi ;wiebodzi ski dworzec kolejowy, szko,a podstawowa, gimnazjum, s-d rejonowy, gmach
poczty i kilka innych jeszcze obiektów u:yteczno;ci publicznej. Miasto otrzyma,o gazowni#.
Pocz-tki ;wiebodzi skiego przemys,u wydobywczego w#gla brunatnego datuj- si# na lata czterdzieste
XIX wieku, kiedy to w okolicy Lubrzy odkryto p,ytko zalegaj-ce pok,ady w#gla. Wkrótce odkryto
pok,ady w#gla w okolicy Wilkowa. W 1842 r. uruchomiono eksploatacj# z,ó: ko,o Lubrzy i Wilkowa.
Powsta,y wiebodzi skie Zjednoczone Kopalnie W#gla Brunatnego z siedzib- w Wilkowie. Zacz#,y
powstawaS spó,ki w#glowe. Wydobywany w#giel odbiera,y sulechowskie i ;wiebodzi skie fabryki
w,ókiennicze, okoliczne gorzelnie i browary a tak:e cukrownie we Wschowie i G,ogowie.
Intensywny rozwój gospodarczo - spo,eczny wiebodzina zosta, zahamowany, w wyniku maj-cych
miejsce w drugiej po,owie XIX wieku ruchów migracyjnych ludno;ci niemieckiej, znanych pod nazw„Ostflucht” - ucieczka ze wschodu. W latach 1871 - 1914 z obszaru dawnego powiatu ;wiebodzi sko sulechowskiego wyjecha,o w g,-b Niemiec ponad 50 tys. ludzi. Mimo odp,ywu ludno;ci i wynikaj-cych
z tego niema,ych trudno;ci, powsta,o w tym okresie w wiebodzinie ponad 30 zak,adów produkcyjnych,
zatrudniaj-cych ogó,em ponad cztery tysi-ce ludzi. Wi#kszo;S tych przedsi#biorstw upad,a w dobie
wielkiego kryzysu lat dwudziestych mijaj-cego stulecia.
Po drugiej wojnie ;wiatowej wi#kszo;S ;wiebodzi skiej gospodarki przesta,a istnieS. Do przesz,o;ci
odesz,y bezpowrotnie ;wietne tradycje browarniane. Rozwin#,y si# zupe,nie nowe bran:e.
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2. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
Miasto i gmina wiebodzin le:- w województwie lubuskim zaliczanym do najrzadziej
zaludnionych regionów Polski, natomiast sama Gmina wiebodzin nale:y do do;S dobrze zaludnionych
gmin województwa.
Gmina wiebodzin liczy 30 975 mieszka ców (dane z na 31.12.1999 r.). G#sto;S zaludnienia jest
wysoka i wynosi 136 osób na 1 km2 (w województwie73 osoby na 1 km2). Wyst#puj- jednak du:e
dysproporcje mi#dzy obszarem miasta, gdzie g#sto;S zaludnienia osi-ga 2050 osób na 1 km2, a obszarami
wiejskimi ze wskaRnikiem 39 osób na 1 km2.
Ludno;S miejska wynosi 72,8 % (w województwie 64,7%), co lokuje Gmin# w grupie najbardziej
zurbanizowanych. Na tle innych gmin województwa Gmina wyró:nia si# wysokim zaludnieniem,
zw,aszcza w samym wiebodzinie. Odgrywa to istotn- rol# w procesach demograficznych, w dynamice
i kierunkach migracji.
Liczba ludno;ci w latach 1995-1999 nieznacznie wzros,a, z 30 864 osób w na koniec 1995 r. do
30 975 osób na koniec 1999 r., przy czym w wi#kszym stopniu wzros,a liczba ludno;ci na terenach
wiejskich. Jest to wynik niewysokiego przyrostu naturalnego, przy ujemnym, coraz wy:szym saldzie
migracji zewn#trznej. Przyrost naturalny wyniós, 1,94 przy czym na obszarach wiejskich by, znacznie
wy:szy i wyniós, 3,49.
W Gminie wyst#puje niskie zaludnienie na obszarach wiejskich, co ;wiadczy o znacznych mo:liwo;ciach
rozwoju sfery pozarolniczej i zatrzymania ludno;ci na miejscu.
Wielko;S ruchów migracyjnych w Gminie wynios,a 458 osób w 1999 r. a odp,yw 458 osób, podczas gdy
w 1998 r. nap,yw ludno;ci wyniós, 358 a odp,yw 501 osób. Od kilku lat wyst#puje ujemne saldo
odp,ywu poza Gmin#. Saldo to w 1999 r. wynios,o -43 osób.
Gmina wiebodzin posiada relatywnie m,od- ludno;S. Ni:szy jest odsetek grupy poprodukcyjnej,
a wy:szy grupy produkcyjnej. Od 1995 r. liczba osób w wieku produkcyjnym systematycznie ro;nie, za;
w wieku przedprodukcyjnym - spada. Liczba osób w wieku produkcyjnym wynios,a 18 648 osób.
W 1999 r. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada,o 66,1 osób w wieku nieprodukcyjnym.
Niepokoj-cym zjawiskiem jest systematyczny spadek liczby urodze , a wi#c malej-ca liczba roczników
najm,odszych. W dalszej perspektywie grozi to starzeniem si# spo,ecze stwa i bezwzgl#dnym spadkiem
jego liczebno;ci.
Najwa:niejsze problemy spo,eczne, wynikaj-ce z przemian struktury wieku, do 2015 r., uwidoczni- si#
w przebiegu nast#puj-cych procesów:
- wzrost liczby osób w grupie produkcyjnej przy istniej-cym bezrobociu mo:e stworzyS powa:ny
problem na rynku pracy;
- zatrudnienie jak najwi#kszej liczby osób b#dzie najwa:niejsz- spraw- do rozwi-zania w najbli:szym
okresie,
- spadek liczby m,odzie:y w wieku szko,y podstawowej i ;redniej wywo,a problemy w systemie
o;wiaty i w systemu kszta,cenia (zmiana sieci szkó,, redukcja kadry nauczycielskiej itd.),
- wiek emerytalny b#d- osi-ga,y liczne roczniki powojennego wy:u demograficznego z lat 1950-tych,
co oznacza konieczno;S zwi#kszenia zakresu opieki i us,ug s,u:by zdrowia dla tej grupy wiekowej.
D,ugookresowa prognoza demograficzna województwa do roku 2030 wskazuje na istotn- zmian# trendu
po roku 2015. Oko,o roku 2015 r. liczba ludno;ci osi-gnie najwy:szy poziom i zacznie spadaS. Podobne
tendencje wyst-pi- na terenie ca,ej Polski. Przewiduje si#, :e liczba ludno;ci Polski osi-gnie najwy:szy
poziom w 2015 r. (ok. 39 milionów), a nast#pnie zacznie maleS.
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3. INFRASTRUKTURA SPO;ECZNA
3.1. Zatrudnienie i bezrobocie
W Gminie wiebodzin liczba pracuj-cych w 1999 r. wzros,a w stosunku do 1998 r. i wynios,a 9293 osób,
z czego 967 osób - na obszarach wiejskich. Podstawowe prawid,owo;ci w kszta,towaniu si# liczby
pracuj-cych s- nast#puj-ce:
- znaczny wzrost liczby zatrudnionych w rolnictwie, w przemy;le i w budownictwie,
- znaczny spadek liczby pracuj-cych w handlu i us,ugach i w transporcie,
- niewielki wzrost liczby pracuj-cych w obs,udze nieruchomo;ci i firm,
- niewielki spadek liczby zatrudnionych w edukacji,
- znaczny spadek liczby pracuj-cych w ochronie zdrowia.
Uzasadnione wydaje si# twierdzenie, :e w najbli:szych latach wyst-pi zmiana struktury zatrudnienia na
korzy;S sektorów o charakterze us,ugowym.
W Gminie, w porównaniu z s-siednimi gminami wysoki udzia, pracuj-cych w przemy;le (ok. 47 %) oraz
znacz-cy udzia, pracuj-cych w rolnictwie. Pierwsze zjawisko ;wiadczy dobrze rozwini#tym przemy;le,
przy niewielkim aktualnie poziomie inwestowania, drugie za; to wynik istnienia du:ych, nowoczesnych
gospodarstw rolnych zatrudniaj-cych si,# najemn-.
WyraRnie za,ama, si# rynek pracy w handlu i ochronie zdrowia, przy czym pierwsze zjawisko wi-:e si#
z likwidacj- wielu ma,ych sklepów i hurtowni za; drugie - z reform- s,u:by zdrowia w Polsce.
Wyst-pi,o tak:e zjawisko redukcji zatrudnienia w tradycyjnych bran:ach przemys,u.
Na podstawie szacunków przyj#to, :e aktywno;S zawodowa ludno;ci Gminy kszta,tuje si# na poziomie
ok. 15 000 osób. Liczba pracuj-cych2 wynosi,a 9 293 osób (na 30.09.1999 r.).
Na ró:nic# mi#dzy zasobami pracy a wielko;ci- zatrudnienia sk,adaj- si# bezrobotni zarejestrowani,
bezrobotni nie rejestrowani b-dR pracuj-cy w tzw. szarej strefie, jak te: osoby zatrudnione, nie uj#te
w bie:-cej sprawozdawczo;ci statystycznej.
Liczba pracuj-cych spad,a z 9 476 w 1998 r. do 9293 osób w 1999 r. za; liczba bezrobotnych wzros,a
odpowiednio z 915 osób do 1506 osób. Wzrost liczby podmiotów gospodarczych (w 1999 r. o 23 %)
nie wp,ywa na spadek bezrobocia. PrzypuszczaS nale:y, :e szereg podmiotów gospodarczych zawiesza
b-dR ko czy dzia,alno;S, powoduj-c wzrost bezrobocia, a statystyka nie nad-:a z ujawnianiem tego
faktu.
Nale:y zwróciS uwag#, :e liczba bezrobotnych na koniec 2000 r.po raz kolejny wzros,a i wynios,a 1905
osób, za; stopa bezrobocia wynosi,a 15,8% i kszta,towa,a si# na poziomie nieco wy:szym od ;redniej
województwa (15,3%).
G,ównym problemem rynku pracy w Gminie jest sprostanie w najbli:szym pi#cioleciu popytowi na
miejsca pracy, generowanemu przez wysok- stop# bezrobocia i wkraczaniem m,odych ludzi na rynek
pracy.
Nale:y zwróciS uwag#, :e najlepszym sposobem przeciwdzia)ania bezrobociu jest wspieranie
przedsiEbiorczoFci i prowadzenie polityki prozatrudnieniowej, gdyH aktywnoFG zawodowa
warunkuje samowystarczalnoFG rodzin, a tym samym zmniejsza zapotrzebowanie na Fwiadczenia z
pomocy spo)ecznej.

2

Liczba pracuj-cych nie uwzgl#dnia osób fizycznych prowadz-cych dzia,alno;S gospodarcz-.
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3.2. Ochrona zdrowia
wiadczenia zdrowotne w Gminie s- realizowane s- na ogó, na zadowalaj-cym poziomie, choS wiele
osób krytycznie ocenia nie utrzymywanie standardów systemowych.
Generalnie zdaje egzamin system oparty o lekarza rodzinnego, dlatego powinien on byS nadal
intensywnie rozwijany. Sposób organizacji s,u:by zdrowia cz#sto nie zapewnia rzeczywistej ca,odobowej
opieki medycznej (poza wiebodzinem).
Opieka medyczna w Gminie dysponuje 278 ,ó:kami szpitalnymi w wiebodzinie w Samodzielnym
Publicznym Zak,adzie Pomocy Zdrowotnej (wraz Pogotowiem Ratunkowym) podleg,ym Starostwu
Powiatowemu i w Lubuskim O;rodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym „LORO”, podleg,ym
samorz-dowi wojewódzkiemu. System lecznictwa uzupe,niaj- niepubliczne zak,ady opieki zdrowotnej
i lekarskie gabinety prywatne, których liczba w ostatnim czasie szybko wzros,a. Warunkiem
funkcjonowania zdecydowanej wi#kszo;ci jednostek ochrony zdrowia jest zawarcie kontraktów z KasChorych.
Zbyt ma,a jest liczba zak,adów opieku czych leczniczych i piel#gniarskich oraz brak zak,adu opieki
paliatywnej. S,abo s- te: rozwini#te formy opieki stacjonarnej, takie jak: opieka dzienna, chirurgia
“jednego dnia”, hospitalizacja domowa.
Poziom finansowania opieki stomatologicznej, brak lekarzy stomatologów w szko,ach utrudnia ogranicza
dost#p do us,ug stomatologicznych.
Niezb#dne jest wspieranie przez Gmin# dzia,a umo:liwiaj-cych popraw# dost#pno;ci i jako;ci us,ug
zdrowotnych.
Programy promocyjne i profilaktyczne s- wprowadzane jedynie pod warunkiem uzyskania na ten cel
dodatkowych ;rodków finansowych. Istnieje konieczno;S obj#cia uczniów aktywn- opiek- medyczni profilaktyk- zdrowotn-.
Budowanie bezpiecze stwa zdrowotnego mieszka ców Gminy wymaga podejmowania, wspólnie
z w,adzami powiatu, dzia,a w zakresie zapobiegania i rozwi-zywania problemów uzale:nienia jak
i w zakresie rozwoju profilaktyki i promocja zdrowia.
Wspó,praca z w,adzami powiatu w zakresie stworzenia systemu rozwoju profilaktyki, usprawnienia
wczesnej diagnostyki i promocji zdrowia ma na celu:
- zmniejszenie ryzyka wyst-pienia tzw. chorób cywilizacyjnych,
- ograniczenie mo:liwo;ci wyst-pienia chorób zakaRnych,
- ograniczenie szkód zdrowotnych zwi-zanych z niew,a;ciwymi warunkami i trybem :ycia
mieszka ców.
- zwi#kszenie efektywno;ci leczenia nowotworów, cukrzycy oraz chorób uk,adu kr-:enia.
Brak jest rynku firm ubezpieczeniowych i alternatywy dla kas chorych zapewniaj-cej obni:anie kosztów
w,asnych jednostek ochrony zdrowia.

3.3. Kultura fizyczna, sport, rekreacja
Obszary, w których realizowane s- dzia,ania obejmuj-ce kultur# fizyczn-, to wychowanie fizyczne,
rekreacja i turystyka, rehabilitacja ruchowa oraz sport.
Zaplecze sportowo-rekreacyjne miasta tworzy:
- hala sportowa oddana do u:ytku w 1998 r. posiadaj-ca ona pe,no wymiarowe boisko do pi,ki r#cznej
i 400 osobow- widowni#; w kompleksie hali mieszcz- si#: si,ownia, sauna, solarium i kawiarnia; przy
hali funkcjonuj- dwa korty tenisowe;
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O;rodek Sportu i Rekreacji dysponuj-cy: stadionem z trzema boiskami pi,karskimi, bie:nilekkoatletyczn- i trybunami na 2 tys. osób oraz 2 kortami tenisowymi i asfaltowymi boiskami do pi,ki
r#cznej i koszykówki; na boisku jest ustawiona rampa dla je:d:-cych na rolkach.

Zaplecze sportowe gminy tworzy 10 boisk sportowych.
Na terenie gminy dzia,a kilkana;cie klubów sportowych. Niektóre posiadaj- ju: d,ug- tradycje, powstajjednak równie: nowe. Wiele z nich odnosi znacz-ce sukcesy nie tylko lokalne, ale równie:
ogólnokrajowe.
Mimo istnienia w Gminie sieci placówek o;wiatowych, wype,niaj-cych zadania z tego zakresu oraz ok.
10 jednostek i organizacji kultury fizycznej nadal efekty tych dzia,a s- niewielkie, bowiem poziom
sprawno;ci fizycznej spo,ecze stwa oceniany jest jako niski.
Przyczyn tego upatrywaS nale:y w niewystarczaj-cej liczbie i ograniczonym dost#pie do istniej-cych
obiektów, s,abym poziomie kadry szkoleniowej, a tak:e w niskim poziomie ;wiadomo;ci spo,ecznej,
której rezultatem jest ma,y odsetek osób uprawiaj-cych sport i rekreacj#, wreszcie w braku rozwi-za
systemowych dotycz-cych finansowania kultury fizycznej.
Promowanie zdrowego stylu :ycia i uczestnictwa w kulturze fizycznej powinno byS jednym
z wa:niejszych zada Gminy. Nale:y rozbudowaS baz#, na której opiera,by si# rozwój kultury fizycznej
i sportu. Jednym z priorytetów winno byS poszerzenie istniej-cej bazy umo:liwiaj-cej rekreacj#,
rehabilitacj# i turystyk#. Najwa:niejszym zadaniem jest budowa basenu w 0wiebodzinie.

3.4. Kultura
W Gminie wiebodzin dzia,aj- cztery biblioteki obejmuj-ce Miejsk- Bibliotek# Publiczn- wraz
z dwiema filiami miejskimi, bibliotek# w Zespole Szkó, Zawodowych dzia,aj-c- jako Biblioteka
Szkolno-Publiczna i oraz bibliotek# funkcjonuj-c- w budynku Spó,dzielni Mieszkaniowej posiadaj-cdwie wiejskie filie (Jordanowo, Rzeczyca).
SieS biblioteczn- gminy uzupe,nia Biblioteka Pedagogiczna mieszcz-ca si# na ul. 0aków. Jest to filia
biblioteki Pedagogicznej z Zielonej Góry. 4-cznie biblioteki licz- ok. 100 tys. woluminów, w tym ponad 17 tys. na wsi.
W wiebodzinie dzia,a,a wiebodzi ski Dom Kultury, którego g,ównym zadaniem jest prowadzenie
dzia,alno;ci kulturowo- wychowawczej obejmuj-cej ró:norodne imprezy, kursy oraz funkcjonowanie
o;miu sekcji. Oprócz sekcji dzia,a tak:e: Galeria ‘’Inspiracje’’ organizuj-ca wystawy, spotkania klubowe,
okoliczno;ciowe, koncerty muzyczne, wiebodzi ska Scena Rockowa, na której dzia,aj- zespo,y
amatorskie i pó,profesionalne oraz Centrum Komputerowe prowadz-ce zaj#cia internetowe oraz kursy
komputerowe. Pozosta,e formy dzia,alno;ci DK obejmuj- imprezy artystyczne i rozrywkowe takie jak:
Festiwal Folkloru, 0akinada Szkó, Podstawowych, Dni wiebodzina i inne.
W wiebodzinie funkcjonuje Muzeum Regionalne, którego siedzib- jest renesansowo-neogotycki ratusz.
Zbiory w,asne Muzeum obejmuj- ok. 4500 pozycji z dziedziny przyrody, historii, sztuki, numizmatyki,
techniki, etnografii oraz militaria.
Najcenniejsze kolekcje stanowi kolekcja lokalnej rzeRby gotyckiej i manierystycznej, kolekcja kartografii
Dolnego l-ska, zbiory numizmatyczne, lokalne malarstwo przedwojenne, regionalne zbiory
przyrodnicze i archeologiczne oraz twórczo;S artystyczna miejscowego ;rodowiska plastycznego.
Oferta muzeum obejmuje ekspozycje sta,e i czasowe oraz imprezy cykliczne. Muzeum prowadzi
sprzeda: wydawnictw regionalnych i wybranych wydawnictwa ogólnopolskich.
Wi#kszo;S placówek kulturalnych koncentruje si# w wiebodzinie, brak jest oferty na obszarach
wiejskich. Panuje powszechne odczucie, :e w okresie ostatnich lat zmala, poziom uczestnictwa

TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz Zielona Góra ul. Ptasia 2a tel/fax 068 326 77 83 e-mail biuro@tekon.com.pl

Strategia zrównowa onego rozwoju miasta i gminy wiebodzin

strona 15

spo,eczno;ci gminy w :yciu kulturalnym. Nale:y tu wzi-S pod uwag# fakt, :e zmieni, si# model
uczestnictwa w kulturze.
Jedynym o;rodkiem kszta,cenia artystycznego w Gminie jest szko,a muzyczna I stopnia w wiebodzinie.
Priorytetem w dziedzinie kultury powinno byS z jednej strony wykorzystanie potencja,u kulturalnego
Gminy dla jej promocji na zewn-trz, a z drugiej wzmocnienie istniej-cych i pobudzanie nowych potrzeb
kulturalnych w;ród jego mieszka ców.

3.5. Tradycje i Frodowisko kulturowe
wiebodzin jest jednym z najstarszych miast Ziemi Lubuskiej. Miasto le:y w miejscu, gdzie prowadzi,
wa:ny szlak komunikacyjny z Pomorza na l-sk i krzy:owa, si# z drugim wiod-cym z 4u:yc do
Wielkopolski. W;ród bagien, na niewielkim wzniesieniu by, gród s,owia ski. Z roku 1251 pochodzi
pierwszy zniemczony zapis Schwibussen, podobnie w roku 1302 - Swebosin i w roku 1329 - Swibosin.
Dzisiejsza mi#dzynarodowa droga zachód - wschód swoim pocz-tkiem si#ga tak:e 13 wieku: powsta,a
z traktu handlowego Frankfurt nad Odr- - Pozna przez Torzym - wiebodzin. Przebieg i rozwój tych
szlaków wskazuje, :e wiebodzin ju: w 13 stuleciu by, wa:nym w#z,em drogowym. Korzystne skutki
gospodarcze z tego faktu nie wymagaj- dodatkowych komentarzy. Podkre;liS trzeba tak:e to, :e
wszystkie wymienione szlaki schodzi,y si# w Poznaniu. Dowodzi to bezsprzecznie o ,-czno;ci
wiebodzina i okolic z Wielkopolsk-.
Najcenniejszym zespo,em urbanistyczno-architektonicznym jest wiebodzin, zachowany bez wi#kszych
ubytków w starej zabudowie. Miasto posiada warto;ciowe zabytki u:yteczno;ci publicznej (ko;cio,y,
ratusz, zamek, mury obronne) i mieszkalnej. Klas# ogólnopolsk- reprezentuje równie: zespó,
poklasztorny w Go;cikowie, pod wzgl#dem architektury i wyposa:enia wn#trz. Na terenie Gminy
znajduje si# ponadto 14 ko;cio,ów, w tym 3 powsta,e w XVI w. (przebudowane w latach póRniejszych),
2 w XVIII w. a 9 w XIX i XX w. Spo;ród 13 budowli podworskich pa,ac w Wilkowie z 1550 roku jest
architektonicznie najciekawszym. Pa,ace w Lubieniecku i Rakowie, powsta,e w XVIII wieku prezentujformy z okresu przebudowy dokonanej w 2 po,owie XIX w. Pozosta,ych 10 obiektów powsta,o w XIX
i XX stuleciu. Z 17 zespo,ów folwarcznych z zabudow- z XIX w. (poza jednym z XVIII-XIX w.) pewne
walory architektoniczne posiadaj- folwarki w: Borowie, Chociulach, Lubienicku, Lubogórze, Kupieninie
i Rakowie.
Na 7 parków istniej-cych w gminie dobrze utrzymane s- w: wiebodzinie, Go;cikowie, Lubinicku,
Chociulach i Rakowie. Zabudowa mieszkalna pochodzi z II po,owy XIX w. i I Swierci XX w. Pewne
warto;ci kulturowe posiada zabudowa Grodziszcza, Jordanowa, K#pska i Kupienina.
W rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajduje si# 9 zabytkowych uk,adów
urbanistycznych w wiebodzinie i ok. 120 zabytkowych budynków oraz 13 obiektów po,o:onych na
terenie gminy.
Do najbardziej charakterystycznych form decyduj-cych o charakterze krajobrazu kulturowego Gminy
nale:-:
- ko;ció,, klasztor i zabudowania podworskie w Go;cikowie,
- uk,ad urbanistyczny obszaru d. miasta ;redniowiecznego z zamkiem i parkiem miejskim
w wiebodzinie,
- ratusz, mury i baszty obronne w wiebodzinie.

3.6. Bezpiecze%stwo publiczne
Gmina i ca,y powiat ;wiebodzi ski wraz z powiatem sul#ci skim nale:- do najbardziej bezpiecznych
rejonów województwa zielonogórskiego.
Zagro:enie przest#pczo;ci- w Gminie wiebodzin nie odbiega od tendencji ogólnokrajowych. Du:y
wp,yw posiada po,o:enie wiebodzina na skrzy:owaniu dróg. W 1998 r. mia,o miejsce 1239 przypadków
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przest#pstw, z tego wi#kszo;S stanowi,y przest#pstwa kryminalne.
W;ród przest#pstw dominujkradzie:e samochodów, w,amania do samochodów, w,amania do obiektów handlowych-kradzie:
produktów spo:ywczych(najcz#;ciej dokonywane przez mieszka ców gminy), kradzie: sprz#tu RTV
(najcz#;ciej dokonywane przez zorganizowane grupy przest#pcze dzia,aj-ce na szerszym terytorium ni:
gmina wiebodzin).W okresie letnim bardzo nasilaj- si# kradzie:e rowerów.
Kolejnym istotnym obszarem zagro:e bezpiecze stwa jest zagro:enie po:arowe. Wyst#puje ono
zw,aszcza na terenach zurbanizowanych z wyeksploatowan- substancj- komunaln- i w lasach. Mo:liwe
s- równie: zagro:enia bezpiecze stwa ska:eniami oraz kl#skami :ywio,owymi.
Cz#stym obszarem zagro:e s- tak:e ulice i drogi. Poprawa bezpiecze stwa na drogach jest mo:liwa
poprzez:
- bie:-ce naprawy o;wietlenia dróg i ulic,
- popraw# stanu technicznego dróg (remonty, modernizacje),
- popraw# oznakowania dróg.
Wa:nym dzia,aniem Gminy jest edukacja dzieci i m,odzie:y szkolnej poprzez wprowadzenie w szko,ach
podstawowych i gimnazjach zaj#S w zakresie zagro:e bezpiecze stwa i sposobów przeciwdzia,ania.
Poprawa bezpiecze stwa sanitarnego-epidemiologicznego wymaga poprawy poziomu o;wiaty
zdrowotnej oraz kompleksowego rozwi-zania problemu odpadów specjalnych oraz odpadów
problemowych, (niebezpiecznych) a w szczególno;ci:
-

stworzenia i realizacji programu zabezpieczenia i utylizacji odpadów specjalnych (baterie,
jarzeniówki, przeterminowane leki i in.).
stworzenia i realizacji programu zabezpieczenia i utylizacji odpadów medycznych.

Niezb#dne jest przygotowanie pakietu dzia,a , w systemie dzia,a antykryzysowych, na rzecz zwalczania
przest#pczo;ci lokalnej, poprawy bezpiecze stwa na drogach, udro:nienia komunikacji spo,ecznej,
zwi#kszenia skuteczno;ci s,u:b. Uwag# zwraca propozycja idei „Partnerstwo dla bezpiecze stwa” jako
istotnego czynnika poprawy bezpiecze stwa publicznego.
Wa:nym elementem systemu bezpiecze stwa b#dzie zintegrowany system ratownictwa medycznego,
który b#dzie si# sk,ada, ze szpitala z oddzia,em ratowniczym, transportu medycznego
(karetki „R” i „W”) z udzia,em Komendy Powiatowej Policji , Inspekcji Sanitarnej i Stra:y Po:arnej.

3.7. Polityka spo)eczna
Pomoc spo3eczna
Zmiany spowodowane transformacj- ustrojow- w Polsce sprawi,y, :e polityka spo,eczna stan#,a przed
starymi (alkoholizm, brak wykszta,cenia, agresja jako jedyny wzór rozwi-zywania konfliktów,
niezaradno;S :yciowa, niech#S do pracy, uzale:nienie od pomocy socjalnej pa stwa), jak i nowymi
kwestiami spo,ecznymi (bezrobocie, :ebractwo, ubóstwo, narkomania i wykluczenie spo,eczne).
Pokonywanie tego typu zagro:e winno staS si# celem polityki spo,ecznej, a szczególnie jej instrumentu,
pomocy spo,ecznej.
W Gminie wiebodzin funkcjonuje O;rodek Pomocy Spo,ecznej, który jest jednostk- bud:etowrealizuj-c- zadania w,asne i zlecone przez administracj# rz-dow- w zakresie pomocy spo,ecznej.
Przy O;rodku Pomocy Spo,ecznej dzia,aj-;
- Dzienny Dom Pomocy Spo,ecznej dla osób starszych i samotnych (60 miejsc),
rodowiskowy Dom Samopomocy dla dzieci z upo;ledzeniem umys,owym, obs,uguj-ca nie tylko
dzieci ale równie: osoby po osiemnastym roku :ycia ( 20 miejsc).
O;rodek Pomocy Spo,ecznej realizuje swoje zadania ustawowe przy wspó,pracy z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, wiebodzi skim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepe,nosprawnym
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Centrum Uzale:nie w wiebodzinie oraz Ko;cio,em Katolickim.
Poza tymi instytucjami w sferze pomocy i polityki spo,ecznej w Gminie dzia,a kilkana;cie organizacji
pozarz-dowych, obejmuj-cych swoj- aktywno;ci- ca,y powiat. Podobn- dzia,alno;S prowadzi równie:
Ko;ció, katolicki . Wszystkie instytucje staraj- si# zaspokajaS potrzeby konkretnych grup spo,ecznych.
Dzia,aj- w oparciu o ;rodki w,asne, sk,adki spo,ecze stwa oraz dotacje udzielane przez instytucje i
organy w,adzy rz-dowej i samorz-dowej.
G,ówny jednak ci#:ar ;wiadcze pieni#:nych i rzeczowych wobec osób potrzebuj-cych pomocy
spoczywa na samorz-dzie gminnym. Stopie zaspokojenia potrzeb gminy jest oceniany na poziomie ok.
60-75%. Brak wystarczaj-cego finansowania mo:e prowadzi do niepe,nej realizacji zada z zakresu
polityki spo,ecznej. Coraz trudniej jest Gminie wygospodarowaS ten cel w,asne ;rodki. Oznacza to
marginalizacj# spo,eczn- ludzi, którzy nie b#d- mogli uzyskaS pomocy.
Najwa:niejszymi przyczynami korzystania z pomocy s- ubóstwo i bezrobocie, w drugim rz#dzie
choroby, niepe,nosprawno;S i bezradno;S. Ubóstwo bardziej widoczne jest na terenach wiejskich
(szczególnie na terenach tzw. popegeerowskich) ni: w mie;cie. Zwi-zane jest to zarówno z aktywno;cizawodow- mieszka ców miasta. Obszary najwy:szego bezrobocia charakteryzuj- si# jednocze;nie
najwy:szym odsetkiem osób korzystaj-cych z pomocy spo,ecznej.
Bardzo wa:na jest pomoc rodzinie w wype,nianiu funkcji wychowawczej poprzez programy wspieraj-ce,
poradnictwo i system szkole . Efektem dzia,a b#dzie mniejsza liczba rodzin niewydolnych
wychowawczo z problemami spo,ecznymi, poprawa umiej#tno;ci samodzielnego radzenia sobie
w trudnych sytuacjach :yciowych oraz ograniczenie problemów wychowawczych. Konieczne jest
w zakresie pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo wspó,dzia,anie z Powiatowym O;rodkiem
Pomocy Rodzinie.
Osoby korzystaj-ce z opieki spo,ecznej mo:na podzieliS na dwie grupy:
- grupa osób w wieku 25-50 lat osoby bezrobotne bez prawa do zasi,ku dla bezrobotnych, bez
mo:liwo;ci zatrudnienia w miejscu zamieszkania, inwalidzi, matki w okresie ochrony
macierzy stwa, rodziny wielodzietne korzystaj-ce z pomocy finansowej finansowanej z bud:etu
pa stwa;
- grupa osób w wieku 60-70 lat cz#sto samotnych, utrzymuj-cych si# z niskich ;wiadcze
emertytalno-rentowych korzystaj-cych z pomocy rzeczowej (zakup opa,u, sfinansowanie kosztów
leczenia itp.) finansowanej z bud:etu gminy.
Niepe3nosprawno4A
Podanie pe,nej liczby osób niepe,nosprawnych zamieszkuj-cych Gmin# wiebodzin nie jest mo:liwe ze
wzgl#du na brak szczegó,owych statystyk w tym zakresie.

3.8. Edukacja
W wyniku ogólnokrajowej reformy system o;wiaty i wychowania w Gminie wiebodzin uleg,
zasadniczym zamianom z dniem 1.09.1999 r. Zmianom uleg,a zarówno struktura szkolnictwa jak
i profile kszta,cenia.
System o;wiatowy tworz- szko,y i placówki szkolno-wychowawcze zlokalizowane
w wi#kszo;ci wiebodzinie:
- 8 przedszkoli, w tym 1 przedszkole na terenie wiejskim (Jordanowo),
- 10 Publicznych Szkó, Podstawowych, w tym 5 szkó, na terenach wiejskich,
- 2 Gimnazja,
- jedna Podstawowa Szko,a Spo,eczna,
- Zespó, Szkó, Ogólnokszta,c-cych,
- Zespó, Szkó, Technicznych,
- Zespó, Szkó, Zawodowych,
- Zespó, Szkó, Specjalnych,
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Specjalny O;rodek Szkolno-Wychowawczy,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Dost#p do edukacji podstawowej, zw,aszcza do przedszkoli w Gminie jest zró:nicowany. Reforma
systemu edukacji spowodowa,a zmiany w rozmieszczeniu szkó, podstawowych. Ci#:ar utrzymania szkó,
podstawowych i gimnazjów spoczywa na gminie. Likwidacji uleg,y ma,ych szko,y, co stanowi du:e
utrudnienie w dost#pie do edukacji. Szko,y gimnazjalne winny zapewniaS wysok- jako;S kszta,cenia oraz
powszechn- dost#pno;S do niego. Trudno;ci wynikaj-ce z oddalenia szkó, od miejsca zamieszkania
uczniów w istotny utrudniaj- dost#p do edukacji.
Reforma wprowadzi,a radykalne zmiany w zatrudnieniu nauczycieli. Z jednej strony wzrós, udzia,
nauczycieli bez pensum dydaktycznego, z drugiej strony istnieje du:e zapotrzebowanie na nauczycieli
j#zyków obcych i informatyki.
Prognozy w odniesieniu do szkó, podstawowych zak,adaj- zachowanie stanu obecnego. Gimnazja sta,y
si# kluczowym elementem systemu edukacji. Jako;S kszta,cenia oraz nadanie uczniom w,a;ciwej
orientacji :yciowej i zawodowej to najwa:niejsze zadanie gimnazjów. rednie szko,y zawodowe
w wiebodzinie kszta,c- w zawodach, na które nie zawsze jest zapotrzebowanie.
W prognozie kierunków rozwoju o;wiaty wa:ne miejsce przypada kszta,ceniu, dokszta,caniu
i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli. Od ich kwalifikacji i otwarto;ci na zachodz-ce zmiany zale:y
jako;S kszta,cenia. Dlatego te: kierunki uzupe,niaj-cej edukacji nauczycieli powinny uwzgl#dniaS
wszelkie aspekty przemian cywilizacyjnych.
Szczególnej uwagi wymagaj- obszary dotychczas zaniedbane, w tym kszta,cenie i dokszta,canie
doros,ych zwi-zane ze zmian- zawodu. Bardzo wa:ne jest stworzenie mo:liwo;ci kszta,cenia
i dokszta,cania osobom zamieszka,ym na terenach wiejskich, w szczególno;ci popegerowskim.
Równie wa:nym obszarem rozwa:a i decyzji strategicznych jest wysoka jako;S kszta,cenia i równy
dost#p do edukacji, jak równie: uruchomienie w przysz,o;ci wy:szej szko,y biznesu.
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4. KOMUNIKACJA, TELEKOMUNIKACJA
4.1. Komunikacja, transport publiczny
Motoryzacja
Charakterystyczny dla rozwoju motoryzacji indywidualnej wskaRnik, liczba zarejestrowanych
samochodów na 1000 mieszka ców3 wynios,a na koniec 1999 r. 214 pojazdów osobowych i 32 ci#:arowych, podczas gdy w województwie lubuskim wynosi,a 236 pojazdów samochodowych i 39
ci#:arowych. Wydaje si# to ;wiadczyS o ma,ej aktywno;ci transportowej w Gminie.
Komunikacja zbiorowa
Komunikacja zbiorowa w zakresie ruchu osobowego jest obs,ugiwana jest przez Pa stwowe
Przedsi#biorstwo Komunikacji Samochodowej w Zielonej Górze, które pokrywa swoj- sieci- ca,- gmin#.
Wi#kszo;S miejscowo;ci posiada co najmniej jeden przystanek autobusowy. Podstawowe kierunki
komunikacji PKS to Zielona Góra – Gorzów Wlkp. przez wiebodzin dla ruchu dalekobie:nego
i ;redniodystansowego oraz wiebodzin – miejscowo;ci na terenie gminy i gmin s-siednich dla ruchu
lokalnego.
Drogi ko3owe
D,ugo;S dróg gminnych wynosi 129 km, w tym 50 km stanowi- drogi o nawierzchni twardej oraz drogi
o nawierzchni nieulepszonej. W granicach administracyjnych wiebodzina znajduje si# 17 km dróg,
z tego 13 km stanowi- drogi o nawierzchni twardej.
WskaRnik g#sto;ci dróg mierzony d,ugo;ci- dróg w kilometrach na 100 km2 powierzchni wynosi
w Gminie 56,4 km, w województwie za; ;rednio 43,6 km na 100 km2.
Drogi gminne spe,niaj- rol# uzupe,niaj-c- lub gospodarcz- poprzez dodatkowe i uproszczone po,-czenie
miejscowo;ci.
SieS dróg gminnych rozlokowana jest równomiernie na terenie ca,ej Gminy. Spe,niaj- rol# zbiorczorozprowadzaj-c- i dojazdow-, obs,uguj-c g,ównie funkcje wewn#trzne Gminy oraz powi-zania
mi#dzygminne. Stanowi- one powi-zania poszczególnych jednostek osadniczych mi#dzy sob- oraz
powi-zania z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi.
Stan dróg gminnych wygl-da nie najlepiej. Drogi o nawierzchni twardej stanowi- zaledwie 38,8 %
ogólnej d,ugo;ci dróg gminnych. Parametry dróg gminnych w wi#kszo;ci odbiegaj- od wymaga
normatywnych klasy V, stan ich utrzymania jest dalece nie zadawalaj-cy. W stanie aktualnym
charakteryzuj- si# ma,o p,ynnym przebiegiem sytuacyjnym, szeroko;ci- jezdni w granicach 2,5-3,5 m
szeroko;ci- korony 4,0-7,0 m. Wi#kszo;S s- to drogi gruntowe, miejscami trudno przejezdne, zw,aszcza
po wyst-pieniu intensywnych opadów.
Cz#;S dróg utwardzona jest nawierzchni- w postaci kostki brukowej (zw,aszcza na terenach
zabudowanych), cz#;S posiada nawierzchni# bitumiczn- o stosunkowo dobrym stanie utrzymania.
Remonty dróg wykonywane s- w ma,ym zakresie, w zale:no;ci od potrzeb. Nowych inwestycji
drogowych w ostatnich latach nie realizowano.
Stan utrzymania poboczy dróg w 80% z,y. Oznakowanie znakami drogowymi w ma,ym zakresie, znaków
na jezdni brak. Parkingów przy drogach gminnych brak. Nie wykonywano pomiarów nat#:enia ruchu,
przyj-S jednak mo:na, na podstawie obserwacji i analizy :e wielko;S ruchu na tej sieci dróg nie
przekracza kilkunastu pojazdów umownych na dob#.
W 1999 r. nak,ady na utrzymanie dróg gminnych wynios,y 227,3 tys. z,. Podstawowym problemem
drogownictwa w Gminie jest z,y stan eksploatacyjny nawierzchni drogowych oraz wieloletnie
zaniedbania w zakresie modernizacji ci-gów drogowych.
3

Dane dla powiatu ;wiebodzi skiego
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Dla wszystkich dróg gminnych nale:y zaplanowaS wykonanie prac modernizacyjnych i konserwacyjnych
w zakresie modernizacji nawierzchni (poprzez po,o:enie nawierzchni bitumicznej), poboczy oraz
infrastruktury towarzysz-cej. Z bie:-cego utrzymania pilne do wykonania s- prace zwi-zane z
odwodnieniem, profilowaniem poboczy, uzupe,nieniem ubytków nawierzchni, oczyszczeniem rowów
przydro:nych, wycinka drzew i krzewów ograniczaj-cych widoczno;S.
Ograniczaj-c si# do najwa:niejszych, z transportowego punktu widzenia, dróg krajowych
i wojewódzkich, stwierdziS mo:na, :e uk,ad tych dróg w relacjach równole:nikowych i po,udnikowych
jest bardzo korzystny.
Przez Gmin# przebiegaj- drogi mi#dzynarodowe obejmuj-ce:
-

droga krajowa nr 2 (oznaczenie mi#dzynarodowe E – 30) relacji (Berlin) – wiecko – Pozna –
Warszawa – Terespol – (Mi sk), d,ugo;S odcinka na terenie gminy 19 km; droga w parametrach III
klasy technicznej o szeroko;ci nawierzchni bitumicznej 11m w tym utwardzone pobocza 2 2m na
ca,ej d,ugo;ci z wyj-tkiem przej;cia przez Wilkowo (szeroko;S 9m), przystosowana do przyj#cia
obci-:e 10 ton na o; (norma UE 11,5 t/o;); nat#:enie ruchu w okolicach wiebodzina wynosi oko,o
13 tys. pojazdów na dob#;

-

droga krajowa nr 3 (oznaczenie mi#dzynarodowe E – 65) relacji Szczecin – Zielona Góra –
Legnica – Bolków – Lubawka (Praha), d,ugo;S odcinka na terenie gminy 31km; droga
w parametrach III klasy technicznej o szeroko;ci 11m w tym utwardzone pobocza 2*2m
z wyj-tkiem 2 km odcinka przed wiebodzinem (z kierunku po,udniowego), 2 km w okolicach
Jordanowa oraz w przejeRdzie przez Rosin, przystosowana do przej#cia obci-:enia 10 ton/os.;
nat#:enie ruchu w okolicach wiebodzina wynosi ok. 12 tys. pojazdów na dob#; w strukturze ruchu
notuje si# znaczny udzia, samochodów ci#:arowych.

Administrowaniem dróg nr 2 i nr 3 zajmuje si# w imieniu Dyrektora Generalnego Dróg Publicznych,
Oddzia, Po,udniowo – Zachodni GDDP we Wroc,awiu – Biuro w Zielonej Górze.
Dla Gminy istotne znaczenie przedstawia droga nr 3, gdy: ,-czy wiebodzin z miejscowo;ciami
Go;cikowo, Jordanowo, Rusinów, Gli sk, Rudgerzowice i Rosin, ponadto w kierunku pó,nocnym
stanowi dojazd do s-siedniej gminy Mi#dzyrzecz i dalej do Gorzowa i Szczecina, natomiast w kierunku
po,udniowym zapewnia korzystny dojazd do Sulechowa i Zielonej Góry.
Transport kolejowy
Przez teren i gminy przebiegaj- nast#puj-ce linie kolejowe:
- magistrala E – 20 Warszawa Zachodnia - Kunowice (granica pa%stwa) – Berlin, dwutorowa,
zelektryfikowana, przebiega na terenie gminy na d,ugo;ci 15 km, zosta)a zaliczona do systemu UE
jako magistrala oznaczona AGC (waHna); szlak torowy na terenie gminy zosta, przebudowany i
dostosowany do rozwijania pr#dko;ci do 160km/godz.; ruch pasa:erski to 12 par poci-gów
dalekobie:nych na dob#;
- linia kolejowa jednotorowa, oznaczona jako nr 384 normalnotorowa relacji wiebodzin – Sulechów,
na terenie gminy na d,ugo;ci 7 km, od 1 lipca 1999 r. jest nieczynna dla ruchu pasa:erskiego,
przewiduje si# pozostawiS dla ruchu towarowego. Linia ta by,a wykorzystywana przez wytwórnie
mas bitumicznych przez elewatory zbo:owe; z,y stan torów (wypadki wykolejenia poci-gów);
- linia kolejowa jednotorowa, oznaczona jako nr 375 normalnotorowa, relacji Mi#dzyrzecz – 4agów –
Toporów, nieczynna od paRdziernika 1994 r.; zamkni#cie linii nast-pi,o ze wzgl#du na z,y stan torów
oraz brak zainteresowania przewoRnika oraz pasa:erów; po wykonaniu napraw oraz zg,oszeniu
potrzeb przewozowych istnieje mo:liwo;S w,-czenia do eksploatacji.
Linie kolejowe podlegaj- Zachodniej DOKP w Poznaniu. Linia kolejowa E - 20 zosta,a zakwalifikowana
do pierwszorz#dowych i jest aktualnie modernizowana.
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Istnieje mo:liwo;S uruchamiania nieczynnych linii kolejowych w ramach przedsi#wzi#S publicznoprywatnych.

4.2. Telekomunikacja i us)ugi pocztowe
D;czno4A przewodowa
Poziom rozwoju telekomunikacji w Gminie jest stosunkowo zadowalaj-cy. Na telefoniczn- sieS sk,adajsi#: automatyczne centrale telefoniczne wraz z towarzysz-c- sieci- miejscow- i przy,-czami, do których
przy,-czonych by,o na 31.12. 1999 r. 7 100 abonentów telefonicznych4, co daje g#sto;S 229 abonentów
telefonicznych na 1000 mieszka ców. WskaRnik kszta,tuje si# na poziomie wskaRnika województwa
lubuskiego.
W Gminie dzia,a 6 placówek pocztowych i placówek us,ug telekomunikacyjnych. Na 1 punkt pocztowy
przypada ;rednio 1 900 mieszka ców (;rednia województwa 2 500, ;rednia krajowa 4933). Wi#kszo;S
placówek jest zlokalizowana w wiebodzinie.
Abonenci korzystaj-cy z publicznych aparatów telefonicznych zainstalowanych na terenie miasta i gminy
wiebodzin, maj- mo:liwo;S po,-cze w ruchu automatycznym ze wszystkimi abonentami w kraju i za
granic-.
SieS telefoniczna w gminie jak i w ca,ym województwie lubuskim jest sieci- analogow-, tak
w przedmiocie centralowym (komutacyjnym) jak i w przedmiocie liniowym (transportu informacji).
Stan techniczny sieci oceniS nale:y jako dobry, napowietrzne linie telefoniczne s- w wi#kszo;ci
okablowane, co zwi#ksza niezawodno;S oraz zapewnia wy:sze parametry techniczne.
Istniej-ca infrastruktura telekomunikacyjna nie zapewnia telefonicznej ,-czno;ci na terenie gminy
w zakresie podstawowym, gdy: s- osady i przysió,ki, gdzie nie na :adnej stacji telefonicznej ani telefonu
publicznego.
W najbli:szej perspektywie powinno nast-piS unowocze;nienie systemu ,-czno;ci przewodowej
poprzez:
- wymian# istniej-cych central telefonicznych analogowych na nowoczesne w systemie cyfrowym,
- budow# cyfrowych cz,onów centralowych ( modu,ów abonenckich) w kilku miejscowo;ciach gminy,
- budow# optotelekomunikacyjnych linii z systemami transmisji cyfrowej mi#dzy centralami
a cz,onami centralowymi,
- zwi#kszenie wskaRnika g#sto;ci abonentów telefonicznych poprzez instalacj# kolejnych stacji
telefonicznych,
- instalacj# wi#kszej ilo;ci telefonicznych aparatów publicznych.
W dalszej perspektywie, w zwi-zku z planowanym perspektywicznym rozwojem gminy, konieczna jest
znaczna rozbudowa sieci telefonicznej miejscowej oraz instalacja urz-dze komutacyjnych jak i budowa
linii optotelekomunikacyjnych w rejonach o przewidywanym rozwoju.
StwierdziS nale:y :e mimo do;S wysokiego wskaRnika ilo;ci abonentów na 1000 mieszka ców jest to
standard daleki do standardów Unii Europejskiej. Parametry infrastruktury telekomunikacyjnej muszspe,niaS warunki techniczne Unii Europejskiej oraz zapewniaS warunek kompatybilno;ci systemów
,-czno;ci.
Wydaje si#, :e szans- na popraw# dost#pno;ci telekomunikacyjnej jest wej;cie na rynek us,ug
telekomunikacyjnych konkurencyjnych w stosunku do T.P. S.A. podmiotów zajmuj-cych si# rozbudowi eksploatacj- systemów i urz-dze telekomunikacyjnych.
Telefonia stacjonarna wymaga modernizacji cyfrowej i rozbudowy sieci mi#dzymiastowych, a tak:e
budowy nowoczesnych w#z,ów telekomunikacyjnych.

4

dotyczy standardowych ,-czy g,ównych
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D;czno4A bezprzewodowa
Na terenie gminy zainstalowane s- stacje bazowe telefonii komórkowej wszystkich operatorów telefonii
komórkowej. Mo:liwe jest nawi-zanie ,-czno;ci wykorzystuj-c komórkowe sieci telefoniczne „ERA” –
GSM, „Plus” – GSM oraz PTK „Centertel”.
Ze wzgl#du na ukszta,towanie terenu mo:liwe jest wyst#powanie miejsc, z których nawi-zanie ,-czno;ci
przy wykorzystaniu telefonów komórkowych mo:e byS utrudnione, lecz s- to miejsca nieliczne.
W najbli:szych latach przewidywany jest dalszy rozwój sieci telefonii komórkowych.
Na terenie gminy istnieje mo:liwo;S korzystania z sieci przywo,awczej “ POLPAGER”, która poprzez
wykorzystanie radiowych nadajników UKF obejmuje swoim zasi#giem prawie ca,y kraj.
Inne mo:liwo;ci nawi-zania ,-czno;ci drog- radiow- to sieS radiotelefoniczna u:ytku publicznego
w pa;mie 160 MHz, której operatorem jest Telekomunikacja Polska S.A.
Na terenie gminy istniej- równie: systemy radiotelefonicznej ,-czno;ci niepubliczne mi#dzy in. MSWiA,
Administracji Lasów Pa stwowych, Kolei Pa stwowych i inne).
Na terenie gminy istnieje mo:liwo;S odbierania programów radiowych i telewizyjnych emitowanych
przez Radiowo -Telewizyjne Centrum Nadawczym w Jemio,owie (woj. lubuskie) Radiowo-Telewizyjne
Centrum Nadawcze na nie:nych Kot,ach (woj. dolno;l-skie).
Poziomy sygna,ów u:ytecznych nadawanych z wymienionych stacji nadawczych odpowiadajminimalnym poziomom, niezb#dnym dla zapewnienia prawid,owego odbioru programów
radiofonicznych i telewizyjnych.

TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz Zielona Góra ul. Ptasia 2a tel/fax 068 326 77 83 e-mail biuro@tekon.com.pl

Strategia zrównowa onego rozwoju miasta i gminy wiebodzin

strona 23

5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
5.1. Gospodarka odpadami
Gmina wiebodzin posiada uregulowan- gospodark# odpadami sta,ymi. Nieczysto;ci sta,e sgromadzone zarówno przez mieszka ców jak i jednostki us,ugowo-przemys,owe w typowych
pojemnikach, usytuowanych w mie;cie jak i w niektórych wsiach przy poszczególnych posesjach.
Wywozem nieczysto;ci sta,ych z terenu miasta jak i z wi#kszo;ci wsi zajmuje si# przedsi#biorstwo TEW
– Gospodarowanie Odpadami Sp. z.o.o. z siedzib- w wiebodzinie. TEW nie odbiera odpadów sta,ych
z Koloni Go;cikowo, Go;cikowa, Jordanowa, Nowego Dworku, K#pska i Podlesia. Wywozem
nieczysto;ci sta,ych z tych miejscowo;ci zajmuj- si# specjalistyczne przedsi#biorstwa z s-siednich gmin
tj. gminy Mi#dzyrzecz i Sulechów.
Odpady sta,e s- wywo:one i sk,adowane na sk,adowisku w rejonie wsi Jeziory. Do ko ca 1999 r. odpady
sk,adowano na wysypisku w Grodziszczu, planowana jest rekultywacja terenu w kierunku le;nym.
Sk,adowisko w Jeziorach jest eksploatowane od 15 marca 2000 r. przez Zak,ad Wodoci-gów, Kanalizacji
i Us,ug Komunalnych Sp. z o.o. w wiebodzinie. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano
wszystkie niezb#dne budynki i obiekty zaplecza techniczno – socjalnego oraz dwie kwatery sk,adowania
o ,-cznej pojemno;ci 128,5 tys. m3. Przy za,o:eniu zamkni#cia sk,adowiska w Kosieczynie Gmina
Zb-szynek, do ko ca 2001 r., rozpocz#ciu wdra:ania systemu gospodarowania odpadami oraz dowozie
odpadów z ca,ego powiatu, pojemno;S kwater powinna wystarczyS do ko ca 2010 roku.
Opracowany przez Gmin# w roku 2000 „Program gospodarki odpadami dla Powiatu wiebodzin”
przewiduje:
- wdro:enie selektywnej zbiórki makulatury, st,uczki szklanej, tworzyw sztucznych i odpadów
zielonych w wiebodzinie, Zb-szynku i w 4agowie;
- wdro:enie selektywnej zbiórki st,uczki szklanej i tworzyw sztucznych we wszystkich
miejscowo;ciach gminnych;
- wdro:enie zbiórki bioodpadów w wybranych dzielnicach wiebodzina;
- budow# sortowni i kompostowni odpadów zielonych i bioodpadów na sk,adowisku w Jeziorach;
- zbiórk# odpadów wielkogabarytowych;
- zbiórk# i gromadzenie odpadów budowlanych;
- wprowadzenie systemu gromadzenie i wywozu
odpadów niebezpiecznych pochodzenia
komunalnego.
Przewiduje si#, :e wysypisko w rejonie wsi Jeziory b#dzie posiada,o ,-czn- powierzchni# 16,2 ha, w tym
9,82 ha powierzchni sk,adowania (4 kwatery i kompostownia z sortowni-). Kolejny etap budowy
obejmuje budow# 2 kwatery wraz z kompostowni- i sortowni-. Obecnie trwaj- prace projektowe.
Ponadto w bezpo;rednim s-siedztwie nowego wysypiska zarezerwowano teren o ,-cznej powierzchni
35,56 ha przeznaczony na budow# kolejnego wysypisku odpadów sta,ych.
Gmina wiebodzin jak i pozosta,e gminy powiatu nie prowadzi si# selektywnej zbiórki odpadów za;
odpady nie s- poddawane powtórnemu u:yciu.
Szczególnego nadzoru wymagaj- odpady z,o:one w mogilnikach, o których brak jest pe,nej informacji.
Gospodarka odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi (m.in. medycznymi i weterynaryjnymi),
wymaga podj#cia zdecydowanych dzia,a .
Konieczne jest opracowanie kompleksowego systemu zarz-dzania gospodark- odpadami
.
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5.2. Zaopatrzenie w wodE i gospodarka Fciekami
Gmina posiada zasoby wód podziemnych i powierzchniowych wystarczaj-ce na pokrycie potrzeb.
Problem zaopatrzenia ludno;ci w wod# o odpowiednich parametrach jako;ciowych dotyczy zw,aszcza
obszarów wiejskich. Konieczne jest uporz-dkowanie stanu wodoci-gów na terenach wiejskich, zw,aszcza
wodoci-gów by,ych pa stwowych gospodarstw rolnych. Ochrona zasobów wodnych wymaga
wyznaczenia stref ochronnych wód podziemnych i prowadzenia odpowiedniej gospodarki w tych
strefach.
Potrzeby miasta s- w pe,ni zaspokojone: system wodoci-gowy zapewnia dostaw# wody odpowiedniej
ilo;ci i jako;ci. Uj#cie wody obejmuj-ce 11 studni wierconych o zatwierdzonych zasobach w wielko;ci
10 800,0 m3/dob# jest zlokalizowane w pó,nocno-zachodniej cz#;ci miasta Uj#cie posiada stref# ochrony
po;redniej, nie zatwierdzon- dotychczas przez Lubuski Urz-d Wojewódzki. Stacja uzdatniania, ostatnio
zmodernizowana posiada wydajno;S 7632,0 m3/dob#. Rezerw# miasta stanowiPo,owa z 28 wsi gminy licz-c wraz z osadami posiada wodoci-g. Wszystkie wodoci-gi oprócz
wodoci-gu Lubinicku, pracuj- w systemie jednostopniowym, bez zbiorników wyrównawczych.
Eksploatacj- komunalnych wodoci-gów wiejskich (z wyj-tkiem wsi Witos,aw) zajmuje si# Zak,ad
Wodoci-gów i Kanalizacji oraz Urz-dze Komunalnych sp. z. o.o. w wiebodzinie. Oprócz wiejskich
wodoci-gów komunalnych na terenie gminy znajduj- si# uj#cia o charakterze zak,adowym. Wodoci-gi
wiejskie posiadaj- znaczne rezerwy w udokumentowanych zasobach wód podziemnych. Wskazane
by,oby uporz-dkowanie spraw formalnych tj. uzyskanie pozwole wodno-prawnych na pobór wód
podziemnych (6 uj#S) a tak:e przeprowadzenie inwentaryzacji istniej-cych sieci wodoci-gowych we
wszystkich wsiach.
Z ogólnej liczby 28 wsi licz-c wraz z osadami siedem wsi posiada uporz-dkowane systemy
odprowadzania i oczyszczania ;cieków sanitarnych. W poszczególnych wsiach wyst#puj- ró:ne
rozwi-zania w zakresie systemów kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ;cieków. Wi#kszo;S
miejscowo;ci w pó,nocnej cz#;ci gminy posiada system doprowadzania ;cieków (grawitacyjno pompowy) do oczyszczalni ;cieków wiebodzina.
W 1999 r. ,-czna d,ugo;S rozdzielczej sieci wodoci-gowej wynosi,a 61,6 km, do której by,o
pod,-czonych 1877 gospodarstw domowych. Zu:y,y one 875 m3 wody z wodoci-gów wynios,o, co daje
28,3 m3/1 mieszka ca i oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego. Zu:ycie wody z wodoci-gów
w mie;cie wynios,o 802 m3, za; na 1 mieszka ca - 35,4 m3. W ostatnich latach wyst#puje rosn-ca
sk,onno;S do oszcz#dzania wody przez odbiorców indywidualnych.
4-czna d,ugo;S sieci kanalizacyjnej Gminy wynosi,a 44 km, do której by,o pod,-czonych 1375
gospodarstw domowych.
System wodoci-gowy wiebodzina zapewnia dostaw# wody odpowiedniej ilo;ci i jako;ci dla
obecnych odbiorców. Uj#cie wody zlokalizowane jest w pó,nocno-zachodniej cz#;ci miasta.
D,ugo;S sieci wodoci-gowej rozdzielczej w mie;cie wynosi,a 42 km, za; sieci kanalizacyjnej 31 km.
Na tle innych gmin województwa Gmina wiebodzin wyró:nia si# pozytywnie pod wzgl#dem
udzia,u ;cieków oczyszczonych. cieki oczyszczane (z podwy:szonym usuwaniem biogenów) w 1999 r.
wynios,y 1463 m3. Oczyszczalnia ;cieków obs,ugiwa,a 75,8 % ogó,u mieszka ców Gminy, w tym 99,5%
mieszka ców miasta i 11 % mieszka ców wsi.
Najwi#kszym zagro:eniem dla czysto;ci wód s- ;cieki odprowadzane z terenów wiejskich,
stanowi- gdzie mieszka 27% ludno;ci Gminy. Potrzebne s- tu ma,e wiejskie oczyszczalnie, gdy: rosn-ca
ilo;S ;cieków b#dzie nast#pstwem rozbudowy sieci wodoci-gów na wsi.
Nale:y stopniowo likwidowaS Rród,a zanieczyszcze wód powierzchniowych w drodze sukcesywnej
budowy sieci kanalizacyjnych w po,udniowej i po,udniowo-zachodniej cz#;ci Gminy d-:-c do
ca,kowitego zlikwidowania uci-:liwo;ci ;cieków dla ;rodowiska.
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Miejska oczyszczalni ;cieków wiebodzina posiada znaczn- rezerw# przepustowo;ci, pozwalaj-c- na
przej#cie i odpowiednie oczyszczenie ;cieków tak:e z miejscowo;ci wiejskich.
Kanalizacja deszczowa na terenie miasta z uwagi na z,y stan techniczny wymaga modernizacji
i przebudowy. Wskazane by,oby opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej z rozwa:eniem
zasadno;ci budowy podoczyszczalni wód opadowych, ku czemu istniej- warunki terenowe.

5.3. Zaopatrzenie w energiE elektrycznI, ciep)o i gaz
Obecne potrzeby odbiorców indywidualnych i przemys,owych w zakresie energii elektrycznej szaspokajane w ca,o;ci. Teren miasta i gminy wiebodzin obs,ugiwany jest przez Rejon Energetyczny
wiebodzin, podlegaj-cy Zielonogórskim Zak,adom Energetycznym S.A. w Zielonej Górze.
Miasto oraz jednostki osadnicze (wsie i przysió,ki) zasilane s- w energi# elektrycznw uk,adzie podstawowym i rezerwowym sieci- linii elektroenergetycznych napowietrznych oraz
kablowych o napi#ciu roboczym 15kV. Linie g,ówne wyprowadzone s- z dwóch stacji
elektroenergetycznych 110/15kV zlokalizowanych w wiebodzinie.
W wiebodzinie w 1999 r. energi# elektryczn- niskiego napi#cia odbiera,o 7 6008 odbiorców, zu:ywaj-c
13,1 GWh, czyli ;rednio 1745,7 kWh na jednego odbiorc#. Jest to mniej ni: wynosi ;rednia dla Polski
(1985 kWh). Zu:ycie energii elektrycznej na jednego mieszka ca w gospodarstwach domowych
wynios,o w wiebodzinie w 1999 r. 575 kWh.
Istniej-ce w mie;cie z dala czynne systemy grzewcze w pe,ni zabezpieczaj- obecne potrzeby cieplne
i posiadaj- rezerw# mocy. Wskazane by,oby kontynuowanie w mie;cie zasady modernizacji istniej-cych
kot,owni opalanych opa,em sta,ym na urz-dzenia wykorzystuj-ce gaz ziemny do celów grzewczych.
Proponuje si# rozwa:enie mo:liwo;ci pod,-czenia do niektórych istniej-cych kot,owni (po ich uprzedniej
modernizacji w zakresie zmiany rodzaju paliwa) obiektów ogrzewanych z lokalnych kot,owni. Umo:liwi
to zmniejszenie ilo;ci kot,owni w mie;cie. Nowe lub modernizowane obiekty mieszkaniowe, us,ugowe
lub przemys,owe powinny byS ogrzewane z kot,owni nie korzystaj-cych z opa,u sta,ego.
Ponadto konieczne jest opracowanie i realizacja programu termomodernizacji budynków w wiebodzinie
oraz wykonanie automatyzacji w#z,ów cieplnych, kot,owni oraz odbiorników ciep,a. Konieczna jest
promocja budowy nowych budynków wg technologii energooszcz#dnych.
Na terenach wiejskich, docelowo systemy ogrzewania powinny wy,-cznie korzystaS
z alternatywnych Rróde, energii tj. gazu sieciowego, gazu propan-butan, oleju opa,owego lub energii
elektrycznej. Przewiduje si# coraz wi#ksze zainteresowanie wykorzystaniem niekonwencjonalnych Rróde,
energii a szczególnie promowanie wykorzystania energii s,onecznej poprzez rozpowszechnianie wiedzy
technicznej w;ród potencjalnych inwestorów.
Stopie gazyfikacji Gminy jest bardzo nierównomierny. System dostawy gazu sieciowego funkcjonuje
jedynie w samym wiebodzinie i zapewnia w,a;ciwe zaopatrzenie w gaz dla celów komunalno-bytowych
oraz grzewczych. _ród,em gazu ziemnego zaazotowanego w wiebodzinie jest gazoci-g wysokiego
ci;nienia relacji Grodzisk – Rakoniewice – Sulechów – wiebodzin. Gazoci-g posiada w rejonie Osogóry
odga,#zienie sieci gazowej wysokiego ci;nienia w kierunku gminy Sk-pe.
D,ugo;S czynnej sieci rozdzielczej w mie;cie wynosi ,-cznie 36,7 km, przy 819 przy,-czach do
budynków. W mie;cie wg stanu na 31.12.1999 r. by,o 6808 odbiorców, w tym 1580 ogrzewaj-cych
mieszkania. Zu:ycie gazu na 1 odbiorc# wynosi,o 1981,7 m3 przy ;redniej w województwie 1505,5 m3.
Wi#kszo;S obszaru Gminy, poza wiebodzinem wymaga budowy sieci gazowej. Dla potrzeb gazyfikacji
Gminy zostanie opracowana koncepcja gazyfikacji wiebodzina i okolicznych miejscowo;ci.
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6. GOSPODARKA
6.1. Ogólna charakterystyka gospodarki Gminy
Gospodark# Gminy wiebodzin cechuje zró:nicowanie przestrzenne i funkcjonalne. Wi#kszo;S
potencja,u gospodarczego skupia si# w rejonie wiebodzina, w którym znajduje si# 50% potencja,u
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Gminie.
Dominuj-c- rol# odgrywa przemys, i us,ugi. Po,o:enie Gminy na skrzy:owaniu dróg z pó,nocy na
po,udnie i z zachodu na wschód stwarza warunki do rozwoju sfery obs,ugi ruchu tranzytowego towarów
i osób.
Wyró:nikiem wiebodzina - siedziby gminy i powiatu, jest funkcja administracyjna, przemys,owa
i us,ugowa. Powi-zania funkcjonalne wiebodzina z Zielon- Gór- dominuj-, choS mo:na zauwa:yS
powi-zania z Poznaniem.
Dalszy dynamiczny rozwój gospodarczy Gminy i ca,ego powiatu jest, ze wzgl#du na peryferyjne
po,o:enie Gorzowa Wlkp. i cz#;ciowo Zielonej Góry w województwie, warunkiem zrównowa:onego
rozwoju ca,ego województwa lubuskiego.
Potencja, rozwojowy tkwi w rozwoju ma,ych i ;rednich przedsi#biorstw produkcyjno-us,ugowych
i turystycznych. Po,udniowo-zachodnia i pó,nocna cz#;S Gminy to obszary o dominuj-cej funkcji
rolniczej i z mo:liwo;ci- rozwoju przemys,u rolno–spo:ywczego. Widoczna stagnacja gospodarcza
obszarów popegerowskich jest skutkiem przede wszystkim g,#bokiej restrukturyzacji gospodarki rolnej
po 1990 r.

6.2. Podmioty gospodarcze
W Gminie wiebodzin dzia,a,o 2 875 podmiotów gospodarczych (wg stanu na 31.12.1999 r.) i ich liczba
stale ro;nie. Wi#kszo;S podmiotów by,a zarejestrowana i dzia,a,a w samym wiebodzinie (ponad 90%).
WskaRnik liczby podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszka ców wynosz-cy 928 podmiotów stawia
Gmin# na wiod-cym miejscu nie tylko w powiecie ale i w województwie.
Zdecydowan- wi#kszo;S podmiotów gospodarczych stanowi- jednostki sektora prywatnego (2811
podmiotów tj.99,6%), pozosta,e nale:- do sektora publicznego (przedsi#biorstwa pa stwowe).
W sektorze prywatnym dominuj- firmy prowadzone przez osoby fizyczne, stanowi-ce ok. 85 % ogó,u
podmiotów oraz spó,ki cywilne stanowi-ce ok. 10 % ogó,u podmiotów.
Do dominuj-cych dziedzin gospodarki nale:-: produkcja i budownictwo skupiaj-ce ok. 20 % podmiotów
i jednocze;nie ponad 70 % ogó,u pracuj-cych w sektorze prywatnym. Pozosta,e znacz-ce dziedziny
obejmuj- handel, obs,ug# nieruchomo;ci i firm oraz transport. Prowadzenie dzia,alno;ci gospodarczej
sta,o si# alternatyw- dla zmniejszaj-cej si# liczby sta,ych miejsc pracy w sektorze przedsi#biorstw.
Udzia, sektora prywatnego w ogólnej liczbie jednostek dominuje we wszystkich sekcjach EKD oprócz
administracji publicznej, edukacji i ochrony zdrowia. Udzia, liczby pracuj-cych w sektorze prywatnym w
ogólnej liczbie pracuj-cych dominuje g,ównie w dzia,alno;ci produkcyjnej, w handlu, w rolnictwie, w
budownictwie, oraz w obs,udze nieruchomo;ci i firm.
W wyniku dziesi#ciu lat trwaj-cej restrukturyzacji gospodarki udzia, sektora prywatnego w rynku pracy
nie ró:ni si# w znacz-cy sposób od poziomu tych wskaRników w krajach o ustabilizowanej gospodarce
rynkowej. W Gminie wiebodzin sektor prywatny zatrudnia 60% ogó,u pracuj-cych5. Bior-c pod uwag#
udzia, tego sektora w rynku pracy wydaje si#, :e stworzenie warunków dla dalszego dynamicznego
rozwoju ma,ych i ;rednich przedsi#biorstw stymulowaS b#dzie w najwi#kszym stopniu wzrost
konkurencyjno;ci Gminy.

5

Informacje dotycz-ce liczby pracuj-cych wg US w Zielonej Górze nie obejmuj- osób prowadz-cych dzia,alno;S
rolnicz- z produkcj- towarow-, nie rejestrowan- w ewidencji Gminy.
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W Gminie wiebodzin dzia,a 108 spó,ek prawa handlowego, w tym 90 spó,ek z ograniczonodpowiedzialno;ci- oraz 28 - spó,ek z udzia,em zagranicznym.

6.3. Dzia)alnoFG produkcyjna i us)ugowa
W Gminie wiebodzin w sektorze przedsi#biorstw by,o zatrudnionych 9293 osób (31.12 1999 r.). Liczba
pracuj-cych spada w tempie kilku procent rocznie (w 1999 r. o 2%). Dominuj-cy udzia, w rynku pracy
posiadaj-: przemys, (47% – 340 zatrudnionych), ochrona zdrowia (10,5% – 980 zatrudnionych), handel
i naprawy (9% – 826 zatrudnionych), edukacja (7% – 637 zatrudnionych), budownictwo (10,5% – 20 tys.
zatrudnionych), rolnictwo (6% – 563 zatrudnionych), administracja (4,5% – 414 zatrudnionych),
transport, sk,adowanie i ,-czno;S (3,4% – 321 zatrudnionych), oraz po;rednictwo finansowe (3% – 304
zatrudnionych).
Na potencja, przemys,owy Gminy sk,adaj- si#: przemys, elektrotechniczny, przemys, maszynowy,
przemys, odzie:owy, przemys, meblarski oraz przemys, spo:ywczy. Pod wzgl#dem wielko;ci produkcji i
zatrudnienia dominuj- bran:e takie jak produkcja maszyn i urz-dze , produkcja maszyn i aparatury
elektrycznej, produkcja wyrobów metalowych, produkcja mebli, produkcja odzie:y i produkcja artyku,ów
spo:ywczych z udzia,em ;rednich przedsi#biorstw.
Gmina wiebodzin posiada du:e mo:liwo;ci rozwoju przemys,u rolno-spo:ywczego. W;ród podmiotów
dzia,aj-cych w tej bran:y dominuj- podmioty zajmuj-ce si# przetwórstwem mi#sa, produkcj- chleba i
wyrobów piekarniczych oraz produkcj- napojów. Stosunkowo niewiele zak,adów zajmuje si#
przetwórstwem owocowo-warzywnym, mimo :e rynek ten charakteryzuje si# du:ym popytem oraz sta,dynamik- wzrostu.
Z uwagi na istniej-ce w Gminie baz# produkcyjn- i wykwalifikowan- kadr# dobre warunki rozwoju
posiada przemys, elektromaszynowy. Reprezentuje j- na terenie Gminy kilkana;cie ma,ych i ;rednich
przedsi#biorstw. Wiele z nich jak Seco-Warwick sp. z o. o. Urz-dzenia do Obróbki Cieplnej Metali w
wiebodzinie produkuj-ca piece do obróbki cieplnej na ;wiatowym poziomie, sprzedaje swoje wyroby na
ca,ym ;wiecie czy Przedsi#biorstwo Produkcyjno-Handlowe „Post#p” S.A. w wiebodzinie - zak,ad
pracy chronionej (d. spó,dzielnia pracy) produkuj-ca nie tylko odzie: sportow- wysokiej klasy (ISO
9000), wyroby przemys,u elektrotechnicznego ale ;wiadcz-ca tak:e us,ugi zdrowotne i rehabilitacyjne. W
2000 roku sytuacja w tradycyjnych bran:ach przemys,u pogorszy,a si#, redukcji zatrudnienia dokona,y
lub dokonuj- m.in. Lubuskie Fabryki Mebli S.A. w wiebodzinie, Lubuskie Zak,ady Drobiarskie
"Eldrob” S.A. w wiebodzinie, Lubuskie Zak,ady Termotechniczne „Elterma” S.A. w wiebodzinie.
Dalszy rozwój gospodarczy Gminy powinien opieraS si# na rozwoju przemys,ów i dziedzin opartych na
wiedzy.

6.4. Budownictwo
Dzia,alno;S budowlana w Gminie charakteryzuje si# znacznym rozproszeniem kapita,owym. W;ród
przedsi#biorstw tego sektora dominuj- firmy prowadzone przez osoby fizyczne. S- to ma,e zak,ady,
zatrudniaj-ce niewiele osób i dysponuj-ce niewielkim maj-tkiem.
Budownictwo mieszkaniowe oraz budownictwo przemys,owe wykazuje spadek produkcji rzeczowej
i zatrudnienia. Brak znacz-cych inwestycji infrastrukturalnych w Gminie, st-d firmy budowlane
poszukiwaniu zlece w innych gminach a nawet do województwach, gdzie cz#sto dla utrzymania si# na
rynku zmuszone s- obni:aS ceny i rezygnowaS z cz#;ci zysków.
Stan budownictwa mieszkaniowego unaocznia sta,y spadek oddawanych mieszka w ci-gu ostatnich
dziesi#ciu lat. Przyczyn- jest brak dostosowanych do potrzeb rynku rozwi-za systemu finansowania
budownictwa mieszkaniowego (przeniesienia cz#;ci kosztów budowy z inwestorów na instytucje
bankowe). Towarzystwo Budownictwa Spo,ecznego dzia,aj-ce w Gminie nie jest w stanie zmieniS
negatywnego obrazu stanu budownictwa. Szans- rozwoju budownictwa mieszkaniowego jest
budownictwo jednorodzinne, które wymaga jednak wsparcia ze strony Gminy w zakresie uzbrojenia
terenów i pomocy w dost#pie do kredytów mieszkaniowych.
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6.5. Us)ugi
Sektor us,ug rynkowych nale:y do najbardziej dynamicznie rozwijaj-cych si# dzia,ów gospodarki.
W Gminie wiebodzin na tym polu dzia,a ok. 2 200 podmiotów gospodarczych (na koniec 2000 r.)
W sektorze us,ug dominuj- handel i naprawy (ok. 1134 firm), obs,uga nieruchomo;ci i firm (336 firm)
oraz ochrona zdrowia (167 firm). Sektor us,ug w znacz-cy, aczkolwiek niewystarczaj-cy sposób,
przejmuje funkcj# regulatora rynku pracy w Gminie.
Zmiany struktury us,ug powinny przebiegaS w kierunku wzbogacenia oferty, podniesienia poziomu,
dost#pno;ci oraz jako;ci us,ug. Konieczny jest rozwój podmiotów ;wiadcz-cych us,ugi w zakresie
edukacji oraz ;wiadcz-cych us,ugi zdrowotno-rehabilitacyjne, w tym klientom spoza Gminy.

6.6. Rolnictwo
Gmina wiebodzin posiada korzystne, zró:nicowane przestrzennie warunki naturalne do produkcji rolnej.
Zaznacza si# to przede wszystkim w dobrej jako;ci gleb. Dominuj- gleby dobre (41 %) i ;rednie (41%);
gleb bardzo dobrych I i II klasy jest brak. Najlepsze gleby wyst#puj- w po,udniowo-zachodniej i
pó,nocnej cz#;ci Gminy (rejon Gli ska).
redni syntetyczny wskaRnik jako;ci u:ytków rolnych w zachodniej cz#;ci Gminy wynosi 0,92, we
wschodniej cz#;ci Gminy 0,74. Syntetyczny wskaRnik jako;ci rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla
Gminy wiebodzin (w skali 100-punktowej) jest nieco lepszy ni: ;rednia dla województwa i wynosi 65,7
(dla województwa 61,3, dla kraju 66,6). Tak wi#c Gmina znajduje si# poni:ej ;redniej krajowej. Ponad
po,ow# gleb w Gminie stanowi- gleby kwa;ne i bardzo kwa;ne ,-cznie ok. 68,5% powierzchni.
(stosunkowy udzia, gleb bardzo kwa;nych i kwa;nych do gleb bardzo kwa;nych dla gminy wynosi
68,5/26,9).
Powierzchnia u:ytków rolnych w 1999 r. wynosi,a ha (67,1 % ogólnej powierzchni gminy). Udzia,
gruntów ornych w powierzchni u:ytków rolnych wynosi, 90 %. Na jednego mieszka ca Gminy
przypada,o 0,61 ha u:ytków rolnych, przy ;redniej krajowej 0,48 ha.
W Gminie wiebodzin w 2000 r. funkcjonowa,o 679 gospodarstw, co oznacza wzrost ich liczby o ok.
22 % w okresie ostatnich 5 lat. Z ogólnej liczby gospodarstw a: 451 gospodarstw w gminie tj. ok. 66 %
stanowi,y gospodarstwa o powierzchni do 10 ha, prowadz-ce produkcj# roln- mieszan-, ekstensywn-,
najcz#;ciej tylko na w,asne potrzeby. Gospodarstwa te nie gwarantuj- dochodów na utrzymanie rodziny
rolnika. Szans- dla cz#;ci z nich by,aby zmiana kierunku produkcji na bardziej pracoch,onn- ale
i dochodow- np. upraw- warzyw, zió,, krzewów jagodowych. Innym rozwi-zaniem mo:e byS
rozpocz#cie dodatkowej dzia,alno;ci pozarolniczej.
W porównaniu z danymi z Powszechnego Spisu Rolnego w 1996 r. znacznie wzros,a liczba gospodarstw
rolnych w przedziale 1-2 i 2-5 ha. Mo:na przypuszczaS, :e ma,e gospodarstwa powstaj- z my;lo dzia,alno;ci pozarolniczej i stanowi- lokat# kapita,u ludzi z zewn-trz. Zakup budynków na wsi wraz
z u:ytkami rolnymi stanowi tak:e form# ucieczki od p,atno;ci wysokiego podatku od nieruchomo;ci na
rzecz podatku rolnego.
Wa:nym atutem rolnictwa jest struktura obszarowa gospodarstw. rednia wielko;S indywidualnego
gospodarstwa rolnego wynosi ok. 28 ha, podczas gdy w kraju ok. 8 ha.
Gospodarstw du:ych 20-50 ha jest 21 % za; gospodarstw bardzo du:ych, powy:ej 50 ha, jest 5,4%, co
nale:y uznaS za wysoki odsetek.
Przekszta,cenie struktury w,asno;ciowej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, które dokona,o si# w latach
1990-tych, zdeterminowa,o kondycj# rolnictwa ;wiebodzi skiego, a co za tym idzie warunki :ycia
ludno;ci wiejskiej. Przed rokiem 1990 dominowa, tu sektor rolnictwa uspo,ecznionego, g,ównie
pa stwowe gospodarstwa rolne (PGR), które w wyniku przekszta,ce w,asno;ciowych uleg,y likwidacji,
a ich maj-tek przekazano do Zasobu W,asno;ci Rolnej Skarbu Pa stwa. Wi#kszo;S zasobów AWRSP
zosta,a wydzier:awiona osobom prywatnym i spó,kom. Nie prowadzi to do trwa,ego rozdysponowania
zasobów a tym samym trwa,ej poprawy struktury agrarnej w Gminie.
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Proces przekszta,ce w,asno;ciowych w rolnictwie zwi-zany jest z drastycznym pogorszeniem sytuacji
:yciowej ludno;ci wiejskiej, szczególnie na tych obszarach, gdzie dominowa,o rolnictwo uspo,ecznione.
Pojawi,o si# zjawisko wysokiego bezrobocia strukturalnego w;ród pracowników niegdy; zatrudnionych
w PGR. Na,o:y, si# na to równie: ogólnie niski poziom wykszta,cenia osób pracuj-cych w rolnictwie
uspo,ecznionym i jego obs,udze, niska dochodowo;S gospodarstw rolnych i brak kapita,u
inwestycyjnego. Wszystkie te czynniki sprawiaj-, :e obszary wiejskie pozostaj- obszarami g,#bokiej
depresji ekonomicznej i spo,ecznej.
Wysoka produktywno;S pracy pozwala przypuszczaS, :e w rolnictwie ;wiebodzi skim nie wyst#puje
zjawisko przerostów zatrudnienia a w konsekwencji nie ma konieczno;ci jego obni:ania.
W rolnictwie zatrudnionych jest ,-cznie ok. 6% ogó,u pracuj-cych w Gminie.
Struktura rolniczej przestrzeni produkcyjnej (18 996 ha), zw,aszcza znaczny gruntów ornych, wskazuje
na du:e potencjalne mo:liwo;ci rozwoju produkcji ro;linnej. Zwraca uwag# znaczna powierzchnia sadów
(435 ha). Ogólna powierzchnia upraw zbó: podstawowych z mieszankami zbo:owymi w 2000 r.
wynosi,a 10214 ha, przy 11957 ha w 1996 r., co oznacza spadek o 15 %.
W gospodarstwach rolnych dominuje uprawa zbó:. Zmniejsza si# znacznie uprawa buraków cukrowych
(ograniczenia w kontraktacji), zwi#ksza powierzchnia uprawy rzepaku.
W gospodarstwach indywidualnych zaznacza si# spadkowa tendencja w ilo;ci utrzymywanych
zwierz-t, zmniejsza si# stado podstawowe zarówno macior jaki krów mlecznych. Natomiast pog,owie
zwierz-t utrzymywanych w spó,kach (dzier:awa z AWRSP) jest stabilna, przy sta,ym wzro;cie
wydajno;ci i jako;ci produkcji.
W Gminie wiebodzin rozwini#ta jest produkcja drobiarska. Istniej- farmy prowadz-ce chów
indyka, kurczaka, a tak:e kur-niosek (stado 30 ty;. sztuk). Produkcja jest du:a, ok. 450 ty;. sztuk
brojlerów indyczych i ok. 75 ty; sztuk brojlerów kurzych. S- to farmy zmodernizowane, stabilne w
produkcji, spe,niaj-ce wymogi UE.

6.7. Turystyka
Warunki naturalne Gminy wiebodzin stwarzaj- szczególne mo:liwo;ci rozwoju funkcji
turystycznej. Na atrakcyjno;S turystyczn- województwa wp,ywaj-: po,o:enie i klimat, urozmaicona
rzeRba terenu, jeziora i lasy oraz czyste ;rodowisko.
Atrakcyjno;S turystyczn- Gminy podnosz- interesuj-ce zabytki architektury i obiekty ;wiadcz-ce o
bogatym dziedzictwie kulturowym. Nie s- one jednak nale:ycie eksponowane, eksploatowane i
promowane. Na terenach wiejskich du:e znaczenie powinna mieS agroturystyka, traktowana nie tylko
jako mo:liwo;S aktywizacji gospodarczej wsi, lecz równie: jako jedna z popularnych form turystyki.
Oferta agroturystyczna obejmuje oko,o zaledwie kilka gospodarstw.
Du:y potencja, rozwojowy przedstawia turystyka rehabilitacyjna na bazie dotychczasowych tradycji
w zakresie us,ug zdrowotno-rehabilitacyjnych.
Wed,ug danych z 1999 r. Gmina oferowa,a 354, w tym 180 ca,orocznych miejsc noclegowych
w 5 obiektach. Na 100 mieszka ców przypada,o 1,14 miejsc noclegowych, podczas gdy w Polsce
wskaRnik ten wynosi, ok. 2.
Gmin# odwiedzi,o w 1999 r. 3867 turystów korzystaj-cych z 5768 noclegów, w tym 1419 zagranicznych.
W Gminie dominuje dotychczas turystyka tranzytowa, biznesowa i pobytowa. Liczba obiektów i miejsc
noclegowych systematycznie wzrasta w ostatnich latach. Liczba miejsc ca,orocznych wzrasta szybciej,
za; ich odsetek wynosi, 50 % na koniec 1999 r. W Gminie brakuje obiektów przystosowanych do
ca,orocznego u:ytkowania, nowoczesnych, zapewniaj-cych rozrywk# niezale:nie od stanu pogody.
Na terenie Gminy wiebodzin istnieje dotychczas jeden szlak pieszy (zielony) o d,ugo;ci 90,5 km
biegn-cy ze wiebodzina (dworzec PKP i PKS ) przez Roz,ogi (4km)- Wilkowo, kemping nad jeziorem
(5,5 km) -Tyczyno le;niczówka (12km) -Grodzisko nad jeziorem Nies,ysz (15,0km)-O,obok (18,0km)Niesulice (20km)-Prze,azy (24 km)- Mostki –Bucze- 4agów (39km)- Sieniawa- Staropole-Nowy Dworek
(50km)- Go;cikowo (58km)-Szumi-ca Babowicko-Lubikowo ko,o Rokitna. Na terenie Gminy znajduje
si# tak:e ;cie:ka przyrodnicza o d,ugo;ci 6 km o nast#puj-cym przebiegu trasy: Niesulice wschodnim
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brzegiem jeziora Nies,ysz, przez Grodzisko do le;niczówki Tyczyno (Krzeczkowo). Dotychczas brak na
terenie Gminy wiebodzin oznakowanych tras rowerowych.
Niezb#dne jest wytyczenie i wybudowanie nowych ;cie:ek rowerowych oraz tras turystycznych.
Konieczne jest opracowanie tzw. pakietów us,ug turystycznych, traktowanych jako zestawy us,ug
turystycznych s,u:-cych zaspokojeniu kompleksowych potrzeb oraz wykreowanie produktu
turystycznego Gminy.

6.8. BudHet Gminy
W 1999 r. Gmina dysponowa,a bud:etem w wysoko;ci 32 667,8 tys. z,otych, co stanowi,o 3,6 %
dochodów wszystkich jednostek samorz-du terytorialnego w województwie lubuskim. Udzia, dotacji
w dochodach wyniós, 17,3 za; udzia, dochodów w,asnych w dochodach - 55,6 %. %.
Na jednego mieszka ca przypada,o 1055 z, przy ;rednio 1174,9 z, w województwie lubuskim.
Wydatki Gminy wynios,y 34 139,4 tys. w tym udzia, wydatków na inwestycje wynosi, 20,6 %. Wydatki
Gminy na 1 mieszka ca wynios,y 1102 z,, w tym udzia, wydatków maj-tkowych stanowi, 20,6 %.
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7. UWARUNKOWANIA ROZWOJU
7.1. Sytuacja globalna – perspektywa przysz)oFci
Nowe jako;ciowo wyzwania, jakie niesie ze sob- XXI wiek, stawiaj- przed wspólnot- lokaln- trudne
zadania kreowania rozwoju ukierunkowanego na dynamiczne przeobra:enia gospodarki, popraw# jej
jako;ci i konkurencyjno;ci poprzez rozwój infrastruktury technicznej, ekonomicznej, spo,ecznej oraz
jednoczesne traktowanie ochrony ;rodowiska jako nieroz,-cznej cz#;ci wszystkich procesów
rozwojowych.
Wa:n- przes,ank- do podj#cia prac nad strategi- gminy s- dzia,ania dostosowawcze, zwi-zane
z przewidywanym rozszerzeniem Unii Europejskiej. Polska nale:y do grupy krajów obj#tych programem
PHARE, a od 2000 roku - równie: program ISPA i SAPARD.
Polityka lokalna i regionalna Polski w najbli:szych latach b#dzie opieraS si# na dost#pie do tych
funduszy, uzupe,nionych w,asnym wk,adem - pochodz-cym z bud:etu pa stwa oraz bud:etów lokalnych
i regionalnych w tym gminnych.
Z tego wzgl#du podstaw- wszelkich prac o charakterze strategicznym musi byS dokument Unii
Europejskiej „AGENDA 2000”, okre;laj-cy charakter, wielko;S oraz zasady wsparcia rozwoju
regionalnego krajów cz,onkowskich i kandyduj-cych (w tym Polski) w latach 2000-2006.
Wej;cie Polski do Unii Europejskiej i likwidacja granicy z Niemcami przyczyni si# do integracji ca,ego
województwa lubuskiego, w tym Gminy wiebodzin z s-siedni- Brandenburgi- i do powstania
mi#dzyregionalnego rynku pracy i us,ug, na wzór wielu obszarów przygranicznych w Europie
Zachodniej. W procesach tych nale:y upatrywaS zupe,nie nowych, bardzo korzystnych uwarunkowa
rozwoju regionu a w szczególno;ci miasta i gminy wiebodzin.

7.2. Uwarunkowania zewnEtrzne
Rozwój miasta i gminy wiebodzin, z racji po,o:enia geograficznego w województwie, Polsce
i w Europie, podlega silnym uwarunkowaniom zewn#trznym o charakterze gospodarczym, politycznym,
spo,ecznym i przestrzennym. Nale:y zwróciS uwag# na wysok- ocen# atrakcyjno;ci wiebodzina
w rankingu miast powiatowych (1998 r.).
Na zewn#trzne uwarunkowania rozwoju Gminy sk,adaj- si#:
- uchwalenie Strategii rozwoju województwa lubuskiego (marzec 2000 r.) przyjmuj-cej, :e g,ównymi
celami rozwoju województwa lubuskiego s-:
- zapewnienie spójno;ci województwa lubuskiego, w którego sk,ad wesz,y gminy b.
województwa zielonogórskiego i b. województwa gorzowskiego,
- podniesienie poziomu wykszta,cenia ludno;ci i potencja,u naukowego,
- rozwój przedsi#biorczo;ci i pomoc dla ma,ych i ;rednich przedsi#biorstw
- wykorzystanie zasobów ;rodowiska naturalnego i kulturowego, pomoc w rozwoju turystyki.
- dzia,alno;S Euroregionu Odra-Nysa -Bóbr,
- geograficzna blisko;S du:ych rynków zbytu, krajowych i europejskich,
- konieczno;S przebudowy struktury gospodarki i podniesienia jej konkurencyjno;ci,
- nap,yw kapita,u zagranicznego do Polski i inwestycje zagraniczne,
- peryferyjne po,o:enie z punktu widzenia polskiego rynku,
- plany modernizacji i rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich
- brak jednoznacznego stanowiska rz-du i samorz-du wojewódzkiego w zakresie budowy autostrady
nr 3
- prace Polsko-Niemieckiej grupy roboczej ds. transgranicznej gospodarki przestrzennej.
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Dla rozwoju Gminy wiebodzin jak i ca,ego województwa lubuskiego ogromne znaczenie posiada
blisko;S Berlina, który staje si# du:- metropoli- o znaczeniu europejskim. Oddzia,ywanie Berlina b#dzie
ros,o wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej na wschód. Berlin zajmuje wa:ne miejsce w tak zwanym
„europejskim bumerangu” - osi rozwoju od Budapesztu przez Wiede , Bratys,aw#, Prag#, Drezno,
Wroc,aw, Berlin, Pozna do Szczecina i Trójmiasta.
Aglomeracja Berlina b#dzie dla mieszka ców gminy i województwa lubuskiego nie tylko atrakcyjnym
centrum kulturalnym, naukowym i o;rodkiem komunikacji mi#dzynarodowej (lotniska, w#ze, kolejowy)
ale tak:e wa:nym obszarem ekspansji firm produkcyjnych (w tym rolniczych oferuj-cych :ywno;S
wysokiej jako;ci), handlowych i us,ugowych oraz wa:nym rynkiem pracy. Blisko;S Berlina jest tak:e
szans- w wykorzystaniu walorów ;rodowiska dla rozwoju ró:norodnych form turystyki i wypoczynku.
Wa:nym o;rodkiem dla Gminy wiebodzin b#dzie w najbli:szych latach Pozna wraz z aglomeracj-.

7.3. Uwarunkowania wewnEtrzne
7.3.1. Uwarunkowania gospodarcze
Miasto i gmina wiebodzin s- zlokalizowane na skrzy:owaniu dróg: z zachodu na wschodu i z pó,nocy
na po,udnie. Droga nr 2 z zachodu na wschód ,-cz-ca Berlin z Poznaniem i Warszaw- ma znaczenie nie
tylko dla Gminy ale i ca,ego regionu charakter drogi tranzytowej. Po wybudowaniu autostrady A2 w
gminie wiebodzin znajdzie si# zjazd w rejonie Jordanowa.
Droga nr 3 (w najbli:szej przysz,o;ci prawdopodobnie droga szybkiego ruchu) biegn-ca z pó,nocy na
po,udnie ,-cz-ca Szczecin, Gorzów Wlkp., Zielon- Gór# z granic- czesk- posiada tak:e du:e znaczenie
dla nie tylko samej Gminy wiebodzin ale dla ca,ego województwa lubuskiego. Droga nr 3 odgrywa
szczególn- rol#, gdy: ,-czy obie stolice województwa: Gorzów (siedziba w,adz rz-dowych) i ZielonGór# (siedziba w,adz samorz-dowych). Planowana autostrada A3 b#dzie realizowana dopiero po roku
2020.
Na wewn#trzne uwarunkowania gospodarcze poza atrakcyjnym po,o:eniem na skrzy:owaniu dróg nale:y
zaliczyS:
- przestrzenne rozmieszczenie bazy gospodarczej (ok. 85 % firm jest zlokalizowanych
w wiebodzinie),
- aktywno;S, wielko;S i struktur# bran:ow- firm prywatnych,
- przedsi#biorczo;S mieszka ców,
- poziom i jako;S konsumpcji oraz mo:liwo;ci jej zaspokojenia,
- zasoby pracy skupione w wiebodzinie i okolicznych wsiach,
- tradycje przemys,owe wiebodzina,
- du:y udzia, sektora prywatnego w rolnictwie,
- wysok- kultur# roln- du:ych gospodarstw prywatnych,
- upadek PGR-ów i dzia,alno;S AWRSP,
- stosunkowo dobry stan infrastruktury technicznej,
- dobry stan ;rodowiska,
- zainteresowanie inwestorów zewn#trznych,
- aktywno;S w,adz Gminy w poszukiwaniu zewn#trznych Rróde, finansowania.

7.3.2. Uwarunkowania spo eczne
Analiza uwarunkowa wskazuje na znacznie wy:sz- g#sto;S zaludnienia w stosunku do okolicznych
gmin, korzystniejsz- struktur# wiekow- ludno;ci (ok. 53 % ludno;ci w wieku produkcyjnym) oraz
znaczne zró:nicowanie zjawisk spo,ecznych na terenach wiejskich i w samym wiebodzinie:
- skupienie wi#kszo;ci mieszka ców w samym wiebodzinie
- zjawisko bezrobocia i n#dzy na wsi, szczególnie we wsiach popeegerowskich , przy niskiej
stosunkowo stopie bezrobocia w wiebodzinie,
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niedorozwój obszarów wiejskich.

Rozwijana w wiebodzinie po II wojnie dzia,alno;S produkcyjna (m.in. w Eltermie) wykszta,ci,a sporgrup# wysokiej klasy specjalistów, z których wielu utworzy,o i prowadzi z du:ym sukcesem firmy
prywatne.

7.3.3. Uwarunkowania rodowiskowo-przestrzenne
Obszarem koncentracji aktywno;ci gospodarczej by, i nadal pozostanie wiebodzin, w którym
zlokalizowana jest wi#kszo;S podmiotów prowadz-cych dzia,alno;S us,ugowo-produkcyjn-.
Mimo, i: wielko;ci ruchów migracyjnych nie s- znacz-ce, obszarami dodatniego salda migracji pozostajtereny wiejskie (+58), za; miasto cechuje ujemne saldo migracji (-68).
Obszarami inwestowania (g,ównie budownictwo mieszkaniowe) pozostaje wiebodzin oraz Jordanowo
i Wilkowo. Obszarem inwestycji produkcyjno-us,ugowych pozostaje nadal wiebodzin oraz tereny
po,o:one w s-siedztwie miasta, na skrzy:owaniu dróg komunikacyjnych.
Specyfika obszarów:
-

tereny rolnicze skupione g,ównie w po,udniowej cz#;ci gminy, cechuje wyst#powanie jak i w ca,ym
mikroregionie ;wiebodzi skim, kompleksów dobrej jako;ci gleb; mo:liwa jest dalsza intensyfikacja
produkcji rolnej poprzez zwi#kszenie upraw pszenicy, j#czmienia i buraków cukrowych; mo:liwe jest
zwi#kszenie plantacji upraw ro;lin jagodowych, sadów oraz upraw specjalnych; dla rozwoju tych
terenów niezb#dne jest inwestowanie w wyposa:enie infrastrukturalne, podnoszenie kwalifikacji
pracowników rolnych oraz przyci-gni#cie inwestorów zainteresowanych uruchomieniem
w istniej-cych obiektach przedsi#wzi#S oko,orolniczych ew. ma,ej przedsi#biorczo;ci (dzia,alno;ci
pozarolniczej) ;

-

tereny turystyczne wokó, jezior Nies,ysz, Paklicko Wielkie i Wilkowskie cechuje du:a przydatno;S
dla rozwoju kwalifikowanej turystyki pobytowej, w#dkowania i rekreacji; na uwarunkowania te
sk,adaj- si# obszary krajobrazu chronionego, du:a ilo;S zró:nicowanych zbiorników wodnych, du:y
udzia, terenów le;nych, interesuj-ce formy przyrody (fauna, flora); atrakcj- turystyczn- jest zespó,
barokowy w Go;cikowie, blisko;S 4agowa i Mi#dzyrzeckiego Rejonu Umocnie ; tereny
turystyczne gminy cechuje obecnie sezonowo;S ruchu turystycznego, ma,o zró:nicowana oferta
turystyczna, s,abe wyposa:enie infrastrukturalne, niskiej jako;ci po,-czenia komunikacyjne (drogi
gminne),

-

tereny okolic miasta 0wiebodzina (i okolicznych wsi) pozostan- nadal obszarem intensywnego
osadnictwa; miasto jest i pozostanie obszarem rozwoju intensywnej dzia,alno;ci us,ugowoprodukcyjnej, pe,ni-cym jednocze;nie wiod-c- funkcj# administracyjn-, o;wiatow-, zdrowotn-,
sportow- i kulturaln- o;rodka ponadlokalnego (powiatowego).
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8. ANALIZA SWOT
Przedstawiona poni:ej analiza mocnych i s,abych stron oraz szans i zagro:e (ang. Strenghts,
Weaknesses, Opportunities, Threats –- SWOT) jest syntez- dziesi#ciu analiz dziedzinowych
opracowanych przez zespó, ekspertów oraz trzy grupy partnersko-eksperckie, zajmuj-ce si#
poszczególnymi sferami :ycia spo,eczno–gospodarczego Gminy.
Poni:sze zestawienie informacji o mocnych i s,abych stronach Gminy i stoj-cych przed ni- szansach
i zagro:eniach jest uzgodnion- wypadkow- wiedzy o stanie i potrzebach Gminy. Niektóre zapisy
z powodu swej lakoniczno;ci mog- wydawaS si# nie do ko ca czytelne, ale zespó, redakcyjny z pe,n;wiadomo;ci- dokona, takich w,a;nie rozstrzygni#S.
Analiza SWOT jest kontynuacj- i podsumowaniem poprzedzaj-cej j- diagnozy stanu Gminy i w niej
znajduje uzasadnienie wi#kszo;S rozstrzygni#S.
1. Mocne strony
- atrakcyjne po,o:enie na skrzy:owaniu szlaków komunikacyjnych,
- dobrze rozwini#ta baza produkcyjno-us,ugowa w wiebodzinie,
- stosunkowo m,ode spo,ecze stwo,
- znaczna powierzchnia obszarów le;nych,
- stosunkowo dobrze rozwini#ta baza szkolnictwa ;redniego,
- stosunkowo dobrze rozwini#ta baza lecznictwa i rehabilitacji,
- znaczny potencja, istniej-cych przedsi#biorstw produkcyjnych,
- dynamiczny rozwój firm prywatnych,
- korzystne warunki do rozwoju ró:norodnych form turystyki,
- otwarto;S w,adz Gminy na inicjatywy gospodarcze (tereny inwestycyjne),
- umiej#tno;S rozwi-zywania problemów infrastrukturalnych na szczeblu ponadgminnym,
- dobra infrastruktura komunalna,
- konsekwentna realizacja koncepcji kanalizacji gminy,
- du:e rezerwy terenów inwestycyjnych (us,ugi, nieuci-:liwa produkcja, sk,ady, logistyka),
- znaczne rezerwy terenów pod budownictwo mieszkaniowe i rekreacj#,
- dobre gleby, ,agodny klimat,
2. S)abe strony
- brak decyzji w zakresie przebiegu drogi nr 3
- brak dogodnych zjazdów w pobli:u wiebodzina z planowanej autostrady A2
- brak wieloletniego programu inwestycji w Gminie
- podejmowanie decyzji inwestycyjnych bez przeprowadzenia analizy wykonalno;ci,
- brak systemu obs,ugi inwestorów w gminie,
- brak systemu gospodarki odpadami sta,ymi w Gminie,
- niewystarczaj-ca promocja gminy i brak systemu promocji,
- jako;S po,-cze drogowych wewn-trz gminy i w mie;cie,
- brak komunikacji lokalnej,
- pogarszaj-ca si# sytuacja demograficzna Gminy,
- przepe,nione szko,y ;rednie,
- brak basenu w mie;cie,
- brak ;cie:ek rowerowych i tras pieszych w gminie,
- niska ;wiadomo;S ekologiczna spo,ecze stwa,
- liczne emisje niskie w mie;cie,
- ma,a aktywno;S obywatelska mieszka ców,
- brak organizacji wspierania rozwoju biznesu,
- zjawisko bezrobocia na wsi, szczególnie we wsiach popegeerowskich,
- brak pomocy doradczej dla osób zamieszka,ych na wsi,
- niski poziom wykszta,cenia i brak mo:liwo;ci przekwalifikowania osób zamieszka,ych na wsi,
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niska dochodowo;S gospodarstw rolniczych,
s,aba baza przetwórstwa rolno-spo:ywczego,
s,abo zorganizowany rynek, rozproszenie produkcji.

3. Szanse rozwoju
- po,o:enie w korytarzu transeuropejskim,
- zakwalifikowanie wiebodzina do grona najbardziej atrakcyjnych miast powiatowych,
- mo:liwo;S aktywizacji gospodarczej terenów po,o:onych wzd,u: szlaków komunikacyjnych,
- budowa autostrady A2 i A3 (ew. drogi szybkiego ruchu nr 3),
- s-siedztwo rynku berli skiego,
- wej;cie Polski do Unii Europejskiej i wymuszenie dzia,a w zakresie wspierania rozwoju lokalnego,
- promocja Gminy,
- rozwój rodzinnych gospodarstw rolnych,
- wzrost zapotrzebowania i rozwój us,ug leczniczo-rehabilitacyjnych,
- kszta,cenie m,odzie:y na poziomie ;rednim i wy:szym,
- stworzenie nowych obszarów inwestowania,
- wykorzystanie walorów naturalnych dla rozwoju wybranych form turystyki i agroturystyki,
- wspieranie rozwoju ma,ych i ;rednich firm.
4. ZagroHenia rozwoju
- os,abienie tempa rozwoju kraju,
- wzrost inflacji,
- odp,yw wykszta,conych kadr poza Gmin#,
- brak ;rodków na promocj#,
- brak nap,ywu znacz-cego kapita,u inwestycyjnego,
- brak ;rodków na finansowanie inwestycji w,asnych Gminy,
- zbyt powolna restrukturyzacja rolnictwa,
- rozwój wiebodzina kosztem wsi,
- marginalizacja o;rodków oddalonych od punktów zjazdu z przysz,ej autostrady A2,
- utrudniony dost#p do kapita,u dla osób rozpoczynaj-cych dzia,alno;S gospodarcz-.
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9. WYZWANIA PRZYSZ;O0CI
Formu,uj-c strategi# rozwoju miasta i gminy wiebodzin uwzgl#dniono wyzwania, przed którymi Gmina
stanie w niedalekiej przysz,o;ci, je;li chce odnie;S sukces w warunkach otwartej europejskiej gospodarki:
Ekorozwój - trwale zrównowa:ony rozwój jako podstawowy kierunek programów rozwoju; rozwój
zrównowa:ony rozumiany jako system spo,eczny w którym wszelkie procesy wewn#trzne szharmonizowane z procesami zachodz-cymi w systemie przyrodniczym; dzi#ki temu mi#dzy obiema
sferami utrzymuje si# stan równowagi, który zapewnia trwa,o;S istnienia obu systemów. Rosn-ca rola
aspektów ochrony ;rodowiska wp,ynie na wzrost zapotrzebowania na produkty i opakowania
nieszkodliwe dla ;rodowiska, na wzrost roli recyklingu oraz racjonaln- gospodark# bogactwami
naturalnymi.
System spo,eczny, na który sk,adaj- si# sfera nauki, techniki, gospodarki, polityki, kultury materialnej,
kultury duchowej, oddzia,ywuje na system przyrodniczy. Podstawowa zasada ekorozwoju zak,ada, :e
potrzeby wynikaj-ce z istnienia poszczególnych sfer systemu spo,ecznego mog- byS zaspokajane
stosownie do mo:liwo;ci produkcyjnych i asymilacyjnych ;rodowiska przyrodniczego.
Wiedza - region konkurencyjny to taki region, w którym poziom wiedzy ludzkiej – rozumiany jako
zdolno;S do wyprzedzania potrzeb i odkrywania nowej kombinacji zastosowania istniej-cych lub
nowych zasobów rzeczowych – pozwala na wytworzenie strukturalnej przewagi i skomercjalizowanie
wytworów gminy, regionu.
KonkurencyjnoFG - Gmina wiebodzin b#dzie konkurowa,a z innymi gminami regionu, w tym
z gminami Brandeburgii. w przyci-ganiu inwestorów, tworzeniu atrakcyjnych produktów, tworzeniu
dobrych jako;ciowo miejsc pracy dla mieszka ców Gminy oraz pozosta,ych gmin powiatu.
Warunki osi-gni#cia przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych gmin oparte b#d- na:
- dost#pno;ci komunikacyjnej obszarów,
- ofercie terenów inwestycyjnych,
- osi-gni#tym poziomie wiedzy,
- innowacyjno;ci mieszka ców gminy.
RosnIce znaczenie kapita)u ludzkiego i wartoFci niematerialnych w gospodarce - kapita,
intelektualny (wykszta,cone kadry), posiadane licencje, patenty, znaki towarowe (marki), know-how,
wypracowane procedury b#d- mia,y decyduj-ce znaczenie w walce konkurencyjnej gmin, regionów,
firm.
InnowacyjnoFG rozumiana jako zdolno;S podejmowania twórczych
sk,adnikiem s- uwarunkowania spo)eczno-kulturowe, które przenikaji produkcyjnego uk,adu gminy. Mobilno;S spo,eczna, zdolno;S i
komunikacji, udzia, w wymianie globalnej s- warunkami rozwoju

rozwi-za , której istotnym
do ca,ego instytucjonalnego
mo:liwo;S nieograniczonej
;rodowiska innowacyjnego

Komunikacja - dost#pno;S: stan infrastruktury technicznej zapewniaj-cy maksymaln- zdolno;S udzia,u
w wymianie produktów materialnych oraz niematerialnych jest podstawowym warunkiem atrakcyjno;ci
dla inwestorów oraz warunkiem uzyskania wysokiego poziomu bezpiecze stwa; dotyczy to zarówno
komunikacji drogowej jak i komunikacji w zakresie przekazywania informacji ( znajomo;S j#zyków
obcych, dost#p do infostrad); swoboda przep)ywu informacji gospodarczych, handlowych, naukowych,
w tym szczególnie przy wykorzystaniu Internetu
Zmniejszenie znaczenia systemów zcentralizowanych – os,abione zostanie zdecentralizowanie
systemów zasilania (sieci energetycznych, gazowych, telekomunikacji) - powstan- lokalne Rród,a energii
dla potrzeb ma,ych i ;rednich odbiorców.
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Wzrost znaczenia dzia)alnoFci us)ugowo-handlowej, w tym szeroko rozumianych us,ug
niematerialnych, przy umiarkowanym rozwoju dzia,alno;ci produkcyjnej nie naruszaj-cej równowagi
;rodowiska; spadek znaczenia rolnictwa tradycyjnego, rozwinie si# wysoko specjalistyczne rolnictwo, w
tym rolnictwo ekologiczne i przetwórstwo rolno-spo:ywcze warzyw i owoców.
Wzrost zapotrzebowania na us,ugi niematerialne w tym rehabilitacyjno - lecznicze, rozwój us,ug
medycznych i paramedycznych, us,ug umo:liwiaj-cych utrzymanie dobrego stanu zdrowia (fizyczngo
i psychicznego), profilaktyki zdrowotnej.
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CZJ0K 2.
PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY
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10. WIZJA ROZWOJU MIASTA I GMINY DO 2015 R.6
Wizja miasta i gminy wiebodzin w okresie najbli:szych 15 lat wi-:e si# ze zrównowa:onym rozwojem
gospodarczym i now- jako;ci- :ycia i pracy poprzez ukszta,towanie Gminy jako obszaru atrakcyjnego
dla mieszka ców gminy, dla osób odwiedzaj-cych gmin#, dla firm dzia,aj-cych na jej terenie oraz dla
przysz,ych inwestorów poprzez budow#
zró:nicowanej, konkurencyjnej gospodarki, przyjaznej
;rodowisku opartej na ró:norodno;ci bran: oraz aktywno;ci ma,ych i ;rednich firm.
Miasto wiebodzin dzi#ki swojemu korzystnemu po,o:eniu nadal b#dzie pe,niS rol# o;rodka
administracyjnego dla ca,ego powiatu oraz o;rodka realizuj-cego na rzecz ca,ego subregionu us,ugi
mieszkalnictwa, dzia,alno;ci us,ugowo-produkcyjnej, edukacyjnej, zdrowotno-rehabilitacyjnej, sportoworekreacyjnej i kulturalnej.
W 2015 r. Gmina b#dzie obszarem o doskona,ej dost#pno;ci komunikacyjnej. Dzi#ki wybudowaniu
autostrady A2 rozwin- si# tereny po,o:one wzd,u: szlaków komunikacyjnych, gdzie powstan- obiekty
obs,ugi tranzytowej, bazy i sk,ady, obiekty gastronomiczno-hotelarskie oraz obiekty handlowo-us,ugowe
i produkcyjne, nieuci-:liwe dla ;rodowiska.

10.1.1. rodowisko i ad przestrzenny
1. Stan ;rodowiska naturalnego ulegnie poprawie dzi#ki wdro:eniu kompleksowego systemu gospodarki
odpadami, w tym selektywnej zbiórki odpadów i wykorzystaniu surowców wtórnych. Dzia,alno;S
produkcyjna b#dzie stale kontrolowana pod wzgl#dem szkodliwo;ci dla ;rodowiska.
2. Zachowanie walorów ;rodowiska oraz jego ochrona oparte b#d- na zrozumieniu przez wszystkich
mieszka ców, :e dobry stan ;rodowiska jest strategiczn- warto;ci- b#d-c- podstaw- ich dzia,alno;ci
gospodarczej.
3. Nowo rozwijane firmy lokalizowaS b#d- swoj- dzia,alno;S na wyznaczonych terenach inwestycyjnych,
w specjalnych strefach gospodarczych (parki gospodarcze), w których dzi#ki koncentracji i pe,nemu
wyposa:eniu w infrastruktur# minimalizowaS si# b#dzie ich negatywne oddzia,ywanie na ;rodowisko.
4. Wie; b#dzie zarówno miejscem wygodnego zamieszkiwania jaki i miejscem prowadzenia dzia,alno;ci
gospodarczej, zarówno rolniczej i oko,orolniczej, agroturystyki oraz miejscem lokalizacji ma,ych firm
us,ugowo-produkcyjnych nie naruszaj-cych równowagi ;rodowiska.

10.1.2. Infrastruktura techniczna, rozwój przestrzenny
1. Gmina nadrobi zaleg,o;ci w dziedzinie gospodarki wodno-;ciekowej (budowa sieci wodoci-gowokanalizacyjnej na terenie ca,ej Gminy), gospodarki odpadami wdra:aj-c system gospodarki odpadami
(segregacja, utylizacja, sk,adowanie, zagospodarowanie surowców wtórnych).
Miasto oraz wie; b#d- posiada,y pe,n- infrastruktur# techniczn-: zasilanie w energi#, wod#,
oczyszczalnie ;cieków, systemy ogrzewania na poziomie nie odbiegaj-cym od standardów Unii
Europejskiej.
2. Zrealizowany zostanie program rewitalizacji i humanizacji zabytkowej („starej”) cz#;ci miasta,
wyeliminowany zostanie ruch samochodowy i wyznaczone zostan- na obrze:ach miasta parkingi z
infrastruktur-, w centrum miasta powstanie parking wielopoziomowy.

6

W formu,owaniu wizji i kierunków rozwoju miasta i gminy wiebodzin uwzgl#dniono wyniki konsultacji
spo,ecznych
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3. Spójno;S wewn#trzn- gminy zapewni- dobrej jako;ci drogi gminne wraz z obiektami towarzysz-cymi
Dost#pno;S komunikacyjn- znakomicie poprawi autostrada A2 oraz droga szybkiego ruchu nr 3
(autostrada A3);
4. Zagospodarowanie
przestrzenne gminy realizowane b#dzie wg kryteriów ekologicznych
i humanistycznych. Nast-pi zrównowa:enie wszystkich sfer :ycia i dzia,alno;ci cz,owieka.
5. Gmina b#dzie obszarem oferuj-cym atrakcyjne tereny inwestycyjne, w samym wiebodzinie i wokó,
miasta, g,ównie w korytarzu transeuropejskim, wzd,u: autostrady A2, A3, drogi ekspresowej nr 3 oraz w
rejonie istniej-cych wsi w granicach istniej-cej zabudowy.

10.1.3. Infrastruktura spo eczna
1. Gmin# b#dzie cechowa,a stabilizacja demograficzna, za; przyrost ludno;ci b#dzie wynikiem nap,ywu
ludno;ci z zewn-trz.
2. Szko,y ;rednie kszta,ciS b#d- na wysokim poziomie, zwracaj-c uwag# na kszta,cenie ogólne ze
szczególn- dba,o;ci- o j#zyki obce. Rozwinie si# szkolnictwo ponad ;rednie, kszta,c-ce w kierunkach
zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku.
3. Kszta,cenie zawodowe b#dzie alternatyw- dla kszta,cenia ogólnokszta,c-cego, pe,niS b#dzie rol# bazy
dla kszta,cenia ustawicznego i prowadz-c kursy dla doros,ych dostosowywaS ich umiej#tno;ci do
potrzeb lokalnego rynku pracy.
4. Nowo powsta,a wy:sza szko,a biznesu b#dzie alternatyw- dla wy:szych uczelni w Sulechowie,
S,ubicach, Zielonej Górze, Poznaniu zapewniaj-c zdobycie umiej#tno;ci komunikowania si# w biznesie,
w tym w j#zykach obcych oraz wiedzy ekonomicznej, w dziedzinie zarz-dzania i informatyki.
6. W Gminie rozwi-zane zostan- problemy mieszkalnictwa, w mie;cie rozwinie si# budownictwo
wielorodzinne, w tym w systemie TBS-ów i jednorodzinne, na terenach wiejskich - budownictwo
jednorodzinne, cz#sto wielopokoleniowe. Budownictwo mieszka dla m,odych ma,:e stw b#dzie
elementem warunkuj-cym wzrost jako;ci potencja,u pracy oraz zatrzymania zdolnej m,odzie:y na terenie
Gminy.
7. Architektura nowo wznoszonych budynków nie zak,óci estetyki miasta – zielonego i przyjaznego
mieszka com, unikaS si# b#dzie wysokiego budownictwa i zwartych blokowisk.
8. Bezpiecze stwo mieszka ców wynikaS b#dzie ze zrównowa:onego rynku pracy, wysokiego poziomu
lecznictwa, rekreacji s,u:-cej utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i kondycji, dobrej ,-czno;ci oraz
dobrego stanu dróg zapewniaj-cych szybki dost#p do ka:dego miejsca w gminie.
9. Poziom :ycia mieszka ców i standard ;rodowiska zamieszkiwania zbli:y si# do poziomu :ycia
mieszka ców w rozwini#tych krajach Unii Europejskiej
10. Rozwój spo,eczny przejawi si# w podniesieniu jako;ci :ycia w gminie, w zmniejszeniu bezrobocia, w
podniesieniu ogólnego i zawodowego poziomu wykszta,cenia oraz kwalifikacji mieszka ców, w zmianie
postaw mieszka ców i wzro;cie ich aktywno;ci, we wzro;cie integracji spo,eczno;ci lokalnej.

10.1.4. Gospodarka
1. Podstaw- rozwoju dzia,alno;ci gospodarczej b#d- ma,e i ;rednie firmy (M P), które stworz- nowe
miejsca pracy nie naruszaj-c równowagi ;rodowiska naturalnego. Rozwin- si# nadal tradycyjne bran:e przemys, odzie:owy, meblarski, maszynowy, elektromaszynowy, spo:ywczy oraz bran:e „wysokiej
szansy” i szeroko rozumiane us,ugi.
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2. Wa:n- dziedzin- gospodarki b#d- us,ugi turystyczne, rekreacyjne i sportowe – miasto pe,niS b#dzie
rol# stolicy subregionu. Powstanie, dzi#ki dotychczasowym tradycjom i posiadaniu do;wiadczonej kadry,
silny o;rodek us,ug zdrowotnych i rehabilitacyjnych obs,uguj-cy rynek lokalny, rynek krajowy
(wielkopolski, ;l-ski i in.) jak i zagraniczny, g,ównie berli ski.
3. Rolnictwo gminy zostanie poddane restrukturyzacji, rozwinie si# kompleks gospodarki :ywno;ciowej,
w tym przetwórstwo rolno-spo:ywcze. Rolnictwo wykorzysta w pe,ni swoje walory: rozwinie si#
produkcja rolnicza oparta o uprawy specjalne (sadownictwo, ro;liny specjalne i in.), kontynuowane b#dtradycje hodowli drobiu, g,ównie indyka. Powstan- grupy producenckie.
4. Najwa:niejszym o;rodkiem pozostanie nadal wiebodzin stanowi-c o;rodek administracyjny (siedziba
powiatu i wielu instytucji), o;rodek produkcyjno-us,ugowo-handlowy, turystyczny, edukacyjny, us,ug
zdrowotnych i kulturalnych, w którym dzia,aS b#dzie wi#kszo;S jednostek prowadz-cych dzia,alno;S
gospodarcz-. Dzia,alno;S produkcyjno-us,ugowa rozwinie si# tak:e w takich miejscowo;ciach jak:
Jordanowo, Wilkowo, Chociule, Wity , Lubinicko, Roz,ogi. Dzia,alno;S us,ugowo- turystyczna nadal
rozwijaS si# b#dzie g,ównie w Go;cikowie, w rejonie Nowego Dworku i Borowa oraz wzd,u: szlaków
komunikacyjnych (us,ugi obs,ugi tranzytu). Podj#te zostan- dzia,ania zmniejszenia dysproporcji
pomi#dzy miastem a terenami wiejskimi.
5. Miasto b#dzie ;wiadczyS us,ugi gmin powiatu i ca,ego subregionu, obejmuj-ce us,ugi wy:szego rz#du
– edukacji, kultury, sportu, wypoczynku dla wszystkich grup spo,ecznych, szczególnie dzieci
i m,odzie:y.

10.1.5. Zarz*dzanie gmin*
1. Demokracja lokalna zapewni równowag# oraz reprezentatywno;S dla wszystkich ;rodowisk
spo,ecznych – dzia,aS b#d- liczne stowarzyszenia, kluby, organizacje b#d-ce miejscem kszta,towania si#
patriotyzmu lokalnego. Powstanie Gminne Forum umo:liwiaj-ce wspó,prac# na rzecz rozwoju gminy
ponad wszelkimi podzia,ami.
2. Cz,onkowie spo,ecze stwa wymagaj-cy specjalnej troski i pomocy b#d- otoczeni opiek- oraz
wsparciem Gminy.
3. W Gminie zostanie wdro:ony system zintegrowanego zarz-dzania, w tym wieloletni system
zarz-dzania finansami oraz system wieloletniego planowania inwestycji.
4. Optymalizacji ulegnie struktura organizacyjna urz#du gminy, inwestorzy i przedsi#biorcy uzyskiwaS
b#d- wszystkie niezb#dne informacje na wydzielonym specjalnym stanowisku, zostanie wdro:ony
zintegrowany system obs,ugi inwestorów, powstanie wydzia, planowania, rozwoju gospodarczego i
promocji.
5. FunkcjonowaS b#dzie system zarz-dzania maj-tkiem Gminy, wdro:ony b#dzie system zarz-dzania
us,ugami komunalnymi i mieszkalnymi.
6. Prywatyzacja (obecnie cz#;ciej u:ywane okre;lenie partnerstwo publiczno-prywatne) w zakresie
zarz-dzania nieruchomo;ciami oraz gospodarki komunalnej umo:liwi uzyskanie wysokiej jako;ci us,ug i
wysokiej efektywno;ci wydatkowanych ;rodków.
7. Wdro:ony zostanie system informacji o gminie, w tym informacji przestrzennych.
8. Wdro:ony zostanie system aktualizacji strategii rozwoju oraz system monitoringu gminy; powstanie
lokalna agencja rozwoju; utworzony zostanie lokalny rynek finansowy.
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9. Promocja b#dzie prowadzona z wykorzystaniem wszelkich dost#pnych ;rodków: poprzez
wyspecjalizowane instytucje, Internet, media, ró:norodne wydawnictwa informacyjno-promocyjne;
w urz#dzie funkcjonowaS b#dzie zespó, d/s promocji.
10. RozwijaS si# b#dzie ;cis,a wspó,praca z s-siednimi gminami, w tym g,ównie z gminami powiatu oraz
z gminami zagranicznymi.
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11. ZA;O!ENIA STRATEGII ROZWOJU
11.1. Misja miasta i gminy 0wiebodzin

„MisjI miasta i gminy 0wiebodzin jest tworzenie i wykorzystywanie przewagi

konkurencyjnej w celu uzyskania i utrwalania wysokiej jakoFci Hycia, z zachowaniem
zasad zrównowaHonego rozwoju spo)ecznego, gospodarczego i przestrzennego oraz
poszanowaniem wartoFci przyrodniczych.”
Przez przewag# konkurencyjn- rozumie si# zdolno;S do produkowania i oferowania dóbr i us,ug o takich
parametrach technicznych, cenowych i jako;ciowych, :e znajd- one nabywców na rynkach
ponadregionalnych.
Przez postulat zrównowa:onego rozwoju rozumie si#:
- aktywizacj# gospodarcz- Gminy z zachowaniem zasad zrównowa:onego wzrostu z uwzgl#dnieniem
czynników spo,ecznych, gospodarczych, ekologicznych i przestrzennych z wykorzystaniem
atrakcyjno;ci po,o:enia, walorów naturalnych i tradycji,
- dzia,ania na rzecz poprawy spo,ecznych warunków :ycia w zakresie edukacji, ochrony zdrowia,
bezpiecze stwa, kultury i kultury fizycznej,
- popraw# dost#pno;ci komunikacyjnej i telekomunikacyjnej Gminy,
- aktywizacj# obszarów wiejskich,
- wspieranie rozwoju ma,ej i ;redniej przedsi#biorczo;ci,
- podejmowanie inicjatyw poszukiwania ;rodków zewn#trznych wspieraj-cych zrównowa:ony rozwój
Gminy,
- wspieranie rozwoju demokracji lokalnej.
Standardy Unii Europejskiej, w znaczeniu u:ytym w misji Gminy, dotycz- wielu obszarów aktywno;ci.
W dziedzinie kontaktów mi#dzyludzkich, w post#powaniu administracyjnym czy w gospodarce tego typu
standardy okre;la dorobek prawny Unii Europejskiej. Ponadto wyst#puj- standardy funkcjonalne, których
niedotrzymanie uprawnia do uzyskiwania subwencji unijnych (np. poziom umieralno;ci niemowl-t,
stopie zró:nicowania wewn#trznego, poziom dochodu narodowego w odniesieniu do ;redniej krajów
Unii itd.). Oddzielnym zagadnieniem s- standardy stanowi-ce normy techniczne i u:ytkowe
w odniesieniu do grup produktów lub poszczególnych przedmiotów pozostaj-cych w mi#dzynarodowym
obrocie towarowym.
Przyj#ta deklaracja misji pozwala na docelowy kompromis pomi#dzy sfer- spo,eczno-gospodarcza przyrodnicz-, zgodny z dotychczas przyj#tymi za,o:eniami i podejmowanymi dzia,aniami Zarz-du
Miasta.
Strategia rozwoju oparta o powy:sz- deklaracj# misji powinna przyczyniS si# do zwi#kszenia
konkurencyjno;ci Gminy w skali województwa oraz w skali krajowej i mi#dzynarodowej, a w dalszej
perspektywie do wzmocnienia jej strategicznej pozycji.
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11.2. Cele strategiczne
11.2.1. Cel strategiczny
Nadrz#dnym zadaniem strategicznym jest realizacja misji b#d-cej syntetycznym zapisem wizji
rozwoju gminy. Jako g,ówny cel strategii przyj#to:
OsiIgniEcie wysokiej jakoFci Hycia mieszka%ców miasta i gminy dziEki wykorzystaniu
wszelkich szans i uwarunkowa% rozwojowych. a wszczególnoFci po)oHenia na
transeuropejskim szlaku komunikacyjnym.
Na nadrz#dny cel strategiczny sk,adaj- si# cele strategiczne w wybranych, wa:nych obszarach dla
Gminy, do których zaliczono: obszar gospodarowania ;rodowiskiem i przestrzeni-, obszar zagadnie
spo,ecznych, obszar zagadnie rozwoju gospodarki oraz obszar zagadnie sprawnego zarz-dzania Gmin-.

11.2.2. Obszary priorytetowe
Za,o:ono, :e strategia nie powinna s,u:yS utrzymaniu status quo, lecz przede wszystkim powinna byS
nastawiona na „równanie do najlepszych”. Formu,uj-c strategi#, przyj#to za,o:enie, :e rozwi-zanie
kluczowych problemów rozwojowych Gminy wymaga aktywnej postawy a jednocze;nie kieruj-c si#
zasad- zrównowa:onego rozwoju, zwrócono uwag# na braki i zagro:enia.
Za podstawowy atut Gminy uznano po,o:enie na skrzy:owaniu dróg, z pó,nocy na po,udnie i z zachodu
na wschód, w korytarzu transeuropejskim. Czynnik ten mo:e stanowiS szans#, ale mo:e te: powodowaS
relatywne obni:anie rangi miasta i gminy
wiebodzin wobec otoczenia europejskiego
i krajowego.
W przypadku szybszego, potencjalnie, rozwoju gmin i regionów s-siednich mo:e okazaS si#, :e samo
po,o:enie nie wystarczy. Brak dostatecznej aktywno;ci ukierunkowanej na rozwój Gminy i ca,ego
powiatu mo:e wp,yn-S w przysz,o;ci na pogarszanie si# jej pozycji konkurencyjnej.
Najwa:niejsze uwarunkowania wewn#trzne rozwoju wynikaj- z jednej strony z istniej-cej sieci
osadniczej, z drugiej za; wi-:- si# przebiegiem procesów gospodarczych, w tym ze strukturi rozmieszczeniem podmiotów gospodarczych.
Brak równowagi przestrzennej rozwoju gospodarki zwi-zany z dominacj- wiebodzina wi-:e si#
z problemami aktywizacji i restrukturyzacji obszarów wiejskich. Posiada to decyduj-cy wp,yw jako;S
:ycia mieszka ców wsi a w szczególno;ci na dost#p do edukacji, us,ug medycznych, opieki spo,ecznej,
dóbr kultury oraz podstawowych dóbr i us,ug.
G,ówne cele strategiczne i cele po;rednie sformu,owano w obszarach stanowi-cych priorytety, do których
zaliczono:
- ;rodowisko i ,ad przestrzenny
- spo,ecze stwo
- gospodark# gminy
- zarz-dzanie gmin-.
Okre;laj-c obszary priorytetowe nie wyodr#bniono infrastruktury technicznej i komunikacji, gdy: uznano
:e rozwini#ta infrastruktura jest warunkiem determinuj-cym zarówno stan ;rodowiska, poziom :ycia
ludno;ci jak i rozwój gospodarczy. Cele operacyjne w ka:dej z tych dziedzin uwzgl#dniaj- tak:e cele
w zakresie rozwoju infrastruktury i komunikacji jako podstawowe sposoby realizacji priorytetów.
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Priorytet 1 „ rodowisko i ad przestrzenny” obejmuje kszta3towanie atrakcyjnego 4rodowiska ycia
cz3owieka poprzez kompleksowe uporz;dkowanie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-4ciekowej,
kszta3towanie i utrzymanie 3adu przestrzennego, wysok; jako4A przestrzeni oraz zachowanie warto4ci
4rodowiska przyrodniczego i kulturowego;
Priorytet 2 „Spo ecze2stwo” obejmuje wzrost potencja3u intelektualnego mieszkaHców gminy,
szczególnie dzieci i m3odzie y poprzez wczesne wyrównywanie szans rozwojowych, rozwój us3ug
edukacyjnych, popraw= kondycji zdrowotnej i popraw= warunków mieszkaniowych;
Priorytet 3 „Gospodarka gminy” obejmuje rozwój dzia3alno4ci us3ugowo-produkcyjnej, a w tym us3ug
turystyczno-rekreacyjnych przy aktywnym wspieraniu rozwoju ma3ych i 4rednich firm, rozwój
dzia3alno4ci rolniczej i pozarolniczej na terenach wiejskich;
Priorytet 4 „Zarz*dzanie gmin*” obejmuje usprawnienie zarz;dzania gmin;, prowadzenie aktywnej
promocji zewn=trznej poprzez kszta3towanie wizerunku atrakcyjnej gminy, wzmocnienie pozycji gminy na
zewn;trz oraz promocji wewn=trznej (w4ród mieszkaHców).

11.2.3. Priorytetowe dzia ania decyduj*ce o powodzeniu realizacji strategii
Strategia zrównowa:onego rozwoju miasta i gminy wiebodzin posiada dodatkowy, obok ekologicznego,
wymiar - wymiar przestrzenny, zawarty w opracowanym równolegle, studium uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Dla realizacji strategii decyduj-ce znaczenie posiada wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych,
poprawa dostEpnoFci i jakoFci kszta)cenia, poprawa dostEpnoFci komunikacyjnej i informacyjnej
oraz rozwój produkcji i us)ug, które b#d- w przysz,o;ci determinowa,y rozwój pozosta,ych dziedzin
:ycia spo,eczno-gospodarczego.
Szczególne znaczenie posiada wspieranie rozwoju ma)ych i Frednich firm g,ównie poprzez u,atwienie
dost#pu ma,ym i ;rednim firmom do korzystania z programów krajowych oraz uzupe,nienie tych
programów o w,asne instrumenty za; docelowo - przygotowanie gospodarki gminy do pe,nego
wykorzystania dost#pnych funduszy przedakcesyjnych i planowanych w przysz,o;ci funduszy
strukturalnych.
Efektem dzia,a wspierania rozwoju ma,ych i ;rednich firm b#dzie wzrost atrakcyjno;ci inwestycyjnej
miasta i gminy, wzrost przedsi#biorczo;ci, aktywizacja terenów wiejskich oraz tworzenie warunków do
zwi#kszania sta,ych miejsc pracy.
Za,o:ono, :e wiebodzin powinien pe,niS w najbli:szej przysz,o;ci rol# subregionalnego (powiatowego)
o;rodka wspomagania przedsi#biorczo;ci i zaspokajaS potrzeby lokalnych ma,ych i ;rednich firm
w zakresie us,ug doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych (sieS KSU i Euro Info).

TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz Zielona Góra ul. Ptasia 2a tel/fax 068 326 77 83 e-mail biuro@tekon.com.pl

Strategia zrównowa onego rozwoju miasta i gminy wiebodzin

strona 46

11.2.4. Opis celów strategicznych
Cel strategiczny 1: Ochrona rodowiska i wysoka jako 4 przestrzeni
Za najwa:niejsze cele uznano rozwój infrastruktury s,u:-cej zachowaniu warto;ci ;rodowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz kszta,towanie i utrzymanie ,adu przestrzennego.
Ochrona ;rodowiska zgodnie zapisan- w Konstytucji RP zasadzie zrównowa:onego rozwoju
(ekorozwoju), jest jedn- z najwa:niejszych dziedzin :ycia spo,eczno-gospodarczego.
Do najwa:niejszych zagadnie ochrony ;rodowiska w Gminie nale:-:
- zapewnienie bezpiecze stwa ekologicznego,
- potrzeba dalszej poprawy stanu ;rodowiska,
- ochrona zasobów przyrody.
Do dzia,a priorytetowych w zakresie ochrony ;rodowiska w najbli:szych latach nale:eS b#d- przede
wszystkim dzia,ania obejmuj-ce:
- w zakresie gospodarowania odpadami – stworzenie systemu bezpiecznej likwidacji b-dR
unieszkodliwiania odpadów, wdro:enie systemu selekcji i recyklingu odpadów oraz wdro:enie
jednolitego systemu gromadzenia i wywozu odpadów;
- w zakresie gospodarki wodno-Fciekowej - kontynuacj# budowy sieci kanalizacyjnej oraz
zaopatrzenie wsi w wod#; renowacj# i budow# sieci kanalizacji deszczowej w mie;cie;
- w zakresie jakoFci powietrza – wyeliminowanie emisji niskich w mie;cie oraz zapewnienie
zgodno;ci nowo podejmowanych przedsi#wzi#S z zasadami ekorozwoju.
W Gminie wiebodzin priorytetowy charakter posiadaj- przedsi#wzi#cia w zakresie gospodarki
odpadami. W gospodarce odpadami g,ównym celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów,
ograniczenie ich ilo;ci i szkodliwo;ci. Ponadto nale:y d-:yS do jak najwy:szego stopnia odzysku lub
usuwania odpadów w sposób nie zagra:aj-cy :yciu ludzkiemu i nie powoduj-cy szkód w ;rodowisku.
Szczególne znaczenie dla ochrony ;rodowiska, w horyzoncie czasowym strategii rozwoju maj- priorytety
zwi-zane z racjonaln- gospodark- odpadami na terenie Gminy.
Nale:y opracowaS sposoby godzenia rozwoju rolnictwa i turystyki z wymogami ochrony wód zlewni
jeziora Nies,ysz, Wilkowo i Paklicko Wlk. Wp,ywaS nale:y na ograniczenie sp,ywu do wód
zanieczyszcze obszarowych, np. przez preferowanie stosowania w rolnictwie nawozów lepiej
przyswajalnych przez gleby i ro;liny.
Kszta,towanie i utrzymanie ,adu przestrzennego, podniesienie stanu estetycznego gminy oraz
zachowanie warto;ci ;rodowiska kulturowego i przyrodniczego, przy uwzgl#dnieniu potrzeb przysz,ych
pokole , zosta,y uznane za wa:ne zadania gminy. S- one ;ci;le zwi-zane z planowaniem przestrzennym
i zarz-dzaniem przestrzeni-7/.
Zasada zrównowa:onego rozwoju w rozumieniu ekorozwoju, jak i konieczno;S zachowania dla
przysz,ych pokole dorobku kulturowego, nak,ada na wszystkie instytucje i obywateli okre;lone
obowi-zki. Nader cz#sto zarysowuj- si# trudne do prostych rozstrzygni#S konflikty pomi#dzy
wymienionymi obowi-zkami a doraRnymi potrzebami :ycia spo,ecznego i gospodarczego.
W,a;ciw- drog- do uzyskania na tym polu odpowiednich, wywa:onych rozstrzygni#S jest zintegrowane
zarzIdzanie obszarami prowadzone na podstawie opracowa planistycznych budowanych w procesie
pe,nej ;wiadomo;ci ze strony spo,eczno;ci gminy i jej pe,nego zaanga:owania.
Poszukiwaniu najkorzystniejszych rozwi-za w obszarze rozwoju urbanistycznego miasta, kszta,towania
rozwoju poszczególnych obszarów funkcjonalnych, ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego musi
towarzyszyS prze;wiadczenie o koniecznoFci racjonalizacji wykorzystania terenów juH
zabudowanych.

7/

Szerzej w „Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy wiebodzin”
2000, JBPP sp. z o. o. i TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz
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Podnoszenie jako;ci u:ytkowej, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni podnosi jej walory gospodarcze
np. dla rozwoju turystyki, osiedlania si# przybyszy z zewn-trz, osób prywatnych i podmiotów
gospodarczych.
Cel priorytetowy 2: Wysoka jako 4 6ycia spo ecze2stwa
Za najwa:niejsze dla uzyskania wysokiej jako;ci :ycia uznano obszar edukacji, kultury fizycznej,
mieszkalnictwa, zaopatrzenie w ciep,o, energi# elektryczn- i gaz oraz rozwój komunikacji i
telekomunikacji.

Edukacja
Poprawa konkurencyjno;ci miasta i gminy wiebodzin oraz tworzenie warunków do rozwoju zasobów
ludzkich s- ;ci;le zwi-zane z rozwojem systemu edukacji. Podstawowe cele strategiczne obejmuj-:
- wczesne wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych,
- popraw# jako;ci kszta,cenia,
- rozwój bazy oraz urozmaicenie oferty tre;ci i form edukacyjnych,
- rozwój edukacji zawodowej doros,ych (kszta,cenie ustawiczne).
Ranga nadana poszczególnym celom wynika z realizowanej reformy o;wiaty jak równie: konieczno;ci
dostosowania Gminy do zmieniaj-cych si# warunków wewn#trznych i zewn#trznych, zwi-zanych z
rozwojem gospodarki Gminy oraz planowanym przyst-pieniem Polski do Unii Europejskiej.
G,ównym celem dzia,a powinno byS zahamowanie niekorzystnych tendencji polegaj-cych na
pog,#bianiu si# ró:nic w dost#pie do edukacji mi#dzy wsi- i miastem oraz ró:nych grup spo,ecznych.
Niezwykle istotne jest równie: stworzenie oferty dla doros,ych na szybkie przekwalifikowanie si#,
niezb#dne dla funkcjonowania na stale zmieniaj-cym si# rynku pracy.
Rozwój systemów edukacji nabiera ponadto szczególnego znaczenia ze wzgl#du na fakt, :e
w najbli:szej przysz,o;ci najwaHniejszym zasobem decydujIcym o sukcesie gospodarczym bEdzie
szeroko rozumiana wiedza.

Kultura fizyczna
Kultura fizyczna, rozumiana jako zespó, uznawanych warto;ci i utrwalonych zachowa oraz ich
rezultatów dotycz-cych zachowa ruchowych cz,owieka, powinna byS ogólnodost#pn- dziedzinkonsumpcji kulturalnej, zaspokajaj-c- aspiracje cz,owieka w zakresie aktywnego wypoczynku, rozrywki
i doskona,ej kondycji fizycznej. Jest ona tak:e instrumentem pozytywnego kszta,towania
i podtrzymywania si, biologicznych cz,owieka, niezb#dnych do pe,nienia wa:nych ról spo,ecznych
oraz zawodowych.
Obszarami realizacji kultury fizycznej s- i powinny byS nadal:
- wychowanie fizyczne,
- rekreacja fizyczna i turystyka,
- rehabilitacja ruchowa,
- sport.
Systemy us,ug na rzecz kultury fizycznej, rekreacji fizycznej, rehabilitacji ruchowej, higieny,
wychowania fizycznego i sportu wyczynowego powinny prowadziS do podnoszenia wydolno;ci
fizycznej, zach#cania do aktywno;ci ruchowej, stosowania wspó,zawodnictwa sportowego, wpajania
wzorców zachowa i nawyków procedur higienicznych, pobudzenia aktywno;ci spo,ecznej.
Aktualny stan wymaga przede wszystkim
- opracowania i wdro:enia jednolitego programu bazy dla kultury fizycznej, polegaj-cego na
powstrzymaniu post#puj-cego niszczenia istniej-cych obiektów poprzez pozyskiwanie ;rodków na
utrzymanie i remonty tych placówek oraz realizacj# nowych, niezb#dnych inwestycji a tak:e lepszkoordynacj# wykorzystania tych ;rodków; najwa:niejszym przedsi#wzi#ciem jest budowa basenu
w wiebodzinie;
- stworzenia warunków do rozwoju sportu na wsi poprzez remonty/budow# boisk;
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wprowadzenia rozwi-za systemowych w finansowaniu ró:nych stowarzysze i klubów sportowych.

Mieszkalnictwo
Rozwój mieszkalnictwa jest rozumiany jako zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych spo,eczno;ci lokalnej
poprzez popraw# istniej-cych zasobów oraz budow# nowych mieszka .
Termin rozwój mieszkalnictwa nie mo:e byS ograniczony do zasobów komunalnych, znajduj-cych si#
w gestii Gminy. Zadaniem Gminy jest tak:e umo:liwienie osobom prywatnym, sektorowi spó,dzielczemu
i prywatnemu zaspokajania potrzeb spo,eczno;ci lokalnej.
Podstawowe zagadnienia posiadaj-ce decyduj-ce znaczenie dla strategicznego planowania rozwoju
mieszkalnictwa obejmuj-:
- zarz-dzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi;
- polityk# i program zmian czynszów;
- utrzymanie i popraw# stanu istniej-cego zasobów mieszkaniowych;
- Rród,a finansowania inwestycji;
- rozwijanie nowych mo:liwo;ci zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;
- system zarz-dzania gruntami;
- rozwój infrastruktury i us,ug u:yteczno;ci publicznej.
Przyj#to, :e celem strategicznym b#dzie poprawa warunków mieszkaniowych poprzez:
- ocen# stanu i mo:liwo;ci
rozwoju
oraz opracowanie programu rozwoju budownictwa
mieszkaniowego w wiebodzinie;
- prywatyzacj# mieszkaniowych zasobów komunalnych;
- restrukturyzacj# zarz-dzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi;
- realizacj# budownictwa wielorodzinnego w ramach TBS;
- wspieranie rozwoju budownictwa spó,dzielczego i prywatnego, jedno- i wielorodzinnego
- wspieranie rewitalizacji osiedli wielkoblokowych.

Zaopatrzenie w ciep3o, energi= elektryczn; i gaz
Zaopatrzenie gminy w ciep,o, energi# elektryczn- i paliwa gazowe obejmuje przedsi#wzi#cia maj-ce na
celu gazyfikacj# Gminy (opracowanie koncepcji gazyfikacji wiebodzina i okolicznych miejscowo;ci),
modernizacj# systemów grzewczych, ocieplanie budynków mieszkalnych i u:yteczno;ci publicznej oraz
popraw# niezawodno;ci zasilania w energi# elektryczn-.
Najwa:niejszym przedsi#wzi#ciem jest modernizacja systemu ogrzewania i termorenowacja
przewidziana na lata 2000-2005 i obejmuj-ca:
- wykonanie prac studialnych gazyfikacji miejscowo;ci w po,udniowej cz#;ci gminy po,o:onych
wzd,u: ruroci-gu gazowego;
- opracowanie programu termomodernizacji budynków wiebodzinie;
- inwestycje w sieci rozdzielcze wg potrzeb poszczególnych miejscowo;ci w po,udniowej cz#;ci
gminy;
- modernizacj# sieci rozdzielczej w wiebodzinie;
- realizacj# programu termomodernizacji budynków w wiebodzinie.
Zgodnie z ustaw- Prawo Energetyczne z dn. 10.04.1997 r. wraz z póRn. zmianami m. in.
z dn. 26 maja 2000 r. opracowano „Projekt za,o:e do planu zaopatrzenia gminy w ciep,o, energi#
elektryczn- i paliwa gazowe, który zawiera:
- wykonanie prac studialnych gazyfikacji miejscowo;ci w po,udniowej cz#;ci gminy po,o:onych
wzd,u: ruroci-gu gazowego;
- ocen# stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciep,o, energi# elektryczn- i
paliwa gazowe;
- przedsi#wzi#cia racjonalizuj-ce u:ytkowanie ciep,a, energii elektrycznej i paliw gazowych;
- mo:liwo;ci wykorzystania istniej-cych nadwy:ek i lokalnych zasobów paliw i energii, z
uwzgl#dnieniem skojarzonego wytwarzania ciep,a i energii elektrycznej oraz zagospodarowania
ciep,a odpadowego z instalacji odpadowych;
- propozycje wspó,pracy z innymi gminami.
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Komunikacja i telekomunikacja
Uzyskanie dro:no;ci gminnej sieci komunikacyjnej, dost#pno;ci w ca,ym regionie do dóbr i us,ug,
poprawa jako;ci us,ug komunikacyjnych, w tym uruchomienie nowych po,-cze oraz poprawa stanu
bezpiecze stwa w transporcie i komunikacji wymaga uznania tych celów za priorytety.
Za wa:ne cele uznano:
- wspieranie dzia,a umo:liwiaj-cych popraw# jako;ci po,-cze telefonii przewodowej i dost#pu do
INTERNET-u, oraz
- wspieranie dzia,a maj-cych na celu uruchomienie lokalnego transportu zbiorowego na terenie ca,ego
powiatu jako przedsi#wzi#cia publiczno-prywatnego lub prywatnego, umo:liwiaj-cego rozwi-zanie
problemów transportowych.
Dobra komunikacja wewn-trz gminy jak i z s-siednimi gminami, powiatami, województwem i krajem
pozwoli na przyspieszenie rozwoju Gminy.
Rozwój nowoczesnej sieci po,-cze telekomunikacyjnych i us,ug internetowych sprzyja pog,#bieniu
wspó,pracy w sferze kulturalnej, gospodarczej i spo,ecznej.
Nale:y zwróciS uwag#, :e dotychczasowa, tradycyjna, struktura sieci telekomunikacyjnej osi-gnie
wkrótce granice w zakresie wydajno;ci dla rozwi-zywania nowych z,o:onych problemów. Konieczne
jest zatem wprowadzanie technologii ;wiat,owodowych zapewniaj-cych odpowiednie parametry
techniczne w perspektywie nast#pnych kilkunastu lat.
Dzi#ki nowoczesnym systemom transmisji danych mo:liwa b#dzie realizacja takich zada jak:
- wspomaganie nauczania przy u:yciu technik internetowych
- nauczanie zdalne
- systemy informacji przestrzennej
- praca grupowa i zdalna.
Dla prawid,owego i dynamicznego rozwoju gospodarki, pozwalaj-cego jednocze;nie zachowaS walory
;rodowiska naturalnego, niezb#dne jest utworzenie centrów logistycznych wyposa:onych w inteligentne
systemy steruj-ce transportem towarowym.
Rozwój elektronicznych systemów lokalizacji pojazdów u,atwi znacz-co nie tylko logistyk# (planowanie
i zarz-dzanie sieci- transportow-) ale pozwoli na popraw# bezpiecze stwa ruchu, wspomo:e sterowanie
ruchem oraz rozwinie tworzenie i eksploatacj# baz danych dla ró:nych potrzeb zarz-dzania i planowania.
Cel priorytetowy 3: Konkurencyjna i zró6nicowana gospodarka
Za najwa:niejsze cele uznano: tworzenie warunków do równowa:enia rozwoju gospodarki, aktywizacj#
obszarów wiejskich w kierunku wzrostu efektywno;ci rolnictwa oraz rozwoju wielofunkcyjnego,
rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej i zdrowotno-rehabilitacyjnej oraz rozwój wiebodzina jako
o;rodka subregionalnego.

Produkcja, handel, us3ugi – program wspierania ma3ych i 4rednich przedsi=biorstw
Sektor produkcji, handel i us,ugi wp,ywaj- decyduj-co na stan gospodarki nie tylko Gminy ale i ca,ego
powiatu. W dobie transformacji gospodarczej przedsi#biorstwa poszukuj- swojej szansy, swojego miejsca
na mapie gospodarczej kraju i Europy wykorzystuj-c bliskie s-siedztwo z Niemcami.
Dotychczasowe bran:e przemys,u ;wiebodzi skiego: przemys, meblarski, odzie:owy, maszynowy stojprzed ogromnymi wyzwaniami. Przedsi#biorstwa dzia,aj-ce w tych bran:ach dostosowuj- si# do zmian
rynkowych i mimo okresowych trudno;ci, posiadaj- du:e szanse dalszego rozwoju i zachowania swego
miejsca w gospodarce nie tylko Gminy ale ca,ego powiatu i regionu.
Du:ego dynamizmu oczekiwaS mo:na jednak w rozwoju ma,ej i ;redniej przedsi#biorczo;ci, elastycznie
reaguj-cej na wyzwania gospodarki rynkowej. Sektor ten cechuje wysoka efektywno;S, poszanowanie
;rodowiska naturalnego i aktywno;S w wype,nianiu nisz rynkowych.
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Wspieranie przedsi#biorczo;ci i prowadzenie polityki prozatrudnieniowej, umo:liwia jednocze;nie
przeciwdzia,aniu bezrobociu poprzez aktywno;S zawodow-. Aktywno;S zawodowa zapewnia
samowystarczalno;S rodzin, a tym samym zmniejsza zapotrzebowanie na ;wiadczenia z pomocy
spo,ecznej.
Zdecydowanym priorytetem w dziedzinie produkcji, handlu i us,ug jest wi#c wspieranie ma,ych
i ;rednich przedsi#biorstw, co nie wyklucza podejmowania dzia)a% zmierzajIcych do FciIgniEcia
wiEkszych inwestorów z zewnItrz.
W ramach prac nad strategi- zrównowa:onego rozwoju zosta, opracowany projekt programu wspierania
ma,ych i ;rednich przedsi#biorstw.
Celem programu wspierania przedsi#biorczo;ci b#dzie:
- stworzenie warunków do rozwoju konkurencyjno;ci firm;
- tworzenie klimatu do rozwoju przedsi#biorczo;ci w Gminie;
- tworzenie warunków do pe,nego wykorzystania oferty krajowych programów horyzontalnych.
Docelowo b#dzie to zintegrowany, samofinansuj-cy si# system funkcjonuj-cy w ramach ca,ego powiatu
;wiebodzi skiego. Istotnym efektem programu b#dzie rozwój organizacji i instytucji wspieraj-cych
rozwój subregionalny i lokalny, a przede wszystkim przygotowanie gospodarki powiatu i jej otoczenia
do pe,nego wykorzystania dost#pnych funduszy przedakcesyjnych i planowanych, po akcesji, funduszy
strukturalnych.

Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
Rolnictwo i dynamiczny rozwój obszarów wiejskich stanowi bardzo wa:ny obszar dzia,alno;ci,
decyduj-cy o przysz,o;ci spo,eczno;ci wiejskiej Gminy.
Dobre warunki glebowe i agroklimatyczne, a przede wszystkim uk,ad sieci osadniczej stwarzajpodstawy dla organizacji i rozwoju nowoczesnej, wyspecjalizowanej produkcji rolnej mog-cej sprostaS
wyzwaniom rynku europejskiego, g,ównie niemieckiego. W produkcji tej nadal du:e znaczenie b#dzie
posiada,a produkcja drobiarska (indyki, kurczaki, kury-nioski) i mniejszy - produkcja ro;linna (zbo:a,
rzepak).
Rozwój produkcji rolniczej mo:e oprzeS si# na uruchomieniu produkcji specjalistycznej (uprawa warzyw,
zió,, krzewów jagodowych), przetwarzaniu produktów rolniczych oraz na rozwoju us,ug oko,orolniczych.
Mo:liwa jest tak:e produkcja ekologiczna, wymagaj-ca zachowania szczególnych warunków, m.in.
stosowania nawozów naturalnych (bez nawozów sztucznych), respektowania zakazu gnojowicowania
oraz stosowania chemicznych ;rodków ochrony ro;lin a tak:e poprawy sanitarnych warunków zagród
i obiektów inwentarskich.
S-siedztwo Niemiec, potencjalnego partnera wymiany handlowej, blisko;S rynku Berlina zach#ca do
wprowadzenia ekologicznego systemu gospodarowania w rolnictwie, tym bardziej, :e grunty rolne
o wysokiej kulturze rolnej umo:liwiaj- produkcj# zdrowej :ywno;ci.
Wa:nym zadaniem jest wspieranie grup producenckich. Wymaga to jednak stworzenia odpowiednich
warunków do budowy zaplecza w zakresie przechowalnictwa, przetwórstwa, konfekcjonowania
i dystrybucji produktów rolnych.

Turystyka
Walory naturalne Gminy wiebodzin jak i pozosta,ych gmin powiatu umo:liwiaj- rozwój funkcji
turystyczno - rekreacyjnej. Zasadniczym spodziewanym efektem realizacji celów operacyjnych jest
przede wszystkim aktywizacja Gminy i ca,ego powiatu poprzez rozwój turystyki. Podstawowymi
strategicznymi celami rozwoju turystyki jest zwi#kszenie stopnia konkurencyjno;ci obszaru gminy
i ca,ego powiatu w stosunku do pozosta,ych terenów turystycznych województwa, spadek bezrobocia lub
uzyskanie dodatkowych dochodów poprzez rozwój us,ug i inwestycji turystycznych oraz tworzenie
nowych miejsc pracy.
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Dla rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej niezb#dny jest rozwój infrastruktury turystycznej
i oko,oturystycznej, szczególnie w zakresie budowy bazy o odpowiednim standardzie, poprawie
dost#pno;ci komunikacyjnej oraz obszarów o koncentracji zasobów turystycznych, na bazie których
mo:na b#dzie rozwijaS ju: istniej-ce b-dR kreowaS nowe produkty turystyczne, które jednocze;nie
powinny pozostawaS w ;cis,ym zwi-zku z ochron- zasobów ;rodowiska naturalnego i kulturowego.
Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej wymaga tak:e podj#cia przedsi#wzi#S maj-cych na celu rozwój
zasobów ludzkich, pocz-wszy od dzia,a zmierzaj-cych do wzbudzenia w;ród m,odego pokolenia
poczucia potrzeby poznawania w,asnego regionu a: do wypracowania sprawnie funkcjonuj-cego systemu
kszta,cenia i doskonalenia zawodowych i spo,ecznych kadr turystyki, które w przysz,o;ci tworzy,yby
silne lobby turystyczne, jak równie: zaistnia,y jako wykwalifikowane kadry zarz-dzaj-ce turystyk-.

Rozwój us3ug leczniczo-rehabilitacyjnych
Dotychczasowe tradycje wiebodzina wskazuj- na mo:liwo;S ;wiadczenia kompleksowych us,ug
rehabilitacyjnych dla mieszka ców ca,ego powiatu oraz uruchomienie bazy komercyjnego ;wiadczenia
us,ug dla klientów z zewn-trz.
Szeroki zakres profesjonalnych us,ug pozwoli najlepiej realizowaS cel strategiczny jakim jest
poprawa stanu zdrowotnego mieszka ców a równocze;nie wzmocni now- funkcj# gminy jak- by,by
rozwój sektora us,ug najbardziej perspektywicznych i rokuj-cych nie tylko szanse tworzenia nowych
miejsc pracy, lecz w przysz,o;ci wzmocnienia dochodów bud:etowych gminy.
Umiej#tne zorganizowanie takiego przedsi#wzi#cia umo:liwia uruchomienie tak niezb#dnego
mechanizmu mno:nikowego (miejsca pracy, dochody, popyt na inne us,ugi np. hotelarskogastronomiczne itp.).
Rozwojem us,ug zdrowotno-rehabilitacyjnych mog- byS zainteresowani potencjalni inwestorzy, za;
powstanie centrum tych us,ug na terenie wiebodzina mo:e stanowiS znacz-c- si,# przetargoww procesie przyci-gania inwestorów zewn#trznych, równie: zagranicznych.

Rozwój us3ug informatycznych i internetowych
Rozwój infrastruktury informatycznej i Internetu ;ci;le wi-:e si# z „now-” gospodark- wspó,czesnej
cywilizacji .
Przemys, informatyczny jest jedn- z najbardziej op,acalnych, ekologicznie neutralnych ga,#zi gospodarki.
Jest przemys,em o bardzo dobrych perspektywach przysz,o;ciowych. Jako przemys, bazuj-cy g,ownie na
wiedzy, nie wymagaj-cy kosztownych inwestycji powinien byS wa:nym elementem strategii.
Technologie internetowe stanowi- przysz,o;S w dziedzinie biznesu. Pozwalaj- optymalnie prowadziS
kontakty biznes-biznes i biznes-klient. Stanowi to podstaw# konkurencyjno;ci lokalnego przemys,u oraz
konieczno;S w post#puj-cej globalizacji gospodarki. Mog- stanowiS motor rozwoju lokalnej gospodarki.

Cel priorytetowy 4: Sprawnie i efektywnie zarz*dzana gmina
Za najwa:niejsze uznano rozwijanie systemu promocji i sprawne i efektywne zarz-dzanie gmin-.
Promocja gospodarki Gminy ma na celu stworzenie obrazu atrakcyjnej gminy oraz promocj# produktów
Gminy. Powinna ona umo:liwiS ;ci-gni#cie z zewn-trz wykszta,conych kadr oraz pozyskanie
inwestorów z kapita,ami, zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Strategia promocji gospodarki Gminy powinna wynikaS z przyj#tej strategii rozwoju gospodarczego
gminy. Realizuj-c cel jakim jest promocja gospodarki gminy nale:y okre;liS charakter i tre;S przekazu
informacji, ustaliS adresatów informacji oraz dokonaS wyboru instrumentów promocji.
Zarz-dzanie Gmin- powinno byS skuteczne, gdzie skuteczno;S jest rozumiana jako zgodno;S
rezultatów dzia,ania z celami oraz efektywne, gdzie efektywno;S jest rozumiana jako stosunek
poniesionych kosztów do osi-gni#tych rezultatów.
Efektywne i skuteczne zarz-dzanie pozwala na pe,ne wykorzystanie zasobów pozostaj-cych w dyspozycji
Gminy, skuteczniejsze spe,nianie oczekiwa , unikni#cie marnowania ;rodków na niepotrzebne dzia,ania
oraz wybór najskuteczniejszych sposobów uzyskiwania efektów.
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Efektywne zarz-dzanie umo:liwia popraw# osi-gni#tych rezultatów przy okre;lonym poziomie ;rodków
finansowych. Sprawne zarz-dzanie Gmin- umo:liwia popraw# skuteczno;ci, jako;ci i wydajno;ci oraz
ustalenie obiektywnych metod osi-gania rezultatów.
Zarz-dzanie Gmin- b#dzie realizowane w formie zarz-dzania zintegrowanego, ukierunkowuj-cego
dzia,alno;S Gminy w taki sposób, by cele strategiczne by,y realizowane jak najlepiej, przy równoczesnym
ekonomicznym wykorzystaniu ;rodków.
Podstawowe obszary zarz-dzania obejmuj-:
- zarz-dzanie strategiczne i promocj# Gminy;
- strategie sektorowe;
- planowanie bud:etowe w zakresie wdro:enia bud:etu zadaniowego;
- prognozowanie finansowe (bud:et, zak,ady bud:etowe, spó,ki gminne, gospodarstwa pomocnicze,
;rodki specjalne);
- wieloletnie plany finansowe i inwestycyjne;
- programy restrukturyzacji us,ug komunalnych i mieszkaniowych;
- finansowanie strategicznych projektów infrastrukturalnych.

11.2.5. Szczegó owe zestawienie celów
G,ówne cele strategiczne i cele po;rednie rozwoju miasta i gminy wiebodzin z wyodr#bnieniem dzia,a
w,asnych Gminy i dzia,a stymulowanych zawiera poni:sze zestawienie:
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Dzia ania stymulowane przez Gmin9

Cel priorytetowy 1.
ATRAKCYJNE 0RODOWISKO I WYSOKA JAKO0K PRZESTRZENI
Cel poFredni: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej
1.1. Kompleksowe
uporz-dkowanie gospodarki
odpadami

1.2. Kompleksowe
uporz-dkowanie gospodarki
;ciekowej
1.3. Zabezpieczenie w wod#
konsumpcyjn- o odpowiedniej
jako;ci i ilo;ci obszaru ca,ej
Gminy.
1.4. Zaopatrzenie w energi# (ee,
ec,gaz) zgodnie ze standardami

Budowa, wspólnie z gminami powiatu,
sk,adowiska odpadów w Jeziorach
Opracowanie i wdro:enie jednolitego
systemu gromadzenia i wywozu
odpadów.
Opracowanie i wdro:enie systemu
selekcji i recyklingu odpadów.
Opracowanie programu likwidacji
dzikich wysypisk oraz przeprowadzenie
rekultywacji terenów
Kontynuacja budowy sieci
kanalizacyjnej w gminie.
Renowacja i budowa sieci kanalizacji
deszczowej w mie;cie.
Budowa nowych i modernizacja
istniej-cych uj#S wody, stacji
uzdatniania i magistrali przesy,owych.

Lobbing na rzecz pozyskania ;rodków
z funduszy celowych i pomocowych.
Wspó,praca z s-siednimi gminami i
Urz#dem Marsza,kowskim.

Gazyfikacja Gminy, w tym:
opracowanie koncepcji gazyfikacji
wiebodzina i okolicznych
miejscowo;ci.
Ocieplanie budynków mieszkalnych i
u:yteczno;ci publicznej
(termorenowacja)
Modernizacja i rozwój sieci
energetycznej zgodnie z
zapotrzebowaniem.
Wspieranie rozwoju
niekonwencjonalnych Rróde, energii.

Wspó,praca z Zak,adem
Gazowniczym, Zak,adem
Energetycznym, Urz#dem
Marsza,kowskim i Lubuskim Urz#dem
Wojewódzkim oraz s-siednimi
gminami.

Lobbing na rzecz pozyskania ;rodków
z bud:etu pa stwa i funduszy
pomocowych.
Wspó,praca z s-siednimi gminami.
Lobbing na rzecz pozyskania ;rodków
z bud:etu pa stwa i funduszy
pomocowych.

Cel poFredni: Poprawa dostEpnoFci komunikacyjnej i telekomunikacyjnej
1.5. Opracowanie i realizacja
wieloletniego programu
remontów, modernizacji i rozwoju
infrastruktury komunikacyjnej
Gminy oraz systemu
transportowego.
1.6. Rozwój wysokiej jako;ci
po,-cze telefonicznych i
teleinformatycznych.

Opracowanie wieloletniego programu
remontów dróg i ulic.
Realizacja remontów dróg i ulic.
Poprawa stanu chodników i wiat na
przystankach autobusowych.
Opracowanie i wdro:enie systemu
parkowania w mie;cie oraz na terenach
turystyczno- rekreacyjnych.

Wspieranie dzia,a maj-cych na celu
uruchomienie lokalnych po,-cze
komunikacyjnych w ramach
przedsi#wzi#S prywatno-publicznych.

Wspieranie dzia,a umo:liwiaj-cych
popraw# przewodowych po,-cze
telefonicznych oraz
rozwój telefonii komórkowej.
Wspieranie dzia,a maj-cych na celu
stworzenie struktury Internetu
optycznego.
Wspieranie dzia,a maj-cych na celu
budow# miejskiej sieci
teleinformatycznej.
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Cel poFredni: Zachowanie, ochrona i odtwarzanie walorów Frodowiska naturalnego
Wspieranie technologii ma,o i
Zapobieganie procesom degradacji
bezodpadowych, wdra:anie technologii gleb.
utylizacji i unieszkodliwiania odpadów.
Rekultywacja i zagospodarowanie
gruntów zdegradowanych, m.in.
wyrobisk.
Sukcesywna likwidacja punktów
sk,adowania substancji
niebezpiecznych.
1.8. Ochrona zasobów wód
Maksymalne ograniczenie zrzutu
powierzchniowych i podziemnych ;cieków nieoczyszczonych.
oraz poprawa ich jako;ci.
Poprawa jako;ci wód podziemnych.
Wspieranie budowy oczyszczalni
przyzagrodowych na terenach o
rozproszonej zabudowie.
Ochrona czysto;ci wód jezior oraz ich
rekultywacja.
Zmniejszenie zanieczyszczenia
1.9. Poprawa jako;ci atmosfery.
powietrza w mie;cie.
Proekologiczna modernizacja systemów
grzewczych.
Ograniczenie emisji do atmosfery py,ów
i szkodliwych gazów przemys,owych.
1.7. Ochrona gleby.

Cel poFredni: Kszta)towanie i utrzymanie )adu przestrzennego
Podniesienie efektywno;ci zarz-dzania
przestrzeni- poprzez:
- utworzenie bazy danych do katastru
nieruchomo;ci,
- utworzenie zasobu map,
- stworzenie systemu informacji
planistycznej,
- integracja istniej-cych systemów i
baz danych bran:owych.
1.11. Przeciwdzia,anie degradacji Opracowanie efektywnych metod
przestrzeni przez
wykorzystania terenu w zale:no;ci od
nieskoordynowan- dzia,alno;S
jego po,o:enia w gminie i warunków
inwestycyjnfizjograficznych
Ochrona krajobrazu naturalnego i
kulturowego.
1.12. Racjonalizacja
Rewaloryzacja, rewitalizacja i
wykorzystania przestrzeni
humanizacja zabytkowego centrum
zagospodarowanej i
wiebodzina.
przekszta,canej
Odbudowa zaniedbanych obszarów
miasta.
1.13. Zintegrowane zarz-dzanie
Tworzenie i wdra:anie planów
przestrzeni-.
zintegrowanego zarz-dzania
przestrzeni- w Gminie.
1.14. Podniesienie ;wiadomo;ci o Wykorzystanie planowania
warto;ci przestrzeni i procedurach miejscowego do wspomagania rozwoju
prawnych w zakresie
gospodarczego gminy.
gospodarowania przestrzeniKrajobrazowe kszta,towanie przestrzeni
zurbanizowanej.
1.10. Stworzenie gminnego
systemu informacji przestrzennej

Oddzia,ywanie na mieszka ców w
zakresie poprawy estetyki posesji i
utrzymania czysto;ci w miejscach
publicznych
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Cel poFredni: Zachowanie wartoFci Frodowiska przyrodniczego i kulturowego
1.15. Podniesienie stanu
estetycznego i czysto;ci gminy.
1.16. Wspieranie ochrony
przyrody w Gminie

1.17. Wspieranie ochrony
warto;ci kulturowych gminy.

Opracowanie i realizacja programu
utrzymania Gminy w czysto;ci.
Podniesienie ogólnego stanu
estetycznego gminy.
Opracowanie i wdro:enie programu
ochrony przyrody w Gminie.
Wdro:enie systemu edukacji
ekologicznej dzieci i m,odzie:y.
Wyznaczenie tras rowerowych i budowa
tras rowerowych.
Podejmowanie i wspieranie dzia,a
zwi-zanych z ochron- warto;ci
kulturowych gminy a w szczególno;ci:
- aktualizacja rejestru zabytków,
- wprowadzenie do programów
nauczania wiadomo;ci o historii i
tradycjach wiebodzina,
- dba,o;S o zabytki, parki
- podworskie i stare cmentarze.

Oddzia,ywanie na mieszka ców w
zakresie poprawy estetyki posesji i
utrzymania czysto;ci w miejscach
publicznych.
Wspó,praca z organizacjami
ekologicznymi i Lubuskim Klubem
Przyrodników
Wspó,praca z s-siednimi gminami i
Urz#dem Marsza,kowskim i
Euroregionem „Sprewa, Nysa, Bóbr”.
Wspó,praca z s-siednimi gminami,
instytucjami ochrony zabytków,
Starostwem Powiatowym i Urz#dem
Marsza,kowskim.
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Cel priorytetowy 2.
WYSOKA JAKO0K !YCIA SPO;ECZESSTWA
Cel poFredni: Budowanie spo)ecze%stwa uczIcego siE
2.1. Wczesne wyrównywanie
szans rozwojowych.

Upowszechnienie opieki i edukacji
przedszkolnej.
Unowocze;nienie bazy edukacyjnej.
Racjonalizacja sieci szkó,
podstawowych w aspekcie dost#pno;ci
przestrzennej i ekonomicznej
Utworzenie w wybranych szko,ach,
bibliotekach, ;wietlicach i innych
placówkach u:yteczno;ci publicznej
Punktów Informacji Europejskiej z
dost#pem do Internetu.
2.2. Wyrównywanie szans
Dost#pno;S edukacji dla dzieci i
edukacji dzieci i m,odzie:y.
m,odzie:y o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
Wspieranie finansowe (poprzez pomoc
stypendialn-), wspólnie samorz-dem
powiatowym, edukacji dzieci i
m,odzie:y z terenów wiejskich oraz
dzieci uzdolnionych.
2.3. Tworzenie warunków
Wzmacnianie istniej-cej i stwarzanie
rozwoju ;rodowiska kultury oraz nowej infrastruktury kulturalnej.
wspieranie inicjatyw kulturalnych. Wspieranie i promowanie ;rodowisk
kultury.
Umo:liwienie swobodnego korzystania
z ró:norodnych form sztuki.

Wspieranie tworzenia przedszkoli,
szkó, niepublicznych i innych
placówek edukacyjnych.
Oddzia,ywanie na samorz-d
powiatowy w celu dostosowania
struktury kszta,cenia ponad
gimnazjalnego do potrzeb Gminy.

2.4. Kszta,towanie nowych
potrzeb i zaspokajanie
istniej-cych warto;ciowych
potrzeb kulturalnych.
2.5. Rozwój edukacji ustawicznej
oraz specjalistycznej edukacji
zawodowej.

Wspieranie rozwoju szkolnictwa
artystycznego i edukacji kulturalnej

2.6. Podnoszenie kwalifikacji
osób zatrudnionych, ze
szczególnym uwzgl#dnieniem
sektora M P.
2.7. Rozwój wspó,pracy lokalnej,
regionalnej i mi#dzynarodowej w
zakresie edukacji.

Rozwój czytelnictwa, szczególnie w;ród
dzieci i m,odzie:y.
Rozwijanie talentów i zainteresowa
artystycznych dzieci i m,odzie:y
Organizowanie szkó, „drugiej szansy”
dla doros,ych dotkni#tych bezrobociem,
w tym na terenach wiejskich.
Rozwijanie i wspomaganie dzia,alno;ci
instytucji zwi-zanych z czasem wolnym
dla poszczególnych grup wiekowych.

Wspieranie inicjatywy uruchomienia
w wiebodzinie prywatnej szko,y
wy:szej.

Wspieranie modernizacji/
uruchamiania obiektów rozrywkowokulturalnych

Wspieranie tworzenia szkó,
niepublicznych oraz o;wiaty dla
doros,ych

Wspieranie rozwoju systemu szkole i
instytucji prowadz-cych szkolenia.
Tworzenie warunków wspó,pracy w
zakresie edukacji z s-siednimi gminami
i powiatem.
.

Rozwój wspó,pracy w zakresie
edukacji z s-siednimi gminami i
powiatami w krajach Unii
Europejskiej, w szczególno;ci w
Niemczech.
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Cel poFredni : Tworzenie warunków dla rozwoju spo)ecze%stwa informacyjnego
2.8. Rozwijanie warunków
edukacji informatycznej
2.9. Rozwój us,ug
informatycznych i internetowych

2.10. Powszechna dost#pno;S
us,ug informatycznych

Realizacja koncepcji „Komputer w
szkole dla ka:dego ucznia”.
Sta,e podnoszenie kwalifikacji
informatycznych nauczycieli.
Wspieranie inicjatyw w zakresie
tworzenia nowych firm
informatycznych.
Wspieranie inicjatyw z zakresu
e-biznesu.
Realizacja koncepcji „elektronicznego
urz#du”.

Wspieranie realizacji koncepcji
„Internet w ka:dym domu”.

Cel poFredni : Kreowanie zdrowego stylu Hycia
2.11. Poprawa bazy dla potrzeb
wychowania fizycznego, sportu i
rekreacji ruchowej
2.12. Upowszechnienie
aktywno;ci fizycznej, rekreacji
rodzinnej i zdrowego trybu :ycia.

Tworzenie warunków prawid,owego
rozwoju fizycznego dzieci i m,odzie:y.
Opracowanie Gminnego Programu
Rozwoju Bazy Sportowej na lata 20002015.
Zwi#kszenie dost#pno;ci szkolnej bazy
sportowej dla ;rodowiska poprzez
dzia,alno;S pozalekcyjn-.
Tworzenie warunków do czynnego
sp#dzania czasu wolnego.
Otoczenie szczególn- trosk- ludzi w
podesz,ym wieku.

Wspomaganie rozwoju liczby
placówek specjalistycznych
zajmuj-cych si# rekreacj- i
rehabilitacj- osób niepe,nosprawnych.

Cel poFredni: Zapewnienie bezpiecze%stwa mieszka%com Gminy
2.13. Budowanie bezpiecze stwa
zdrowotnego.

Obj#cie aktywn- opiek- medyczn- i
profilaktyk- uczniów.
Zapobieganie i rozwi-zywanie
problemów uzale:nienia.

Dzia,ania na rzecz poprawy
dost#pno;ci i jako;ci us,ug
zdrowotnych i rehabilitacyjnych.
Rozwój profilaktyki i promocja
zdrowia.

2.14. Poprawa bezpiecze stwa i
porz-dku publicznego.

Poprawa bezpiecze stwa w ruchu
drogowym.
Poprawa bezpiecze stwa po:arowego.
Edukacja dzieci i m,odzie:y szkolnej.

Wspieranie zwalczania przest#pczo;ci
lokalnej.
Wspó,praca przy wprowadzaniu
zintegrowanego ratownictwa
medycznego.
Wspó,udzia, w zintegrowanym
systemie dzia,a antykryzysowych

2.15. Poprawa bezpiecze stwa
sanitarnego-epidemiologicznego

Kompleksowe rozwi-zanie problemu
odpadów specjalnych oraz odpadów
problemowych.
Poprawa poziomu o;wiaty zdrowotnej.
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Cel poFredni: Stworzenie spójnego systemu realizacji zada% polityki socjalnej w Gminie
2.16. Ograniczenie ubo:enia
mieszka ców Gminy i walka z
ubóstwem i spo,eczn- izolacj-.

2.17 Pomoc rodzinom
niewydolnym wychowawczo.
2.18. Tworzenie warunków
integracji spo,ecznej i
ekonomicznej dla ludzi
niepe,nosprawnych.
2.19. Bezpiecze stwo spo,eczne i
socjalne dla osób starszych

Przeciwdzia,anie bezrobociu poprzez
wspieranie przedsi#biorczo;ci i
prowadzenie polityki
prozatrudnieniowej.
Podj#cie dzia,a w celu zapewnienia
wystarczaj-cych ;rodków i us,ug
socjalnych dla osób znajduj-cych si# w
trudnej sytuacji.
Pomoc rodzinie w wype,nianiu funkcji
wychowawczej (programy wspieraj-ce,
poradnictwo, system szkole ).
Wspieranie wyrównywania szans osób
niepe,nosprawnych.
Niwelowanie barier architektonicznych,
komunikacyjnych i informacyjnych.
Propagowanie i wspieranie programów i
inicjatyw na rzecz osób w podesz,ym
wieku.

Wspó,dzia,anie z Powiatowym
O;rodkiem Pomocy Rodzinie w
zakresie pomocy
osobom znajduj-cym si# w trudnej
sytuacji.

Wspó,dzia,anie z O;rodkiem Pomocy
Rodzinie w zakresie pomocy rodzinom
niewydolnym wychowawczo.
Wspó,dzia,anie z Pe,nomocnikiem ds.
niepe,nosprawnych w Starostwie
Powiatowym w zakresie pomocy
osobom niepe,nosprawnym w Gminie.
Wspó,dzia,anie z O;rodkiem Pomocy
Rodzinie w zakresie pomocy osobom
w podesz,ym wieku.

Cel poFredni: Stworzenie mieszka%com Gminy warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
2.20. Zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych

2.21. Prywatyzacja zasobów
komunalnych.

Opracowanie wieloletniego programu
rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
Wspieranie rozwoju budownictwa
mieszkaniowego (komunalnego,
spó,dzielczego, prywatnego).
Opracowanie i realizacja lokalnych
strategii mieszkaniowych w zakresie
czynszów i remontów zasobów.
Restrukturyzacja zarz-dzania
komunalnymi zasobami
mieszkaniowymi i wspólnotami z
udzia,em Gminy.
Sprzeda: mieszka komunalnych, w
tym dotychczasowym najemcom - na
warunkach preferencyjnych.
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Cel priorytetowy 3.
KONKURENCYJNA I ZRÓ!NICOWANA GOSPODARKA
Cel poFredni: Tworzenie warunków do równowaHenia rozwoju gospodarki
3.1. Wspieranie rozwoju ma,ej i
;redniej przedsi#biorczo;ci

3.2. Dzia,ania na rzecz zmiany
struktury gospodarki w kierunku
zwi#kszania udzia,u sektorów
charakteryzuj-cych si# wysokstop- wzrostu
3.3.Promowanie dzia,a
sprzyjaj-cych postawom
proinnowacyjnym

Stworzenie warunków do rozwoju
ma,ych i ;rednich przedsi#biorstw:
a/ Wspó,udzia, w stworzeniu systemu
wspierania ma,ej i ;redniej
przedsi#biorczo;ci w powiecie
b/ Wspó,udzia, w utworzeniu instytucji
wspomagania rozwoju M P.
c/ Wdro:enie systemu ulg podatkowych
firm tworz-cych miejsca pracy.
Udost#pnienie i uzbrojenie terenów
inwestycyjnych
Wyznaczenie terenów pod Park
Gospodarczy
Promocja terenów inwestycyjnych
Sprawna obs,uga klientów w UM
Wzrost udzia,u zaawansowanych
technologii i produktów wysokiej
jako;ci w produkcji Gminy.
Wspó,udzia, w utworzeniu systemu
edukacji proinnowacyjnej.

Wspieranie tworzenia instytucji
oko,obiznesowych.
Wspieranie dost#pu przedsi#biorców
do kapita,u, informacji i wiedzy.

Wspó,praca z pozosta,ymi gminami
powiatu i starostwem powiatowym w
zwi#kszaniu udzia,u zaawansowanych
technologii i produktów wysokiej
jako;ci
Wspó,praca z pozosta,ymi gminami
powiatu i starostwem powiatowym w
tworzeniu systemu edukacji
proinnowacyjnej.

Cel poFredni: Aktywizacja obszarów wiejskich w kierunku wzrostu efektywnoFci rolnictwa oraz
rozwoju wielofunkcyjnego
3.4. Przygotowanie rolnictwa do
konkurencji z rolnictwem
krajowym i unijnym oraz rozwój
przetwórstwa rolno-spo:ywczego
i marketingu produktów rolnych

Wspieranie modernizacji i rozwoju
rolnictwa do konkurencji z rolnictwem
krajowym i unijnym oraz rozwój
przetwórstwa rolno-spo:ywczego w
kierunku poprawy jego efektywno;ci i
konkurencyjno;ci.
Stworzenie warunków przestrzennych
do rozwoju przedsi#biorczo;ci, w tym
dzia,alno;ci pozarolniczej na wsi .
Wspieranie budowy infrastruktury rynku
rolnego.
Tworzenie warunków do rozwoju
gospodarstw rodzinnych.

3.5. Rozwój dzia,alno;ci
pozarolniczej na wsi

Dzia,ania zmierzaj-ce do tworzenia
nowych miejsc pracy na obszarach
wiejskich.
Rozwój i utrwalanie postaw
przedsi#biorczych, szczególnie w;ród
m,odzie:y.
Rozwój ró:norodnych form kszta,cenia
i dokszta,cania, w tym na odleg,o;S.
Modernizacja i rozwój infrastruktury
technicznej na obszarach wiejskich
Wspieranie dzia,a na rzecz poprawy
infrastruktury spo,ecznej na obszarach
wiejskich

3.6. Poprawa warunków :ycia i
pracy ludno;ci wiejskiej ze
szczególnym uwzgl#dnieniem
obszarów popegeerowskich

Wspieranie zagospodarowania
istniej-cych obiektów, w tym
popegeerowskich.
Poszukiwanie wspólnie z gminami
powiatu mo:liwo;ci finansowego
wsparcia rolnictwa ze ;rodków
funduszy celowych i europejskich
Wspieranie rozwoju produkcji
specjalnej i ekologicznej,
przetwórstwa rolno-spo:ywczego i
dzia,alno;ci pozarolniczej
Wspieranie tworzenia grup
prodcenckich.
Wspieranie rozwoju us,ug doradczych,
informacyjnych i finansowych.

Wspó,praca z pozosta,ymi gminami
powiatu i starostwem powiatowym w
podejmowaniu dzia,a w zakresie
modernizacji i rozwoju infrastruktury
technicznej na obszarach wiejskich
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Cel poFredni: Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej i zdrowotno-rehabilitacyjnej
3.7. Wspomaganie rozwoju
infrastruktury turystycznej i
agroturystycznej

3.8. Okre;lenie i rozwój produktu
turystycznego Gminy
3.9. Stworzenie mechanizmów
kreowania rozwoju turystyki

3.10. Kszta,towanie postaw
proturystycznych,
upowszechnienie wiedzy
turystyczno-krajoznawczej o
ziemi ;wiebodzi skiej
3.11. Rozwój turystyki w sposób
nie naruszaj-cy równowagi
;rodowiska naturalnego

3.12. Stworzenie systemu powi-za
infrastruktury turystycznej ze
zdrowotno- rehabilitacyjn- dla
potrzeb stworzenia oferty
turystycznej

Modernizacja i rozbudowa istniej-cej
infrastruktury turystycznej oraz
dostosowanie do standardów
europejskich.
Restauracja i przystosowanie dla potrzeb
turystyki obiektów zabytkowych.
Priorytetowa realizacja wniosków
o przewalifikowanie gruntów.
Wykreowanie i rozwój produktu
turystycznego.

Wspó,praca z gminami powiatu i
starostwem powiatowym

Wspó,udzia, w stworzeniu
zintegrowanego systemu informacji
turystycznej i rezerwacji miejsc
noclegowych.

Wspó,praca z gminami powiatu i
starostwem powiatowym w
opracowaniu i wdra:aniu programu
rozwoju i promocji turystyki.

Edukacja turystyczna dzieci i
m,odzie:y.

Wspó,praca z gminami powiatu i
starostwem powiatowym w zakresie
edukacji turystycznej dzieci i
m,odzie:y

Racjonalne gospodarowanie i
wykorzystanie dla celów turystycznych
zasobów naturalnych Gminy poprzez:
- zrównowa:ony rozwój turystyki na
terenach cennych przyrodniczo
- popraw# jako;ci ;rodowiska na
terenach o znacznej koncentracji
ruchu turystycznego
- tworzenie le;nych kompleksów
promocyjnych, ;cie:ek
dydaktycznych.
Udost#pnianie obiektów komunalnych
na cele zdrowotno-rehabilitacyjne i
turystyczne

Wspó,praca z gminami powiatu i
starostwem powiatowym w zakresie
rozwoju turystyki w sposób nie
naruszaj-cy równowagi ;rodowiska
naturalnego.

Wspó,praca z gminami powiatu i
starostwem powiatowym.

Wspó,praca z gminami powiatu
starostwem powiatowym w zakresie
oferty stworzenia oferty turystycznej
skierowanej do klientów
zewn#trznych.

Cel poFredni: Rozwój 0wiebodzina jako oFrodka subregionalnego
3.13. wiebodzin - centrum
edukacyjne dla subregionu
3.14 wiebodzin jako o;rodek
wspierania rozwoju lokalnego i
subregionalnego.
3.15. Stworzenie w wiebodzinie
centrum konferencyjnowystawienniczego
3.16. Zapewnienie obs,ugi
logistycznej obszaru.

Stworzenie warunków do rozwoju
wiebodzina jako o;rodka kszta,cenia
dla potrzeb „nowej gospodarki”
Stworzenie warunków do ulokowania w
wiebodzinie instytucji wspieraj-cych
rozwój lokalny i subregionalny.
Stworzenie warunków do
przeprowadzania imprez gospodarczych
o znaczeniu regionalnym i
subregionalnym.
Rozwój systemu logistycznego s,u:-cego Poszukiwanie mo:liwo;ci
wzmocnieniu konkurencyjno;ci miasta i sfinansowania uzbrojenia w drodze
subregionu.
przedsi#wzi#S publiczno-prywatnych
Udost#pnianie terenów przeznaczonych
dla potrzeb rozwoju us,ug logistycznych.
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Cel priorytetowy 4.
SPRAWNIE I EFEKTYWNIE ZARZCDZANA GMINA
Cel poFredni: Rozwijanie systemu promocji
4.1. Realizacja dzia,a
promocyjnych.

4.2. Prowadzenie aktywnej
polityki informacyjnej Gminy

Opracowanie strategii promocji i wybór
form promocji zewn#trznej
Realizacja dzia,a promocyjnych
zgodnie z programem promocji przy
wspó,pracy ze Starostwem
Powiatowym.
Opracowanie wieloletniego planu
medialnego i zabezpieczenie w bud:ecie
niezb#dnych ;rodków finansowych
Realizacja promocji wewn#trznej
Wybór form i realizacja lobbingu.
Budowa bazy danych o Gminie i
o terenie.
Stworzenie wizerunku Gminy
atrakcyjnej pod wzgl#dem
gospodarczym i spo,ecznym.
Stworzenie wizerunku Gminy
atrakcyjnej turystycznie.
Wybór kana,ów dystrybucji informacji
kszta,tuj-cych po:-dany wizerunek
Gminy.

Nawi-zanie wspó,pracy ze
Starostwem Powiatowym
Poszukiwanie mo:liwo;ci
sfinansowania przedsi#wzi#S
promocyjnych wspólnie z s-siednimi
gminami

Cel poFredni: Usprawnienie zarzIdzania GminI
4.3. Usprawnienie i modyfikacja
organizacji urz#du.

4.4. Wdro:enie wieloletniego
planowania finansowego.
4.5. Wdro:enie wieloletniego
planowania inwestycji

Opracowanie programu usprawnienia i
modyfikacji organizacji urz#du.
Zadania:
- opracowanie zmodyfikowanej
struktury urz#du, w tym utworzenie
stanowiska ds./rozwoju i promocji,
- wdro:enie systemu obs,ugi
inwestorów,
- wdro:enie sytemu obs,ugi
mieszka ców - klientów urz#du.
- wdro:enie systemu kompleksowej
komputeryzacji,
- utworzenie i aktualizacja bazy
danych dla potrzeb monitoringu
wdra:ania strategii.
Wdro:enie systemu dokszta,cania
pracowników urz#du.
Przygotowanie Gminy do wdro:enia
systemu zarz-dzania ISO 9000.
Wdro:enie procedury opracowywania
bud:etu zadaniowego.
Wdro:enie wieloletniego zarz-dzania
finansami gminy.
Opracowanie i wdro:enie systemu
wieloletniego planowania inwestycji.
Ocena efektywno;ci przedsi#wzi#S
inwestycyjnych
Sprawna realizacja inwestycji
infrastrukturalnych

Podj#cie wspó,pracy z gminami
powiatu.
Stworzenie proinwestycyjnego lobby
w Gminie
Poszukiwanie mo:liwo;ci zwi#kszenia
finansowych nak,adów na inwestycje
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4.6. Aktywne gospodarowanie
mieniem Gminy

Opracowanie i wdro:enie systemu
zarz-dzania mieniem gminy.
Opracowanie, wdro:enie i
systematyczna aktualizacja ewidencji
nieruchomo;ci gminnych.
4.7. Restrukturyzacja us,ug
Opracowanie i wdro:enie
komunalnych
kompleksowego systemu us,ug
komunalnych zaspokajaj-cego potrzeby
mieszka ców Gminy.
Sformu,owanie strategii
restrukturyzacji, prywatyzacja spó,ek z
udzia,em Gminy oraz prywatyzacja
us,ug komunalnych.
4.8. Restrukturyzacja us,ug
Opracowanie i wdro:enie
mieszkaniowych
kompleksowego systemu us,ug
komunalnych zaspokajaj-cego potrzeby
mieszka ców Gminy.
4.9. Poszukiwanie mo:liwo;ci
Przygotowanie projektów przedsi#wzi#S
finansowego wsparcia z funduszy zwi-zanych z realizacj- zada w,asnych
pomocowych.
Gminy.
Przygotowanie projektów przedsi#wzi#S
zwi-zanych z wspieraniem rozwoju
lokalnego, w tym inwestycji
stanowi-cych niezb#dny warunek
rozwoju gospodarczego.
4.10. Upowszechnianie
Podniesienie wiedzy mieszka ców
znajomo;ci procedur w
i umiej#tno;ci za,atwiania spraw w
administracji i gospodarce
administracji i instytucjach.
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12. PROGRAMY DZIA;ANIA
12.1. Plan operacyjny strategii
12.1.1. Priorytetowe przedsi9wzi9cia
Zestawienie priorytetowych przedsi#wzi#S zwi-zanych w wi#kszo;ci z zadaniami w,asnymi Gminy
i finansowanych z bud:etu Gminy przedstawia zestawienie:
Lp.

Zestawienie priorytetowych przedsiEwziEG

Termin
realizacji

Cel: „Atrakcyjne Frodowisko i wysoka jakoFG przestrzeni”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Budowa sk,adowiska z sortowni- i kompostowni- odpadów organicznych w
Jeziorach
Opracowanie i wdro:enie zintegrowanego systemu gromadzenia i sk,adowania
odpadów sta,ych w Gminie
Opracowanie i wdro:enie systemu selekcji i recyklingu odpadów w Gminie.
Opracowanie programu likwidacji dzikich wysypisk oraz przeprowadzenie
rekultywacji terenów
Doko czenie sieci kanalizacyjnej wiebodzina (ul. Sobieskiego, Pó,nocna,
Strzelecka)
Renowacja/budowa sieci kanalizacji deszczowej w wiebodzinie (Os. 0aków II
etap, ul. 4-kowa-Zwi-zkowa, ul. Cegielniana)
Budowa sieci kanalizacyjnej w po,udniowej i po,udniowo-zachodniej cz#;ci
Gminy
Budowa grupowego wodoci-gu dla Go;cikowa, Jordanowa i Nowego Dworku
Budowa sieci wodoci-gowej w pozosta,ych miejscowo;ciach Gminy
Opracowanie koncepcji gazyfikacji wiebodzina i okolicznych miejscowo;ci
Opracowanie i realizacja programu termomodernizacji budynków w wiebodzinie
Proekologiczna modernizacja systemów grzewczych w mie;cie.
Wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych Rróde, energii.
Automatyzacja w#z,ów cieplnych w kot,owniach komunalnych.
Zwi#kszenie sprawno;ci o;wietlenia ulicznego.
Opracowanie wieloletniego programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego
Sukcesywne uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w wiebodzinie
Rewaloryzacja, rewitalizacja i humanizacja zabytkowego centrum wiebodzina
Odbudowa zaniedbanych obszarów miasta.
Podniesienie czysto;ci i poprawa estetyki gminy.
Opracowanie i wdra:anie planów zintegrowanego zarz-dzania przestrzeni- w
Gminie.
Opracowanie i wdro:enie programu ochrony przyrody w Gminie.
Aktualizacja rejestru zabytków.
Opracowanie i realizacja programu ochrony obiektów zabytkowych, parków
podworskich i starych cmentarzy. Zapobieganie procesom degradacji gleb.
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2001-2006
2001-2007
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Cel: „Wysoka jakoFG Hycia spo)ecze%stwa”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Upowszechnienie opieki i edukacji przedszkolnej.
Poprawa dost#pno;ci i jako;ci kszta,cenia w szko,ach podstawowych i gimnazjach
Unowocze;nienie bazy edukacyjnej: remonty/ modernizacja obiektów szkolnych,
poprawa wyposa:enia.
Sta,e podnoszenie kwalifikacji nauczycieli
Utworzenie w wybranych szko,ach, bibliotekach, ;wietlicach i innych placówkach
u:yteczno;ci publicznej Punktów Informacji Europejskiej z dost#pem do Internetu.
Budowa/modernizacja ;wietlic wiejskich
Wdro:enie edukacji ekologicznej dzieci i m,odzie:y w Gminie
Wprowadzenie do programów nauczania wiadomo;ci o historii i tradycjach
wiebodzina
Wzmacnianie istniej-cej i tworzanie nowej infrastruktury kulturalnej.
Wspieranie rozwoju szkolnictwa artystycznego i edukacji kulturalnej.
Organizowanie szkó, “drugiej szansy” dla doros,ych dotkni#tych bezrobociem, w
tym na terenach wiejskich.
Rozwijanie i wspomaganie dzia,alno;ci instytucji zwi-zanych z czasem wolnym
dla poszczególnych grup wiekowych.
Opracowanie Gminnego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2005-2015.
Budowa krytego basenu w mie;cie
Podniesienie standardu boisk wiejskich
Wytyczenie i budowa turystycznych ;cie:ek rowerowych na terenie Gminy.
Budowa parku na ,-kach z amfiteatrem i infrastrukturBudowa ;wiebodzi skiego szlaku kajakowego z infrastrukturPoprawa bezpiecze stwa mieszka ców Gminy
Bie:-ce naprawy o;wietlenia dróg i ulic
Opracowanie wieloletniego programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego
Opracowanie i realizacja lokalnych strategii mieszkaniowej w zakresie czynszów i
remontów zasobów.
Restrukturyzacja zarz-dzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i
wspólnotami z udzia,em Gminy
Sprzeda: mieszka komunalnych, w tym dotychczasowym najemcom - na
warunkach preferencyjnych.
Opracowanie i wdro:enie systemu parkowania w mie;cie oraz na terenach
turystyczno- rekreacyjnych.
Opracowanie wieloletniego programu remontów i modernizacji dróg
Realizacja programu remontów i modernizacji dróg
Wspomaganie budowy chodników wiejskich
Budowa i remonty wiat na przystankach
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2001 - 2005
dzia,ania ci-g,e
dzia,ania ci-g,e
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Cel: „Konkurencyjna i zróHnicowana gospodarka ”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
12.
13.
14.

Wspomaganie tworzenia i rozwoju infrastruktury instytucjonalnej.
Rozwój ró:norodnych form kszta,cenia i dokszta,cania przedsi#biorców, w tym
na odleg,o;S.
Prowadzenie rejestru nieruchomo;ci do zagospodarowania.
Wspó,udzia, w utworzeniu Parku Gospodarczego.
Zawarcie porozumienia o wspó,pracy z AWRP.
Systematyczna aktualizacja ofert inwestycyjnych w Internecie.
Wspieranie rozwoju grup producenckich na wsi.
Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego, produkcji specjalnej przetwórstwa
rolno-spo:ywczego oraz dzia,alno;ci pozarolniczej na wsi.
Aktywne wspieranie rozwoju agroturystyki i turystyki.
Wspieranie budowy nowych obiektów turystycznych i modernizacji istniej-cych.
Wytyczenie i budowa szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych).
Wspó,udzia, w opracowaniu i wdra:aniu programu rozwoju i promocji turystyki.
Budowa w wiebodzinie centrum konferencyjno-wystawienniczego
Budowa w wiebodzinie centrum logistycznego.
Wydawanie materia,ów promocyjnych wspólnie z gminami powiatu
Udzia, w imprezach turystycznych, targowych i wystawienniczych, wspólnie z
gminami powiatu.

dzia,ania ci-g,e
dzia,ania ci-g,e
dzia,ania ci-g,e
2001-2005
2001
dzia,ania ci-g,e
dzia,ania ci-g,e
dzia,ania ci-g,e
dzia,ania ci-g,e
dzia,ania ci-g,e
2001-2005
2001-2005
2004-2008
2002-2005
dzia,ania ci-g,e
dzia,ania ci-g,e

Cel: „Efektywnie i sprawnie zarzIdzana gmina”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Usprawnienie i modyfikacja funkcjonowania UM
Wdro:enie standardów obs,ugi klientów urz#du
Wdro:enie systemu obs,ugi inwestorów
Wdro:enie kompleksowego systemu komputeryzacji
Utworzenie i aktualizacja bazy danych o Gminie i o terenie
Przygotowanie Urz#du Miejskiego do uzyskania certyfikatu ISO 9000
Monitoring i systematyczna aktualizacja programu startegicznego rozwoju Gminy
Realizacja programu promocji Gminy
Systematyczna aktualizacja i aktywna promocja gminy
Uruchomienie punktu informacji turystycznej w wiebodzinie
Opracowanie planu i sta,a wspó,praca z mediami
Wdro:enie systemu zintegrowanego zarz-dzania GminOpracowanie i coroczna aktualizacja wieloletniego programu inwestycji
Opracowanie i wdro:enie programu restrukturyzacji gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej
Systematyczne poszukiwanie mo:liwo;ci zewn#trznych Rróde, finansowania
przedsi#wzi#S inwestycyjnych
Podnoszenie wiedzy mieszka ców i umiej#tno;ci za,atwiania spraw w
administracji i instytucjach.
Wspó,praca ze Starostwem Powiatowym w zakresie promocji powiatu
Wspó,praca z gminami powiatu oraz partnerami zagranicznymi
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12.1.2. Instrumenty realizacji strategii
Nadzór nad realizacj- strategii b#dzie sprawowaS Rada Miejska w wiebodzinie w poszerzonym sk,adzie
o zaproszonych reprezentantów licz-cych si# ;rodowisk gminy (Rada Koordynacyjna Strategii).
G,ównym realizatorem strategii rozwoju miasta i gminy b#dzie Zarz-d Miasta, który b#dzie sk,ada,
corocznie Radzie Miejskiej sprawozdanie z post#pów w realizacji strategii. Strategia b#dzie corocznie
aktualizowana.
Zasadniczymi narz#dziami lokalnej polityki b#d-:
- planowanie spo,eczno-gospodarcze i przestrzenne
- polityka op,at i podatków
- inwestycje infrastrukturalne
- polityka informacyjna
- polityka promocji gminy
- dost#p do zewn#trznych Rróde, finansowania inwestycji (;rodki pomocowe, fundusze celowe, emisja
obligacji, kredyty).
- przedsi#wzi#cia organizacyjne, cz#sto podejmowane z kapita,em prywatnym (osób fizycznych,
instytucji finansowych) okre;lane mianem przedsi#wzi#S publiczno-prywatnych.
Wskazane by,oby utworzenie, dla potrzeb koordynacji i realizacji zada uj#tych w planie operacyjnym,
odpowiedniej komórki a nawet wydzia,u rozwoju i promocji w Urz#dzie Miasta, której wi#kszo;S zada ,
b#dzie mog,a przej-S, po utworzeniu, lokalna instytucja wspieraj-ca rozwój gminy i przedsi#biorczo;ci.

12.2. Instytucja wspierajIca rozwój przedsiEbiorczoFci
Utworzenie w gminie lokalnej instytucji wspomagaj-cej i inspiruj-cej rozwój przedsi#biorczo;ci a tak:e
wspomagaj-cej i koordynuj-cej realizacj# strategii jest projektem szczególnym, najwa:niejszym dla
strategii. Za form# dzia,ania mo:liw- do realizacji w najbli:szej przysz,o;ci uznano stowarzyszenie.
Wskazane by,oby powo,anie stowarzyszenia ewentualnie fundacji lub spó,ki prawa handlowego jako
instytucji non profit, która dzia,a,aby w oparciu o statut uwzgl#dniaj-cy cele, dla których instytucja
zosta,a powo,ana.
Bardzo wa:ne jest by do stowarzyszenia (fundacji/spó,ki) przyst-pi,a Gmina po przyj#ciu przez Rad#
Miejsk- odpowiedniej uchwa,y. Bardzo wskazane by,oby, aby Gmina wnios,a aport w postaci
pomieszcze , w których powsta,a agencja mog,aby funkcjonowaS i w których mog,aby rozwijaS
dzia,alno;S.
Jednostkami wyspecjalizowanymi stowarzyszenia (fundacji/spó,ki) by,yby:
1. Centrum informacji i promocji obs,uguj-ce lokaln- baz# danych, prowadz-ce monitoring gospodarki
gminy oraz promocj#, w tym opracowuj-cej informacje i analizy w ró:nych przekrojach oraz oferty
dla potencjalnych inwestorów.
2. O rodek wspierania ma ej przedsi9biorczo ci , w którego ramach mog- funkcjonowaS dwa-trzy
zespo,y zadaniowe (w sumie docelowo oko,o 5- 6 osób); celem dzia,alno;ci O;rodka b#dzie:
- popularyzowanie idei przedsi#biorczo;ci,
- aktywne wspieranie inicjatyw lokalnej spo,eczno;ci w zakresie tworzenia i rozwijania firm,
- rozwi-zywanie problemów zwi-zanych z ich powstawaniem.
- wspó,praca z innymi organizacjami w celu tworzenia wspólnej p,aszczyzny do dzia,alno;ci na rzecz
rozwoju gospodarczego i spo,ecznego gminy.
3. Centrum szkoleniowe - organizuj-ce i prowadz-ce dzia,alno;S szkoleniow-,
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Klub Pracy - gromadz-cy i propaguj-cy w;ród bezrobotnych i poszukuj-cych pracy oferty zebrane na
lokalnym rynku pracy (aktywna wspó,praca z Powiatowym Urz#dem Pracy)
Zespó, Doradców - zapewniaj-cy bie:-ce wsparcie merytoryczne osobom prowadz-cym i
podejmuj-cym dzia,alno;S gospodarcz-, poprzez prowadzenie uproszczonych funkcji
konsultingowych lub pomoc w pozyskaniu w,a;ciwych profesjonalnych doradców w wymaganym
zakresie.
4. Fundusz rozwoju przedsi9biorczo ci - celem dzia,ania funduszu b#dzie wspieranie wszelkich
inicjatyw gospodarczych ze szczególnym nastawieniem na finansowanie ich realizacji.
Mo:liwe by,oby tak:e prowadzenie w ramach stowarzyszenia (fundacji/spó,ki):
- Funduszu Wspierania Przedsi9biorczo ci oferuj-cego pocz-tkuj-cym przedsi#biorcom
wsparcie kapita,owe w formie po:yczek i gwarancji
-

Inkubatora Przedsi9biorczo ci oferuj-cego powstaj-cym jednostkom przede wszystkim
powierzchni# o okre;lonych parametrach (pr-d, gaz, woda) niezb#dn- do prowadzenia
dzia,alno;ci gospodarczej na warunkach preferencyjnych w porównaniu do stawek
rynkowych; inkubator mo:e w przysz,o;ci dzia,aS na terenie Parku Gospodarczego.

5. Centrum Informacji Europejskiej – zajmuj-ce si# problemami integracji europejskiej oraz
koordynacj- programów dostosowawczych i pomocowych.
Nazwy instytucji oraz podzia, ról mi#dzy utworzonymi jednostkami mo:e byS zupe,nie inny.
Powy:sze propozycje wymagaj- skonkretyzowania poprzez przeprowadzenie dyskusji nad oczekiwanym
kszta,tem instytucji, zgodnym z preferencjami w,adz i spo,eczno;ci, a nast#pnie przygotowania
szczegó,owego planu dzia,ania, który - po zatwierdzeniu - by,by podstaw- dzia,ania w horyzoncie
czasowym 2-5 lat.
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CZJ0K 3.
PROGRAMY I PROJEKTY WDRO!ENIOWE

TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz Zielona Góra ul. Ptasia 2a tel/fax 068 326 77 83 e-mail biuro@tekon.com.pl

Strategia zrównowa onego rozwoju miasta i gminy wiebodzin

strona 69

13. PROJEKTY I PROGRAMY WDRO!ENIOWE
13.1. Zestawienie projektów i programów
Zestawienie projektów i programów wdro:eniowych przedstawiono poni:ej:
Lp.
Zestawienie projektów i programów
Cel: „Atrakcyjne Frodowisko i wysoka jakoFG przestrzeni”
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kompleksowe uporz-dkowanie gospodarki odpadami
Budowa sk,adowiska, sortowni i kompostowni odpadów w Jeziorach Wys.
Opracowanie i wdro:enie jednolitego systemu gospodarowania odpadami sta,ymi
Kompleksowe uporz-dkowanie gospodarki ;ciekowej
Ochrona wód Jez. Nies,ysz i zlewni dorzecza górnego rzeki Pliszki
Kompleksowe uporz-dkowanie gospodarki wodnej
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w wiebodzinie
Wprowadzenie ,adu przestrzennego i poprawa estetyki gminy
Program ochrony warto;ci kulturowych Gminy
Program ochrony przyrody w Gminie
Zaopatrzenie Gminy w energi# elektryczn-, paliwa gazowe i ciep,o

Termin realizacji
2001-2010
2001-2003
2001-2006
2001-2010
2000-2010
2001-2005
2001-2010
2000-2005
2001-2010
2001-2001
2001-2005

Cel: „Poprawa jakoFci Hycia”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poprawa jako;ci i dost#pno;ci kszta,cenia.
Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej.
Budowa basenu w wiebodzinie.
Rozwój us,ug zdrowotno-rehabilitacyjnych.
Program podniesienia wiedzy i ;wiadomo;ci ekologicznej.
ci-gni#cie m,odych i wykszta,conych ludzi do gminy

dzia,ania ci-g,e
2001-2015
2001-2002
2001-2005
dzia,ania ci-g,e
dzia,ania ci-g,e

Cel: „Konkurencyjna i zróHnicowana gospodarka oparta o ma)e i Frednie firmy”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utworzenie instytucji wspomagaj-cej rozwój przedsi#biorczo;ci.
Wspomaganie rozwoju ma,ych i ;rednich przedsi#biorstw.
Wspomaganie rozwoju dzia,alno;ci pozarolniczej.
Wspomaganie tworzenia grup producenckich rolników.
Wspomaganie rozwoju turystyki i agroturystyki.
Wspomaganie rozwoju rolnictwa proekologicznego.

2001-2002
dzia,ania ci-g,e
2001-2006
dzia,ania ci-g,e
dzia,ania ci-g,e
dzia,ania ci-g,e

Cel: „Sprawnie i efektywnie zarzIdzana gmina”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modyfikacja systemu zarz-dzania Gmin-.
Usprawnienie struktury i organizacji Urz#du Miasta.
Opracowanie i wdro:enie systemu gromadzenia informacji dla potrzeb
monitoringu Gminy.
Opracowanie i wdro:enie systemu wieloletniego planowania finansami w Gminie
Opracowanie i wdro:enie systemu wieloletniego planowania inwestycji w Gminie
Opracowanie i realizacja programu restrukturyzacji gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej
Realizacja aktywnej promocji gospodarki gminy.
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13.2. Opis wybranych projektów i programów wdroHeniowych
13.2.1. Projekty i programy realizuj*ce cel: „Atrakcyjne rodowisko i wysoka jako 4 przestrzeni”
1. Nazwa programu:

KOMPLEKSOWE UPORZ@DKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI

2. Cel programu:
Poprawa warunków :ycia mieszka ców Gminy
Ochrona ;rodowiska naturalnego Gminy
Wzrost atrakcyjno;ci Gminy dla inwestorów
Modyfikacja systemu organizacji i zarz-dzania gospodark- odpadami
3. Uzasadnienie:
Uporz-dkowanie gospodarki odpadami sta,ymi jest cz#;ci- sk,adow- ogólnego celu jakim powinna byS
sanitacja gminy tj. kompleksowe rozwi-zanie gospodarki wodno-;ciekowej i usuwania odpadów w
sposób nie zagra:aj-cy ;rodowisku.
Gminny system gospodarki odpadami powinien byS systemem zintegrowanym i kompleksowym tj.
obejmowaS wszystkie odpady powstaj-ce na terenie miasta i gminy (odpady komunalne, u:ytkowe i
produkcyjne).
Podsystem gromadzenia i transportu odpadów musi byS uzupe,niony podsystemem utylizacji (m.in.
kompostowana) i sk,adowania odpadów. Na etapie gromadzenia odpadów konieczne b#dzie wdro:enie
systemu selektywnego sk,adowania (w specjalnych, odpowiednio oznaczonych pojemnikach) a nast#pnie
na etapie utylizacji - ich przerobu (makulatura, opakowania i worki plastikowe, szk,o).
W odniesieniu do odpadów produkcyjnych, zale:nie od ich charakteru, stosuje si# zró:nicowany sposób
utylizacji np. przeterminowane leki spala si# (najbli:sza spalarnia znajduje si# w Gorzowie).
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- budow# sk,adowiska, sortowni i kompostowni odpadów organicznych w Jeziorach
- likwidacj# dzikich wysypisk: przeprowadzenie inwentaryzacji, opracowanie programu i
przeprowadzenie rekultywacja terenów
- wdro:enie jednolitego systemu gromadzenia i wywozu odpadów w Gminie
- wdro:enie systemu selekcji i recyklingu odpadów w Gminie
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu:

2000 - 2005

6. Koszty:
Koszty realizacji inwestycji b#d- okre;lane w corocznych bud:etach gminy.
7. Uczestnicy programu:
- Gmina wiebodzin
- Pozosta,e gminy powiatu
- ZWKiUK sp. z o.o.
- TEW sp. z o. o.
8. Uród)a finansowania:
;rodki w,asne gminy,
;rodki z NFO iGW,
Ekofundusz,
;rodki w,asne inwestorów
dotacje, ;rodki pomocowe (m.in. PHARE CBC).
9. Uwagi dodatkowe:
Wielko;S ;rodków finansowych w kolejnych latach zdeterminuje zakres prowadzonych inwestycji.
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BUDOWA SKCADOWISKA, SORTOWNI I KOMPOSTOWNI ODPADÓW
W JEZIORACH WYS.

2. Cel projektu:
Poprawa warunków :ycia mieszka ców Gminy wiebodzin i gmin powiatu
Ochrona ;rodowiska naturalnego gmin powiatu
Wdro:enie kompleksowego systemu sk,adowania, wywozu, sortowania, kompostowania i sk,adowania
odpadów komunalnych
Wzrost atrakcyjno;ci Gminy dla inwestorów
3. Uzasadnienie:
Uporz-dkowanie gospodarki odpadami sta,ymi jest cz#;ci- sk,adow- ogólnego celu jakim powinna byS
sanitacja gminy tj. kompleksowe rozwi-zanie gospodarki wodno-;ciekowej i usuwania odpadów sta,ych
sposób nie zagra:aj-cy ;rodowisku.
Czynnikiem sprzyjaj-cym jest ;wiadomo;S nieuchronno;ci realizacji przedsi#wzi#S zwi-zanych z
zagospodarowaniem odpadów sta,ych.
Czynnikiem utrudniaj-cym s- wysokie koszty budowy oraz ograniczono;S w,asnych ;rodków Gminy.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- budow# sk,adowiska, sortowni i kompostowni odpadów organicznych w Jeziorach
- budow# sk,adowiska odpadów u:ytkowych oraz przemys,owych
- wdro:enie systemu selekcji i recyklingu odpadów komunalnych w Gminie
5. Czas realizacji /etapy realizacji projektu:
Do ko ca 1999 r. zrealizowano budow# kwatery nr 1(etap 1)
Planowana budowa kwatery nr 2 (etap 2) - 2001-2002
Budowa sortowni i kompostowni (etap 3) 2002-2003
6. Koszty:
Udzia, Gm. wiebodzin w kosztach etapu 2 wynosi 6 mln z,, w tym udzia, ;rodków w,. 844,8 tys. z,
Udzia, Gm. wiebodzin w kosztach etapu 3 wynosi 4,92 mln z,, w tym udzia, ;rodków w,. 1 267,2 tys. z,
7. Uczestnicy projektu:
- Gmina wiebodzin, ZWKiUK sp. z o.o. (firma zarz-dzaj-ca sk,adowiskiem)
- Gmina Lubrza
- Gmina 4agów Lub.
- Gmina Szczaniec
- Gmina Sk-pe
8. Uród)a finansowania:
;rodki w,asne gmin
;rodki z NFO iGW
;rodki pomocowe, szczególnie PHARE CBC, ISPA
dotacje
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OPRACOWANIE I WDROIENIE JEDNOLITEGO SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI STACYMI

2. Cel programu:
Poprawa jako;ci :ycia mieszka ców Gminy wiebodzin
Poprawa i ochrona ;rodowiska naturalnego Gminy
Wzrost atrakcyjno;ci Gminy dla inwestorów.
3. Uzasadnienie:
System sk,adowania i wywozu nieczysto;ci sta,ych oraz system selekcji i recyklingu odpadów sta,ych sniezb#dnymi elementami systemu zintegrowanej gospodarki odpadami komunalnymi, u:ytkowymi i
produkcyjnymi powstaj-cymi na terenie Gminy. Przyk,adem takiego systemu jest zielonogórski system
PREKO ZG.
Dotychczas na terenie Gminy wiebodzin brak jest systemu odzysku surowców wtórnych.
Brak jest tak:e komórki/jednostki zarz-dzaj-cej gminn- gospodark- odpadami.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- wdro:enie jednolitego systemu gromadzenia i wywozu odpadów w Gminie
- wdro:enie systemu selekcji i recyklingu odpadów w Gminie
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu:
Opracowanie i wdro:enie jednolitego systemu gromadzenia i wywozu odpadów - 2001 - 2002
Opracowanie i wdro:enie systemu selekcji i recyklingu odpadów - 2003-2006
Utworzenie komórki/jednostki zarz-dzaj-cej gminn- gospodark- odpadami (programowanie,
organizowanie us,ug) - 2001
6. Koszty:
Koszty realizacji przedsi#wzi#cia b#d- okre;lane w corocznych bud:etach gminy.
7. Uczestnicy programu:
Gmina wiebodzin
ZWKiUK sp. z o.o.
TEW sp. z o. o.
8. Uród)a finansowania:
;rodki w,asne gmin
;rodki z NFO iGW
dotacje
;rodki pomocowe, szczególnie PHARE CBC
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KOMPLEKSOWE UPORZ@DKOWANIE GOSPODARKI CIEKOWEJ

2. Cel programu:
Uporz-dkowanie gospodarki ;ciekowej Gminy wiebodzin
Poprawa warunków :ycia mieszka ców Gminy wiebodzin i gmin s-siednich (gmina Sk-pe, Lubrza,
4agów)
Ochrona ;rodowiska naturalnego gmin
Wzrost atrakcyjno;ci Gminy dla inwestorów
3. Uzasadnienie:
Uporz-dkowanie gospodarki wodno-;ciekowej jest cz#;ci- sk,adow- ogólnego celu jakim powinna byS
sanitacja gminy tj. kompleksowe rozwi-zanie gospodarki wodno-;ciekowej i usuwania odpadów w
sposób nie zagra:aj-cy ;rodowisku.
Czynnikiem sprzyjaj-cym jest ;wiadomo;S nieuchronno;ci realizacji przedsi#wzi#S zwi-zanych z
gospodark- ;ciekow-.
Czynnikiem utrudniaj-cym s- wysokie koszty budowy oraz ograniczono;S w,asnych ;rodków Gminy.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- Doko czenie kanalizacji wiebodzina (ul. Sobieskiego, Pó,nocna, Strzelecka)
- Renowacja/budowa sieci kanalizacji deszczowej w wiebodzinie (Os. 0aków II etap, ul. 4-kowaZwi-zkowa, ul. Cegielniana)
- Budowa sieci kanalizacyjnej w po,udniowej i po,udniowo-zachodniej cz#;ci Gminy.
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu:

2000 - 2010

6. Koszty:
Ogó,em ....23 054,6 tys.z,, w tym kwota 20 630 tys. z, obejmuje wspó,udzia, Gminy w projekcie
„Ochrona wód Jez. Nies,ysz i zlewni dorzecza górnego rzeki Pliszki”, z czego 5 510 tys. z, b#dzie
pochodziS ze ;rodków w,asnych Gminy wiebodzin
7. Uczestnicy programu:
- Gmina wiebodzin
- Gminy: Lubrza, 4agów i Sk-pe
- Urz-d Marsza,kowski w Zielonej Górze
8. Spodziewane efekty realizacji programu:
Ca,kowite uporz-dkowanie gospodarki ;ciekowej w Gminie, co jest zgodne z zawart- we Wst#pnym
Narodowym Planie Rozwoju osi- rozwojow- nr 4 „Tworzenie warunków trwa,ego zrównowa:onego
rozwoju infrastruktury ochrony ;rodowiska” oraz osi- rozwojow- nr 6 „Wzmocnienie potencja,u
regionów i przeciwdzia,ania marginalizacji niektórych obszarów”.
9. Uród)a finansowania:
;rodki w,asne gmin
;rodki z NFO iGW
dotacje
;rodki pomocowe, (ISPA, Phare)
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OCHRONA WÓD JEZ. NIESCYSZ I ZLEWNI DORZECZA GÓRNEGO
RZEKI PLISZKI

2. Cel projektu:
Kompleksowe uporz-dkowanie gospodarki ;ciekowej Gminy i gmin powiatu
Poprawa warunków :ycia mieszka ców Gminy wiebodzin i gmin powiatu
Ochrona ;rodowiska naturalnego gmin powiatu
Wzrost atrakcyjno;ci turystycznej i inwestycyjnej.
3. Uzasadnienie:
Budowa systemu kanalizacyjnego wraz z oczyszczalniami w rejonie Jez. Nies,ysz i zlewni górnego biegu
rzeki O,obok i Pliszki jest niezb#dna dla utrzymania czysto;ci wód powierzchniowych.
Jez. Nies,ysz i zlewnie górnego biegu rzek O,obok i Pliszki nale:- dotychczas do bardzo czystych
rejonów województwa lubuskiego o du:ych walorach przyrodniczych i turystycznych posiadaj-cych
wody o I-ej kasie czysto;ci. Jednocze;nie rejon ten jest terenem du:ego nap,ywu turystów oraz
rozwini#tej hodowli (wschodnia cz#;S) co stwarza zagro:enie zanieczyszczenia wód i ich degradacji.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Projekt obejmuje budow# sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni w po,udniowej cz#;ci Gminy wspólnie z
s-siednimi gminami:
- opracowanie „Za,o:e programowych ochrony wód Jez. Nies,ysz i zlewni dorzecza górnego rzeki
Pliszki”
- znalezienie Rróde, zewn#trznego dofinansowania: opracowanie wniosków na sfinansowanie
inwestycji ze ;rodków NFO iGW, pomocowych (ISPA) i in.
- opracowanie dokumentacji obejmuj-cej:
- koncepcj# programowo-przestrzenn- wraz z ocen- oddzia,ywania na ;rodowisko
- studium wykonalno;ci (Feasibility Study)
- dokumentacj# geodezyjn- i geologiczn- projekt budowlany wraz z ocen- oddzia,ywania na ;rodowisko
- wykup terenów pod inwestycj#
- budowa sieci kanalizacyjnej w po,udniowej cz#;ci Gminy (budowa, rozruch, wykonanie operatu
wodno-prawnego dla uzyskania zezwolenia na eksploatacj#)
5. Czas realizacji /etapy realizacji projektu:

2000 - 2010

6. Koszty projektu:
Koszt „Za,o:e programowych....” wykonanych przez SETO C.D. &C. Office s.c. Biuro Consultingu,
Projektowania i Realizacji z 4odzi.......470 tys. z,;
Koszt realizacji projektu (wraz z kosztami dokumentacji technicznej).....ok. 50 mln z, (ostateczny koszt
zale:y od wybranego wariantu);
Udzia, w,asny gmin wynosi 13,07 mln z,, w tym - udzia, Gminy wiebodzin 5,3 mln z,;
Udzia, gminy wiebodzin , zgodnie z umow- o przyst-pieniu do realizacji wspólnej inwestycji pn.
„System sanitarny ochrony wód Jeziora Nies,ysz i górnego dorzecza rzeki Pliszki” z dnia 25.04.2000 r.,
wynosi 40 % tj. ok. 15,12 mln z,
7. Uczestnicy projektu:
Gmina wiebodzin, gminy: Lubrza, 4agów i Sk-pe, Urz-d Marsza,kowski w Zielonej Górze
8. Uród)a finansowania:
;rodki w,asne gmin
;rodki z NFO iGW
;rodki pomocowe (ISPA ew. inny fundusz)
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KOMPLEKSOWE UPORZ@DKOWANIE GOSPODARKI WODNEJ

2. Cel programu:
Zaopatrzenie wszystkich miejscowo;ci Gminy wiebodzin w wod#
Uporz-dkowanie spraw formalnych zwi-zanych z gospodark- wodn- w Gminie
Poprawa warunków :ycia mieszka ców Gminy wiebodzin
Wzrost atrakcyjno;ci Gminy dla inwestorów
3. Uzasadnienie:
Uporz-dkowanie gospodarki wodno-;ciekowej jest cz#;ci- sk,adow- celu „Atrakcyjne ;rodowisko i
wysoka jako;S przestrzeni”
Czynnikiem sprzyjaj-cym jest zainteresowanie mieszka ców zaopatrzeniem wszystkich miejscowo;ci w
wod#, czynnikiem utrudniaj-cym s- znaczne koszty budowy oraz ograniczono;S w,asnych ;rodków
Gminy.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- przeprowadzenie inwentaryzacji istniej-cych sieci wodoci-gowych w Gminie.
- uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w wiebodzinie
- opracowanie koncepcji zaopatrzenia wszystkich miejscowo;ci w wod#
- zaopatrzenie wszystkich miejscowo;ci w wod#:
budowa grupowego wodoci-gu dla Go;cikowa, Jordanowa i Nowego Dworku z istniej-cego
uj#cia wody w Kolonii Go;cikowo (2 studnie o g,#boko;ci 44,0 mb i 66,0 mb o zatwierdzonych
zasobach w wielko;ci Q = 51,0 m3/godzin#; stacja uzdatniania o wydajno;ci Q = 135,0m3/dob#)
budowa wodoci-gu grupowego dla miejscowo;ci Rzeczyca, Wity i Kupienino
z wykorzystaniem udokumentowanych zasobów wody b. PGR-u w Rzeczycy w wysoko;ci
Q=75,0 m3/godz
budowa wodoci-gu Rusinów - Gli sk
budowa wodoci-gu Roz,ogi - wiebodzin
budowa wodoci-gu Rudgierzowice - Osogóra - Chociule
budowa lokalnego wodoci-gu dla K#pska po udokumentowaniu zasobów wód podziemnych lub
alternatywnie doprowadzenie wody z wodoci-gu ODRw Kalsku (zasoby w wys. Q=60,0
m3/godz.)
- uporz-dkowanie spraw formalnych dla komunalnych uj#S wody poprzez opracowanie operatów
wodno-prawnych okre;laj-cych granice stref ochrony po;redniej oraz uzyskanie brakuj-cych
pozwole wodno-prawnych na pobór wód podziemnych (6 uj#S)
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu:

2001 - 2010

6. Koszty:
Koszty realizacji inwestycji b#d- okre;lane w corocznych bud:etach gminy
7. Uczestnicy programu:

Gmina wiebodzin

8. Spodziewane efekty realizacji programu:
Ca,kowite uporz-dkowanie gospodarki wodnej w Gminie jest zgodne z zawart- we Wst#pnym
Narodowym Planie Rozwoju osi- rozwojow- nr 4 „Tworzenie warunków trwa,ego zrównowa:onego
rozwoju infrastruktury ochrony ;rodowiska” oraz osi- rozwojow- nr 6 „Wzmocnienie potencja,u
regionów i przeciwdzia,ania marginalizacji niektórych obszarów”.
9. Uród)a finansowania:
;rodki w,asne gminy
;rodki z NFO iGW
;rodki pomocowe (ISPA, SAPARD)
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ZMNIEJSZENIE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
W WIEBODZINIE

2. Cel programu:
Zmniejszenie ilo;ci Rróde, emisji niskich w mie;cie
Upowszechnienie roweru jako ;rodka lokomocji w mie;cie
„Przyjazno;S” centrum miasta dla mieszka ców, osób przyjezdnych i turystów
Podniesienie atrakcyjno;ci miasta dla mieszka ców i inwestorów
3. Uzasadnienie:
Projekt Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza jest cz#;ci- sk,adow- celu „Atrakcyjne ;rodowisko i
wysoka jako;S przestrzeni”.
Czynnikiem sprzyjaj-cym jest zainteresowanie mieszka ców zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza,
czynnikiem utrudniaj-cym s- znaczne koszty budowy oraz ograniczono;S w,asnych ;rodków Gminy.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- ewidencja Rróde, zanieczyszcze powietrza w mie;cie
- opracowanie systemu organizacji ruchu rowerowego w mie;cie
- budowa ;cie:ek rowerowych i parkingów w mie;cie
- zamkni#cie dla ruchu samochodowego centrum miasta
- stworzenie warunków do zmiany systemu ogrzewania w mie;cie
- opracowanie koncepcji gazyfikacji wiebodzina (i okolicznych miejscowo;ci).
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2001 - 2010
- eliminacja ruchu samochodowego z centrum miasta - 2001
- opracowanie systemu organizacji ruchu rowerowego w mie;cie- 2001
- budowa tras rowerowych - 2001-2003
- zmiana systemu ogrzewania w mie;cie i zmniejszenie Rróde, emisji niskich - 2010
6. Koszty:
Koszty realizacji inwestycji b#d- okre;lane w corocznych bud:etach gminy
7. Efekty:
Zmniejszenie zanieczyszcze powietrza w mie;cie jest zgodne z zawart- we Wst#pnym Narodowym
Planie Rozwoju osi- rozwojow- nr 4 „Tworzenie warunków trwa,ego zrównowa:onego rozwoju
infrastruktury ochrony ;rodowiska” oraz osi- rozwojow- nr 6 „Wzmocnienie potencja,u regionów i
przeciwdzia,ania marginalizacji niektórych obszarów”.
7. Uczestnicy programu:
Gmina wiebodzin
Starostwo Powiatowe
Euroregion „Sprewa, Nysa, Bóbr”
Mieszka cy miasta
9. Uród)a finansowania:
;rodki w,asne gminy
NFO iGW
banki
;rodki pomocowe
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ZAOPATRZENIE GMINY W CIEPCO, ENERGIJ ELEKTRYCZN@ I
PALIWA GAZOWE (projekt za o6e2 do planu)

2. Cel projektu:
Projekt za,o:e powinien okre;laS:
- ocen# stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciep,o, energi# elektryczn- i
paliwa gazowe
- przedsi#wzi#cia racjonalizuj-ce u:ytkowanie ciep,a, energii elektrycznej i paliw gazowych
- mo:liwo;ci wykorzystania istniej-cych nadwy:ek i lokalnych zasobów paliw i energii, z
uwzgl#dnieniem skojarzonego wytwarzania ciep,a i energii elektrycznej oraz zagospodarowania
ciep,a odpadowego z instalacji odpadowych
- wspó,prac# z innymi gminami.
3. Opis przedsiEwziEcia:
Projekt obejmuje nast#puj-ce zadania:
- likwidacja lub modernizacja drobnych Rróde, ciep,a w obr#bie g#stej zabudowy miasta oraz
wprowadzanie ogrzewania zdala czynnego w kot,owniach gazowych
- automatyzacja w#z,ów cieplnych, kot,owni oraz odbiorników ciep,a
- wykonanie prac studialnych gazyfikacji miejscowo;ci w po,udniowej cz#;ci gminy po,o:onych
wzd,u: ruroci-gu gazowego (2000)
- stworzenie programu termomodernizacji budynków wiebodzinie (2001)
- realizacja inwestycji sieci rozdzielcze wg potrzeb poszczególnych miejscowo;ci w po,udniowej
cz#;ci Gminy i wiebodzinie (2001-2002)
- realizacja programu termomodernizacji budynków w mie;cie (2002-2005)
- systematyczna poprawa sprawno;ci o;wietlenia - oszcz#dno;ci mog- byS uzyskane poprzez
stosowanie wysoko sprawnych Rróde, ;wiat,a oraz optymalizacj# systemu sterowania o;wietleniem
dróg i ulic (dzia,ania ci-g,e)
- promowanie wykorzystania energii s,onecznej poprzez rozpowszechnianie wiedzy technicznej w;ród
potencjalnych inwestorów (dzia,ania ci-g,e)
- budowanie nowych budynków wg technologii energooszcz#dnych.
4. Czas realizacji /etapy realizacji projektu:

2001 - 2005

5 Koszty:
Koszty realizacji projektu b#d- okre;lone oddzielnie dla poszczególnych przedsi#wzi#S
6. Uczestnicy projektu:
Gmina wiebodzin
Rejon Energetyczny - Przedsi#biorstwo Energetyczne ZZE S.A. w Zielonej Górze
Rejon Gazowniczy - Zak,ad w Zgorzelcu, Rejon Przesy,u Gazu we Wroc,awiu PGNiG
Firmy produkuj-ce energi# cieplnFirmy zaopatrzeniowe
7. Uród)a finansowania:
;rodki w,asne gminy, ;rodki pomocowe
;rodki NFO
kredyty bankowe
;rodki Zak,adów Energetycznych
;rodki firm produkuj-cych energi# ciepln-
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1. Nazwa programu:

WPROWADZENIE CADU PRZESTRZENNEGO I POPRAWA
ESTETYKI GMINY

2. Cel programu:
Uporz-dkowanie przestrzeni na wsi i w mie;cie
Podniesienie ogólnego stanu estetycznego gminy
Poprawa jako;ci :ycia mieszka ców Gminy wiebodzin
Wzrost atrakcyjno;ci Gminy dla inwestorów i turystów
3. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- poprawa estetyki i czysto;ci miejsc publicznych
- uporz-dkowanie przestrzeni na wsi i w mie;cie
- rewitalizacja i humanizacja zabytkowego centrum miasta
- opracowanie programu rewitalizacji i humanizacji zabytkowego centrum miasta
- eliminacja ruchu samochodowego z centrum miasta
- modernizacja nawierzchni „deptaka” (II i III etap)
- realizacja dzia,a ratowania budynku ratusza
- modernizacja Parku Chopina (II i III etap)
4. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2000 - 2005, 2005 - 2010
- poprawa estetyki i czysto;ci miejsc publicznych - praca ci-g,a
- uporz-dkowanie przestrzeni na wsi i w mie;cie - praca ci-g,a
- opracowanie programu rewitalizacji i humanizacji zabytkowego centrum miasta: 2001
- modernizacja nawierzchni „deptaka” (II i III etap): 2000-2003
- modernizacja Parku Chopina (II i III etap): 2000-2010
- remont budynku ratusza: 2001-2002
5 Koszty:
Koszty realizacji programu b#d- okre;lane w corocznych bud:etach gminy
6. Uczestnicy programu:
Gmina wiebodzin
7. Uród)a finansowania:
;rodki w,asne gminy
;rodki pomocowe
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OCHRONA WARTO CI KULTUROWYCH GMINY

2. Cel programu:
Ochrona i rehabilitacja historycznie ukszta,towanych zespo,ów zabytkowych lub pojedynczych obiektów
Utrwalenie to:samo;ci i odr#bno;ci kulturowej Gminy
Rewitalizacja zabytkowego centrum wiebodzina oraz przywrócenie wysokiej warto;ci walorów
architektoniczno - urbanistycznych uk,adowi zabudowy na terenie by,ego klasztoru cysterskiego w
Go;cikowie (Parady:u)
Poprawa jako;ci :ycia mieszka ców Gminy
Wzrost atrakcyjno;ci Gminy dla inwestorów i turystów
3. Uzasadnienie:
Utrzymanie wysokich walorów ;rodowiska kulturowego wymaga szerokiego wspó,dzia,ania
mieszka ców Gminy i samorz-du lokalnego.
Konieczno;S ochrony pojedynczych obiektów i zespo,ów obiektów zabytkowych, obj#tych wykazem
Pa stwowej S,u:by Ochrony Zabytków, historycznie ukszta,towanego uk,adu ;ródmie;cia wiebodzina,
zabudowy wiejskiej oraz stanowisk archeologicznych. Dla ochrony warto;ciowych dóbr kultury Gminy,
zespo,ów zabytkowych lub pojedynczych obiektów warto;ci ustalono nast#puj-ce zasady:
- ochron# historycznie ukszta,towanych uk,adów zabudowy wiejskiej oraz utrzymywanie wyznaczonych
w planach zagospodarowania przestrzennego granic urbanistycznego rozwoju miejscowo;ci.
- ochron# historycznie ukszta,towanego krajobrazu kulturowego centrum wiebodzina z jego
;redniowiecznym uk,adem urbanistycznym i przywrócenie wysokiej warto;ci walorów
architektoniczno - urbanistycznych zabudowy terenów po,o:onych w historycznym centrum miasta
oraz w jego otoczeniu,
- ,-czne rozwi-zywanie problemów i sposobów ochrony oraz odnowy zabytkowych za,o:e parkowych
oraz towarzysz-cych im zabytkowych uk,adów zabudowy
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- inwentaryzacj# dziedzictwa kulturowego Gminy i opracowanie programu jego odnawiania i
propagowania
- aktualizacj# rejestru zabytków wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
- dba,o;S o parki podworskie i stare cmentarze oraz ochrona stanowisk archeologicznych.
- rewitalizacj# b. klasztoru cysterskiego w Go;cikowie
- rewitalizacj# i humanizacj# zabytkowego centrum miasta wspólnie z w,a;cicielami nieruchomo;ci
- humanizacj# istniej-cych zespo,ów zuniformizowanej zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta
(osiedli Widok, 0aków) oraz na terenach wiejskich
- wprowadzenie do programów nauczania historii wiebodzina
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2000 - 20010
- aktualizacja rejestru zabytków wspólnie - 2001
- dba,o;S o parki podworskie i stare cmentarze - praca ci-g,a
- opracowanie programu rewitalizacji i humanizacji zabytkowego centrum miasta: 2001
- przeprowadzenie rewitalizacji zabytkowego centrum miasta : 2001-2010
6. Koszty:
Koszty realizacji programu b#d- okre;lane w corocznych bud:etach gminy
Koszty rewitalizacji i humanizacji zabytkowego centrum miasta zostan- oszacowane w specj. programie
7. Uczestnicy programu:
Gmina wiebodzin, dyrektorzy szkó,, mieszka cy, Kuratorium O;wiaty, Woj. Konserwator Zabytków
8. Uród)a finansowania: ;rodki w,asne gminy, ;rodki pomocowe
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1. Nazwa programu:
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OCHRONA PRZYRODY W GMINIE

2. Cel programu:
Ochrona i w,a;ciwe wykorzystanie istniej-cych zasobów przyrody
Rozbudowa istniej-cego systemu ochrony przyrody i krajobrazu terenów gminy oraz poprawa stanu
;rodowiska przyrodniczego Gminy
Podniesienie ;wiadomo;ci ekologicznej mieszka ców Gminy
Poprawa jako;ci :ycia mieszka ców Gminy
Wzrost atrakcyjno;ci Gminy dla mieszka ców i turystów
3. Uzasadnienie:
Zgodnie z przyj#t- strategi- zrównowa:onego rozwoju i kierunkami zagospodarowania przestrzennego
przyj#to, :e system ochrony przyrody powinien obejmowaS: zasoby wodne, ekosystemy le;ne,
ekosystemów niele;ne, flory i fauny, istniej-ce formy geomorfologiczne i gleby, tereny zieleni urz-dzonej
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- wdro:enie systemu ochrony przyrody w Gminie
- likwidacja istniej-cych Rróde, zanieczyszcze wody
- likwidacj# wyrobisk
- wytyczenie i budowa szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych) we wspó,pracy z
s-siednimi gminami
- rozpropagowanie ;cie:ki przyrodniczej nad brzegiem jeziora Nies,ysz
- dba,o;S o parki podworskie (Chociule, Lubinicko, Rosin)
- wprowadzenie edukacji ekologicznej w szko,ach Gminy wiebodzin, gmin powiatu i powiatu
- utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, poszukiwanie mo:liwo;ci sfinansowania
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2000 - 2001
- wdro:enie systemu ochrony przyrody w Gminie - 2001
- dba,o;S o parki podworskie - praca ci-g,a
- wprowadzenie edukacji ekologicznej w szko,ach - 2001
- utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej 2001
6. Koszty:
Koszty realizacji programu b#d- okre;lane w corocznych bud:etach gminy
7. Uczestnicy programu:
Gmina wiebodzin
Pozosta,e gminy powiatu
Starostwo Powiatowe
Wojewódzki Konserwator Przyrody
Kuratorium O;wiaty
dyrektorzy szkó,
Instytucje ochrony przyrody (m.in. Lubuski Klub Przyrodników w wiebodzinie)
mieszka cy Gminy
8. Uród)a finansowania:
;rodki w,asne gminy
;rodki pomocowe
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Hierarchia waHnoFci projektów dotyczIcych celu atrakcyjne Frodowisko i )ad przestrzenny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kompleksowe uporz-dkowanie gospodarki odpadami
Budowa sk,adowiska, sortowni i kompostowni odpadów w Jeziorach Wys.
Opracowanie i wdro:enie jednolitego systemu gospodarki odpadami sta,ymi
Kompleksowe uporz-dkowanie gospodarki ;ciekowej
Ochrona wód Jez. Nies,ysz i zlewni dorzecza górnego rzeki Pliszki
Kompleksowe uporz-dkowanie gospodarki wodnej
Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w wiebodzinie.
Wprowadzenie ,adu przestrzennego i poprawa estetyki gminy
Ochrona warto;ci kulturowych Gminy
Ochrona przyrody w Gminie
Zaopatrzenie Gminy w energi# elektryczn-, paliwa gazowe i ciep,o.

Programy oznaczone jako 8-10 obejmuj- dzia,ania ci-g,e. Programem szczególnym (11), którego
konieczno;S opracowania wynika z ustawy Prawo energetyczne jest „Projekt za,o:e do planu
zaopatrzenia Gminy w energi# elektryczn-, paliwa gazowe i ciep,o”.
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Wieloletni plan w zakresie infrastruktury technicznej - harmonogram realizacji i Rród,a finansowania (stan na 31.12.2000.)
Lp.
1.

Wyszczególnienie

Rok
Realizacji
2001-2010
2001
2002-2010
2000-2002
2000
2001-2002
2000-2005

bud:et gminy
5 510 000
470 000
5 040 0001/
214 600
14 600
200 000
150 000

Nak)ady w z)
;rodki mieszk. kredyty/ dotacje

brak pokrycia
15 120 0002/

Nak)ady
ogó)em w z)
20 630 000
470 000
20 160 000
214 600
14 600
200 000
1 750 000

Skanalizowanie po,udniowej cz#;ci gminy
- udzia, gminy wiebodzin w k. projektu
2/
- udzia, gminy wiebodzin w k. realizacji
15 120 000
2.
Uzbrojenie terenów pod bud. mieszk.w wiebodzinie
200 000
Projekt
realizacja (I etap)
200 000
3.
Budowa kanalizacji w wiebodzinie
1 600 000
3.1 Budowa kanalizacji deszczowej
Os. 0aków (II etap)
2001-2003
150 000
150 000
ul. 4-kowa-Zwi-zkowa
2001-2003
250 000
250 000
ul. Cegielniana
2000-2002
250 000
250 000
3.2. Doko czenie kanalizacji miasta (ul. Sobieskiego,
2003-2005
1 100 000
1 100 000
Pó,nocna, Strzelecka)
4.
Koncepcja zaopatrzenia w wod# pozosta,ej cz#;ci Gminy
2003-2005
500 000
500 000
5.
Budowa i modernizacja ulic i placów w wiebodzinie:
2000-2010
200 000
1 235 000
1 435 000
5.1. Modernizacja nawierzchni „deptaka” (II i III etap)
2000-2003
150 000
300 000
450 000
5.2. Budowa dróg z odwodnieniem na Os. Kopernika
2001-2003
50 000
300 000
300 000
5.3. Budowa ulic na Os. S,onecznym
2001-2005
350 000
350 000
5.4. Modernizacja ulic (Osiedlowa, Ogrodowa, Zielona,
2001-2010
285 000
285 000
Krótka, Kr#ta, Poprzeczna, Strzelecka, Cegielniana)
6
Modernizacja wiaduktów i mostów ( wiebodzin ul.
2002-2010
2 500 000
2 500 000
Cegielniana i in., Go;cikowo)
7.
Modernizacja Parku Chopina (II i III etap)
2000-2015
1 200 000
1 200 000
8
Budowa sk,adowiska oraz sortowni i kompostowni
2000-2003
2 112 0001/
10 920 0002/ 13 032 000
odpadów w Jeziorach Wys. (inwestycja wspólna)
- udzia, Gm. wiebodzin w budowie kwatery nr 2
2000 - 2001
844 8001/
6 000 0002/
6 844 000
1/
- udzia, Gm. wiebodzin w budowie sortowni i
2002-2003
1 267 200
4 920 0002/
6 187 200
kompostowni
9.
Budowa pawilonu us,ug pogrzebowych
2000-2001
500 000
500 000
1/
Kwoty obejmuj- udzia, Gminy wiebodzin we wspólnym przedsi#wzi#ciu z pozosta,ymi gminami uczestnicz-cymi we wspólnym przedsi#wzi#ciu
2/
Kwoty obejmuj- planowane ;rodki z fundusz ISPA (inwestycja 1) i PHARE CBC (inwestycja 7)

13.2.2. Projekty i programy realizuj*ce cel: „Poprawa jako ci 6ycia”
1. Nazwa programu:

POPRAWA JAKO CI I DOSTJPNO CI KSZTACCENIA

2. Cel programu:
Poprawa jako;ci nauczania w szko,ach podstawowych i gimnazjach oraz szko,ach ;rednich zgodnie z
wymaganiami spo,ecze stwa informacyjnego XXI wieku
Kszta,towanie i promowanie ducha przedsi#biorczo;ci i innowacyjno;ci
Poprawa jako;ci i dost#pno;ci ustawicznego kszta,cenia i szkolenia na ka:dym poziomie
umo:liwiaj-cego zdobywanie umiej#tno;ci i kwalifikacji przez ca,e :ycie.
3. Uzasadnienie:
Reforma systemów edukacyjnych i konieczno;S wdro:eniae systemów kszta,cenia ustawicznego wynika
z wyzwa jakie niesie za sob- gospodarka XXI wieku, zwana „gospodark- opart- o wiedz#”, w której
decyduj-ce znaczenie posiada telekomunikacja (telefonia komórkowa, INTERNET i in.) a tak:e nowe
umiej#tno;ci ludzi: zdolno;S do ustawicznej nauki, dynamizm, elastyczno;S, przedsi#biorczo;S,
innowacyjno;S.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program poprawy jako;ci i dost#pno;ci kszta,cenia powinien byS opracowany i realizowany wspólnie ze
Starostwem Powiatowym i pozosta,ymi gminami powiatu.
Najwa:niejsze zadania programu obejmuj-:
- unowocze;nienie bazy edukacyjnej
- sta,- weryfikacj# i aktualizacj# programów szkolnych
- sta,e podnoszenie kwalifikacji nauczycieli
- wykorzystanie potencja,u informatyki i technologii komunikacyjnych w kszta,ceniu
- popraw# dost#pno;ci nauczania j#zyków obcych w mie;cie i na wsi
- wspieranie przedsi#wzi#S kszta,cenia i szkolenia doros,ych, w tym na odleg,o;S
- uruchomienie doradztwa zawodowego.
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu:
dzia,ania ci-g,e
6. Koszty:
ustalane indywidualnie
7. Uczestnicy programu:
Gmina wiebodzin
Starostwo Powiatowe
Gminy powiatu
Kuratorium O;wiaty
Euroregion „Sprewa-Nysa- Bóbr”
dyrektorzy szkó,
instytucje szkoleniowe
8. Uród)a finansowania:
;rodki w,asne Gminy wiebodzin i innych gmin
;rodki w,asne Starostwa Powiatowego
;rodki w,asne uczestników kursów i szkole
;rodki pomocowe (PHARE, Leonardo da Vinci i in.)
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ROZWÓJ BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ I WYPOCZYNKOWEJ

2. Cel programu:
Poprawa stanu zdrowotnego dzieci i m,odzie:y
Stworzenie mo:liwo;ci zdrowego wypoczynku dzieci i m,odzie:y
Poprawa jako;ci :ycia mieszka ców Gminy
Wzrost atrakcyjno;ci Gminy dla inwestorów i turystów
3. Uzasadnienie:
Braki w infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej uniemo:liwia,y dzieciom i m,odzie:y oraz mieszka com
Gminy uprawianie sportu o ka:dej porze roku i aktywnego wypoczynku.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- budowa krytego basenu w mie;cie
- modernizacja wiejskich obiektów sportowych
- wytyczenie i budowa w Gminie ;cie:ek turystycznych na terenie Gminy w powi-zaniu z gminami
powiatu, województwa oraz powiatami niemieckimi
- budowa parku na ,-kach z amfiteatrem i infrastruktur- budowa ;wiebodzi skiego szlaku kajakowego z infrastruktur5. Czas realizacji /etapy realizacji programu:
budowa krytego basenu 2000-2003
modernizacja wiejskich obiektów sportowych 2001-2004
wytyczenie i budowa ;cie:ek turystycznych 2001-2002
budowa parku na ,-kach z amfiteatrem i infrastruktur-- 2007-2010
budowa ;wiebodzi skiego szlaku kajakowego z infrastruktur- - 2010-2015
6. Koszty:
Koszty realizacji programu:
budowa krytego basenu.........9 936 tys. z,
modernizacja wiejskich obiektów sportowych..55 tys. z,
budowa parku na ,-kach .........800 tys. z,
7. Uczestnicy programu:
Gmina wiebodzin
przedsi#biorcy
Kuratorium O;wiaty
Euroregion „Sprewa-Nysa- Bóbr”
dyrektorzy szkó,
8. Uród)a finansowania:
;rodki w,asne gminy
;rodki pomocowe (PHARE, ISPA i in.)
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WIEBODZINIE

2. Cel projektu:
Poprawa stanu zdrowotnego dzieci i m,odzie:y
Stworzenie mo:liwo;ci zdrowego wypoczynku dzieci i m,odzie:y
Poprawa jako;ci :ycia mieszka ców Gminy
Wzrost atrakcyjno;ci Gminy dla inwestorów i turystów
3. Uzasadnienie:
Przewidziana od wielu lat budowa krytego basenu w wiebodzinie jest traktowana priorytetowo przez
w,adze miasta, g,ównie z uwagi na dotychczasowy brak mo:liwo;ci zaspokojenia potrzeb dzieci i
m,odzie:y w zakresie nauki p,ywania a tak:e korygowania wad postawy. Basen umo:liwi aktywny
wypoczynek o ka:dej porze roku dzieciom i m,odzie:y a tak:e mieszka com ca,ego powiatu.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- wyznaczenie lokalizacji basenu
- przeprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
- opracowanie projektu technicznego
- uzyskanie pozwolenia na budow#
- opracowanie biznes planu
- zabezpieczenie niezb#dnych ;rodków finansowych w bud:ecie
- poszukiwanie zewn#trznych Rróde, finansowania
- budowa basenu.
5. Czas realizacji /etapy realizacji projektu: 2000-2002
6. Koszt: 9 936 tys. z,
7. Uczestnicy projektu:
Gmina wiebodzin
Gminy powiatu
Starostwo Powiatowe
przedsi#biorcy
8. Uród)a finansowania:
;rodki w,asne gminy
;rodki pomocowe
PFRON

TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz Zielona Góra ul. Ptasia 2a tel/fax 068 326 77 83 e-mail biuro@tekon.com.pl

Strategia zrównowa onego rozwoju miasta i gminy wiebodzin

1. Nazwa programu:

strona 86

ROZWÓJ USCUG ZDROWOTNO-REHABILITACYJNYCH

2. Cel programu:
Poprawa jako;ci :ycia i wzrost dochodów mieszka ców Gminy
Wzrost wp,ywów do bud:etu Gminy
Wzrost atrakcyjno;ci Gminy dla obecnych i potencjalnych inwestorów i turystów
3. Uzasadnienie:
Rozwój us,ug zdrowotno-rehabilitacyjnych wi-:e si# g,ównie z rozszerzeniem bazy komercyjnego
;wiadczenia us,ug dla ca,ego subregionu a tak:e dla klientów z kraju i z zagranicy.
Szeroki zakres profesjonalnych us,ug pozwoli najlepiej realizowaS cel strategiczny jakim rozwój sektora
us,ug zdrowotno-rehabilitacyjnych, co umo:liwi nie tylko tworzenie nowych miejsc pracy ale wzrost
dochodów bud:etowych gminy. Rozwój us,ug leczniczo-rehabilitacyjnych wi-:e si# tak:e z mo:liwo;ciuruchomienia mechanizmu mno:nikowego (popyt na inne us,ugi np. hotelarsko-gastronomiczne, popyt
na zdrow- :ywno;S produkowan- przez miejscowych rolników).
Rozwój us,ug zdrowotno-rehabilitacyjnych mo:e stanowiS znacz-c- si,# przetargow- w procesie
przyci-gania inwestorów zewn#trznych, równie: zagranicznych.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Projekt obejmuje nast#puj-ce zadania:
- zainicjowanie opracowania programu rozwoju us,ug zdrowotno-rehabilitacyjnych
- wspomaganie rozwoju us,ug zdrowotno-rehabilitacyjnych poprzez udost#pnianie bazy lokalowej/
terenów po budow# nowych obiektów
- wspó,dzia,anie ze starostwem w zakresie programowania rozwoju us,ug zdrowotnorehabilitacyjnych.
Rozwój kompleksu zdrowotno-rehabilitacyjnego powinien byS po,-czony us,ugami rekreacyjnymi m.in.
w zakresie odnowy biologicznej. Stwarza tak:e mo:liwo;ci prowadzenia bada naukowych i mo:liwo;ci
kontaktów personelu medycznego wiebodzina ze specjalistami z zewn#trz, którym mo:na udost#pniS
zaplecze lecznicze, rehabilitacyjne i hotelowe w zamian za mo:liwo;ci korzystania z ich dorobku
naukowego.
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2001-2005
- powo,anie komitetu steruj-cego rozwojem us,ug zdrowotno-rehabilitacyjnych, ocena popytu na us,ugi
- opracowanie oferty komercyjnych us,ug zdrowotno-rehabilitacyjnych i ew. rekreacyjnych
- opracowanie projektu zorganizowania kompleksowego centrum zdrowia i rehabilitacji (lokalizacja,
rozwi-zania techniczne, czas realizacji) przy wykorzystaniu najnowszych standardów
- wybór formy organizacyjnej, znalezienie Rróde, finansowania przedsi#wzi#cia
- opracowanie systemu preferencji dla inwestorów
- opracowanie i realizacja programu promocji.
6. Koszty:
Wspó,udzia, w kosztach realizacji programu, zwi-zanych g,ównie z opracowaniem koncepcji i promocjprojektu zostanie okre;lony w bud:ecie gminy.
Pozosta,e koszty: b/d
7. Uczestnicy programu:
inwestorzy, Gmina wiebodzin, Starostwo Powiatowe
8. Uród)a finansowania:
osoby prywatne, inwestorzy, instytucje finansowe, sponsorzy, ;rodki pomocowe, ;rodki PFRON
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PROGRAM PODNIESIENIA WIEDZY I WIADOMO CI
EKOLOGICZNEJ

2. Cel programu:
Nadrz#dnym celem rozwoju Gminy jest utrzymanie wysokich walorów ;rodowiska naturalnego
wymagaj-ce szerokiego, ;wiadomego wspó,udzia,u mieszka ców Gminy na rzecz ochrony ;rodowiska.
W tym celu konieczne jest podnoszenie wiedzy i ;wiadomo;ci ekologicznej oraz upowszechnianie
wzorców zachowa proekologicznych poprzez:
- wybór instrumentów podniesienia wiedzy i ;wiadomo;ci ekologicznej
- dzia,alno;S edukacyjn-, g,ównie dzieci i m,odzie:y
- dzia,alno;S promocyjn-.
Wa:nym zadaniem jest zabezpieczenie Rróde, finansowania przedsi#wzi#S proekologicznych.
3. Uzasadnienie:
Obecny stan ;wiadomo;ci ekologicznej mieszka ców Gminy, podobnie jak i mieszka ców ca,ej Polski
oraz ;wiadomo;S zagro:e dla cz,owieka mo:na uznaS za wystarczaj-cy. Powoduje on nawet ch#S
udzia,u w dzia,aniach na rzecz ochrony ;rodowiska ale zdecydowanie brak jest inicjatorów takich
dzia,a .
Przyj#to za,o:enie, :e Gmina wiebodzin, wspólnie w pozosta,ymi gminami powiatu i samo starostwo
b#d- inicjatorem i jednocze;nie organizatorem dzia,alno;ci edukacyjnej w zakresie ekologii, kierownej
g,ównie do dzieci i m,odzie:y.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- wspó,udzia, w realizacji programu rozwoju wiedzy i ;wiadomo;ci ekologicznej
- powo,anie Powiatowego O;rodka Edukacji Ekologicznej
- kszta,cenie i dokszta,canie nauczycieli jako multiplikatorów edukacji ekologicznej
- organizowanie konkursów wiedzy o ;rodowisku dla dzieci i m,odzie:y
- wspóln- dzia,alno;S edukacyjn- Powiatowego O;rodka Edukacji Ekologicznej i szkó,
- tworzenie autorskich programów szkolnych i ich upowszechnienie w szko,ach
- promowanie proekologicznego modelu :ycia
- dostarczanie wiedzy nt. zagro:e ;rodowiska na poziomie gospodarstwa domowego
- przekazywanie wiedzy rolnikom jako producentom :ywno;ci.
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2001-2005
- powo,anie komitetu steruj-cego rozwojem wiedzy i edukacji ekologicznej
- opracowanie programów edukacyjnych i podzia, zada
- utworzenie centrum edukacji ekologicznej (lokalizacja, rozwi-zania techniczne, czas realizacji) przy
wykorzystaniu dotychczasowych do;wiadcze (o;rodki edukacji ekologicznej Lasów Pa stwowych,
O;rodek Edukacji Ekologicznej w Zielonej Górze i in.)
- wybór formy organizacyjnej, znalezienie Rróde, finansowania przedsi#wzi#cia.
6. Koszty:
Wspó,udzia, w kosztach realizacji programu zostanie okre;lany w bud:ecie gminy.
7. Uczestnicy programu:
Gmina wiebodzin, gminy powiatu, Starostwo Powiatowe, szko,y, Lasy Pa stwowe, Kuratorium
O;wiaty, Lubuski Klub Przyrodników, organizacje ekologiczne
8. Uród)a finansowania:
Gmina wiebodzin, Starostwo Powiatowe, Lasy Pa stwowe, instytucje finansowe, fundusze pomocowe,
sponsorzy
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UTWORZENIE O RODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

2. Cel projektu:
Cel okre;lony jako podniesienie wiedzy i ;wiadomo;ci ekologicznej dzieci i m,odzie:y
3. Uzasadnienie:
Dzia,ania w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i m,odzie:y wymagaj- powo,ania specjalnego o;rodka
edukacji ekologicznej, który b#dzie wspó,pracowa, z wszystkimi szko,ami powiatu.
Przyj#to za,o:enie, :e Gmina wiebodzin, wspólnie w pozosta,ymi gminami powiatu i samo starostwo
b#d- inicjatorem i jednocze;nie organizatorem dzia,alno;ci edukacyjnej, g,ównie dzieci i m,odzie:y.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Projekt obejmuje nast#puj-ce zadania:
- podj#cie wspólnej inicjatywy Gminy wiebodzin, wspólnie w pozosta,ymi gminami powiatu
i Starostwem Powiatowym
- powo,anie Powiatowego O;rodka Edukacji Ekologicznej
- opracowanie wspólnego programu dzia,alno;ci edukacyjnej o;rodka i szkó,
- opracowanie bud:etu i organizacji o;rodka.
5. Czas realizacji /etapy realizacji projektu: 2001-2002
- powo,anie komitetu steruj-cego rozwojem wiedzy i edukacji ekologicznej
- opracowanie programów edukacyjnych i podzia, zada
- utworzenie centrum edukacji ekologicznej (lokalizacja, rozwi-zania techniczne, czas realizacji) przy
wykorzystaniu dotychczasowych do;wiadcze (o;rodki edukacji ekologicznej Lasów Pa stwowych,
O;rodek Edukacji Ekologicznej w Zielonej Górze i in.)
- wybór formy organizacyjnej, znalezienie Rróde, finansowania przedsi#wzi#cia.
6. Koszty: 100 tys. z,/rok (szacunek)
7. Uczestnicy projektu:
Gmina wiebodzin
Gminy powiatu
Starostwo Powiatowe,
Lasy Pa stwowe,
Kuratorium O;wiaty
Lubuski Klub Przyrodników
8. Uród)a finansowania:
Gmina wiebodzin
Gminy powiatu
Starostwo Powiatowe
Lasy Pa stwowe
Osoby prywatne
Fundusze pomocowe.
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CI@GNIJCIE MCODYCH I WYKSZTACCONYCH LUDZI DO GMINY

2. Cel projektu:
Wzrost poziomu wykszta,cenia mieszka ców gminy
Wzrost potencja,u ludzkiego
Zwi#kszenie wp,ywu czynnika ludzkiego w rozwoju gospodarki
Zahamowanie migracji ludno;ci
Wspomaganie rozwoju lokalnego
Rozwój przedsi#biorczo;ci i innowacyjno;ci w gminie
3. Uzasadnienie:
Wzrost potencja,u intelektualnego Gminy, zaspokojenie potrzeb kadrowych gminy zwi-zanych z
rozwojem lokalnym wymaga ;ci-gni#cia m,odych i wykszta,conych ludzi do Gminy.
Istnieje tak:e konieczno;S przeciwdzia,ania odp,ywowi m,odych i wykszta,conych ludzi z Gminy.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Projekt obejmuje nast#puj-ce zadania:
- opracowanie planu zapotrzebowania na absolwentów
- stworzenie banku ofert pracy
- stworzenie systemu gwarancji kredytów mieszkaniowych i mo:liwo;ci otrzymania mieszkania w
oparciu o wieloletni kredyt
- promocja projektu.
5. Czas realizacji /etapy realizacji projektu:

dzia,alno;S ci-g,a

6. Koszty: 15 tys. z,/absolwenta (szacunek)
7. Uczestnicy projektu:
Gmina wiebodzin
Gminy powiatu
Starostwo Powiatowe
Zainteresowane podmioty.
8. Uród)a finansowania:
Gmina wiebodzin
Gminy powiatu
Starostwo Powiatowe
osoby prywatne
banki
fundusze pomocowe.
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Hierarchia waHnoFci projektów dotyczIcych celu : jakoFG Hycia
W grupie projektów zwi-zanych z jako;ci- :ycia zaproponowano nast#puj-c- hierarchi# wa:no;ci i
zwi-zan- z tym kolejno;S realizacji:
1. Budowa basenu w wiebodzinie.
2. Poprawa jako;ci i dost#pno;ci kszta,cenia.
3. Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej.
4. Rozwój us,ug leczniczo-rehabilitacyjnych.
5. Program podniesienia wiedzy i ;wiadomo;ci ekologicznej.
6. ci-gni#cie m,odych i wykszta,conych ludzi do gminy
Programy wyszczególnione w p. 2, 5-6 obejmuj- dzia,ania ci-g,e. Dla rozwoju Gminy decyduj-ce
znaczenie posiada program poprawy jako;ci i dost#pno;ci kszta,cenia, który powinien byS programem
wspólnym wszystkich gmin powiatu i samego starostwa. Wymaga on jednak uszczegó,owienia i
poszukiwania Rróde, finansowania.
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Wieloletni plan inwestycji w zakresie infrastruktury spo,ecznej - planowany harmonogram realizacji i Rród,a finansowania
Lp.
1.

Wyszczególnienie
Budowa basenu

projekt
realizacja
2.
Budowa pawilonu dydaktyczno-rehabilitacyjnego przy
O;rodku Us,ug Opieku czych
Etap I
Etap II
3.
Remonty i rozbudowa szkó,
remont Gimnazjum nr 1
remont PSP nr 2
remont Gimnazjum nr 3
remont PSP nr 7
remont PSP Kupienino
remont PSP Rosin
remont PSP Chociule
rozbudowa szko,y PSP nr 6
4.
Modernizacja obiektów sportowych:
4.1. modernizacja obiektu LZS w Jordanowie
4.2. poprawa wyposa:enia klubów sportowych
5.
Remonty przedszkoli:
przedszkole nr 5
przedszkole nr 7
przedszkole nr 1
przedszkole nr 3
6.
Remonty/budowa ;wietlic wiejskich
7.
Budowa budynku wielorodzinnego w ramach TBS
(opracowanie projektu budowlanego, budowa)
8.
Budowa parku na ,-kach z amfiteatrem i infrastruktur-

Lata
Realizacji
2000-2003
2000
2001-2003
2000-2001
2000
2001
2001-2003
2001 -2002
2001-2002
2001
2001
2003
2003
2003
2003
2001-2004
2001
2001-2004
2001-2003
2001
2001
2002
2003
2000-2005
2000-2002
2007-2010

bud:et gminy
3 698 000
198 000
3 500 000

stan na 31.12.2000.
Nak)ady w z)
Nak)ady
;rodki mieszk. kredyty/dotacje brak pokrycia ogó)em w z)
6 238 340
9 936 340
198 000
6 238 340
9 738 340
256 703
600 000
856 703
256 703
600 000
165 000

780 000
350 000
300 000
100 000
30 000

25 000
25 000
25 000
90 000
45 000
20 000
25 000
130 000
25 000
25 000
30 000
50 000
500 000
1 592 720

10 000
10 000

4 177 280
800 000

256 703
600 000
945 000
350 000
300 000
100 000
30 000
25 000
25 000
25 000
90 000
55 000
30 000
25 000
130 000
25 000
25 000
30 000
50 000
500 000
5 770 000
800 000
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13.2.3. Projekty i programy realizuj*ce cel: „Konkurencyjna i zró6nicowana gospodarka oparta o
ma e i rednie firmy”
1. Nazwa projektu:

UTWORZENIE STOWARZYSZENIA ROZWOJU GMIN POWIATU
WIEBODZIMSKIEGO

2. Cel projektu:
Celem powo,ania instytucji w formie stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju przedsi#biorczo;ci,
gromadzenie i udzielanie informacji, udzielanie pomocy doradczej, po;rednictwo finansowe,
prowadzenie szkole , poszukiwanie Rróde, finansowania przedsi#wzi#S, sprawowanie merytorycznej
opieki nad realizacj- pozainwestycyjnych projektów wdro:eniowych.
3. Uzasadnienie:
W gminie (powiecie) brak jest dotychczas instytucji wspieraj-cych lokalne inicjatywy rozwoju
gospodarczego obejmuj-cych wspomaganie rozwoju M P, rozwój infrastruktury spo,ecznoekonomicznej, tworzenie lokalnych funduszy, kreowanie wspólnych przedsi#wzi#S gospodarczych,
wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, ;wiadczenie us,ug na rzecz biznesu.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Na obecnym etapie dzia,ania proponuje si# utworzenie instytucji stowarzyszenia jako najbardziej
odpowiedniej formy organizacyjnej. Cele, zadania i zasady dzia,ania stowarzyszenia przedstawiono w
projekcie statutu (Aneks ). Istnieje tak:e mo:liwo;S uruchomienia w formie fundacji, spó,ki z
ograniczon- odpowiedzialno;ci-/spó,ki akcyjnej.
5. Czas realizacji /etapy realizacji projektu: 2001
- utworzenie komitetu za,o:ycielskiego,
- okre;lenie zakresu dzia,ania i opracowanie projektu statutu,
- przygotowanie wniosku podpisanego przez wszystkich cz,onków komitetu za,o:ycielskiego
zawieraj-cego nazw# stowarzyszenia oraz informacj# o tymczasowej siedzibie (dok,adny adres oraz
w miar# mo:liwo;ci numer telefonu),
- sporz-dzenie listy za,o:ycieli - minimum 15 osób (imiona i nazwiska cz,onków, data i miejsce
urodzenia, miejsce zamieszkania oraz w,asnor#czny podpis),
- protokó, z wyboru komitetu za,o:ycielskiego oraz przyj#cia uchwa,y dotycz-cej statutu.
6. Koszty: ok. 1000 z,
7. Uczestnicy projektu:
osoby prywatne zainteresowane przyst-pieniem do stowarzyszenia
Gmina wiebodzin
Gminy powiatu
Starostwo Powiatowe
Euroregion
8. Uród)a finansowania:
Podstawowym Rród,em finansowania b#d- sk,adki p,acone przez cz,onków stowarzyszenia oraz
cz,onków wspieraj-cych. Ponadto, zasoby finansowe stowarzyszenia mog- tworzyS dotacje celowe:
samorz-dowe, instytucji wspomagaj-cych rozwój przedsi#biorczo;ci, subwencje, darowizny, dochody z
prowadzonej dzia,alno;ci gospodarczej, odsetki od lokat bankowych, ;rodki pomocowe (PHARE CBC i
in.)
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PROGRAM ROZWOJU ROLNICTWA PROEKOLOGICZNEGO

2. Cel programu:
Nadrz#dnym celem programu jest przekszta,cenie i rozwój dotychczasowej struktury rolnictwa gminy,
podniesienie ;wiadomo;ci rolników poprzez:
- zainteresowanie mieszka ców wsi do wspó,tworzenia i aktywnego udzia,u w realizacji programu
- rozwini#cie dzia,alno;ci edukacyjnej w;ród mieszka ców wsi
- stworzenie instytucji wspomagaj-cej rozwój przedsi#biorczo;ci wiejskiej w gminach powiatu
- poszukiwanie Rróde, finansowania.
3. Uzasadnienie:
Transformacja gospodarki i dostosowywanie jej do warunków rynkowych spowodowa,y du:e
zmiany w rolnictwie, zwi-zane g,ównie likwidacj- pa stwowych gospodarstw rolnych oraz w
gospodarstwach indywidualnych. Jedn- z dróg przekszta,cenia dotychczasowej struktury rolnictwa jest
rozwój rolnictwa proekologicznego.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- prowadzenie szkole w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego i produkcji specjalnej
- pomoc rolnikom w zakresie technologii upraw metodami ekologicznymi
- dzia,alno;S edukacyjn- w zakresie unikania zanieczyszcze w gospodarstwach rolnych
- wspieranie przedsi#wzi#S umo:liwiaj-cych zagospodarowanie surowców w gminie, w tym rozwój
przetwórstwa rolno-spo:ywczego
- marketing produktów ekologicznych.
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2000-2002
I etap - Wy,onienie grupy rolników zainteresowanych rozwoju rolnictwa ekologicznego i produkcji
specjalnej
II etap - Utworzenie lokalnej instytucji promocji i wspierania przedsi#biorczo;ci wiejskiej
III etap - Uruchomienie produkcji ew. przetwórstwa przy wspó,pracy z instytucjami doradczymi
(g,ównie ODR) i finansowymi
6. Koszty: b/d
7. Uczestnicy programu:
Gmina wiebodzin
Starostwo Powiatowe
Gminy powiatu
ODR w Kalsku
Lubuski Urz-d Marsza,kowski
8. Spodziewane efekty realizacji projektu:
- spadek bezrobocia na wsi, w tym ukrytego,
- stworzenie mo:liwo;ci zatrudnienia,
- wzrost zamo:no;ci i standardu :ycia na wsi
9. Uród)a finansowania:
;rodki w,asne gmin i producentów rolnych
;rodki pomocowe (SAPARD, PHARE i in.)
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PROGRAM ROZWOJU DZIACALNO CI POZAROLNICZEJ NA WSI

2. Cel programu:
Uzyskanie wzrostu dochodów ludno;ci wiejskiej
Poprawa jako;ci :ycia mieszka ców na wsi
Rozwój wielofunkcyjno;ci wsi
Stworzenie warunków do powrotu m,odzie:y na wie;.
3. Uzasadnienie:
Transformacja gospodarki i dostosowywanie jej do warunków rynkowych spowodowa,y du:e
zmiany w rolnictwie zwi-zane g,ównie ograniczeniem zatrudnienia w du:ych, pa stwowych
gospodarstwach rolnych oraz w gospodarstwach indywidualnych, z jawnym i z ukrytym bezrobociem
oraz ze spadkiem zapotrzebowania na us,ugi bytowe.
Rozwój dzia,alno;ci pozarolniczej i us,ug na wsi umo:liwia wytworzenie sprawnych ekonomicznie
struktur gospodarczych tworz-cych nowe miejsca pracy.
Oczekiwane efekty:
- spadek bezrobocia na wsi, w tym ukrytego,
- stworzenie mo:liwo;ci zatrudnienia,
- wzrost zamo:no;ci i standardu :ycia na wsi.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- utworzenie lokalnej instytucji promocji i wspierania przedsi#biorczo;ci wiejskiej
- wspieranie tworzenia firm us,ugowych i produkcyjnych na wsi,
- uruchomienie dzia,alno;ci doradczej i szkoleniowej dla osób podejmuj-cych dzia,alno;S pozarolniczna wsi,
- poszukiwanie Rróde, finansowania,
- rozwój infrastruktury.
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu:

2001-2005

6. Koszty: b/d
7. Uczestnicy programu:
Gmina wiebodzin
Starostwo Powiatowe
Gminy powiatu
ODR w Kalsku
Lubuski Urz-d Marsza,kowski
8. Uród)a finansowania:
;rodki w,asne gmin i producentów rolnych
;rodki pomocowe (PHARE i in.)
;rodki PFRON
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GRUPY PRODUCENCKIE ROLNIKÓW

2. Cel projektu:
Utworzenie grup producentów maj-cych na celu zach#cenie producentów rolnych do podejmowania
inicjatyw w poszukiwaniu najlepszych warunków wytwarzania produktów wysokiej jako;ci i uzyskania
wy:szej ceny ni: przeci#tna, wspólne u:ytkowanie maszyn i urz-dze , wspólne poszukiwanie rynków
zbytu, zacie;nianie powi-za pomi#dzy producentami a odbiorcami (przemys, rolno-spo:ywczy).
3. Uzasadnienie projektu:
Perspektywa integracji z UE wymaga wsparcia dzia,a zapewniaj-cych popraw# efektywno;ci i
konkurencyjno;S przetwórstwa rolno-spo:ywczego w warunkach przysz,ego jednolitego rynku Unii
Europejskiej oraz wsparcia procesów organizowania si# producentów rolnych, g,ównie grup
producentów w sektorze owoców i warzyw ze wzgl#du na rol# jak- b#d- mia,y one do spe,nienia po
akcesji, w zwi-zku z systemem organizacji rynku owoców i warzyw w UE.
Przewiduje si#, :e w ramach funduszy pomocowych udzielane b#dzie wsparcie dzia,a podmiotów
zajmuj-cych si# przetwórstwem owoców i warzyw, grup producentów oraz ich zwi-zków.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- tworzenie grup producenckich w sektorze owocowo-warzywnym;
- budow#, rozbudow# lub popraw# jako;ci zaplecza grup producentów do przechowywania, sortowania,
pakowania, konfekcjonowania produktów oraz innych procesów marketingowych i przetwórczych;
- zwi#kszenie udzia,u procentowego surowca zakupywanego na podstawie d,ugoterminowych umów
pomi#dzy zak,adami przetwórczymi a producentami rolnymi, w szczególno;ci grupami producentów
rolnych;
- szkolenie pracowników zak,adów przetwórczych oraz cz,onków grup producentów i ich zwi-zków w
zakresie marketingu, bezpiecze stwa produkcji :ywno;ci, zarz-dzania jako;ci-.
5. Czas realizacji/etapy realizacji projektu: 2001-2002; 2003-2006
6. Koszty: b/d
7. Uczestnicy projektu:
Gmina wiebodzin
Starostwo Powiatowe
Gminy powiatu
ODR w Kalsku
Lubuski Urz-d Marsza,kowski
8. Spodziewane efekty realizacji projektu:
- rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych oraz podniesienie ich rentowno;ci
- stworzenie mo:liwo;ci dodatkowego zatrudnienia na wsi
- wzrost zamo:no;ci i standardu :ycia na wsi
9. Uród)a finansowania:
producenci rolni specjalizuj-cy si# w okre;lonych kierunkach produkcji
;rodki pomocowe (SAPARD)
Urz-d Marsza,kowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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ROZWÓJ PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU PRODUKTÓW
ROLNYCH

2. Cel programu:
Celem projektu jest opracowanie a nast#pnie wdro:enie do realizacji operacyjnego programu rozwoju
drobnego przetwórstwa rolno-spo:ywczego w gminie w oparciu o lokaln- baz# surowcow- oraz
wdro:enie marketingu produktów rolnych. Planowane przedsi#wzi#cie obejmuje:
- zaopatrzenie w ;rodki do produkcji rolnej,
- organizacj# skupu,
- uruchomienie firm,
- marketing produktów.
3. Uzasadnienie programu:
Gmina o charakterze rolniczym posiada dotychczas ograniczone mo:liwo;ci przetwarzania surowców,
których jest producentem. Utrudnia to zbyt produkcji rolnej i sadowniczej, hamuje rozwój produkcji
rolnej. Marketing produktów Gminy nie istnieje.
Spodziewane efekty realizacji projektu:
- poprawa op,acalno;ci produkcji rolnej;
- wykorzystanie istniej-cych obiektów;
- o:ywienie inwestycyjne oraz utworzenie nowych miejsc pracy.
4. Sposób realizacji programu:
- opracowanie operacyjnego programu rozwoju przetwórstwa rolno - spo:ywczego i marketingu
- inwentaryzacja nie zagospodarowanych obiektów nadaj-cych si# do produkcji spo:ywczej nieczynnych
maszyn i urz-dze ;
- wyznaczenie ew. uzbrojenie terenów pod obiekty przetwórstwa;
- prowadzenie polityki wspierania rozwoju zak,adów przetwórstwa i punktów skupu , m.in. opracowanie
systemu preferencji podatkowych dla terenów wiejskich.
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu:

2001 - 2005

6. WstEpna kalkulacja kosztów:
- prace przygotowawcze - inwestorzy
- prace studialne szacuje si# wst#pnie na ok. 30 tys.
- uzbrojenie terenów - b/d
- oczekiwana wielko;S inwestycji prywatnych - ok. 10 mln z,
- uruchomienie dzia,alno;ci marketingowej - b/d
7. Uczestnicy programu: gmina, grupy producentów, inwestorzy, instytucje finansowe, FAPA, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
8. Uród)a finansowania projektu:
;rodki bud:etowe gmin
kapita, w,asny inwestorów
kredyty
;rodki Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
;rodki Wojewódzkiego Funduszu Pracy
;rodki pomocowe (SAPARD)
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ROZWÓJ USCUG TURYSTYCZNYCH I AGROTURYSTYCZNYCH

2. Cel projektu:
Celem programu jest wspieranie rozwoju us,ug turystycznych i agroturystycznych jako uzupe,niaj-cego
Rród,a dochodów ludno;ci poprzez:
- zwi#kszenie liczby obiektów zwi-zanych z obs,ug- turystów
- rozwój liczby gospodarstw agroturystycznych
- zainicjowanie budowy nowych obiektów
- opracowanie tras turystycznych i wytyczenie ;cie:ek rowerowych
- marketing us,ug turystycznych
- opracowanie przewodnika (wspólnie z gminami powiatu).
3. Uzasadnienie programu:
Baza turystyczna gminy jest s,abo rozwini#ta, uboga jest baza noclegowa i gastronomiczna; uruchomienie
ma,ych pensjonatów oraz gospodarstw agroturystycznych g,ównie dla turystów krajowych umo:liwi
uzyskanie dodatkowych dochodów przez mieszka ców terenów wiejskich. Konieczne jest wspó,dzia,anie
wszystkich gmin powiatu.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- inwentaryzacja istniej-cej bazy turystycznej i agroturystycznej
- opracowanie powiatowego programu rozwoju rozwoju ekoturystyki
- zorganizowanie szkole dla mieszka ców terenów wiejskich (wspólnie ze ODR i Stowarzyszeniem
Agroturystyki)
- zwi#kszenie liczby oraz podniesienie standardu obiektów gastronomicznych
- wyznaczenie terenów pod nowe obiekty turystyczne
- prowadzenie polityki wspierania rozwoju sieci bazy noclegowej o odpowiednim standardzie
- opracowanie systemu preferencji podatkowych.
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu:

2001-2003

6. Koszty: b/d
7. Uczestnicy programu:
prywatni inwestorzy
w,a;ciciele obiektów turystycznych i gastronomicznych
Starostwo Powiatowe
Gminy powiatu
ODR w Kalsku
Lubuski Urz-d Marsza,kowski
8. Spodziewane efekty realizacji programu:
- powstanie nowych obiektów turystycznych, w tym gospodarstw agroturystycznych
- utworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich
- wzrost zamo:no;ci i standardu :ycia na terenach wiejskich.
9.
-

Uród)a finansowania:
kapita, w,asny inwestorów
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Fundacja Rolnicza (Warszawa Skwer Kard. Wyszy skiego 6)
Banki (BGZ, WBK, PKO BP S.A.)
SAPARD i inne fundusze
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Hierarchia waHnoFci projektów dotyczIcych gospodarki i rozwoju przedsiEbiorczoFci
W grupie projektów zwi-zanych z gospodark- zaproponowano nast#puj-c- hierarchi# wa:no;ci i
zwi-zan- z tym kolejno;S realizacji:
1. Utworzenie Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Powiatu wiebodzi skiego uznano za najpilniejszy do
realizacji i w ogólnej hierarchii strategii przyznano mu priorytet.
2. Program rozwoju dzia,alno;ci pozarolniczej na wsi
3. Rozwój przetwórstwa i marketingu produktów rolnych
4. Rozwój us,ug turystycznych i agroturystycznych
5. Grupy producenckie rolników.
6. Program rozwoju rolnictwa proekologicznego.
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13.2.4. Projekty i programy realizuj*ce cel: „Sprawnie i efektywnie zarz*dzana gmina ”
1. Nazwa programu:

MODYFIKACJA SYSTEMU ZARZ@DZANIA GMIN@

2. Cel projektu:
Wzrost jako;ci planowania i zarz-dzania gminDostosowanie systemu organizacji i struktury Urz#du Miejskiego do zada wynikaj-cych ze strategii
rozwoju Gminy.
Zwi#kszenie sprawno;ci dzia,ania szczególnie w zakresie obs,ugi poszczególnych grup klientów
(inwestorów, osób podejmuj-cych dzia,alno;S gospodarcz-, mieszka ców)
3. Uzasadnienie projektu:
Dotychczasowa organizacja i struktura Urz#du nie uwzgl#dnia dzia,a w zakresie zarz-dzania
strategicznego. Wymaga wdro:enia sprawnej obs,ugi przedsi#biorców i potencjalnych inwestorów.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- opracowanie programu usprawnienia funkcjonowania Urz#du, w tym utworzenie Wydzia,u
Planowania Przestrzennego, Rozwoju i Promocji
- wdro:enie systemu obs,ugi inwestorów
- wdro:enie sytemu obs,ugi mieszka ców
- wdro:enie systemu kompleksowej komputeryzacji
- utworzenie bazy danych o Gminie i o terenie
- utworzenie i aktualizacja bazy danych dla potrzeb monitoringu wdra:ania strategii
- przygotowanie Urz#du do uzyskania certyfikatu ISO 9000
- opracowanie, wdro:enie i systematyczna aktualizacja ewidencji nieruchomo;ci gminnych.
5. Czas realizacji /etapy realizacji projektu: 2001-2002
Koszty: b/d
7. Uczestnicy projektu:
Gmina wiebodzin
Instytucje doradcze
8. Spodziewane efekty realizacji projektu:
- sprawnie dzia,aj-cy Urz-d
- satysfakcja zawodowa pracowników Urz#du
- zadowolenie mieszka ców Gminy
- wzrost liczby inwestorów.
9.
-

Uród)a finansowania:
;rodki w,asne
;rodki pomocowe
;rodki Agencji Rozwoju Przedsi#biorczo;ci
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USPRAWNIENIE STRUKTURY I ORGANIZACJI URZJDU MIASTA

2. Cel projektu:
Opracowanie i wdro:enie systemu wieloletniego planowania inwestycji
Opracowanie i wdro:enie systemu zarz-dzania finansami gminy
Opracowanie i wdro:enie systemu zarz-dzania mieniem gminy
Poprawa jako;ci :ycia mieszka ców Gminy
Wzrost atrakcyjno;ci Gminy dla inwestorów i turystów
3. Uzasadnienie:
Wdro:enie programu umo:liwi:
- wzrost efektywno;ci zarz-dzania finansami ( mo:liwo;S wzrostu przychodów gminy)
- wzrost efektywno;ci zarz-dzania mieniem gminy (dochody gminy, realizacji nowych inicjatyw)
- wzrost wydajno;ci pracy urz#du
- zadowolenie mieszka ców.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
1. Zmiana struktury organizacyjnej Urz#du:
- utworzenie stanowiska zast#pcy Burmistrza ds. inwestycji oraz maj-tku gminy
- utworzenie nowych komórek organizacyjnych:
Wydzia,u Gospodarki Mieniem (Geodezji i Rolnictwa)
Wydzia,u Planowania Przestrzennego, Rozwoju i Promocji
Wydzia,u Realizacji Inwestycji
Wydzia,u Gospodarki Komunalnej
- zmiana zakresu dzia,ania istniej-cych komórek organizacyjnych oraz opracowanie nowego zakresu
dzia,ania dla nowo utworzonych
- sformu,owanie zasad realizacji zada poszczególnych komórek
- opracowanie kompleksowego systemu zarz-dzania mieniem
- opracowanie systemu zarz-dzania finansami gminnymi
- opracowanie kompleksowego systemu ;wiadczenia us,ug komunalnych i mieszkaniowych
- przygotowanie urz#du do uzyskania ISO 9000 w zakresie wysokiej jako;ci systemu zarz-dzania
gmin- (TQM).
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2001-2002
6. Koszty: b/d
7. Uczestnicy programu:
Gmina wiebodzin
Instytucje doradcze
8. Uród)a finansowania:
;rodki w,asne gminy
;rodki pomocowe (PHARE i in.)
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OPRACOWANIE I WDROIENIE SYSTEMU GROMADZENIA
INFORMACJI DLA POTRZEB MONITORINGU GMINY

2. Cel projektu:
Utworzenie lokalnej bazy danych o gminie dla potrzeb sprawozdawczych oraz planistycznych, informacji
dla inwestorów oraz wspó,pracuj-cych instytucji.
3. Uzasadnienie projektu:
Istniej-ce rozproszenie informacji w poszczególnych komórkach organizacyjnych urz#du.
Niespójno;S okresów sprawozdawczych, brak procedur agregacji danych.
Brak osób odpowiedzialnych za koordynacj# zbierania i opracowywania danych o Gminie.
Wyst#powanie istotnych obszarów informacji nie podlegaj-cych monitoringowi.
Gromadzenie danych w formie trudnodost#pnej.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- inwentaryzacja zakresu danych niezb#dnych dla zarz-dzania gmin- okre;lenie zapotrzebowania na informacje przez poszczególne komórki urz#du
- opracowanie koncepcji bazy danych o gminie
- ustalenie procedur pozyskiwania informacji
- ustalenie komórki odpowiedzialnej za gromadzenie, opracowywanie i dostarczanie informacji
5. Czas realizacji /etapy realizacji projektu: 2001-2002
Etap wst#pny - opracowanie koncepcji, poszukiwanie Rróde, finansowania
Etap I - opracowanie projektu
Etap II - realizacja projektu:
Faza 1
- utworzenie zbioru informacji o gospodarce gminy, o podmiotach gospodarczych, produktach, rynku
pracy, zasobach naturalnych, obiektach do zagospodarowania itp.
- utworzenie zbioru informacji o zasobach ludzkich ( kwalifikacje bran:owe itp.)
- utworzenie zbioru informacji o infrastrukturze technicznej
- utworzenie bazy danych o stanie ;rodowiska naturalnego
- utworzenie bazy danych o gospodarce terenami
- utworzenie bazy danych o przedsi#biorstwach poszukuj-cych partnerów gospodarczych
Faza 2
Aktualizacja zbiorów danych, cykliczne publikacje wybranych wskaRników dla potrzeb mieszka ców.
6. Koszty: b/d
7. Uczestnicy projektu:
Gmina
Urz-d Statystyczny
Lubuski Urz-d Marsza,kowski
Lubuski Urz-d Wojewódzki
8. Uród)a finansowania:
rodki w,asne Gminy
rodki pomocowe
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OPRACOWANIE i WDROIENIE SYSTEMU WIELOLETNIEGO
PLANOWANIA I ZARZ@DZANIA INWESTYCJAMI GMINY

2. Cel programu:
Opracowanie i wdro:enie systemu wieloletniego planowania inwestycji.
Wdro:enie procedur oceny efektywno;ci inwestycji.
Wdro:enie systemu kontroli realizacji inwestycji.
3. Uzasadnienie programu:
Wzrost efektywno;ci wykorzystywania ;rodków finansowych gminy.
Uporz-dkowanie gospodarki finansowej gminy.
Sprawna realizacja inwestycji wieloletnich.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje wdro:enie procedur Wieloletniego Planowania Inwestycji Komunalnych Gminy
(WPI)8. Plan wieloletni jest planem krocz-cym (4-6 letnim) zawieraj-cym program zada inwestycyjnych
Gminy uporz-dkowanych wg priorytetów, z okre;lonym rokiem rozpocz#cia i zako czenia,
zawieraj-cym planowane, ,-czne nak,ady finansowe z rozbiciem na poszczególne lata oraz podaniem
Rróde, finansowania w poszczególnych latach.
Funkcje WPI:
- formalny mechanizm podejmowania decyzji
- powi-zanie ze strategi- rozwoju
- narz#dzie zarz-dzania finansowego
- podstawa komunikacji ze spo,ecze stwem.
WPI nie tylko u,atwia wybór priorytetowych zada inwestycyjnych, zgodnych z celami strategicznymi
oraz oczekiwaniami spo,ecze stwa ale tak:e umo:liwia znalezienie równowagi pomi#dzy potrzebami
rozwojowymi a mo:liwo;ciami finansowymi.
Program obejmuje:
U,atwienie wyboru priorytetowych zada inwestycyjnych, zgodnych z celami strategicznymi.
Umo:liwia znalezienie równowagi pomi#dzy potrzebami rozwojowymi a mo:liwo;ciami finansowymi.
Przedstawienie planów inwestycyjnych firm komunalnych, w tym dotacji na zadania inwestycyjne dla
zak,adów bud:etowych oraz weryfikacji finansowej ekonomicznej strony Studium.
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2001 -2002
6. Koszty: b/d
7. Uczestnicy programu:
Gmina
Instytucje doradcze
8. Uród)a finansowania:
;rodki w,asne
fundusze pomocowe

8

Przyk,adem opisu procedury mo:e byS "Poradnik dla Gmin i Powiatów WPI, zintegrowane zarz-dzanie
finansami", wydany w 2000 r., LGPP - Partnerstwo dla Samorz-du Terytorialnego.
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WDROIENIE PROGRAMU AKTYWNEJ PROMOCJI GOSPDARKI
GMINY

2. Cel programu:
Promocja gospodarki gminy ma na celu stworzenie zewn#trznego obrazu gminy atrakcyjnej dla
inwestorów , osób przyje:d:aj-cych do gminy w celach turystycznych oraz informowaS o atrakcyjnych
produktach gminy.
3. Uzasadnienie programu:
Aktywna promocja jest warunkiem osi-gni#cia sukcesu w warunkach konkurencji innych gmin
dysponuj-cych podobnymi warunkami, produktami oraz w ;ci-gni#ciu inwestorów do Gminy.
4. Opis przedsiEwziEcia:
Program obejmuje nast#puj-ce zadania:
- opracowanie d,ugookresowego programu promocji gminy uwzgl#dniaj-cego grupy odbiorców
informacji, zakres ich zainteresowa , dobór optymalnych no;ników informacji oraz sposobu czasu
i miejsca jej przekazywania
- wspó,praca z Urz#dem Powiatowym oraz Marsza,kowskim i wspó,udzia, w promocjach regionalnych
- wprowadzenie sta,ego etatu ds. public relation's dla realizacji ;cis,ej wspó,pracy Urz#du z mediami
- stworzenie specjalnego programu promocji miasta wiebodzin poprzez udzia, w :yciu sportowym,
kulturalnym i spo,ecznym regionu,
- zastrze:enie nazwy miasta jako znaku towarowego oraz gospodarowanie tym znakiem.
5. Czas realizacji /etapy realizacji programu: 2001-2005
Koszty: ok. 30 tys. z, rocznie
7. Uczestnicy programu:
Gmina wiebodzin
Gminy powiatu
Starostwo Powiatowe
przedsi#biorstwa dzia,aj-ce w gminie
8. Uród)a finansowania:
rodki w,asne Gminy
rodki w,asne gmin powiatu
rodki w,asne starostwa
rodki pomocowe
rodki Euroregionu

TEKON Biuro Doradztwa i Ekspertyz Zielona Góra ul. Ptasia 2a tel/fax 068 326 7783 e-mail biuro@tekon.com.pl

Strategia zrównowa onego rozwoju miasta i gminy wiebodzin

str. 105

Hierarchia waHnoFci projektów dotyczIcych celu : sprawnie zarzIdzana Gmina
W grupie projektów zwi-zanych z zarz-dzaniem Gmin- nie zaproponowano hierarchii wa:no;ci i
kolejno;ci realizacji, gdy: wszystkie projekty i programy powinny byS jak najszybciej zrealizowane.
Szczególnym projektem jest projekt usprawnienia struktury i organizacji urz#du.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modyfikacja systemu zarz-dzania Gmin-.
Usprawnienie struktury i organizacji Urz#du Miasta.
Realizacja programu aktywnej promocji gospodarki Gminy.
Opracowanie i wdro:enie systemu wieloletniego planowania inwestycji Gminy.
Opracowanie i wdro:enie systemu gromadzenia informacji dla potrzeb monitoringu Gminy.
Opracowanie systemu wieloletniego zarz-dzania finansami Gminy
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ZA;CCZNIKI
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ZA;CCZNIK 1
ZASADNICZE TEZY NARODOWEJ STRATEGII ROZWOJU
REGIONALNEGO9
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s u6*cej wzmacnianiu konkurencyjno ci regionów
1.1. Rozbudowa i modernizacja sieci transportowo-logistycznych;
1.2. Rozbudowa sieci telekomunikacyjnych i informatycznych;
1.3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony 4rodowiska;
1.4. Rozwój funkcji metropolitalnych najwi=kszych miast i zespo3ów miejskich.
2. Restrukturyzacja i dywersyfikacja bazy ekonomicznej regionów
2.1. Rozwój ma3ych i 4rednich miast w regionach o dominacji rolnictwa;
2.2. Tworzenie i rozwój ma3ych i 4rednich przedsi=biorstw;
2.3. Podnoszenie atrakcyjno4ci inwestycyjnej regionów;
2.4. Rozwój sektora turystyki
3. Rozwój zasobów ludzkich
3.1. Rozwój potencja3u edukacyjnego szkolnictwa 4redniego i wy szego;
3.2. Rozwój szkolenia zawodowego i kszta3cenia ustawicznego;
3.3. Mobilizacja potencja3u przedsi=biorczo4ci;
3.4. Szkolenie kadr administracji publicznej;
3.5. Zwi=kszenie mobilno4ci zawodowej, sektorowej i przestrzennej zasobów pracy.
4. Wsparcie obszarów wymagaj*cych aktywizacji i zagro6onych marginalizacj*
4.1. Aktywizacja obszarów wiejskich;
4.2. Aktywizacja gospodarcza obszarów popegeerowskich;
4.3.Aktywizacja gospodarcza miast dotkni=tych upadkiem przemys3u;
4.4.Aktywizacja ludno4ci na obszarach wielkomiejskich zagro onych marginalizacj; spo3eczno –
gospodarcz;.
5. Rozwój mi9dzynarodowej wspó pracy regionów
5.1. Rozwój wspó3pracy transgranicznej;
5.2. Rozwój bezpo4redniej wspó3pracy województw z regionami ró nych krajów europejskich;
5.3. Kszta3towanie personalnych i instytucjonalnych zasobów umo liwiaj;cych polskim regionom
partnersk; i efektywn; wspó3prac= mi=dzynarodow;.

9

Wykorzystano materia,y „Strategia Województwa Lubuskiego”, marzec 2000
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ZA;CCZNIK 2
G;ÓWNE CELE I OBSZARY DZIA;AS
„STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO”
Cele

Dzia)ania w)asne samorzIdu
wojewódzkiego

Dzia)ania stymulowane
przez samorzId
województwa

I. Zapewnienie spójnoFci regionu
Modernizacja drogi nr 3, innych
dróg, budowa mostów

Nowe mosty (przej;cia) graniczne

Kontrakt region(y)-rz-d,
wspó,praca z województwami
dolno;l-skim i
zachodniopomorskim

Lobbing na rzecz
pozyskania ;rodków z
bud:etu pa stwa i funduszy
UE

Wspó,finansowanie inwestycji,
kontrakt region – rz-d,
negocjacje z Brandenburgi- i
Saksoni-

Wspó,finansowanie ze
strony niemieckiej

Kszta,towanie duopolu Zielona GóraGorzów

Inicjowanie wspó,pracy
miast Gorzowa i Zielonej
Góry

Poprawa komunikacji z Warszaw- i
Berlinem

Negocjacje z LOT i innymi
przewoRnikami w sprawie
uruchomienia po,-cze .

Tworzenie lobby na rzecz
uruchomienia po,-cze

Modernizacja obszarów wiejskich

Inicjowanie, pomoc w tworzeniu
i zarz-dzaniu oraz koordynacji
programów

Wspó,praca z jednostkami
zarz-dzaj-cymi programami

II. Podniesienie poziomu wykszta)cenia ludnoFci i potencja)u naukowego
Podniesienie jako;ci kszta,cenia

Szkolenia i doradztwo
programowo-metodyczne dla
nauczycieli ze strony podleg,ych
Sejmikowi placówek
doskonalenia nauczycieli

Oddzia,ywanie na
samorz-dy powiatowe w
celu poprawy struktury
kszta,cenia
ponadgimnazjalnego
i tworzenia lokalnych
systemów doradztwa
nauczycieli

Utworzenie i rozwój Uniwersytetu
Lubuskiego

Wspieranie inicjatyw uczelni
i samorz-dów Zielonej Góry
i Gorzowa oraz zawarcie
kontraktu region-rz-d w celu
powo,ania Uniwersytetu
Lubuskiego

Oddzia,ywanie na
autonomiczne placówki
akademickie
Kontrakt region-rz-d
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Zwi#kszenie potencja,u o;rodków
naukowo-badawczych

Inicjowanie wspó,pracy
Uniwersytetu Viadrina z
systemem lubuskiego
szkolnictwa
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Negocjacje ze stronniemieck- i UAM

Wspó,praca z placówkami
naukowo-dydaktycznymi
Pomoc materialna i logistyczna
regionu i samorz-dami
najlepszym zespo,om naukowym niektórych miast
regionu
III. Rozwój przedsiEbiorczoFci, pomoc dla ma)ych i Frednich przedsiEbiorstw
Powo,anie lubuskiego centrum
transferu technologii

Inicjatywa i pomoc logistyczno- Udzia, przedsi#biorstw,
finansowa w za,o:eniu centrum i Politechniki i ew. innych
rozwijaniu jego dzia,alno;ci
uczelni w kraju, a tak:e
innych partnerów, w tym
niemieckich

Rozwini#cie funkcji agencji rozwoju W,-czenie agencji do realizacji
regionalnego
strategii rozwoju województwa
lubuskiego
Utworzenie lubuskiego „Business
Link”

Opracowanie koncepcji (tak:e na
podstawie do;wiadcze
zagranicznych) i wspó,praca w
utworzeniu pilota:owych centrów
doradztwa dla M P

Wspó,praca z wybranymi
samorz-dami miast,
organizacjami
przedsi#biorców,
instytucjami rz-dowymi

Restrukturyzacja towarowych
gospodarstw rolnych i przetwórstwa
:ywno;ci

Opracowanie programu dla
finansowego wsparcia ze
;rodków funduszy celowych i
europejskich (SAPARD)

Wspieranie tworzenia si#
grup producenckich

IV. Wykorzystanie zasobów Frodowiska naturalnego i kulturowego, pomoc w rozwoju turystyki
Kszta,towanie ;wiadomo;ci
ekologicznej

Wielokierunkowa promocja idei
ekorozwoju

Wykorzystanie programu
Ekorozwój w Euroregionie
Sprewa-Nysa-Bóbr na
obszarze ca,ego
województwa

Powo,anie lubuskiej agencji rozwoju Inicjatywa i ;rodki finansowe na
turystyki
dzia,alno;S agencji jako
wspólnego przedsi#wzi#cia
Urz#du Marsza,kowskiego, gmin
oraz us,ugodawców

Podj#cie wspólnej
inicjatywy z uczelniami
lubuskimi dla uruchomienia
studiów z zakresu
ekorozwoju i turystyki

Turystyczne oznakowanie
województwa (program do
natychmiastowej realizacji)

Oznakowanie szlaków i atrakcji
turystycznych wg europejskiego
standardu

Uzyskanie pomocy rz-du
i/lub funduszy UE na
program pilota:owy

Rozwój us,ug kulturalnych,
zdrowotnych i sportowych

Umocnienie i rozwój w,asnej
bazy kulturalnej, zdrowotnej
i sportowej

Wspieranie stara o ;rodki
rz-dowe i pomocowe
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