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1) WST P
Rozwój gminy wymaga ci ego wysi ku i poszukiwania coraz to nowych rozwi za .
Istotne jest nie tyle znalezienie jednorazowego rozwi zania konkretnego problemu, ale raczej
wypracowanie trwa ych zasad, regu post powania i metod rozwi zywania dylematów
rozwojowych, tak aby d ugofalowa cie ka rozwoju wspólnoty nie by a jedynie sum dora nych
kompromisów. Jedn z mo liwo ci w tym zakresie jest stymulowanie rozwoju dzi ki
wykorzystaniu d ugofalowych priorytetów. Odej cie od zarz dzania bie cego na rzecz
zarz dzania d ugookresowego stanowi nie tylko wyraz troski i dba ci w adz o w asn gmin ,
ale te przyczynia si od osi gania konkretnych, wymiernych efektów dla lokalnej
spo eczno ci. Aby tak si sta o, rol d ugookresowej p aszczyzny wspó pracy odgrywa
powinna strategia jednocz ca lokaln spo eczno
i funkcjonuj ca ponad politycznymi
podzia ami. Wyrazista wizja rozwoju oraz cele strategiczne wraz z priorytetami stanowi za
powinny sta e wyzwanie, motywuj ce do konsekwentnego dzia ania.
Wyartyku owanie wszystkich mo liwych potrzeb i problemów nie mo e s
rozwojowi jednostki, gdy dokonuje si on w wyniku rozwi zania kluczowych problemów, a
nie przekszta ceniu strategii w zbiór s usznych postulatów. Cho równolegle istnieje wiele
potencjalnych celów, to nale y zda sobie spraw , e absolutn konieczno ci staje si
wiadomy wybór kluczowych priorytetów rozwojowych danej wspólnoty. Tak rol spe nia
ma prezentowana Strategia Rozwoju Gminy Oborniki
skie na lata 2010-2015. Zosta a ona
opracowana z my o rozwoju ca ej lokalnej spo eczno ci gminy. Adresatami strategii s zatem
nie tylko w adze gminy, ale równie wszyscy mieszka cy gminy, podmioty gospodarcze,
organizacje pozarz dowe, placówki o wiatowe, kulturalne, sportowe oraz inne osoby i
jednostki organizacyjne zainteresowane rozwojem gminy Oborniki skie.
Strategia obejmuje wszystkie podstawowe aspekty dotycz ce funkcjonowania gminy:
rodowisko przyrodnicze, gospodark , infrastruktur techniczn , sfer spo eczn oraz finanse
gminy. Opracowanie udziela odpowiedzi na kluczowe pytania: jakie s najwa niejsze problemy
do rozwi zania w gminie; do czego powinien d
samorz d gminy (wizja i cele strategiczne);
co nale y zrobi , aby osi gn cele strategiczne; jakie rodki finansowe s niezb dne, aby wizja
gminy mog a zosta urzeczywistniona.
Prezentowany dokument sk ada si z 12 cz ci. Przedstawiono w nim analiz i ocen
zasobów gminy oraz warunków, jakie wyst puj w otoczeniu gminy. Na tej podstawie
sformu owano wizj gminy, cele strategiczne, priorytety oraz dzia ania, jakie planuje si podj
w ramach wdro enia strategii. Horyzont czasowy strategii obejmuje okres do 2015 roku.
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2) ZA
ENIA METODOLOGICZNE
PROCESU TWORZENIA STRATEGII
ROZWOJU GMINY OBORNIKI
SKIE NA LATA2010-2015
2.1. ZNACZENIE STRATEGII W ZARZ DZANIU ROZWOJEM
LOKALNYM
Rola samorz du gminnego w kszta towaniu rozwoju lokalnego wywo uje potrzeb
wypracowania rozwi za umo liwiaj cych skuteczne d ugofalowe oddzia ywanie na problemy
lokalnej spo eczno ci. Strategia rozwoju lokalnego stanowi w zwi zku z tym dokument o
podstawowym znaczeniu w zakresie formu owania oczekiwa wspólnot terytorialnych, a jej
znaczenie podkre la fakt, i w procesie jej tworzenia, obok specjalistów uczestnicz równie
przedstawiciele spo eczno ci lokalnych, co sprzyja identyfikowaniu si wspólnot terytorialnych
z celami strategicznymi i motywuje je do ich realizacji.
Posiadanie strategii rozwoju lokalnego nie gwarantuje sukcesu rozwoju lokalnego,
stanowi jednak istotny warunek po danych pozytywnych zmian w przestrzeni lokalnej,
atwiaj c administracji samorz dowej podejmowanie decyzji dotycz cych funkcjonowania i
rozwoju gminy. W ród najwa niejszych korzy ci wynikaj cych z posiadania strategii nale y
wymieni :
Mo liwo

ubiegania si o zewn trzne rodki finansowania dzia

lokalnych

Posiadanie aktualnej strategii stanowi zasadniczy wymóg formalny ubiegania si o
wsparcie finansowe z funduszy unijnych i administracji rz dowej, fundacji oraz krajowych i
mi dzynarodowych programów rozwoju.
Kszta towanie wizerunku gminy
Osi gni cie efektu marketingowego w postaci wzmocnienia stopnia rozpoznawalno ci
gminy w wiadomo ci mieszka ców oraz podmiotów zewn trznych co skutkowa powinno
wzrostem zainteresowania gmin jako miejscem ycia. Strategia rozwoju gminy stanowi
równie podstaw do stworzenia spójnej marki terytorialnej.
Integracja lokalnej spo eczno ci
Formu owanie strategii s y wypracowaniu konsensusu w sprawach kluczowych dla
przysz ci gminy poprzez stworzenie p aszczyzny wspó dzia ania, jednocz cej ludzi
funkcjonuj cych w ró norodnych sferach ycia na obszarze podleg ym w adzom lokalnym.
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Bior c pod uwag wymienione korzy ci autorzy strategii w porozumieniu z w adzami
gminy d yli do tego, aby opracowana Strategia Rozwoju Gminy Oborniki
skie na lata
2010-2015 stanowi a podstaw do podejmowania dzia
bud etowych w latach nast pnych
oraz filar wszelkich wniosków, kierowanych do instytucji i organizacji zewn trznych, celem
wspó finansowania przedsi wzi rozwojowych. Opracowany dokument spe nia jednocze nie
istotn rol informacyjn prezentuj c zamierzenia i aspiracje gminy w d ugofalowej
perspektywie.

2.2. METODOLOGIA I HARMONOGRAM TWORZENIA STRATEGII
Istotnym elementem prac nad strategi jest okre lenie zasad metodologicznych
procesu jej tworzenia. Wybór okre lonej cie ki formu owania strategii determinuje bowiem
przebieg i zakres merytoryczny prac z ni zwi zanych. Podstawowym za eniem by o
stworzenie warunków do tego, aby proces tworzenia strategii gminy bazowa na metodzie
planowania partycypacyjnego, anga uj cej w tok prac nie tylko ekspertów zewn trznych, ale
równie w adze lokalne, przedstawicieli miejscowego biznesu, organizacji gospodarczych,
rodowisk spo ecznych, lokalnych liderów, radnych, w cicieli firm, dyrektorów instytucji,
so tysów, rolników, nauczycieli, przewodnicz cych organizacji i inne osoby. Celem takiego
podej cia jest d enie do aktywizacji, porozumienia i wspó dzia ania wszystkich rodowisk
opiniotwórczych gminy, co s y partnerskiej i trwa ej wspó pracy w adz samorz dowych z
najwa niejszymi podmiotami i instytucjami spo ecznymi szczebla lokalnego. G ównym
za eniem metody partycypacyjnej jest bowiem d enie do w czania w proces tworzenia
strategii mo liwie najbardziej reprezentatywnej grupy mieszka ców oraz prowadzenie prac w
oparciu o ich oczekiwania, opinie, do wiadczenia oraz znajomo ci problemów wyst puj cych
na danym obszarze. W ramach metody partycypacyjnej sprawdzon zasad post powania jest
tzw. collaborative planning, czyli procedura grupowego planowania i podejmowania decyzji
przez reprezentantów wszystkich zainteresowanych stron. Zak ada si przy tym, e w razie
rozbie no ci stanowisk poprzez dyskusj i argumentacj nale y d
do osi gni cia
rozwi za lepszych ni mechaniczny kompromis miedzy wst pnymi stanowiskami stron.
Pierwszym etapem tworzenia „Strategii Rozwoju Gminy Oborniki
skie na lata
2010-2015” by o opracowanie kompleksowej diagnozy stanu obecnego stanowi cej aktualny
obraz „fotografi ” gminy, obejmuj cej informacje zebrane w pi ciu g ównych obszarach
tematycznych, takich jak:
1.

Informacje wst pne (po enie geograficzne i administracyjne gminy, liczba mieszka ców
gminy i jej zmiany w czasie, opis warunków naturalnych)

2. Gospodarka gminy (produkcja przemys owa, handel i us ugi, rolnictwo, turystyka)
3. Infrastruktura techniczna (transport i komunikacja, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w
energi elektryczn , sie gazowa, gospodarka wodna, sie kanalizacyjna, czno , ziele
miejska)
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4. Sfera spo eczna (ludno , rynek pracy, sytuacja mieszkaniowa, o wiata, opieka zdrowotna,
pomoc spo eczna, sport i rekreacja, kultura, bezpiecze stwo publiczne, instytucje i
organizacje lokalne)
5. Finanse (bud et gminy, dochody, wydatki, zad

enie i jego struktura)

Prace nad przygotowaniem diagnozy spo eczno-gospodarczej gminy trwa y od
listopada 2009 do ko ca stycznia 2010. Przy jej opracowywaniu autorzy wykorzystali szereg
róde informacji obejmuj cych dane statystyczne, materia y przekazane przez urz d gminy,
jednostek organizacyjnych, a tak e podmiotów funkcjonuj cych na terenie gminy b
wiadcz cych na tym terenie us ugi (zak ad gazownictwa, zak ad energetyczny, kolej).
Zako czenie prac diagnostycznych stanowi o punkt wyj cia do przygotowania kolejnego
etapu prac – spotka warsztatowych. W tym celu autorzy strategii we wspó pracy z
przedstawicielami Urz du Miejskiego rozpocz li intensywn kampani informacyjn
dotycz
prac nad strategi . Celem kampanii by o dotarcie z informacj o rozpocz ciu
przygotowania strategii do mo liwie szerokiego grona mieszka ców. Przeprowadzone
dzia ania obejmowa y rozwieszanie plakatów, promocje wydarzenia na stronie internetowej, a
tak e bezpo rednie informacje przekazywane w formie telefonicznej i mailowej liderom
spo eczno ci lokalnych. Wa nym instrumentem wzmacniaj cym wiadomo mieszka ców w
zakresie prowadzonych prac strategicznych by a ankieta dost pna zarówno w formie
elektronicznej na stronie internetowej, jak i w formie drukowanej bezpo rednio w urz dzie,
zawieraj ca zestaw pyta sonduj cych potrzeby i oczekiwania mieszka ców gminy dotycz ce
ugofalowego rozwoju gminy.
Prace warsztatowe zainaugurowane zosta y 4 lutego 2010 roku. W sumie
przeprowadzono pi
spotka , których harmonogram i tematyka przedstawiona zosta a
poni ej:
1. Warsztat I – 4 luty 2010 r. (czwartek godz. 16.00)
Analiza SWOT – okre lenie mocnych i s abych stron gminy oraz szans i zagro
wyst puj cych w otoczeniu.
2. Warsztat II - 18 luty 2010 r. (wtorek godz. 16.00)
Generowanie pomys ów rozwojowych.
3. Warsztat III – 2 marca 2010 r. (wtorek godz. 17.00)
Opracowanie wizji i strategicznych celów rozwoju gminy Oborniki

skie.

4. Warsztat IV –18 marca 2010r. (wtorek godz. 17.00)
Operacjonalizacja celów strategicznych – okre lenie zada realizacyjnych.
5. Warsztat V – 28 kwietnia 2010r.( roda godz. 17.00)
Prezentacja za
strategii – wizja, cele strategiczne, priorytety, dzia ania, Wieloletni Plan
Inwestycyjny, wdra anie, monitoring realizacji strategii.
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Na etapie prac warsztatowych istotn rol odgrywa a zarówno aktywno autorów
strategii jak i liderów spo eczno ci lokalnej. Udzia poszczególnych uczestników by
dobrowolny i niewynagradzany finansowo. W ramach poszczególnych spotka tematycznych
liderzy spo eczno ci lokalnej pod kierunkiem autorów strategii koncentrowali si na
generowaniu pomys ów, a nast pnie ich stopniowej konkretyzacji a do wskazania dzia
niezb dnych do ich realizacji. Wykorzystywano w tym zakresie metod moderacji wizualnej,
gdzie dyskusja oparta na pisemnych wypowiedziach uczestników warsztatów, prowadzi a do
osi gania konsensusu we wszystkich analizowanych sprawach. Przebieg warsztatów by
relacjonowany w formie sprawozdania publikowanego ka dorazowo na stronie internetowej
urz du.
Na podstawie rezultatów prac warsztatowych zespó autorów strategii przyst pi do
redakcji dokumentu ko cowego. Owocem tych prac by wyj ciowy dokument strategii,
zawieraj cy wyniki analizy SWOT, wizj , cele strategiczne, priorytety i dzia ania. Zredagowany
dokument zosta przedstawiony w adzom gminy Oborniki
skie w celu poddania go
konsultacjom spo ecznym.
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3) DIAGNOZA GMINY – STAN
OBECNY I UWARUNKOWANIA
ROZWOJU. SYNTEZA WNIOSKÓW.
OBSZAR DIAGNOZY A – INFORMACJE WST PNE
A.1 PO

ENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE GMINY

Gmina Oborniki
skie le y w pó nocnej cz ci województwa dolno skiego, w
powiecie trzebnickim. Graniczy z gminami: Prusice, Trzebnica, i Wisznia Ma a w powiecie
trzebnickim, Brzeg Dolny i Wo ów w powiecie wo owskim, Mi kini w powiecie redzkim oraz
miastem Wroc aw. Jej po udniowe granice wyznacza Odra i Widawa. Rozci
geograficzna
gminy wynosi odpowiednio: 18,5 km z pó nocy na po udnie (od 51° 12' do 51° 22' szeroko ci
geograficznej pó nocnej) i 15,5 km ze wschodu na zachód (od 16° 47' do 17°00' d ugo ci
geograficznej wschodniej). Powierzchnia gminy wynosi 153,75 km kw.
TABELA 1: PODZIA ADMINISTRACYJNY GMINY OBORNIKI

SKIE.

Gmina
Oborniki
skie

Miasto Oborniki
skie

Obszar wiejski

ogó em w ha

15 426

1 446

13 980

ogó em w km2

154

15

139

0

0

Wyszczególnienie
Powierzchnia

So ectwa
Ogó em

23
Miejscow

ci

Miejscowo ci ( cznie
24
1
23
z miastami)
miejscowo ci
23
0
23
wiejskie
ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych.

Gmina znajduje si na obszarze dwóch wi kszych regionów geograficznych
(makroregionów): Wa u Trzebnickiego w cz ci pó nocnej i Niziny
skiej w cz ci
po udniowej. W obr bie obszarów zaliczanych do Niziny
skiej wyró nia si dwie jednostki
ni szego rz du (mezoregiony): Równin Ole nick i Pradolin Wroc awsk , a w obr bie Wa u
Trzebnickiego - Wzgórza Trzebnickie.
Gmina Oborniki
skie charakteryzuje si znakomitym po eniem geograficznym,
ównymi atutami tego po enia jest bliskie s siedztwo Wroc awia (ok. 26 km) oraz dogodna
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komunikacja ze wzgl du na przebiegaj
Wroc aw - Pozna .

przez teren gminy g ówn lini kolejow na trasie

Sie osadnicz gminy tworz miasto Oborniki
skie, 23 wsie so eckie i trzy przysió ki:
Bagno, Borkowice, Gol dzinów, Jary, Kotowice, Kowale, Kuraszków, Lubnów z Nowosielcami,
Morz cin Ma y, Morz cin Wielki, Osola, Osolin z Brze nem Ma ym, Paniowice, P gów,
Piekary, Przec awice, Raków, Ro cis awice, Siemianice, Uraz z Nizinami, Wielka Lipa, Wilczyn,
Zaj czków.

A 2. LICZBA MIESZKA CÓW GMINY I JEJ ZMIANY W CZASIE
Stan ludno ci na dzie 31.12.2008 wynosi 18 325 osób w tym 8 475 osób zamieszkuje miasto
Oborniki skie a pozosta e 9 850 osób obszary wiejskie.
TABELA 2: STAN LUDNO CI GMINY OBORNIKI

WYSZCZEGÓLNIENIE

2000

2001

2002

SKIE W LATACH 2000 – 2008.

2003

Gmina Oborniki

Ogó em

2004

2005

2006

2007

2008

skie

17 179 17 321 17 501 17 621 17 758 17 837
Miasto Oborniki
skie
Ogó em
8 274 8 362 8 387 8 414 8 440 8 461
Obszar wiejski Obornik
skich
Ogó em
8 905 8 959 9 114 9 207 9 318 9 376
Powiat Trzebnicki
Ogó em
75 481 75 963 76 397 76 644 77 072 77 172
ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych.

17 954 18 187 18 325
8 416

8 464

8 475

9 538

9 723

9 850

77 599 78 248 78 703

Liczba ludno ci z roku na rok nieznacznie ro nie, nawet na obszarach wiejskich
obserwuje si sta y wzrost liczby mieszka ców. Ludno analizowanej gminy stanowi oko o
23% ludno ci ca ego powiatu.

A.3 OPIS WARUNKÓW NATURALNYCH
Gmina nale y do obszaru turystycznego Oborniki-Trzebnica i obj ta jest projektowan
stref „C” ochrony uzdrowiskowej. Po udniowa cz
obszaru gminy ma charakter nizinny i
agodnie wznosi si od doliny Odry ku pó nocnemu wschodowi. Pó nocno-wschodni cz
stanowi Wzgórza Trzebnickie wyró niaj ce si urozmaicon rze
terenu pochodzenia
glacitektonicznego. Ró nice wysoko ci s znaczne, dochodz do 144,0 m (od oko o 104,0 m
n.p.m. w dolinie Odry, do 248,0 m n.p.m. w obr bie Wzgórz Trzebnickich na po udnie od
Przec awic). Najsilniej zró nicowana jest rze ba Wzgórz Trzebnickich, najs abiej dolina Odry o
szerokim, p askim dnie.
Gmina jest stosunkowo uboga w surowce naturalne. Na jej terenie znajduje si kilka
rozpoznanych z , z których dwa to z a i ów ceramicznych („P gów”, P gów II”) a pozosta e
- kruszyw naturalnych, istniej w Zaj czkowie i Gol dziowie.
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Obszar gminy znajduje si w jednej z najcieplejszych dzielnic klimatycznych kraju —
dzielnicy wroc awskiej — obejmuj cej swoim zasi giem Nizin
sk . rednie temperatury
roczne wynosz tu 8,5°C, suma rocznych opadów zawiera si w przedziale 500-600 mm, a
pokrywa nie na utrzymuje si 50-60 dni. Klimat jest wyj tkowo korzystny dla potrzeb
rolnictwa, z d ugim okresem wegetacji – 225 dni, opadami w granicach 600 mm rocznie i
rednia roczn temperatur 8,5 ºC.

WNIOSKI Z OBSZARU DIAGNOZY
Po enie gminy w regionie jest bardzo korzystne. Wp yw na to maj szczególnie walory
naturalne, zw aszcza du a ilo terenów zielonych i zwi zany z nimi charakterystyczny
mikroklimat. Gmina znajduje si na obszarze bardzo ró nicowanym geologicznie.
Perspektywy rozwoju gminy s potencjalnie du e m.in. ze wzgl du na niewielk
odleg
od aglomeracji wroc awskiej, dogodne szlaki komunikacyjne, istnienie znacznej
powierzchni gruntów przewidzianych pod budownictwo jednorodzinne i rekreacyjne.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
ród najwa niejszych wniosków, które wy aniaj
informacji nale y wymieni :
znakomite po

si

na podstawie zgromadzonych

enie geograficzne- tylko 26 km od centrum Wroc awia, na trasie

Wroc aw-Pozna ,
mikroklimat stwarzaj cy rewelacyjne warunki dla uzdrowisk, jednocze nie klimat
bardzo ciep y i sprzyjaj cy rolnictwu,
zró nicowana budowa geologiczna terenu,
interesuj ca architektura i budowa miasta Oborniki
skie,
gmina uboga w surowce mineralne,
ró norodno szaty ro linnej i zwierz t,
bardzo du a ilo lasów.
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OBSZAR DIAGNOZY B – GOSPODARKA GMINY
B.1 PRODUKCJA PRZEMYS OWA
Punktem wyj cia do analizy stanu produkcji przemys owej w gminie Oborniki
jest zestawienie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych:

skie

TABELA 3: LICZBA ZAREJESTROWANYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W LATACH 2000-2008.

Wyszczególnienie
ogó em

J. m.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

jed. gosp.

1 579 1 672 1 758 1 858 1 870 1 836 1 855 1 954 2 073

ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych.

W gminie Oborniki
skie 98% ogó u przedsi biorstw stanowi przedsi biorstwa
prywatne, w ramach których wi kszo funkcjonuje jako przedsi biorstwa osób fizycznych
prowadz cych dzia alno gospodarcz (82%). Na terenie gminy istnieje obecnie (dane 2008
rok) 30 spó ek handlowych z udzia em kapita u zagranicznego. Wyst puj równie 54
stowarzyszenia i organizacje spo eczne.
WYKRES 1: STRUKTURA DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ GMINY WG SEKCJI PKD.

ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych.
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Najwa niejsze znaczenie dla regionu maj zatem nast puj ce rodzaje dzia alno ci:
Budownictwo (sekcja G) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
czaj c motocykle (sekcja F); Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz, par
wodn , gor
wod i powietrze do uk adów klimatyzacyjnych (sekcja D), Dzia alno
finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K). Przedsi biorstwa zlokalizowane na terenie gminy
stanowi 27,5% przedsi biorstw powiatu trzebnickiego.
WYKRES 2: PODZIA
MIEJSKIM.

DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ NA OBSZARZE WIEJSKIM I

ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych.

Ok. 61% przedsi biorstw gminy ma swoj siedzib w Obornikach
skich (na dzie
22.10.2009 – 701 podmiotów). Wi kszo podmiotów zajmuje si budownictwem (20%) oraz
handlem hurtowym i detalicznym (25%). Stosunkowo niewiele, jak na warunki przyrodniczokrajobrazowe gminy, funkcjonuje przedsi biorstw zajmuj cych si zakwaterowaniem i
us ugami gastronomicznymi(6%). Bardzo ma y odsetek przedsi biorstw stanowi nale ce do
rolnictwa- tylko 2,8%.
Pod wzgl dem struktury funkcjonalno-przestrzennej g ówn rol pe ni Oborniki
skie
skupiaj ce wi kszo przedsi biorstw. Jest to o rodek, w którym koncentruj si us ugi,
produkcja oraz funkcje administracyjne. Poza miastem Oborniki
skie, wi ksze zak ady
przemys owe zlokalizowane s g ównie w P gowie, Gol dzinowie i Siemianicach. W ród
zak adów przewa aj przedsi biorstwa redniej wielko ci zapewniaj ce du ilo miejsc pracy,
a w ród nich znajduj si zarówno dobrze dzia aj ce przedsi biorstwa polskie, jak i te z
kapita em zagranicznym.
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B.2. HANDEL I US UGI
Handel, gastronomia, rzemios o us ugowe to obecnie w wi kszo ci placówki ca kowicie
sprywatyzowane, dzia aj ce na zasadach wolnorynkowych. Inwentaryzacja urbanistyczna
przeprowadzona w pa dzierniku 2006 r. wykaza a istnienie placówek us ugowych niemal we
wszystkich miejscowo ciach. Praktycznie w ka dej wi kszej wsi dzia a co najmniej sklep
spo ywczo-przemys owy. Istotne znaczenie dla mieszka ców i turystów gminy Oborniki
skie maj us ugi gastronomiczne. Zestawienie podstawowych danych statystycznych
dotycz cych handlu i us ug na ternie gminy prezentuje tabela 4.
TABELA 4: LICZBA SKLEPÓW, STACJI BENZYNOWYCH I TARGOWISK NA TERENIE GMINY.

SKLEPY I STACJE PALIW

Sklepy
Pracuj cy w sklepach
Sklepy
Pracuj cy w sklepach
Obiekty
Pracownicy

Targowiska ogó em
Targowiska z przewag
sprzeda y
drobnodetalicznej
Powierzchnia ogó em

J. m.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sklepy wg sektorów w asno ci
Ogó em
ob.
156
165
164
174
osoba 349
374
369
400
sektor prywatny
ob.
156
165
164
174
osoba 349
374
369
400
Stacje paliw
ob.
3
4
5
4
osoba
15
16
23
18
TARGOWISKA
Targowiska sta e
ob.
1
1
1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

ob.

-

-

-

-

-

1

1

1

1

m2

700

670

670

670

920

920

920

920

920

m2

-

-

-

-

-

920

920

920

920

ob.

101

90

120

120

180

180

180

180

180

Targowiska sezonowe
Targowiska lub miejsca na
ulicach i placach do
ob.
12
20
27
24
35
prowadzenia sprzeda y
sezonowej
ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych.

47

50

47

47

Powierzchnia sprzeda owa
targowisk
Sta e punkty sprzeda y
drobnodetalicznej
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B.3 ROLNICTWO
Gmina zajmuje powierzchni 15 426 ha, z czego 54,3% to u ytki rolne. Szczegó owe
dane dotycz ce u ytków rolnych prezentuje tabela 5.
TABELA 5: POWIERZCHNIA U YTKÓW ROLNYCH W GMINIE OBORNIKI

YTKI
ROLNE

Gmina
Oborniki
skie

Miasto

SKIE.

Obszar
wiejski

Powierzchnia u ytków rolnych [ha]
8 379
422
7957
w tym:
grunty orne [ha]
Ogó em
6 415
363
6 052
Sady [ha]
Ogó em
75
4
71
ki [ha]
Ogó em
916
37
879
pastwiska [ha]
Ogó em
637
11
626
inne (grunty rolne zabudowane, pod stawami, pod rowami) [ha]
ogó em
336
7
329
Ogó em

ród o: Urz d Miejski Oborniki

skie, wed ug stanu na dzie 01.01.2008

Najwi ksz cz
zajmuj grunty orne, natomiast najmniejsz sady - odpowiednio 80% i
1% powierzchni u ytków rolnych na terenie gminy. Struktura ta odpowiada strukturze w
powiecie trzebnickim. Grunty rolne gminy Oborniki stanowi 13,2% gruntów powiatowych.
Rodzaj gleby oraz strefa klimatyczna, w której znajduje si analizowana gmina stwarzaj
bardzo korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa.
Wi kszo gruntów gminy, oko o 57,1 % jest we w adaniu sektora publicznego (ANR,
PGL, w asno
komunalna), natomiast pozosta e 42,9% nale y do sektora prywatnego
(gospodarstwa rolne, nieruchomo ci do 1ha, grunty spó dzielni).
Wed ug powszechnego spisu rolnego z 2002 roku, w analizowanej gminie jest oko o 1 579
gospodarstw rolnych, ponad po owa z nich posiada powy ej 1 ha u ytków rolnych.
Gospodarstw prowadz cych upraw jest oko o 828 (czyli ponad 52% wszystkich gospodarstw
rolnych), zajmuj one powierzchni oko o 332’009 arów. W gminie Oborniki
skie najwi cej
gospodarstw uprawia ziemniaki bo a 585. Cz sto uprawiane s równie pszenica ozima, yto,
mieszanki zbo owe jare oraz warzywa gruntowe.
Struktura upraw w gminie przedstawia si podobnie jak w Polsce czy województwie.
Najwi kszy area upraw przypada uprawie zbó nast pnie ziemniakom, burakom cukrowym,
rzepakowi i rzepikowi a najmniejszy udzia w powierzchni zasiewów maj warzywa gruntowe.
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TABELA 6: POWIERZCHNIA I ZBIORY G ÓWNYCH ZIEMIOP ODÓW W GOSPODARSTWACH
INDYWIDUALNYCH W GMINIE OBORNIKI
SKIE W LATACH 2007 –2009.

Powierzchnia i zbiory g ównych ziemiop odów w gospodarstwach indywidualnych
Wyszczególnienie

2007
powierzchnia
[ha]
4380
2645

zbiory
[dt]

2008
powierzchnia
[ha]
4380
2793

zbiory
[dt]

grunty orne ogó em
zbo a ogó em
80854
80099
mieszanki zbo owo
15
355
15
330
str czkowe na ziarno
str czkowe jadalne
16
213
12
136
str czkowe pastewne na
6
79
6
72
ziarno
ziemniaki
260
48100
280
44800
buraki cukrowe
14
4060
14
4060
okopowe pastewne
5
1700
5
rzepak i rzepik
145
2025
195
3608
inne oleiste
60
639
40
362
warzywa gruntowe
161
116
truskawki gruntowe
38
39
ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych.

2009
powierzchnia
[ha]
4360
2690

zbiory
[dt]
88320

12

331

13

200

6

100

280
15
6
142
26
142
45

53200
4650
3194
472

W gminie dochodzi do zmiany przeznaczenia du ej ilo ci gruntów rolnych na cele
nierolnicze, g ównie pod zabudow mieszkaniowo - us ugow . wiadczy to o coraz wyra niej
rysuj cej si w gminie Oborniki
skie tendencji do zmniejszania znaczenia jej funkcji
rolniczych i rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnych oraz mieszkaniowych – jako
szczególnie atrakcyjnych dla Wroc awian, pragn cych i wypoczywa i mieszka poza du ym
miastem.
Obszar gminy Oborniki
skie wyró nia si równie du ym udzia em lasów w
strukturze gruntów, który wynosi prawie 37%, natomiast w powiecie wynosi on tylko 27%.
Stosunkowo wysoka lesisto
stanowi niew tpliwy atut gminy. Obszary le ne zajmuj
powierzchni 5 504,5 ha, co stanowi dok adnie 35,7% ca kowitej powierzchni gminy. Ponad
98,6% lasów to w asno publiczna natomiast 1,4% to grunty le ne prywatne. Pozytywnym
zjawiskiem jest rosn ca powierzchnia lasów, która wynika z corocznego zalesiania powierzchni
gminy. Najwi ksze kompleksy le ne wyst puj w zachodniej i pó nocno-zachodniej cz ci
gminy. Najwi kszy stopie lesisto ci wyst puje w obr bie: Bagna, Jarów, Morz cina Wielkiego,
Osolina, Paniowic, Ro cis awic, Siemianic, Urazu, Wielkiej Lipy i Osoli oraz Wilczyna.
Wymienione powierzchnie le ne spe niaj funkcj nie tylko turystyczn i rekreacyjn , a tak e
wodochronn i chroni
rodowisko. Wed ug planu urz dzenia lasu, lasy ochronne wodochronne – znajduj si w okolicy Ro cis awic oraz w pó nocnej cz ci gminy,
wodochronne i chroni ce rodowisko - w po udniowej cz ci gminy, lasy chroni ce rodowisko
- na pó noc od P gowa. Cz
wschodnia i po udniowa obszaru gminy jest s abo zalesiona.
Znajduj si tam jedynie niewielkie lasy i zagajniki.
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B.4. TURYSTYKA
Na terenie gminy mo na zaobserwowa wzrost znaczenia funkcji turystycznej, która
wynika z walorów tego rejonu. Dlatego te , turystyka i wypoczynek powinny sta si jednym z
ównych priorytetów gminy. Obs uga ruchu turystycznego i rekreacyjnego a tak e
wypoczynkowego na terenie gminy koncentruje si g ównie w: Obornikach
skich, Osoli,
Osolinie oraz Wilczynie.
Pod koniec 2008 r. baza noclegowa badanego obszaru sk ada a si z 9 obiektów
zbiorowego zakwaterowania, w których znajduje si 419 miejsc noclegowych, w tym 127
ca orocznych [GUS]. W 2008 roku z noclegów skorzysta o 7’241 osób, w tym 198 go ci
zagranicznych. cznie udzielono 15’594 noclegów (w tym 356 turystom zagranicznym). W
ostatnim roku zaobserwowano spadek sumy udzielonych noclegów, w 2007 r. udzielono ich
oko o 18’354 - to jest o 15 % wi cej ni w 2008 roku, w powiecie trzebnickim odnotowano
podobne spadki. Liczba udzielonych noclegów na jedno miejsce noclegowe w 2008 r. wynios a
oko o 37, co stanowi wynik nieco gorszy od powiatowego, w którym to warto ta wynios a
oko o 52,5.
Turystów z roku na roku nieznacznie przybywa. Porównuj c baz noclegow
analizowanej jednostki do danych powiatowych stwierdzi nale y, e gmina Oborniki
skie
odgrywa znacz ca rol – co zosta o przedstawione w poni szej tabeli.
TABELA 7: WA NIEJSZE DANE TURYSTYCZNE DLA GMINY OBORNIKI

OBIEKTY ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA [2008]

Gmina
Oborniki
skie

SKIE [2008].

Powiat
Trzebnicki

Udzia
gminy w
powiecie
[%]

Miejsca noclegowe ogó em
miejsce
419
612
68,5
korzystaj cy z noclegów ogó em
osoba
7 241
18 172
39,8
korzystaj cy z noclegów tury ci zagraniczni
osoba
198
786
25,2
udzielone noclegi ogó em
nocleg
15 594
32 177
48,5
ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych. Dane z 2008r.

Rolniczy charakter gminy a tak e jej walory przyrodnicze, stwarzaj bardzo dobre
warunki do rozwoju agroturystyki. Gospodarstwa agroturystyczne, które istniej na terenie
gminy rozwijaj si i staraj si zapewni swoim go ciom nowe atrakcje. Oferuj one mi
atmosfer , wie
ywno ci oraz inne atrakcje takie jak pi knie ukwiecone ogrody ze
zwierz tami, zarybione stawy czy te sma alnie ryb wraz za zadaszonymi miejscami na d ugie
biesiady. Cz
z nich posiada te stajnie z ko mi i szkó kami je dzieckimi. Klientami
gospodarstw agroturystycznych s g ównie osoby starsze, ma
stwa z dzie mi. Przyjmowane
te wycieczki przedszkolne i szkolne, organizowane s tak e okoliczno ciowe imprezy dla
zak adów pracy i grup zawodowych.
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WNIOSKI Z OBSZARU DIAGNOZY
Ze wzgl du na po enie geograficzne oraz bardzo dobre warunki przyrodnicze, badana
Gmina, jest obszarem typowo rolniczo - turystycznym. Warunki glebowe s korzystne,
dlatego u ytki rolne zajmuj ponad po ow ogólnej powierzchni. Obserwuje si tendencj do
zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze, w kierunku zabudowy
mieszkaniowo- us ugowej. Stosunkowo wysoka lesisto stanowi kolejny atut gminy. Lasy
spe niaj funkcj nie tylko turystyczn i rekreacyjn , a tak e wodochronn i chroni
rodowisko. Walory przyrodnicze sprawiaj , e turystyka i wypoczynek powinny sta si
ównymi priorytetami gminy. Obs uga ruchu turystycznego jest wci niewystarczaj ca, a
turystów z roku na roku przybywa. Porównuj c baz noclegow analizowanej jednostki do
danych powiatowych stwierdzi nale y, e gmina ta odgrywa znacz ca rol . Miejsca
noclegowe oferowane przez gmin stanowi 68,5% powiatowych a udzielone noclegi ponad
48%.
Gospodarka gminy oparta jest g ównie na budownictwie, znacz
rol stanowi
przedsi biorstwa z udzia em kapita u zagranicznego, szczególnie Technisat. Gmina dysponuje
bardzo ciekawymi atrakcjami turystycznymi, stanowi c „zielone p uca Wroc awia” zapewnia
odpoczynek od zgie ku miasta. Du a liczba obszarów zielonych, dobry klimat, oraz
architektura sprawiaj , e dalsze rozwijanie zaplecza turystyczno-rekreacyjnego mo e
wp yn znacz co na przysz y rozwój gminy.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
obszar rolniczo - turystyczny dzi ki bardzo dobrym walorom przyrodniczym i
klimatycznym,
znacz cy udzia gminy w ruchu turystycznym na terenie ca ego powiatu,
zmienianie przeznaczenia gruntów rolnych na mieszkaniowo- us ugowe,
atuty przyrodnicze sprawiaj , e turystyka i wypoczynek powinny by
rozwijane i stanowi priorytet gminy,

dalej

na terenie gminy funkcjonuje wiele spó ek z udzia em kapita u zagranicznego,
ówne znaczenie ma budownictwo oraz handel i naprawa pojazdów ( cznie ok.
45% przedsi biorstw),
przedsi biorstwa gminy stanowi 27,5% podmiotów gospodarczych powiatu,
na terenie gminy dzia a niewiele przedsi biorstw zajmuj cych si wydobywaniem
surowców naturalnych,
stosunkowo niewiele, jak na warunki krajobrazowo-klimatyczne,
przedsi biorstw zajmuj cych si zakwaterowaniem i gastronomi ,

jest

na terenie gminy istniej 2 z 3 istniej cych na terenie powiatu przedsi biorstw
zajmuj cych si dostaw wody,
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znane polskie przedsi biorstwa: MI , Interchemol,

du e mo liwo ci zatrudnienia zapewniaj firmy z udzia em kapita u zagranicznego,
bardzo du o atrakcji turystycznych - zabytków, parków, ogrodów,
budynki o bogatej i zró nicowanej formie architektonicznej,
ciekawy zamek w Urazie - niestety zrujnowany,
liczne punkty widokowe,
pielisko w Wilczynie zapewniaj ce wiele atrakcji,
malowniczy staw w Osolinie - niestety niezadbany,
ciekawe szlaki piesze i rowerowe – s abo wypromowane.
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OBSZAR DIAGNOZY C – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
C.1 TRANSPORT I KOMUNIKACJA
Przez teren gminy Oborniki

skie przebiegaj :

trzy drogi wojewódzkie,
pi tna cie dróg powiatowych,
sie dróg gminnych.
- drogi wojewódzkie
nr 340 Ole nica – Wo ów – Lubin
nr 341 P gów – Uraz Brzeg Dolny
nr 342 Wroc aw – Oborniki

skie – Skokowa

Stan techniczny dróg wojewódzkich na terenie gminy oceniany jest jako dostateczny,
przy czym:
- droga nr 340 – stan dobry
- droga nr 341- odcinek pocz tkowy w miejscowo ci P gów jest w stanie niedostatecznym
z licznymi ubytkami nawierzchni; dalej stan dobry
- droga nr 342 – odcinki drogi w miejscowo ciach Wielka Lipa i Osolin stan
niedostateczny z licznymi ubytkami nawierzchni, odcinek Wroc aw – Oborniki l. stan
dostateczny z koleinami.
- drogi powiatowe
Przez teren gminy Oborniki

skie przebiega 15 dróg powiatowych.

TABELA 8: DROGI POWIATOWE W UK ADZIE DRÓG MIEJSKICH I WIEJSKICH W ROZBICIU NA
GMINY.

DROGI ZAMIEJSKIE
ugo

GMINA
Ogó em
OBORNIKI
SKIE
PRUSICE
TRZEBNICA
WISZNIA MA A
ZAWONIA
MIGRÓD

DROGI MIEJSKIE

(km)

ugo

w tym o
nawierzchni
gruntowej
ulep- nieulep
twardej
szonej szonej

(km)

w tym o nawierzchni
Ogó em

Twardej

RAZEM

gruntowej
ulepnieulepszonej
szonej

57,5

49,6

-

7,9

4,6

4,6

-

-

62,1

62,9
88,7
41,2
61,5
110,1

60,1
82,3
36,5
58,4
90,3

-

2,8
6,4
4,7
3,1
19,8

4,5
4,0
2,8

4,5
4,0
2,8

-

-

67,4
92,7
41,2
61,5
112,9

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Zarz du Dróg Powiatowych w Trzebnicy.
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czna d ugo dróg powiatowych na wiejskich terenach gminy Oborniki skie to 57,5
km, a na terenach miejskich to 4,6 km. cznie przez teren gminy przebiega nieco ponad 62
km dróg powiatowych, ich stan techniczny oceniany jest jako dostateczny. Wiele z nich
wymaga remontu b
modernizacji.
- drogi gminne
czna d ugo

dróg gminnych pozamiejskich – 80 km, w tym:

-

o nawierzchni twardej – 19 km,

-

o nawierzchni ulepszonej – 4 km,

-

o nawierzchni gruntowej – 57 km.
czna d ugo

dróg gminnych w granicach miasta – 31 km, w tym:

-

o nawierzchni twardej – 15 km,

-

o nawierzchni ulepszonej – 8 km,

-

o nawierzchni gruntowej – 8 km.

Brak danych o drogach wewn trznych gruntowych – s to drogi dojazdowe do gospodarstw
rolnych. Stan dróg o nawierzchni utwardzonej oceniany jest jako dostateczny, natomiast dróg
gruntowych i o nawierzchni ulepszonej jako niedostateczny. Chodniki posiada jedynie ok. 1525% dróg gminnych na terenach miejskich i poni ej 1% na terenach wiejskich, natomiast
wietlenie drogowe obejmuje ok. 70% dróg gminnych po onych w terenie zabudowanym.
Analizuj c stan sieci drogowej nie sposób pomin inwestycji oddzia uj cych na popraw
po czenia gminy z innymi miastami – m.in. Wroc awiem oraz Trzebnic .
1) Budowa Autostradowej Obwodnicy Wroc awia A-8 poprowadzonej nowym szlakiem o
cznej d ugo ci 26,765 km, odcinka drogi ekspresowej S8 o d ugo ci 0,5 km oraz
dwóch czników: Kobierzyce i D ugo ka o cznej d ugo ci 8,15 km. Przedsi wzi cie
zlokalizowane jest na obrze ach miasta w jego pó nocno-zachodniej cz ci. G ównym
celem inwestycji jest odci enie centralnych arterii, ulic i pozosta ych obecnych ci gów
komunikacyjnych Wroc awia i skierowanie ruchu tranzytowego poza ich rejon.
Wp ynie to korzystnie na poprawienie bezpiecze stwa na drogach krajowych nr 8 –
odcinki: D ugo ka-Wroc aw i Wroc aw-Kobierzyce oraz nr 5 – odcinek: TrzebnicaWroc aw oraz usprawni przep yw ruchu tranzytowego.
2) budowa Obwodnicy ródmiejskiej Miasta – odcinek pó nocny
Jest to inwestycja, której realizacja trwa ju wiele lat. Obecnie do ruchu oddano ju
ponad 50% planowanego przebiegu. Obwodnica ta ma pomóc mieszka com Wroc awia
w p ynnym przemieszczaniu si pomi dzy peryferyjnymi dzielnicami miasta. Obecnie
trwaj prace nad pó nocnym odcinkiem obwodnicy. W ramach inwestycji powstanie
blisko 5 kilometrów dwupasmowej drogi a do ul. migrodzkiej z wiaduktami nad ul.
Obornick i migrodzk oraz lini kolejow Wroc aw - Pozna .
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W wietle zgromadzonych informacji g sto sieci drogowej nale y uzna za adekwatn
do potrzeb lokalnej spo eczno ci, natomiast jej stan techniczny jest niezadowalaj cy. W
godzinach szczytów komunikacyjnych tworz si korki (nieznacznie mniejsze ni
charakterystyczne dla innych gmin w pobli u aglomeracji wroc awskiej). Fakt ten mo e
niekorzystnie wp ywa na mo liwo ci rozwoju gminy, szczególnie e ten rodzaj transportu
wykorzystuje przyt aczaj ca wi kszo mieszka ców gminy. Sytuacj w tym zakresie znacznie
poprawi inwestycje drogowe realizowane w ramach Autostradowej Obwodnicy Wroc awia
oraz Obwodnicy ródmiejskiej. Wraz ze wzrostem ruchu tranzytowego rosn c b dzie potrzeba
budowy obwodnicy miasta Oborniki
skie, a tak e poprawa bezpiecze stwa pieszych.
Stacja Oborniki
skie le y na trasie linii kolejowej E59. Zapewnia to dogodne
po czenie kolejowe z aglomeracj wroc awsk i Poznaniem, a w konsekwencji z innymi
miastami. Obecnie trasa ta jest kompleksowo modernizowana, zako czenie g ównej fazy robót
wg. PLK S.A. planowane jest w 2015 roku. Planowane efekty modernizacji przedstawia tabela 9.
TABELA 9: PORÓWNANIE CZASÓW PRZEJAZDÓW POCI GÓW NA TRASIE WROC AW – POZNA
W ROKU 2010 i 2015.

Czas przejazdu

Czas przejazdu

[Wroc aw – Pozna ] 2010 r.

[Wroc aw – Pozna ] 2015 r.

2 h 45 min (2h 20 min)

2 h 0 min (1h 40 min)

Poci g pospieszny TLK - PKP IC

2h 30 min

1 h 37 min

Poci g EX, IC

2 h 12 min

1h 20 min.

Rodzaj poci gu
Poci g osobowy REGIO
(pospieszny InterRegio PR)

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych PLK S.A.

Zgromadzone informacje pozwalaj na stwierdzenie, e gmina Oborniki
skie posiada
dogodne po czenie kolejowe z aglomeracj wroc awsk i Poznaniem, a w konsekwencji z
innymi miastami. Ilo poci gów regionalnych oraz po piesznych wydaje si by adekwatna do
potrzeb i pozwala na bezproblemowe przemieszczanie si mieszka ców gminy do okolicznych
miast. W ci gu doby na trasie Wroc aw – Oborniki
skie kursuje 14 poci gów Regio, 2
InterRegio oraz 13 poci gów TLK (pospieszne). Prowadzone prace modernizacyjne na linii E59
sprawiaj , e w nied ugiej perspektywie transport kolejowy mo e sta si jednym z filarów
transportu publicznego oraz ogromnym atutem rozwojowym gminy. Wymierne skrócenie
czasu podró y do roku 2015 sprawi, e poprawi si konkurencyjno transportu kolejowego, w
lad za tym mo e on przej cz
ruchu drogowego szczególnie w okresie weekendowym.
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C.2 GOSPODARKA ODPADAMI
Odpady komunalne z Gminy Oborniki
skie s odbierane i wywo one przez kilka firm.
Wi kszo z nich trafia na sk adowisko odpadów komunalnych w Gol dzinowie, które jest
wyposa one w wag elektroniczn pozwalaj
na okre lenie masy przywo onych odpadów.
Na terenie gminy Oborniki
skie pozwolenie na dzia alno w zakresie odbioru
odpadów komunalnych od mieszka ców i ma ych podmiotów gospodarczych posiada
kilkana cie firm, z których 90 % rynku obs uguje Zak ad Gospodarki Komunalnej. Pozosta e
firmy aktywnie dzia aj ce na tym rynku to: WPO ALBA S.A, VEOLIA Us ugi dla rodowiska,
TRANS-FORMERS Sp. z o.o., Dolno skie Przedsi biorstwo Oczyszczania Spó ka z o.o..
W gminie istniej dwa systemy odbioru odpadów. Oprócz regularnego odbioru i
wywozu na sk adowisko niesegregowanych odpadów z gospodarstw domowych, istnieje tak e
system selektywnej zbiórki odpadów u ytecznych, obejmuj cy makulatur , opakowania
szklane, puszki aluminiowe oraz tworzywa sztuczne.
Na terenie gminy Oborniki
skie funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów.
Selektywnie zbierane s szk o (zmieszane), tworzywa sztuczne (bez podzia u) wraz puszkami i
makulatura. Odpady te s zbierane przez Zak ad Gospodarki Komunalnej w Obornikach
skich i wywo one na sk adowisko w Gol dzinowie. Ilo ci odpadów unieszkodliwianych
przez sk adowanie w latach 2005-2009 przedstawia tabela 10.
TABELA 10: ILO
ODPADÓW KOMUNALNYCH ZDEPONOWANYCH NA SK ADOWISKU W
GOL DZINOWIE W LATACH 2005-2009.

L.p.

Rodzaj odpadów

1.

Ilo

odpadów zdeponowanych w latach

2005
Mg

2006
Mg

2007
Mg

2008
Mg

2009
Mg

Odpady z przetworzonych w ókien tekstylnych

25,56

22,16

6,1

23,4

19,78

2.

Zmieszane odpady opakowaniowe

2,34

12,24

26,3

19,2

13,44

3.

Usuni te okleiny, afisze, tapety i papier

5,64

5,12

7,9

9,1

9,34

4.

Odpadowa papa

4,90

7,66

20,7

14,5

33,84

5.

Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demonta u

303,30

796,94

676,0

437,5

475,26

6.

Odpady ulegaj ce biodegradacji

11,10

16,94

36,9

31,8

3,18

7.

Grunt i ziemia, w tym kamienie

31,66

24,64

12,5

0,5

43,48

8.

Niesegregowane odpady komunalne

5187,66

3 996,36

4 144,0

4 151,0

3 877,12

9.

Odpady z oczyszczania ulic i placów

178,42

68,22

78,9

51,2

0,42

RAZEM Mg
ród o: Urz d Miejski Oborniki

5 769,46 4 950,28 5 009,3

4 738,2 4 509,68

skie, wed ug stanu na dzie 01.02.2010 r.

Zgromadzone dane statystyczne wskazuj , e ilo odpadów wytwarzanych w Polsce oraz
gminie Oborniki
skie nieustannie ro nie. Tak b dzie si dzia o równie w przysz ci, co
potwierdzaj prognozy zaprezentowane na wykresie 3.
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WYKRES 3: PROGNOZA ILO CI ODPADÓW WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY OBORNIKI
SKIE.

ród o: Urz d Miejski Oborniki

skie, Program Gospodarki Odpadami.

W zwi zku ze stopniowym wyczerpywaniem si mo liwo ci sk adowania odpadów w
Gol dzinowie w ostatnich latach ilo przyjmowanych tam odpadów zmniejsza a si . Z ko cem
2009 roku sk adowisko w Gol dzinowie zosta o zamkni te. W zwi zku z tym od 1 stycznia 2010
roku w ramach realizacji ustawowych zada gminy odpady wywo one s na sk adowisko w
gminie Trzebnica.

C.3 ZAOPATRZENIE W ENERGI

ELEKTRYCZN

Zaopatrzenie miasta i gminy Oborniki
skie w energi elektryczn z sieci pa stwowej
odbywa si z G ównego Punktu Zasilania (GPZ) zlokalizowanego we wschodniej cz ci miasta,
przy ul. Trzebnickiej. GPZ zasilany jest liniami napowietrznymi wysokiego napi cia z
kierunków:
migród – lini S-135
Pasikurowice – lini S-127
TABELA 11: ZU YCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MIE CIE I GMINIE OBORNIKI
2004-2008.

SKIE W LATACH

J. m.
2004
2005
2006
Energia elektryczna w gospodarstwach domowych w miastach
odbiorcy energii elektrycznej na niskim
szt
2 668
2 775
2 700
napi ciu
zu ycie energii elektrycznej na niskim
MW*h 6 286
5 964
7 066
napi ciu

2007

2008

2 765

2 788

8 100

6 874

ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych.
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Zgromadzone informacje wskazuj , e infrastruktura techniczna zaopatrzenia w
energi elektryczn pozwala na zaspokojenie potrzeb lokalnej wspólnoty.

C.4 SIE
Przez teren gminy Oborniki

GAZOWA

skie przebiegaj gazoci gi wysokiego ci nienia:

-

gazoci g Dn 200 stanowi cy pó nocn obwodnic m.Wroc awia,

-

gazoci g Dn350 relacji Aleksandrowice – Szewce,

-

gazoci g Dn 100 relacji Godzi cin – Oborniki l. – Trzebnica

-

gazoci g relacji stacja I0 Oborniki l. – Trzebnica.

TABELA 12: ODSETEK LUDNO CI KORZYSTAJ CEJ Z SIECI GAZOWEJ W GMINIE OBORNIKI
SKIE W LATACH 2004-2008.

Wyszczególnienie
Ogó em
w miastach
na wsi
DOLNO
SKIE – gminy
miejsko-wiejskie ogó em

J. m.
%
%
%

2004
43,2
86,9
3,6

2005
43,2
87,0
3,6

2006
42,7
86,9
3,6

2007
42,5
87,2
3,5

2008
42,2
87,1
3,6

%

38,9

38,2

38,8

38,8

38,9

ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych.

Miejscowo ci w gm. Oborniki, które obecnie zasilane s gazem wysokometanowym z sieci DSG
to: Oborniki
skie, Kuraszków i Siemianice. Na terenie gminy Oborniki
skie wyst puje
sie gazowa wysokiego ci nienia, której operatorem jest Operator Gazoci gów Przesy owych
GAZ-SYSTEM S.A. Dolno ska Spó ka Gazownictwa jest w trakcie opracowania koncepcji
gazyfikacji wybranych miejscowo ci w gminie Oborniki
skie, które zosta y wytypowane ze
wzgl du na najbli sze po enie od ród a zasilania oraz najwi ksze mo liwo ci rozwojowe. S
to:
1) Szewce,
2) Paniowice,
3) Zaj czków,
4)

gów

5) Gol dzinów.
W wietle zgromadzonych informacji dot. sieci gazowej, nale y stwierdzi , e dost pno w
obr bie ca ej gminy jest jedynie zadowalaj ca. Odsetek mieszka ców korzystaj cych z sieci jest
co prawda wy szy, ni w porównywalnych gminach województwa, natomiast dost pno na
terenach wiejskich jest bardzo s aba. Mimo dynamicznego rozwoju miejscowo ci wiejskich, od
2004 roku d ugo sieci nie uleg a znacz cemu wyd eniu (jedynie o ok. 2km). Warto zwróci
uwag , e wraz z rozwojem gminy rosn c b
równie potrzeby dotycz ce dost pno ci sieci
gazowej, szczególnie na terenach wiejskich. W poprawie sytuacji w tym zakresie pomocne
powinny by planowane inwestycje DSG (ich szczegó owy zakres DSG okre li w kwietniu 2010
r.).
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C.5 GOSPODARKA WODNA
Eksploatacja wodoci gów, polegaj ca na sprzeda y wody, bie cych konserwacjach i
naprawach sieci oraz uj i stacji uzdatniania wody jest przedmiotem dzia ania Zak adu
Gospodarki Komunalnej w Obornikach skich.
TABELA 13: PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZ CE ZAOPATRZENIA W WOD
OBORNIKI
SKIE W LATACH 2004-2008.

Wyszczególnienie
ugo czynnej sieci wodoci gowej
Po czenia prowadz ce do budynków
mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania
Woda dostarczona gospodarstwom
domowym
Ludno korzystaj ca z sieci
wodoci gowej w mie cie
Ludno korzystaj ca z sieci
wodoci gowej ogó em

W GMINIE

J. m.
km
szt

2004
130,5
4 438

2005
133,1
4 503

2006
133,9
3 905

2007
135,8
4 002

2008
143,9
4 162

dam3

584,4

634,7

621,6

570,3

604,7

osoba

8 143

8 164

8 123

8 172

8 185

osoba

16 270

16 365

16 493

16 740

16 924

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS

Zestaw istniej cych uj wody w podstawowym stopniu zaspokaja potrzeby lokalnej
spo eczno ci. Nale y jednak zauwa , i w badanym okresie wyst powa y pewne przej ciowe
problemy w zwi zku ze z jako ci wody dostarczan z uj cia wodoci gowego w Lubnowie (co
skutkowa o wprowadzeniem w miejscowo ciach: Lubnów, P gów, Zaj czków, Uraz, Niziny,
Raków, Kotowice, Paniowice odpowiednich ulgi w p atno ciach za wod ).
Zgodnie z za eniami projektu uchwa y bud etowej na rok 2010 planowane s nast puj ce
inwestycje w na rzecz poprawy zaopatrzenia w wod :

a) rozbudowa sieci wodoci gowej w miejscowo ci Morz cin Wielki,
b) budowa sieci wodoci gowej Brze no-Osolin. Realizacja zadania planowana jest na lata
2010-2011. Warto
unijnych),

projektu to 3 mln (z czego 2 mln z ma pochodzi ze rodków

c) budowa sieci wodoci gowej Droszów-Borkowice,
d) modernizacja SUW Oborniki l. Realizacja zadania planowana jest na lata 2010-2012.
Warto

projektu to 2,75 mln (z czego 1,25 mln z ma pochodzi ze rodków unijnych),

e) rozbudowa uj cia w Lubnowie.
W wietle zgromadzonych informacji nasycenie sieci wodoci gow oraz rednie
jednostkowe zu ycie wody w gospodarstwach domowych korzystaj cych z wodoci gów w
gminie Oborniki
skie nale y uzna za adekwatne do skali potrzeb lokalnej spo eczno ci.
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C.6 SIE

KANALIZACYJNA

Eksploatacja sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni cieków powierzona jest
Zak adowi Gospodarki Komunalnej w Obornikach
skich. W ramach zada eksploatacyjnych
znajduj si : odbiór, odprowadzenie i oczyszczenie cieków, bie ce konserwacje i naprawy
sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni cieków.
TABELA 14: PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZ CE SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE
OBORNIKI
SKIE W LATACH 2004-2008.

Wyszczególnienie

J. m.

ugo czynnej sieci kanalizacyjnej
km
Po czenia prowadz ce do budynków
szt
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
cieki odprowadzone
dam3
Ludno korzystaj ca z sieci kanalizacyjnej
osoba
w miastach
Ludno korzystaj ca z sieci kanalizacyjnej
osoba
ogó em
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS

2004

2005

2006

2007

2008

33,9

35,0

35,4

35,5

35,7

1 155

1 183

1 194

1 205

1 219

362,8

366,9

366,2

364,4

366,6

7 397

7 440

7 406

7 458

7 474

7 983

8 030

8 009

8 076

8 113

TABELA 15: ODSETEK LUDNO CI KORZYSTAJ CEJ Z SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE OBORNIKI
SKIE W LATACH 2004-2008.

Wyszczególnienie

J. m.

2004

2005

Ogó em
%
45,0
45,0
w miastach
%
87,6
87,9
na wsi
%
6,3
6,3
ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS

2006

2007

2008

44,6
88,0
6,3

44,4
88,1
6,4

44,3
88,2
6,5

Z zaprezentowanych danych wy ania si
wyra na dysproporcja w poziomie
skanalizowania gminy. Sie kanalizacyjna w ca ci obs uguje jedynie miasto Oborniki
skie i
miejscowo Gol dzinów, ponadto w ok. 30% skanalizowana jest miejscowo Wilczyn.
Zaspokojenie potrzeb kanalizacyjnych na tle innych gmin powiatu trzebnickiego i gmin
województwa dolno skiego ogó em prezentuje tabela 16.
TABELA 16: ODSETEK LUDNO CI KORZYSTAJ CEJ Z SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINACH
POWIATU TRZEBNICKIEGO I WOJEWÓDZTWA DOLNO
SKIEGO W LATACH 2004-2008.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Oborniki
skie
Prusice
Trzebnica
Wisznia Ma a
Zawonia
migród
DOLNO
SKIE – gminy
miejsko-wiejskie ogó em
DOLNO
SKIE - ogó em

2004
[%]
45,0
8,8
52,7
19,0
1,3
50,9

2005
[%]
45,0
9,2
52,8
21,8
1,3
51,6

2006
[%]
44,6
9,2
52,7
23,2
1,3
51,6

2007
[%]
44,4
9,3
52,8
27,5
1,3
51,5

2008
[%]
44,3
9,4
55,7
29,3
1,3
51,5

49,4

50,1

50,5

50,9

51,3

65,7

66,1

66,4

66,9

67,5

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS.
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Zaprezentowane zestawienie wskazuje na istotne zaleg ci gminy Oborniki
skie w
zakresie rozwoju sieci kanalizacyjnej. Ró nice s szczególnie wyra ne w porównaniu do
redniej oszacowanej dla wszystkich gmin województwa dolno skiego. W wietle danych za
ostatnie lata standardem dla gmin miejsko wiejskich jest dost pno
sieci dla 50%
mieszka ców w gminach miejsko-wiejskich. Tymczasem w gminie Oborniki
skie odsetek
ten nie przekracza 45%, a na samych obszarach wiejskich gminy wynosi jedynie ok. 6,5%.
Obecny stan oraz zasi g sieci kanalizacyjnej jest niewystarczaj cy w stosunku do potrzeb
lokalnej spo eczno ci. Z tego wzgl du gmina planuje szereg dzia
inwestycyjnych maj cych
poprawi obecny stan rzeczy. Zgodnie z za eniami projektu uchwa y bud etowej na rok 2010
planowane s nast puj ce dzia ania:
a) kanalizacja Ro cis awice – Jary. Realizacja zadania planowana jest na lata 2010-2012.
czna warto wydatków to 8,025 mln (z czego 6,75 mln z ma pochodzi ze rodków
unijnych),
b) kanalizacja Siemianice-Kuraszków. Realizacja zadania planowana jest na lata 2010-2012.
czna warto wydatków to 12,9 mln (z czego 6,75 mln z ma pochodzi ze rodków
unijnych),
c) kanalizacja Wilczyn. Realizacja zadania planowana jest na lata 2010-2011.
czna
warto wydatków to 1,75 mln (z czego 1,475 mln z ma pochodzi ze rodków
unijnych),
d) oczyszczalnia cieków Oborniki. Realizacja zadania planowana jest na lata 2010-2012.
czna warto wydatków to 2,5 mln (z czego 1,6 mln z ma pochodzi ze rodków
unijnych),
e) przebudowa kanalizacji ogólnosp awnej w obornikach
skich. Realizacja zadania
planowana jest na lata 2010-2012. czna warto wydatków to 1,1 mln (finansowane ze
rodków w asnych i wp ywów z emisji obligacji),
f) kanalizacja po udniowo-zachodniej cz ci gminy (Pegów, Zaj czków, Paniowice,
Kotowice, Raków, Uraz, Lubnów, Nowosielce, Niziny). Realizacja zadania planowana
jest na lata 2010-2012. czna warto wydatków to 1,1 mln (finansowane ze rodków
asnych i wp ywów z emisji obligacji).
Wspóln cech prezentowanych zamierze jest planowany wysoki udzia rodków
unijnych w finansowaniu poszczególnych projektów. To sprawia, i poprawa dost pno ci, jak i
jako ci sieci kanalizacyjnej w decyduj cej mierze uzale niona jest od mo liwo ci pozyskania
rodków z tego ród a.

C.7

CZNO

Wszystkie miejscowo ci gminy Oborniki
skie posiadaj sie telekomunikacyjn
telefonii stacjonarnej – nie zachodz wi c, z technicznego punktu widzenia, przeszkody
dotycz ce zwi kszenia liczby u ytkowników telefonów stacjonarnych i internetu.
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Na terenie gminy Oborniki
komórkowej:

skie na lata 2010-2015

skie dzia aj równie przeka niki operatorów telefonii

PLUS – 2 przeka niki na terenie Obornik

skich,

ERA – 1 przeka nik w Obornikach l., 1 przeka nik w P gowie,
ORANGE – 1 przeka nik w Obornikach l., 1 przeka nik w Wielkiej Lipie, 1 przeka nik w
Gol dzinowie.
ównym operatorem telefonii stacjonarnej jest Telekomunikacja Polska S.A. Na
terenie niektórych miejscowo ci (szczególnie wiejskich) gminy wyst puj problemy z
uzyskaniem przy cza telefonicznego. Niewystarczaj ca i nieatrakcyjna kosztowo jest równie
oferta dost pu do Internetu. Warunki te mog pogarsza jako
ycia mieszka ców, a tak e
obni
sk onno do osiedlania si na terenie gminy.

C.8 ZIELE

MIEJSKA

Ziele
miejska stanowi bardzo wa ny element ka dego miasta. Prawid owo
ukszta towane tereny zielone poprawiaj warunki ycia mieszka ców, dlatego nale y zadba ,
aby by y one jak najlepsze. Zespo y ro linno ci spe niaj w mie cie nie tylko cele estetyczne i
wypoczynkowe, ale tak e zdrowotne.
Na badanym obszarze tereny zieleni miejskiej charakteryzuj si du ró norodno ci .
to parki miejskie i wiejskie, skwery, ziele ce, a tak e pasy zieleni wzd
dróg
przebiegaj cych przez miasto Oborniki
skie oraz tereny, na których znajduj si urz dzenia
rekreacyjne dla dzieci. Podzia ten przedstawiono w tabeli poni ej.
TABELA 17: PODZIA ZIELENI MIEJSKIEJ W GMINIE OBORNIKI

SKIE.

MIASTO

WIE

Skwery

4,47 ha

Skwery

0,9 ha

Parki

3,72 ha

Parki

3,89

Ziele ce

7,18 ha

Ziele ce

1,1

Ziele w pasie dróg

3,69 ha

Ziele w pasie dróg

-

Place zabaw

Znajduj si na
terenie parków

Place zabaw

2,1 ha

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych Urz du Miejskiego Oborniki

skie.

Na terenie miasta Oborniki
skie najwi cej jest ziele ców i skwerów natomiast na
obszarze wiejskim najwi cej jest parków.
W wietle zgromadzonych informacji nale y uzna , e miasto posiada du y potencja w
zakresie zieleni miejskiej. Oborniki
skie s najbardziej zalesion gmin powiatu, co
powoduje, e utrzymanie zieleni w mie cie nabiera szczególnego znaczenia. Istnieje wiele
terenów, które mog yby sta si zielon wizytówk miasta. W celu poprawy atrakcyjno ci
gminy jako miejsca do ycia nale y rozwa
mo liwo ci przeorganizowania i uatrakcyjnienia
terenów zielonych, a tak e zmian sposobu realizacji zda dotycz cych utrzymania zieleni
miejskiej.
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WNIOSKI Z OBSZARU DIAGNOZY
Gmina posiada infrastruktur techniczn niezb dn do zaspokajania podstawowych
potrzeb lokalnej spo eczno ci. Jednak jej stan, zasi g i dost pno s zró nicowane. G sto
sieci drogowej nale y uzna za adekwatn do potrzeb lokalnej spo eczno ci, natomiast jej stan
techniczny jest niezadowalaj cy. W godzinach szczytów komunikacyjnych tworz si korki
(jednak nieznacznie mniejsze ni charakterystyczne dla innych gmin w pobli u aglomeracji
wroc awskiej). Fakt ten mo e niekorzystnie wp ywa na mo liwo ci rozwoju gminy,
szczególnie e ten rodzaj transportu wykorzystuje przyt aczaj ca wi kszo mieszka ców
gminy. Sytuacj w tym zakresie znacznie poprawi inwestycje drogowe realizowane w ramach
Autostradowej Obwodnicy Wroc awia oraz Obwodnicy ródmiejskiej. Wraz ze wzrostem
ruchu tranzytowego rosn c b dzie potrzeba budowy obwodnicy miasta Oborniki
skie, a
tak e poprawy bezpiecze stwa pieszych.
Zgromadzone informacje pozwalaj na stwierdzenie, e gmina Oborniki
skie posiada
dogodne po czenie kolejowe z aglomeracj wroc awsk i Poznaniem, a w konsekwencji z
innymi miastami. Ilo poci gów regionalnych oraz po piesznych wydaje si by adekwatna do
potrzeb i pozwala na bezproblemowe przemieszczanie si mieszka ców gminy do okolicznych
miast. Prowadzone prace modernizacyjne na linii E59 sprawiaj , e w nied ugiej perspektywie
transport kolejowy mo e sta si jednym z filarów transportu publicznego oraz ogromnym
atutem rozwojowym gminy. Wymierne skrócenie czasu podró y do roku 2015 sprawi, e
transport kolejowy mo e przej cz
ruchu drogowego szczególnie w okresie weekendowym.
Nadal zauwa alnym problemem, którego nie mo na pomija s tzw. dzikie wysypiska.
Rozwi zanie problemu wymaga podj cia zarówno dora nych dzia
(kontrole, op aty karne,
odpowiednia kalkulacja stawek), jak i d ugofalowych inicjatyw (akcje bezp atnego wywozu odpadów i
kampanie edukacyjne prowadz ce do wzrostu poczucia odpowiedzialno ci za lokaln wspólnot ).
Zgromadzone informacje wskazuj , e infrastruktura techniczna zaopatrzenia w
energi elektryczn oraz w wod pozwala na zaspokojenie potrzeb lokalnej wspólnoty w
wysokim stopniu.
W wietle zgromadzonych informacji dot. sieci gazowej, nale y stwierdzi , e
dost pno
w obr bie ca ej gminy jest jedynie zadowalaj ca. Odsetek mieszka ców
korzystaj cych z sieci jest co prawda wy szy, ni w porównywalnych gminach województwa,
natomiast dost pno na terenach wiejskich jest bardzo s aba. Mimo dynamicznego rozwoju
miejscowo ci wiejskich, od 2004 roku d ugo sieci nie uleg a znacz cemu wyd eniu (ok.
2km). Warto zwróci uwag , e wraz z rozwojem gminy rosn c b
równie potrzeby
dotycz ce dost pno ci sieci gazowej, szczególnie na terenach wiejskich. W poprawie sytuacji w
tym zakresie pomocne powinny by planowane inwestycje DSG (ich szczegó owy zakres
zawiera b dzie „Koncepcja gazyfikacji wybranych miejscowo ci gminy Oborniki
skie”,
której opracowanie powinno si zako czy w kwietniu 2010 r. – wg. informacji DSG ze wzgl du
na najbli sze po enie od ród a zasilania oraz najwi ksze mo liwo ci rozwojowe wst pnie
wytypowane zosta y: Szewce, Paniowice, Zaj czków, P gów, Gol dzinów).
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Nasycenie sieci wodoci gow oraz rednie jednostkowe zu ycie wody w gospodarstwach
domowych korzystaj cych z wodoci gów w gminie Oborniki
skie nale y uzna za
adekwatne do skali potrzeb lokalnej spo eczno ci.
Zgromadzone dane wskazuj na istotne zaleg ci gminy Oborniki
skie w zakresie
rozwoju sieci kanalizacyjnej. Ró nice staj si wyra ne w porównaniu do redniej oszacowanej
dla wszystkich gmin województwa dolno skiego. W wietle danych za ostatnie lata
standardem dla gmin miejsko-wiejskich jest dost pno sieci dla 50% mieszka ców w gminach
miejsko-wiejskich. Tymczasem w gminie Oborniki
skie odsetek ten nie przekracza 45%, a
na samych obszarach wiejskich gminy wynosi jedynie ok. 6,5%.
Obecny stan oraz zasi g sieci kanalizacyjnej jest niewystarczaj cy w stosunku do potrzeb
lokalnej spo eczno ci. Z tego wzgl du gmina planuje szereg dzia
inwestycyjnych maj cych
poprawi obecny sta rzeczy. Wspóln cech prezentowanych zamierze jest planowany wysoki
udzia rodków unijnych w finansowaniu poszczególnych projektów. To sprawia, i poprawa
dost pno ci jak i jako ci sieci kanalizacyjnej w decyduj cej mierze uzale niona jest od
mo liwo ci pozyskania rodków z tego ród a.
Na terenie niektórych miejscowo ci (szczególnie wiejskich) gminy wyst puj problemy
z uzyskaniem przy cza telefonicznego. Niewystarczaj ca i ma o atrakcyjna kosztowo jest
równie oferta dost pu do Internetu. Warunki te mog pogarsza jako
ycia mieszka ców, a
tak e obni
sk onno do osiedlania si na terenie gminy. Warto przeanalizowa ró ne
po rednie mo liwo ci przeciwdzia ania tym niekorzystnym czynnikom.
W wietle zgromadzonych informacji nale y uzna , e miasto posiada du y potencja
je li chodzi o ziele miejsk . Oborniki
skie s najbardziej zalesion gmin powiatu, co
powoduje, e utrzymanie zieleni w mie cie nabiera szczególnego znaczenia. Istnieje wiele
miejsc i terenów, które mog yby sta si wizytówk miasta. W celu poprawy atrakcyjno ci
gminy jako miejsca do ycia nale y rozwa
mo liwo ci przeorganizowania i uatrakcyjnienia
terenów zielonych, a tak e sposobu realizacji zda dotycz cych utrzymania zieleni miejskiej.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
dobra g sto
sieci drogowej, niezadowalaj cy stan techniczny du ej liczby
odcinków, bezpiecze stwo pieszych pogarsza ma a ilo chodników,
poprawa warunków transportu samochodowego nast pi w wyniku oddania do
ytku du ych inwestycji – Autostradowej Obwodnicy Wroc awia i Obwodnicy
ródmiejskiej (2011 r.),
doskona e kolejowe po czenia komunikacyjne z Wroc awiem i Poznaniem, 14
poci gów Regio, 2 InterRegio, 13 poci gów TLK (pospieszne) na dob ,
modernizacja linii Wroc aw-Pozna (do 2015 r.) znacznie skróci czas dojazdu do
Wroc awia (do ok. 17– 20 min. dla poci gów pospiesznych TLK i Regio),
w przysz ci transport kolejowy mo e przej cz
ruchu drogowego szczególnie
w okresie weekendowym,
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nadal istotnym problemem, s tzw. dzikie wysypiska co wymaga podj cia zarówno
dora nych dzia
(kontrole, op aty karne, odpowiednia kalkulacja stawek) jak i
ugofalowych inicjatyw (akcje i kampanie edukacyjne prowadz ce do wzrostu
poczucia odpowiedzialno ci za lokaln wspólnot ),
dost pno sieci gazowej w obr bie ca ej gminy jedynie zadowalaj ca,
odsetek mieszka ców korzystaj cych z sieci gazowej wy szy, ni
w
porównywalnych gminach województwa, natomiast jej dost pno na terenach
wiejskich bardzo s aba (mimo dynamicznego rozwoju miejscowo ci wiejskich, od
2004 roku d ugo sieci na nie uleg a znacz cemu wyd eniu,
w poprawie dost pno ci sieci gazowej pomocne b
inwestycje DSG (zakres znany
dzie w kwietniu 2010 r.),
wysoki stopie zaspokojenia potrzeb lokalnej spo eczno ci w zakresie zaopatrzenia
w wod oraz energi elektryczn ,
zaleg ci gminy Oborniki
skie w zakresie rozwoju sieci kanalizacyjnej
(standardem dla gmin miejsko-wiejskich jest dost pno
sieci dla 50%
mieszka ców - wska nik ro nie w tempie ok. 0,5% rocznie, w Obornikach
skich
odsetek ten nie przekracza 45% i spad o ok. 0,5% od 2004 roku, a na samych
obszarach wiejskich gminy wynosi jedynie ok. 6,5%),
Gmina planuje szereg dzia
inwestycyjnych maj cych poprawi niewystarczaj cy
w stosunku do potrzeb lokalnej spo eczno ci stan oraz zasi g sieci kanalizacyjnej,
poprawa dost pno ci, jak i jako ci sieci kanalizacyjnej w decyduj cej mierze
uzale niona jest od mo liwo ci pozyskania rodków UE,
problemy z uzyskaniem przy cza telefonicznego na terenie niektórych
miejscowo ci (szczególnie wiejskich),
niewystarczaj ca i nieatrakcyjna kosztowo oferta dost pu do Internetu,
niewystarczaj ca dost pno us ug telekomunikacyjnych mo e pogarsza jako
ycia mieszka ców, a tak e obni
sk onno do osiedlania si na terenie gminy,
miasto posiada ogromny potencja je li chodzi o ziele miejsk ,
Oborniki
skie s najbardziej zalesion gmin powiatu, istnieje wiele miejsc, które
mog yby sta si zielon wizytówk miasta,
w celu poprawy atrakcyjno ci gminy jako miejsca do ycia nale y rozwa
mo liwo ci przeorganizowania i uatrakcyjnienia terenów zielonych, a tak e
sposobu realizacji zda dotycz cych utrzymania zieleni miejskiej.
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OBSZAR DIAGNOZY D – SFERA SPO ECZNA
D.1. LUDNO
Gmina Oborniki skie na dzie 11 grudnia 2009 roku liczy a 18 208 mieszka ców (w tym
obszar miejski – 8 371 osób, obszar wiejski 9 837 osób). Gmin zamieszkuje 8 892 m czyzn
oraz 9316 kobiet (w mie cie: 3 978 i 4 393, na obszarze wiejskim: 4 914 i 4 923). Wspó czynnik
feminizacji, czyli stosunek liczby kobiet na 100 m czyzn wynosi 105 (w mie cie 110) i jest
wy szy od redniej dla powiatu trzebnickiego – 104. Zjawiska te ilustruje tabela 18.
TABELA 18: ZMIANY ILO CI MIESZKA CÓW GMINY W LATACH 2000-2009.

STAN
LUDNO CI

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

16 939 17 068 17 276 17 355 17 480 17 604 17 641 17 859 18 045 18 208
8 321
8 370
8 453
8 488
8 532
8 593
8 604
8 705
8 801
8 892
KOBIETY
8 618
8 698
8 823
8 867
8 948
9 011
9 037
9 154
9 244
9 316
ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych i Urz du Miejskiego.
OGÓ EM

CZY NI

Warto zauwa , e wzrost liczby mieszka ców nie jest wynikiem dodatniego przyrostu
naturalnego. Ró nica pomi dzy liczb urodze ywych a liczb zgonów na dzie na dzie 12
grudnia 2009 roku wynios a –2 osoby. Wska nik ten jest o wiele ni szy ni w roku poprzednim,
gdzie ró nica ta wynios a – 24. Od kilku lat, w gminie mo na mówi o ubytku naturalnym,
czyli przewa aj cej liczbie zgonów nad urodzeniami - co przedstawiono w tabeli 19.
TABELA 19: PRZYROST NATURALNY GMINY OBORNIKI

Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

SKIE W LATACH 2000 -2009.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

169

144

185

167

173

168

179

194

191

175

1

-35

-9

-24

-2

Urodzenia ywe
osób

168

146

144

141

156

Zgony ogó em
osób

200

185

195

193

184

Przyrost naturalny
osób

-32

-39

-51

-52

-28

ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych i Urz du Miejskiego.

Ujemny przyrost naturalny odbiega od podobnych wskaza
powiatowych czy
ogólnopolskich, gdzie odnotowuje si niedu y, lecz dodatni przyrost naturalny. Sytuacja
demograficzna powinna by stale monitorowana i analizowana, gdy sfera ta ma istotny wp yw
na wiele aspektów ycia gminy i jej rozwój. Rozpatruj c podan kwesti w szerszej
perspektywie, nale y zauwa , i taka sytuacja za kilka lat szczególnie dotknie kwestii
zwi zanych z edukacj
(zw aszcza szkolnictwa podstawowego oraz wychowania
przedszkolnego, a takie placówki znajduj si na terenie badanej gminy).
drówka ludno ci, której celem jest zmiana miejsca popytu jest zjawiskiem
naturalnym. Czynnik ten jest równie wa ny jak przyrost naturalny, gdy wp ywa na liczb
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ludno ci. Gmina Oborniki
skie wyró nia si dodatnim saldem migracji, na przestrzeni
ostatnich lat, co zosta o zaprezentowane w tabeli 20.
TABELA 20: MIGRACJE W GMINIE OBORNIKI

Wyszczególnienie
ZAMELDOWANIA OGÓ

SKIE W LATACH 2000 -2008.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EM

319

380

383

364

357

281

429

550

429

ZAMELDOWANIA Z MIAST

237

267

270

278

289

211

330

393

338

ZAMELDOWANIA ZE WSI

70

106

99

79

56

63

81

141

82

ZAMELDOWANIA Z ZAGRANICY

12

7

14

7

12

7

18

16

9

WYMELDOWANIA OGÓ EM

186

166

207

194

213

184

280

303

226

WYMELDOWANIA DO MIAST

120

119

144

111

129

126

112

162

132

WYMELDOWANIA NA WIE

61

47

62

83

84

52

105

112

72

WYMELDOWANIA ZA GRANIC

5

0

1

0

0

6

63

29

22

SALDO MIGRACJI OGÓ EM

133

214

176

170

144

97

149

247

203

ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych.

Walory przyrodnicze gminy, a przede wszystkim blisko aglomeracji wroc awskiej,
sprawia, e ch tnie osiedlaj si tutaj mieszka cy Wroc awia. Takie zjawisko stanowi istotn
szanse dla analizowanego obszaru. Tym bardziej, e dalszy nap yw nowych mieszka ców
zale y równie od dost pno ci mieszka , których na terenie gminy powstaje coraz wi cej.
Przyrost rzeczywisty dla gminy Oborniki
skie, liczony jako suma warto ci przyrostu
naturalnego oraz salda migracji, by dodatni i wyniós w 2008 roku w liczbach bezwzgl dnych
201.
Dane liczbowe dotycz ce struktury ludno ci wed ug wieku mieszka ców badanej gminy
zawiera tabela 21.
TABELA 21: STRUKTURA LUDNO CI WED UG WIEKU GMINY OBORNIKI

czy ni (M)

Kobiety (K)

SKIE [STAN 11.12.2009].

Ogó em K+M

Wiek

Liczba

Wiek

Liczba

Wiek

Liczba

%

0-18

1875

0-18

1817

0-18

3692

20

19-65

6206

19-65

5718

19-60

11924

65

>65

811

>65

1781

>60

2592

14

suma

8 892

suma

9 316

Suma

18 208

100

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych z Urz du Miejskiego Oborniki

skie.

Wed ug metodologii G ównego Urz du Statystycznego w wieku:
- przedprodukcyjnym znajduj si m czy ni i kobiety poni ej 18. roku ycia,
- produkcyjnym znajduj
pomi dzy 18 a 59 rokiem ycia,

si

m czy ni pomi dzy 18 a 64 rokiem

ycia, kobiety
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- poprodukcyjnym znajduj si m czy ni w wieku 65 lat i wi cej oraz kobiety w wieku
60 lat i wi cej.
Wykorzystuj c powy sz klasyfikacj , stwierdzi nale y, e w gminie dominuj
grup
jest ludno w wieku produkcyjnym, stanowi ca oko o 65% ogó u mieszka ców. Wska nik ten
jest praktycznie taki sam jak powiatowy (66%). Równie odsetek osób w wieku
przedprodukcyjnym jest niemal identyczny ze redni powiatu. Warto zauwa , e
zmniejszaj ca si liczba osób m odych i wysoka osób w wieku produkcyjnym wskazuj , e w
szej perspektywie b dzie rós wska nik obci enia spo ecznego.
Miasto Oborniki
skie to najludniejsza miejscowo w gminie (8351 osoby). Drug co
do liczebno ci miejscowo ci (1680 osób) jest wie P gów. Pomi dzy 500 a 1000 mieszka ców
licz 4 miejscowo ci: Uraz (900), Ro cis awice (832) oraz Osolin (639) i Lubnów (520). Do
przedzia u od 300 do 500 mieszka ców kwalifikuje si 11 miejscowo ci: Bagno (411), Wielka
Lipa (418), Gol dzinów (462), Kowale (259), Osola (398), Kuraszków (375), Kotowice (380) oraz
Wilczyn (442), Semianice (309), Zaj czków (327), Paniowice (307). W granicach od 100 do 300
mieszka ców maj 2 miejscowo ci: Morz cin Wielki (229) i Morz cin Ma y (130). Pozosta e
miejscowo ci, tzn.: Borkowice (93), Brze no Ma e (56), Przec awice (50), Raków (76), Jary (85),
Piekary (54), Nowosielce (51) i Niziny (38) licz poni ej 100 mieszka ców. Rozk ad zaludnienia
w gminie wed ug miejscowo ci prezentuje tabela 22.
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TABELA 22: ROZK AD ZALUDNIENIA WED UG MIEJSCOWO CI [STAN NA 31.12. 2008].

Miejscowo

Liczba mieszka ców

Bagno

411

Borkowice

93

Brze no Ma e

56

Gol dzinów

426

Jary

85

Kotowice

380

Kowale

359

Kuraszków

375

Lubnów

520

Morz cin Ma y

130

Morz cin Wielki

229

Niziny

38

Nowosielce

51

Osola

398

Osolin

639

Paniowice

307

gów

1680

Piekary

54

Przec awice

50

Raków

76

Ro cis awice

832

Siemianice

309

Uraz

900

Wielka Lipa

418

Wilczyn

442

Zaj czków

327

Gmina ogó em

9621

Miasto ogó em

8351

RAZEM
17972
ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych z Urz du Miejskiego Oborniki

skie.

D.2. RYNEK PRACY
W ostatnich latach w gminie Oborniki
skie zaobserwowa mo na istotny wzrost
liczby pracuj cych, co zosta o zaprezentowane w tabeli 23.
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TABELA 23: RYNEK PRACY – ZATRUDNIENI W GMINIE OBORNIKI

2000

2001

2002

2003

2004

SKIE W LATACH 2003 – 2008.

2005 2006 2007

2008

PRACUJ CY W G ÓWNYM MIEJSCU PRACY*
Pracuj cy wg p ci
ogó em
czy ni
kobiety

2 545

2 455

2 348

2 371

2 335

1 248

1 169

1 090

1 127

1 103

1 297

1 286

1 258

1 244

1 232

2 115 2 402 2 766
921

2 952

1 110 1 245

1 339

1 194 1 292 1 521

1 613

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych GUS.
* W jednostkach o liczbie pracuj cych powy ej 9 osób; bez pracuj cych w gospodarstwach indywidualnych
w rolnictwie.

Wed ug stanu na 31 grudnia 2008 roku liczba bezrobotnych wynosi a 414 osób. Warto
zauwa , e podzia bezrobotnych na kobiety i m czyzn rozk ada si nierównomiernie. W
gminie jest wi cej bezrobotnych kobiet, tj. oko o 58% wszystkich bezrobotnych. Podkre li
nale y, e od 2003 roku w gminie obserwuje si spadek bezrobocia.
TABELA 24: BEZROBOCIE NA TERENIE GMINY OBORNIKI

BEZROBOCIE

2003

2004

2005

SKIE W LATACH 2003 – 2008.

2006

2007

2008

Bezrobotni zarejestrowani wg p ci
ogó em
czy ni
kobiety

osoba

1 351

1 187

1 095

801

634

414

osoba

649

569

496

359

277

173

osoba

702

618

599

442

357

241

Udzia bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludno ci w wieku produkcyjnym
ogó em
czy ni
kobiety

%

12,0

10,3

9,4

6,8

5,3

3,4

%

11,0

9,5

8,2

5,9

4,4

2,7

%

12,9

11,2

10,7

7,8

6,3

4,2

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych GUS.

Stopa bezrobocia w gminie wynosi 12,0%, natomiast wska nik ten na koniec listopada
2009 roku w powiecie trzebnickim wyniós 13,7%, w województwie dolno skim 12,1%, a dla
ca ego kraju ukszta towa si na poziomie 11,4%.

D.3. SYTUACJA MIESZKANIOWA
Zasoby mieszkaniowe pochodz g ównie z okresu przedwojennego, z czego przesz o
po owa znajduje si w budynkach wybudowanych w 2-giej po owie XIX i na pocz tku XX w. S
to na ogó budynki w rednim stanie technicznym, cz sto wymagaj ce kompleksowych prac
rewaloryzacyjnych zmierzaj cych do zachowania istniej cych zasobów mieszkaniowych i
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tradycyjnego charakteru zabudowy. Wiele z nich, ze wzgl du na walory kulturowe, znajduje si
pod ochron konserwatorsk . Na terenie miasta i gminy znajduje si znaczna liczba budynków
zmodernizowanych lub wyremontowanych. Nowa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest
ównie na obszarze miasta oraz w wi kszych zespo ach we wsiach: P gów, Osolin,
Gol dzinów, Kowale, Lubnów - Nowosielce, a tak e w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej
(po kilka obiektów na terenie wi kszo ci wsi).
W 2008 roku na terenie gminy by o 5 809 mieszka , o cznej powierzchni 532 600, co
daje redni wielko mieszkania- 91,7m2, o 3 m2 wi cej ni w 2002 roku. Rozwój gminy
przyczyni si do wzrostu liczby mieszka . Najwi cej mieszka powsta o w latach 2002-2003,
od 2003 do 2006 obserwowa mo na zmniejszenie dynamiki powstawania nowych mieszka
na terenie gminy. Sytuacj prezentuje wykres 4.
WYKRES 4: LICZBA MIESZKA

NA TERENIE GMINY OBORNIKI

SKIE W LATACH 2002-2008.

6 000
5 800
5 600
5 400
5 200
5 000
4 800
4 600
4 400
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych.

Zasoby mieszkaniowe gminy Oborniki
skie stanowi 24% zasobów mieszkaniowych
powiatu trzebnickiego. Oko o 50% mieszka znajduje si w mie cie Oborniki
skie,
natomiast reszta na obszarach wiejskich. Struktur zasobów mieszkaniowych w gminie
prezentuje wykres 5.
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WYKRES 5: STRUKTURA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W GMINIE OBORNIKI

SKIE.

ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych.

Podsumowanie sytuacji mieszkaniowej gminy Oborniki
powiatu trzebnickiego i województwa dolno skiego:

skie w porównaniu do

rednia wielko mieszkania- 91,7 m2, zwi kszona o 3 m2 w stosunku do 2002 roku, o
8,7 m2 wi ksza ni w powiecie trzebnickim i a o 24 m2 wi ksza ni w województwie,
4,4 izby/mieszkanie na terenie gminy Oborniki
skie, natomiast w powiecie
trzebnickim na mieszkanie przypadaj 4 izby, za w województwie dolno skim 3,6
izby,
mieszkania w gminie Oborniki
skie s lepiej wyposa one ni mieszkania w powiecie
trzebnickim i województwie dolno skim. W zakresie wodoci gów i azienek, ró nice
niewielkie - si gaj ce 1-4 procent. Natomiast w zakresie centralnego ogrzewania
ró nice s wi ksze. Na terenach miejskich 4% wi cej mieszka posiada centralne
ogrzewanie ni w powiecie i a 9% wi cej ni rednio w województwie. Na wsi ró nice
jeszcze wi ksze, analogicznie wyst puje 5 % ró nicy w stosunku do powiatu i 10% w
stosunku do terenu ca ego województwa,
na jedno mieszkanie w gminie przypada 3,15 os., w powiecie 3,27. Mniej osób, bo 2,9 na
mieszkanie przypada w mie cie. Natomiast w gminie jest wi cej osób ni izb (0,72
os/izb ).
Bior c pod uwag powy sze dane nale y stwierdzi , e bie ce zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych na terenie gminy jest wystarczaj ce. Warunki te w ostatnich latach
poprawia y si , zwi ksza a si liczba mieszka , zmniejsza a liczba osób przypadaj cych na
jedno mieszkanie oraz zwi ksza o techniczne uzbrojenie mieszka . Warunki mieszkaniowe w
gminie s lepsze ni warunki mieszkaniowe w powiecie, a tak e lepsze ni w województwie
dolno skim. W tym zakresie najwi ksze ró nice dotycz wyposa enia mieszka w centralne
ogrzewanie. Ogólnie w zakresie warunków mieszkaniowych zauwa
mo na niewielkie

39 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Gminy Oborniki

skie na lata 2010-2015

ró nice mi dzy wsi i miastem, tzn. w mie cie Oborniki
obszarach wiejskich gminy.

skie warunki te s lepsze ni na

D.4. O WIATA
Gminie w ostatnich latach uda o si zlikwidowa ma e i drogie placówki o wiatowe,
wykonano wiele inwestycji i remontów, sprawdzi a si równie sie szkó . Dowo enie uczniów
do szkó odbywa si bardzo sprawnie. Warto w tym momencie zaznaczy , e wszyscy
zamiejscowi uczniowie, bez wzgl du na odleg ci, które s okre lone w ustawie o systemie
wiaty, dowo eni s do szkó podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gmin .
PRZEDSZKOLA
W zwi zku ze wzrostem liczby ludno ci i co za tym idzie zapotrzebowania na miejsca w
przedszkolach w gminie Oborniki
skie w ostatnich latach zwi kszona zosta o liczba
placówek wiadcz cych tego typu us ugi. W chwili obecnej w gminie funkcjonuj 2
przedszkola publiczne - jedno znajduj ce si w Obornikach
skich i jedno w P gowie oraz 8
innych placówek przedszkolnych. W ród nich funkcjonuj m.in. 2 przedszkola prywatne, a
tak e odzia y przedszkolne przy szko ach podstawowych.
SZKO Y PODSTAWOWE
W gminie Oborniki
skie jest cznie 5 szkó podstawowych, do których cznie w
2008 roku ucz szcza o 1 110 dzieci. Dwie szko y znajduj si w Obornikach
skich pozosta e w
Urazie, P gowie i Osolinie.
GIMNAZJA
Na terenie gminy znajduj
ucz szcza o 656 uczniów.

si

2 szko y gimnazjalne do których w 2008 roku

LICEA
W Obornikach
skich znajduje si Liceum Ogólnokszta
Reymonta, do którego w 2008 roku ucz szcza o 227 dzieci

ce im. W adys awa

SZKO Y ZAWODOWE
Na terenie gminy znajduje si Powiatowy Zespó Szkó im. W adys awa Reymonta, w
sk ad którego wchodzi:
Technikum Architektury i Krajobrazu,
Technikum Ekonomiczne,
Technikum Informatyczne,
Zasadnicza Szko a Zawodowa,
Liceum profilowane.
Jest to jeden z 3 zespo ów szkó zawodowych w powiecie trzebnickim. Ucz szczaj do
niego dzieci równie spoza gminy Oborniki
skie. Jest to szko a podleg a samorz dowi
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powiatowemu. W 2008 roku do Zasadniczej Szko y Zawodowej ucz szcza o 55 uczniów, do 3
techników cznie 124 uczniów, natomiast 18 uczniów ucz szcza o do liceum profilowanego.
Na terenie gminy nie ma o rodka wychowania specjalnego, dlatego dzieci musz
korzysta z 2 o rodków znajduj cych si na terenie powiatu, s to: Specjalny O rodek Szkolno Wychowawczy w Trzebnicy oraz Zespó Szkó Specjalnych w migrodzie.
Ponadto na terenie gminy znajduje si Uniwersytet Trzeciego Wieku (Oborniki
oraz Seminarium Duchowne Ksi y Salwatorianów w Bagnie.

skie)

Na terenie gminy wyst puj równie szko y dla doros ych, Liceum Ogólnokszta ce w
ramach Liceum im. W adys awa Reymonta oraz Prywatny Zespó Szkó EDUKATOR (szko y
policealne oraz liceum profilowane).
Podsumowuj c gmina Oborniki
skie w zakresie o wiaty musi w przysz ci upora si
z problemem wi kszo ci polskich miast i gmin, a wi c zbyt ma
liczba miejsc w
przedszkolach. W tym zakresie podj to ju wiele dzia
maj cych na celu zmian tej sytuacji.
W ostatnich latach zwi kszy a si ilo placówek wiadcz cych tego rodzaju us ugi. Na terenie
gminu znajduje si 5 szkó podstawowych, jedno Liceum Ogólnokszta ce oraz Zespó Szkó
Zawodowych w sk ad którego wchodz 3 technika, Zasadnicza Szko a Zawodowa oraz Liceum
Profilowane (w tym liceum dla doros ych). Ponadto na terenie gminy znajduje si prywatny
rodek oferuj cy edukacj policealn . Gmina dysponuje wi c wszystkimi typami szkó poza
szko ami wy szymi zapewniaj c w ten sposób pe
edukacj ogólnokszta
przygotowuj
do podj cia studiów wy szych. Jednocze nie dysponuje wystarczaj
ofert szkó zawodowych
oraz szkó dla doros ych.

D.5. OPIEKA ZDROWOTNA
Oborniki
skie by y znanym o rodkiem sanatoryjnym odwiedzanym przez
kuracjuszy doros ych i dzieci. Dzia y tu trzy sanatoria i dwa prewentoria powsta e w latach
1945-1950 na bazie istniej cych poniemieckich obiektów sanatoryjnych. Ochrona zdrowia
nadal koncentruje si w mie cie.
Na terenie gminy znajduje si 9 zak adów opieki zdrowotnej, w tym jeden publiczny w
ramach Zespo u Szpitalnego Chorób P uc. Pozosta e to zak ady niepubliczne, w tym dwa
rodki Opieku czo-rehabilitacyjne, oraz lekarzy rodzinnych i stomatologiczne. Ponadto na
ternie gminy dzia a równie jedna przychodnia w ramach Zespo u Szpitalnego Chorób P uc.
TABELA 25: ZAK ADY OPIEKI ZDROWOTNEJ W GMINIE OBORNIKI

Zak ady opieki zdrowotnej

J. m.

2004

SKIE.

2005

Ogó em
Ob.
5
2
Publiczne
Ob.
1
1
Niepubliczne
Ob.
4
1
by medycyny pracy
Ob.
0
0
przychodnie, o rodki zdrowia, poradnie
Ob.
1
1
ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych.

2006

2007

2008

7
1
6
0
1

5
1
4
1
1

9
1
8
2
1
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Znacz
szans na rozszerzenie zakresu wiadczonych us ug zdrowotnych jest przej cie
przez gmin od Samorz du Województwa Dolno skiego przychodni przy ul. Trzebnickiej.
Umo liwi o to popraw dost pno ci zarówno wiadcze rehabilitacyjnych, jak i tych
oferowanych przez lekarzy specjalistów.

D.6. POMOC SPO ECZNA
Dzia alno ci w zakresie pomocy spo ecznej zajmuje si w gminie Miejsko-Gminny
rodek Pomocy Spo ecznej. Na obszarze gminy funkcjonuje jeden Dom Pomocy Spo ecznej
(DPS) w miejscowo ci Oborniki
skie, posiadaj cy fili w Ra cis awicach. Brak jest placówek
specjalnej opieki nad kobietami w ci y i o rodków dla niepe nosprawnych, których funkcje
spe niaj cz ciowo O rodki Pomocy Spo ecznej. Ponadto na terenie gminy znajduje si Dom
Dziecka (w Obornikach
skich).
TABELA 26:
CZNA KWOTA ZASI KÓW WYP ACONYCH PRZEZ MIEJSKO-GMINNY O RODEK
POMOCY SPO ECZNEJ.

2007

2008

2009

894 203

1 013 440

724 214

ród o: Sprawozdanie roczne Miejsko-Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej

MGPOS wiadczy pomoc w postaci zasi ków sta ych, okresowych, schronienia,
posi ków, us ug opieku czych, zasi ków celowych na pokrycie wydatków powsta ych w wyniku
zdarzenia losowego, sprawienia pogrzebu, poradnictwa specjalistycznego, interwencji
kryzysowej oraz pracy socjalnej. Najwi cej zasi ków wyp aca w postaci zasi ków sta ych i
zasi ków okresowych, razem to 62% wszystkich zasi ków. W ci gu ostatnich trzech lat MGPOS
nie wyp aca zasi ków na pokrycie wydatków zwi zanych z kl sk ywio ow , specjalistycznych
us ug opieku czych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zasi ku celowego na pokrycie
wydatków na wiadczenia zdrowotne, ani zasi ków celowych w formie biletu kredytowego.
WYKRES 6: FORMY POMOCY SPO ECZNEJ NA TERENIE GMINY OBORNIKI

SKIE.

ród o: Sprawozdanie roczne Miejsko- Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej
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W 2008 roku MGOPS wyp aci 672 zasi ki sta e w cznej kwocie 250 726, o 122 zasi ki
mniej ni w roku poprzednim. Z pomocy tej skorzysta o 12 rodzin i 57 osób samotnych. W 3
pierwszych kwarta ach 2009 roku by o to odpowiednio 469 wiadcze , z których skorzysta o 14
rodzin i 50 osób samotnych. Zdecydowan wi kszo korzystaj cych z zasi ków sta ych
stanowi osoby samotne (92 % w 2008 roku).

D.7. SPORT I REKREACJA
Na terenie gminy istnieje O rodek Sportu i Rekreacji, którego siedziba znajduje si w
mie cie Oborniki
skie przy ul. Poniatowskiego 22. O rodek ten mieszka com gminy, a tak e
turystom zapewnia liczne atrakcje sportowe i rekreacyjne takie jak m.in.:
-

hala sportowa (do dyspozycji znajduje si hala sportowa, sala sportowa oraz si ownia),

-

basen odkryty,

-

sauna,

-

boisko wielofunkcyjne (stadion pi karski, boisko trawiaste do pi ki no nej, boisko do
koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do pla owej pi ki siatkowej oraz korty
tenisowe).
rodek Sportu i Rekracji zajmuje si tak e:

-

organizacj pobytów indywidualnych i grupowych przez ca y rok (wczasy, weekendy,
kolonie, zielone szko y, obozy sportowe),

-

organizacj zawodów a tak e zaj
sportowych, obejmuj cych: pi
czn , koszykówk , siatkówk , badminton oraz sporty walki.

Na terenie gminy dzia a oko o 26 organizacji zajmuj cych si
znajduj si stowarzyszenia, zwi zki oraz ko a.

no

, pi

sportem, w ród nich

W ramach poprawy oferty gminy w zakresie sportu oraz rekreacji w fazie planowania i
realizacji znajduj si nast puj ce projekty:
a)
b)
c)
d)

obiekt wielofunkcyjny „Orlik” w Obornikach skich,
boisko wielofunkcyjne w P gowie,
boisku wielofunkcyjne w Urazie,
budowa nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3.

D.8. KULTURA
Wa
rol w yciu Gminy spe niaj instytucje kulturalne oferuj ce szeroki
i urozmaicony program z udzia em artystów polskich i zagranicznych. Wyró nia si Obornicki
rodek Kultury wraz z Bibliotek im J. Iwaszkiewicza dzia aj cy pod patronatem Rady
Miejskiej w Obornikach
skich.
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Obornicki O rodek Kultury - G ówny o rodek kulturalny gminy, jest samorz dow
instytucj kultury z 40-letni tradycj . Oferuje ró norodny program dzia alno ci kulturalnej
dla mieszka ców Obornik
skich. Priorytetem w tej dzia alno ci jest edukacja kulturalna
dzieci i m odzie y w dziedzinie teatru, plastyki, muzyki, ta ca, ceramiki i fotografii. Recitale
gwiazd, spektakle kabaretowe i teatralne, programy poetycko-muzyczne, wyk ady powszechne,
pokazy multimedialne, imprezy plenerowe, bale karnawa owe i sylwestrowe to przedsi wzi cia
kulturalne przygotowywane przez zespó OOK, które wype niaj bogat ofert O rodka.
W zakres dzia alno ci O rodka wchodz :
spektakle teatralne i koncerty muzyczne
dzia alno

edukacyjna dla dzieci i m odzie y

prowadzenie kó i sekcji zainteresowa : plastycznych, fotograficznych oraz zespo ów
artystycznych , tanecznych, muzycznych, teatralnych i innych (OGNISKO MUZYCZNE
FRAZA, ALLEGRO)
prowadzenie Galerii Plastycznej i Malej Galerii Fotografii
organizacja imprez w rodowiskach wiejskich
organizacja imprez cyklicznych np. Artystyczny wiat Malucha -Prezentacje,
Spotkania z Muzyk i Poezj
Wspieranie przedsi wzi

integruj cych rodowisko lokalne

Wspó praca ze stowarzyszeniami, zwi zkami i placówkami o wiatowymi
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna - g ówna siedziba znajduje si w Obornikach
skich, natomiast filie w Osoli, P gowie, Ra cis awicach. Biblioteka posiada 2,5 tysi ca
sta ych u ytkowników oraz zbiory ksi ek i czasopism, które licz ogó em ponad 44,5 tysi ca
sztuk. Ponadto biblioteka archiwizuje wszystkie wa ne dla spo eczno ci Obornik
skich
dokumenty. Filie biblioteki posiadaj swoje w asne zbiory, ale mo liwe jest tak e wypo yczenie
z biblioteki g ównej i dostarczenie do filii. Biblioteka organizuje:
lekcje biblioteczne dla dzieci
spotkania autorskie z pisarzami
dyskusje o ksi ce
spotkania w bajkotece dla dzieci
Salonik Czterech Muz dzia aj cy pod patronatem Spó dzielni Mieszkaniowej w Trzebnicy
oraz w adz samorz dowych Obornik
skich. Salonik za cel g ówny stawia sobie wychowanie
estetyczne przez sztuk , dostarczaj c odbiorcom prze
artystycznych, wiedzy o sztuce,
proponuje bogaty i urozmaicony program z czterech dziedzin sztuki: muzyki, plastyki, filmu i
teatru (st d nazwa). Wykonawcami s wybitni, uznani arty ci z wielu krajów, jak równie
odzi adepci sztuki, rozpoczynaj cy drog artystyczn . W zakresie muzyki od 1990 r.
organizowane s koncerty muzyki klasycznej pod nazw Wieczory Lisztowskie. Ponadto
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odbywaj si koncerty muzyki kameralnej, recitale instrumentalne i wokalne czy te koncerty
studentów Akademii Muzycznych z wielu miast. Prezentowana jest tak e muzyka operowa i
operetkowa, filmowa, jazzowa, rozrywkowa, muzyka na pograniczu gatunków. Odbywaj si
te liczne wystawy plastyczne: malarstwo, ceramika, rze ba, grafika, rysunek, szk o, haft,
prezentowana jest tak e twórczo ludowa.
Obornickie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury "Kicz-Art" to formacja dzia aj
od 2004
roku. Kicz-Art skupia przede wszystkim m odych ludzi. Pomimo to ma du e do wiadczenie w
organizowaniu oraz u wietnianiu imprez na terenie ca ego kraju. Na przestrzeni lat
stowarzyszenie wielokrotnie wspó pracowa o ze szko ami, domami dziecka, o rodkami
kultury, innymi stowarzyszeniami oraz grupami nieformalnymi.
wietlice i kluby wiejskie. wietlice i kluby znajduj si w wi kszo ci wsi m.in.: Bagno,
Osolin, Wielka Lipa, P gów, Lubnów, Uraz, Kuraszków, Paniowice. W ostatnich latach cze
wietlic zmodernizowano. Docelowo nale y uzna za optymaln sytuacj w której ka da
miejscowo
posiada wietlic (b
inne miejsce spotka mieszka ców). Korzystnym
rozwi zaniem jest czenie wietlic z remizami OSP. Warta uwagi wydaje si adaptacja cz ci
pomieszcze w obiektach poszkolnych na wietlice.
Inne placówki i inicjatywy kulturalne:
-

Mi dzynarodowy Plener Malarski „TANART” – Oborniki

-

Zespó

-

Biblioteka Pedagogiczna – Oborniki

-

Klub Rolnika - Kuraszkowo

-

Chór Stowarzyszenia UTW „Atena”

-

Dzieci cy Zespó Taneczny „Ma y Wroc aw”

-

Kapela M odzie owa „Kefir Band”

-

Kapela Blues Menu

-

Mi dzynarodowy Plener Malarski

-

Kapela Ludowa z Siemianic

skie, ul. Ptasia 17

piewaczy „MALWY” – Kuraszków, ul. Lipowa 64
skie, ul. Kownackiego 4

D.9. BEZPIECZE STWO PUBLICZNE
Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie gminy nie budzi zastrze
kategorie przest pstw i wykrocze w ostatnich latach prezentuje tabela 27.

. Wybrane
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TABELA 27: WYBRANE KATEGORIE PRZEST PSTW I WYKROCZE
2008-2009.

NA TERENIE GMINY W LATACH

Wybrane kategorie

2008

2009

Wska nik dynamiki

Kradzie rzeczy
Kradzie samochodu
Kradzie z
amaniem
Kradzie
rozbójnicza, rozbój,
wymuszenie
rozbójnicze
Udzia w bójce lub
pobiciu
Uszkodzenie cia a
Razem wybrane
kategorie p-stw
Pozosta e p-stwa
kryminalne
Razem p-stwa
kryminalne

37
1

52
3

141 %
300 %

50

39

78 %

2

0

0%

2

1

50 %

1

1

100 %

92

93

101 %

30

43

143,3%

122

136

111,4 %

ród o: Sprawozdanie roczne Komendy Policji za 2009 rok.

Jak wynika z powy szego zestawienia w roku 2009 na terenie podleg ym KP w
Obornikach
skich przest pczo w podstawowych kategoriach przest pstw kryminalnych
utrzyma a si na poziomie zbli onym do roku poprzedniego. W ca ym roku 2009 odnotowano
o jedno przest pstwo wi cej, co oznacza 101 % dynamiki zdarze . Stwierdzono spadek
przest pstw w kategorii kradzie y z w amaniami z 161 % z roku 2008, do 78 % w roku 2009.
Nie odnotowano w roku 2009 adnego przest pstwa w kategorii przest pstw kryminalnych
jakimi s rozbój i kradzie rozbójnicza, za w roku 2008 by y dwa takie przypadki. Dodatkowo
o 50 % spad y przest pstwa udzia u w bójce i pobiciu, na takim samym poziomie utrzyma o si
przest pstwo uszkodzenia cia a (po jednym zdarzeniu w roku 2008 i 2009). Natomiast w roku
2009 odnotowano wzrost przest pstw w kategorii kradzie y rzeczy (141 % poziomu z 2008
roku), chocia nale y nadmieni , e wzrost w tej kategorii jest zwi zany g ównie z kradzie ami
dokonywanymi w poci gach. Cz sto zdarza si , e faktycznie kradzie taka nie nast powa a na
terenie gminy Oborniki
skie, a zostawa a jedynie ujawniana na terenie dworca PKP i co za
tym idzie przest pstwa te statystycznie przypisywane zostawa y jako dokonane na terenie
badanej gminy. Odnotowano wzrost przest pstw w kategorii kradzie pojazdu, w roku 2008
miejsce mia a jedna kradzie , natomiast w roku 2009 dosz o do 3 takich zdarze .
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D.9.1 STAN ZABEZPIECZENIA I OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
1
ORAZ PRZECIWPO AROWEJ
W gminie Oborniki
- OSP Oborniki

skie istniej dwie jednostki OSP w KSRG:

skie.

- OSP Uraz.
W jednostkach tych pe niony jest ca odobowy dy ur kierowców. Pozosta e jednostki nie
czone do systemu zabezpieczaj teren gminy. S to jednostki:
- OSP P gów
- OSP Ro cis awice
- OSP Bagno
- OSP Lubnów
Wszystkie jednostki wyposa one s w specjalne samochody po arnicze. Podstawowe jednostki czyli
(OSP Oborniki
skie, OSP Uraz) posiadaj niezb dny sprz t i wyposa enie, natomiast reszta
wyposa ona jest przynajmniej w podstawowy rodzaj sprz tu.
Mo na wyró ni trzy typy zagro enia po arowego na terenie gminy Oborniki

skie:

1.Zagro enia po arowe obszarów le nych
2.Zagro enia po arowe miasta Oborniki

skie

3.Zagro enia po arowe zak adów lub obiektów
Na terenie gminy wyst puj obszary le ne b
ce pod zarz dem: Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pa stwowych we Wroc awiu, które s w terenie reprezentowane przez Nadle nictwo Oborniki
skie.
Nadle nictwo podzielone jest na dwa obr by :
-obr b Oborniki l. - powierzchnia ca kowita wynosi 7 759 ha - w sk ad którego wchodz
nast puj ce
le nictwa:
Prusice,
Osolin,
Trzebnica,
P gów,
Ro cis awice,
Jary Szkó ka, Chodlewo Szkó ka Jary
- obr b Bagno - powierzchnia ca kowita wynosi 6 363 ha - w sk ad którego wchodz
nast puj ce le nictwa: Cieplice, Zwierzyniec, Lipnica, Kraniec, Radecz
Zaopatrzenie wodne NDL stanowi : stawy miejscowo ci Wilczyn, Trzebnica, rzeka
Odra i Widawa w po udniowej cz ci NDL oraz sie kana ów i rowów melioracyjnych, a tak e
sie hydrantowa w Trzebnicy, Prusicach, Obornikach
skich., Wo owie, Brzegu Dolnym i w
szkó ce Jary.
Ponadto na terenie Nadle nictwa Oborniki
skie s ustalone nast puj ce punkty czerpania
wody: Cieplice, Zwierzyniec, Lipnica, Radecz, Kraniec, Prusice, Osolin, Trzebnica, P gów, Jary.

1

Opracowane na podstawie dokumentu „Ochrona Przeciwpo arowa i Powodziowa na terenie gminy
Oborniki
skie”, sporz dzonego przez Komendanta Gminy Stanis awa Hurkasiewicza.
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Zagro enie po arowe zintensyfikowane jest w obszarach, przez które przebiegaj drogi
gminne, szosy, tory kolejowe oraz tereny atrakcyjne dla grzybiarzy. Bezpo rednie zagro enie
obszarów le nych wyst puje w okresie wczesnowiosennym z chwil zaniku pokrywy nie nej
od ci tych i suchych pozosta ci ro linnych oraz przy torach kolejowych. W ostatnich latach
osobn grup zagro
zacz y stwarza nie u ytkowane pola i ki przyleg e do obszarów
le nych. Powierzchnie te wraz z zalegaj cymi na nich pozosta ciami ro linnymi s w okresie
masowo wypalane bez w ciwego zabezpieczenia.
Ostatnie lata przynios y burzliwy rozwój motoryzacji bez jednoczesnego rozwoju sieci
dróg i ulic oraz przy braku budowy obwodnic. Nasila si zjawisko parkowania du ych ilo ci
samochodów przed budynkami, g ównie na terenach miejskich co jest zagro eniem ze wzgl du
na brak mo liwo ci dojazdu dla pojazdów ratowniczych. Na terenach le nych wiele problemów
stwarzaj dojazdy do po arów nasypów kolejowych (ma a ilo dróg le nych wzd
torów
kolejowych) gdy wi kszo pasów ppo . nie spe nia wymogów do przejazdu po nich pojazdów
po arniczych. Brak jest równie odpowiedniej ilo ci przejazdów przez tory kolejowe.
Obszar chroniony ze wzgl du na swoj specyfik (du e powierzchnie zalesione i pod
uprawami rolniczymi) nie posiada istotnych ogranicze w dojazdach do obiektów. Miejscowy
brak utwardzonej jezdni mo e wp yn na utrudnienia w prowadzeniu akcji ratowniczych, w
niesprzyjaj cych warunkach atmosferycznych, zw aszcza na terenach le nych.
Istotnym utrudnieniem jest okresowe wy czanie odcinków jezdni na czas remontów.
Cz sto niemo liwy jest równie sprawny dojazd sprz tu ratowniczo-ewakuacyjnego ze
wzgl du na parkuj ce przed budynkami w du ej ilo ci pojazdy co przy w skich, osiedlowych
drogach uniemo liwia przejazd pojazdów stra y po arnej.
Ratownictwo wodne i powodziowe
Na terenie chronionym przez jednostki ochrony przeciwpo arowej z gminy Oborniki
skie szczególne zagro enie powodziowe stanowi rzeka Odra wraz ze swoimi dop ywami wa niejsze prawobrze ne dop ywy to Widawa (wraz z aw ) oraz M ynówka i Stró nica.
Zagro enie powodziowe na terenie gminy jest zró nicowane, od niewielkiego po du e.
Jest to uzale nione od zasobów wodnych. Wa y przeciwpowodziowe na Odrze przygotowane
na fal obliczeniow wody oko o 1400 m3/s. W czasie wezbra , powodzi lub
zlodzenia jazy na rzekach winny by po one, a ruch eglugowy wstrzymany (dotyczy rzeki
Odry). Rzeka Odra posiada wa y przeciwpowodziowe prawo i lewostronne. Gminy Oborniki
skie, przez które przep ywa rzeka jest zagro ona powodzi . Szczególne zagro enie ze strony
rzeki Odry wyst puje w miejscowo ciach:
-

Paniowice,

-

Kotowice,

-

Raków,
Uraz

Do Paniowic uchodzi lewobrze ny dop yw Odry, rzeka Bystrzyca, zwi kszaj c jeszcze
ewentualne zagro enie dla nadodrza skich miejscowo ci gminy Oborniki
skie. Zestawienie
miejscowo ci zagro onych przez rzek Odr prezentuje tabela 28.
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TABELA 28: ZESTAWIENIE MIEJSCOWOS I ZAGRO ONYCH PRZEZ RZEK ODR .

MIEJSCOWO
Paniowice
Kotowice
Raków
Uraz

ZABUDOWANIA
gm. Oborniki
93
167
50

MIESZKA CY

INWENTARZ

skie
243
328
64

200
370
80

864

800

360

ród o: opracowanie w asne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych.

Dzia ania ratownicze zwi zane z akcj powodziow mo na podzieli na trzy zasadnicze
etapy:
1.

Dzia ania przed nadej ciem fali powodziowej.

2.

Dzia ania w trakcie fali powodziowej.

3.

Dzia ania po odej ciu fali powodziowej.

W ramach ka dego z etapów okre lone zosta y cele i zadania, które nale y osi gn .

WNIOSKI Z OBSZARU DIAGNOZY
Liczba mieszka ców gminy systematycznie ro nie. Gmina Oborniki
skie w ostatnich
latach odnotowuje dodatnie saldo migracji. Walory przyrodnicze gminy, a przede wszystkim
blisko
aglomeracji wroc awskiej sprawiaj , e ch tnie osiedlaj si tutaj mieszka cy
Wroc awia. Takie zjawisko stanowi istotn szanse dla analizowanego obszaru tym bardziej, e
powstaje tu równie coraz wi cej mieszka . Jednak od kilku lat w gminie mo na zaobserwowa
przewag liczby zgonów nad urodzeniami. Co istotne, ujemny przyrost naturalny odbiega od
analogicznych danych powiatowych czy ogólnopolskich. Sytuacja demograficzna powinna by
stale monitorowana i analizowana, gdy sfera ta ma istotny wp yw na wiele aspektów
dzia alno ci gminy (m.in. zwi zanych z edukacj ).
W gminie dominuj
grup jest ludno w wieku produkcyjnym, stanowi ca oko o 65%
ogó u mieszka ców, co pozytywnie wp ywa na mo liwo ci rozwojowe gminy. W ostatnich
latach w gminie zaobserwowa mo na sta y wzrost liczby pracuj cych. Stopa bezrobocia
utrzymuje si mniej wi cej na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Pozytywn tendencj
jest zmniejszanie si bezrobocia z roku na rok. Wynika to z blisko ci aglomeracji wroc awskiej
i coraz wi kszej przedsi biorczo ci mieszka ców gminy.
Zasoby mieszkaniowe gminy s zró nicowane. Z jednej strony s to g ównie bogate,
ciekawe architektonicznie zasoby pochodz ce g ównie z okresu przedwojennego i cz sto
wymagaj ce kompleksowej rewitalizacji, z drugiej strony na terenie miasta i gminy znajduje si
coraz wi cej budynków zmodernizowanych b
wyremontowanych. Warunki mieszkaniowe
na terenie gminy w ostatnich latach poprawia y si , zwi ksza a si liczba mieszka , zmniejsza a
liczba osób przypadaj cych na jedno mieszkanie oraz zwi ksza o techniczne uzbrojenie
mieszka . Warto podkre li , e w gminie Oborniki
skie warunki mieszkaniowe s lepsze ni
w powiecie czy te w województwie dolno skim.
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Gminie w ostatnich latach podj a dzia ania maj ce dostosowa sie placówek
wiatowych do lokalnych potrzeb. Dokonano wielu remontów, wybudowano równie nowe
sale gimnastyczne. Wzrost liczby ludno ci i zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach
spowodowa , e w ostatnich latach zwi kszona zosta a liczba placówek wiadcz cych tego typu
us ugi. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia atrakcyjno ci gminy jako miejsca do
osiedlania si . Rozwi zanie problemu dost pno ci do przedszkoli stanowi mo e istotny atut
rozwojowy gminy, tym bardziej, e problem ten w sposób szczególny dotyka wszystkich gmin
po onych w pobli u aglomeracji wroc awskiej.
Gmina zapewnia podstawowy zakres us ug opieki zdrowotnej. Rozszerzenie zakresu
wiadczonych us ug sta o si mo liwe dzi ki przej ciu przez gmin od Samorz du
Województwa Dolno skiego przychodni przy ul. Trzebnickiej. Przyczyni o si to do poprawy
dost pno ci zarówno wiadcze rehabilitacyjnych, jak i tych oferowanych przez lekarzy
specjalistów.
Dzia alno ci w zakresie pomocy spo ecznej zajmuje si w gminie Miejsko-Gminny
rodek Pomocy Spo ecznej. Zwraca uwag fakt stosunkowo wysokich wydatków
ponoszonych przez gmin na cele spo eczne. Z punktu widzenia mo liwo ci rozwojowych
warto przeprowadzi analiz efektywno ci rodków wydawanych na pomoc spo eczn , gdy
ich udzia w bud ecie jest zdecydowanie wy szy ni w innych, porównywalnych gminach.
Na terenie gminy istnieje O rodek Sportu i Rekreacji, zapewniaj cy atrakcje sportowe i
turystyczne mieszka com gminy, a tak e turystom. Oferta gminy w zakresie sportu i rekreacji
jest stale poszerzana dzi ki nowym inwestycjom obejmuj cym sale gimnastyczne, boiska
wielofunkcyjne czy te planowanej budowie krytej p ywalni.
Oborniki
skie wyró niaj si w ród innych gmin liczb placówek kulturalnych oraz
bogat ofert organizowanych imprez. Kultura pe ni bardzo wa
rol w yciu mieszka ców i
tworzy bardzo unikalne miejsce do ycia. Warto promowa unikalno gminy i jej wyj tkowy
charakter.
Bezpiecze stwo publiczne oraz stan zabezpiecze i ochrony przeciwpowodziowej oraz
przeciwpo arowej w gminie nie budzi zastrze
. W d ugookresowej perspektywie warto
kontynuowa i poszerza wzajemn wspó prac samorz du oraz innych podmiotów
odpowiedzialnych za poziom bezpiecze stwa publicznego (Sta Po arna, Policja itp.).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
dodatnie saldo migracji (ch tnie osiedlaj si tutaj mieszka cy Wroc awia),
ujemny przyrost naturalny (w przysz
szkó ),

ci problem ten mo e dotkn

lokalnych

w gminie dominuj
grup jest ludno w wieku produkcyjnym, stanowi ca oko o
65% ogó u mieszka ców, co pozytywnie wp ywa na mo liwo ci rozwojowe gminy,
lokalny rynek pracy nie jest wystarczaj cy, cze
miejscowo ciach,

osób poszukuje pracy w pobliskich
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spadaj ca stopa bezrobocia, obecnie utrzymuj ca si na poziomie zbli onym do
redniej z terenu województwa i ca ego kraju,
post puj ca poprawa warunków mieszkaniowych, wzrost liczby mieszka , spadek
liczby osób przypadaj cych na jedno mieszkanie,
rednia wielko
województwie,

mieszkania na terenie gminy wi ksza ni

w powiecie i

zró nicowane zasoby mieszkaniowe, wzrost ilo ci budynków zmodernizowanych
wyremontowanych, ale tak e wysoka degradacja starej zabudowy miasta,
na terenie gminy znajduje si 1 z 3 powiatowych Zespo ów Szkó Zawodowych,
gmina Oborniki
skie zapewnia pe
studiów wy szych ,

edukacj

przygotowuj

do podj cia

post puj ca poprawa dost pno ci i zakresu opieki zdrowotnej, istotnej z punktu
widzenia poprawy jako ci ycia mieszka ców i atrakcyjno ci gminy,
brak o rodka wychowania specjalnego i pomocy spo ecznej dla kobiet w ci y,
wysoki udzia wydatków socjalnych w ogólnych wydatkach gminy,
interesuj ca, stale rozwijana baza i infrastruktura sportowo–rekreacyjna,
bardzo du a liczba placówek kulturalnych, bardzo du a liczba organizowanych
imprez, wystaw, koncertów z udzia em s awnych osób z Polski i zagranicy,
du a liczba organizacji i stowarzysze , których g ównym celem jest zapewnienie
mieszka com wielu ró nych mo liwo ci sp dzania wolnego czasu.
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OBSZAR DIAGNOZY E- FINANSE
E.1 BUD ET GMINY
Rola i znaczenie samorz dów terytorialnych w kreowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju
lokalnego przejawia si g ównie przez ich udzia w gromadzeniu i rozdysponowywaniu
rodków publicznych. Podstawowe dane w tym zakresie prezentuje tabela 29.
TABELA 29: DOCHODY I WYDATKI BUD ETOWE GMINY OBORNIKI
2009.

SKIE W LATACH 2004-

(Dane w z )

2004

2005

2006

2007

2008

2009

DOCHODY OGÓ EM

28 150 268

28 121 038

33 811 234

38 472 111

41 879 864

44 789 742

WYDATKI OGÓ EM

26 685 480

26 032 680

33 010 095

37 090 304

43 647 660

52 490 353

DEFICYT BUD ETOWY

1 464 788

2 088 358

801 139

1 381 808

-1 767 796

-7 700 611

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z GUS, RIO, Urz du Miejskiego.

Bior c pod uwag specyfik dzia alno ci samorz du gminy istotne jest wyodr bnienie w
wyniku bud etowym salda operacyjnego, b
cego efektem porównania dochodów bie cych i
wydatków bie cych. Dochodami bie cymi jednostek samorz du terytorialnego s wszystkie
strumienie pieni ne okre lane jako ich dochody, zgodnie z ustaw o dochodach jednostek
samorz du terytorialnego, z wy czeniem rodków przekazanych im na inwestycje oraz
dochodów z maj tku. Wydatkami bie cymi s wydatki w wy czeniem rodków
przeznaczanych na inwestycje o charakterze rzeczowym i finansowym. W rezultacie analiza
salda operacyjnego jest jednym z elementów oceny zdolno ci finansowania inwestycji
rodkami pozyskanymi w toku bie cej dzia alno ci oraz oceny zdolno ci kredytowej
samorz dów.
TABELA 30: SALDO OPERACYJNE BUD ETÓW GMINY OBORNIKI

Wyszczególnienie
DOCHODY BIE CE
WYDATKI BIE CE
SALDO OPERACYJNE NETTO

SKIE W LATACH 2004-2009.

[w tys. z ]
2004
24 536,3
21 064,5
3 471,8

2005
25 946,4
23 437,9
2 508,5

2006
29 343,0
25 272,9
4 070,1

2007
33 607,1
27 634,9
5 972,2

2008
36 206,1
31 263,7
4 942,4

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z GUS, RIO, Urz du Miejskiego.

Przedstawione w tabeli dane wskazuj , i w ka dym z analizowanych lat gmina Oborniki
skie wypracowywa a nadwy
w zakresie dzia alno ci operacyjnej, co przek ada si na
wzrost mo liwo ci gminy do finansowania dzia alno ci maj tkowej dochodami bie cymi. Tym
samym wzrasta a zdolno kredytowa gminy oraz jej zdolno do realizacji inwestycji.
Od roku 2005 zacz a pojawia si niekorzystna tendencja w postaci coraz wyra niejszej
ró nicy mi dzy dochodami i wydatkami gminy per capita, a redni dla gmin z powiatu.
Ró nicy tej jak dot d nie uda o si zniwelowa , a dobitnie ilustruje to fakt, i w roku 2004
gmina Oborniki
skie charakteryzowa a si najwy szym w ród gmin powiatu trzebnickiego
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wska nikiem dochodów na 1 mieszka ca, podczas gdy w roku 2008 wed ug tego kryterium
zajmowa a ostatnie miejsce w powiecie. Prezentuje to tabela 31.
TABELA 31: SALDO OPERACYJNE BUD ETÓW GMIN POWIATU TRZEBNICKIEGO W LATACH 20042009.

GMINY POWIATU TRZEBNICKIEGO

2004

2005

2006

2007

2008

Oborniki
skie
Prusice

1 592,7
1 445,5

1 578,1
1 663,7

1 895,5
1 885,7

2 130,4
2 195,6

2 296,1
2 651,5

Trzebnica

1 343,2

1 451,3

1 706,8

2 258,2

2 307,8

Wisznia Ma a

1 432,0

2 875,2

2 360,9

2 880,1

2 601,5

Zawonia
migród

1 495,8
1 454,7

1 684,3
1 573,0

1 972,0
1 777,6

2 564,6
2 124,8

2 473,2
2 325,3

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z GUS, RIO, Urz du Miejskiego.

Analizuj c struktur gminnych wydatków bud etowych w kolejnych latach mo na
zauwa , e najwi ksze obci enie bud etów gminy, stanowi realizacja zada w dzia ach:
wiata i wychowanie, pomoc spo eczna, gospodarka komunalna oraz transport i czno .
Wymienione obszary dzia
w ka dym z badanych lat stanowi y ponad 75% wszystkich
wydatków bud etowych. Obserwowana w gminie hierarchia g ównych kierunków
wydatkowania rodków bud etowych nie ró ni si zbytnio od innych gmin powiatu
trzebnickiego czy te gmin województwa dolno skiego. Uwag zwraca mo e jedynie
charakterystyczny fakt spadku udzia u wydatków w dziale o wiata i wychowanie na rzecz
wydatków w dziale transport i czno oraz gospodarka komunalna.

E.2 WYDATKI INWESTYCYJNE
Dokonuj c analizy sytuacji finansowej gminy Obornik
skie nale y zwróci szczególn
uwag na realizowane wydatki inwestycyjne. Ich warto oraz dynamik ilustruje wykres 7.
WYKRES 7: WYDATKI INWESTYCYJNE W GMINIE OBORNIKI

SKIE 2004-2008.

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z RIO, Urz du Miejskiego.
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Przedstawione na wykresie dane pozwalaj zaobserwowa systematyczny wzrost
wydatków inwestycyjnych widoczny w szczególno ci w latach 2006-2008 i to zarówno pod
wzgl dem dynamiki ich warto ci jak i udzia u w strukturze wydatków ogó em. Zw aszcza w
tym drugim aspekcie gmina Oborniki
skie pozytywnie wyró nia si na tle innych gmin
powiatu trzebnickiego oraz gmin województwa dolno skiego.
Gospodarka finansowa gmin w Polsce tradycyjnie prowadzona jest w warunkach
ograniczonego poziomu dost pnych rodków finansowych na realizacj zada w wymiarze
lokalnym. Sytuacja taka zmusza w adze samorz dowe do poszukiwania alternatywnych
mo liwo ci zasilania finansowego prowadzonych dzia . Fakt ten rodzi jednak istotne
konsekwencje, gdy ich wykorzystanie, umo liwiaj c znaczne poszerzenie skali realizowanych
zada w danym roku bud etowym, przyczynia si do powstania zad enia, które poci ga za
sob konieczno ponoszenia kosztów finansowych jego obs ugi. Prezentuje to tabela 32.
TABELA 32: ZAD

ENIE GMINY OBORNIKI

WYSZCZEGÓLNIENIE

2004

SKIE W LATACH 2004-2009.

2005

2006

2007

Zad

enie ogó em [w tys. zl]
6 267,7 5 104,5 5 308,4 6 892,4
Zad enie w relacji do dochodów [w %]
Oborniki
skie
22,3
17,4
15,7
17,9
Gminy powiatu trzebnickiego
27,4
23,8
22,2
22,7
Gminy województwa
24,3
21,4
24,4
21,5
dolno skiego ogó em

2008

2009

6 994,4

6 388,4

16,7
20,1

14,9
18,5

21,4

19,5

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z GUS, RIO, Urz du Miejskiego.

W wietle przytoczonych danych wynika, i problem zad enia nie jest w odniesieniu do
gminy oborniki
skie szczególnie dotkliwy. Warto zad enia nie wykazuje tendencji
wzrostowej, a co wa niejsze w relacji do dochodów bud etowych zaobserwowa mo na
znacz cy spadek. Pod tym wzgl dem gmina Oborniki
skie prezentuje si znacznie lepiej ni
inne gminy powiatu trzebnickiego, wypada równie korzystniej na tle rednich wska ników
zad enia obliczonych dla wszystkich gmin województwa dolno skiego.
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ENIA GMINY W LATACH 2004-2009.

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z GUS, RIO, Urz du Miejskiego.

Dane zaprezentowane na wykresie 8 wskazuj , i do roku 2006 g ównym sk adnikiem
zobowi za gminy Oborniki
skie by y zaci gane kredyty i po yczki. Tradycyjne znaczenie
kredytów w finansowaniu dzia alno ci gminy nie ograniczy o jednak d enia do
wykorzystywania innych zwrotnych instrumentów finansowania. Od roku 2007 wyra nie
zarysowuje si bowiem wzrost zobowi za z tytu u wyemitowanych obligacji komunalnych.
Ich udzia na koniec roku 2009 stanowi prawie 75% sumy zad enia gminy ogó em, co jest
sygna em wyra nej zmiany w zakresie podej cia gminy do kwestii zarz dzania d ugiem
lokalnym.

WNIOSKI Z OBSZARU DIAGNOZY I KLUCZOWE ZAGADNIA
Reasumuj c, analiza potencja u finansowego gminy Oborniki
skie prowadzi do
sformu owania wniosków kluczowych dla dalszych prac nad Strategi Rozwoju Gminy
Oborniki skie na lata 2010-2015 :
Stosunkowo wysoki udzia dochodów w asnych w strukturze bud etu gminy stwarza
korzystne warunki wyj ciowe do swobodnego planowania wydatków zwi zanych z
realizacj strategii rozwoju. Fakty te stwarzaj dogodne perspektywy dla planowania
wszelkich wydatków rozwojowych (inwestycyjnych i finansowych).
Rosn ca dynamika inwestycji w latach 2006-2008, zapewniaj ca gminie wzgl dn
popraw (lub przynajmniej utrzymanie stanu wyj ciowego) infrastruktury technicznej.
Systematyczne zwi kszanie si wydatków na o wiat , gospodark komunaln , opiek
spo eczn oraz transport i czno .
Dodatni wynik operacyjny w ka dym z analizowanych lat.
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Minimalne znaczenie rodków unijnych w finansowaniu zada gminy - istotna bariera
rozwoju.
Rosn cy deficyt bud etowy wynosz cy w 2009 roku 17% dochodów ogó em.
Stabilne zad enie gminy, ni sze w porównaniu do gmin s siedzkich i innych gmin
województwa dolno skiego.
Ogólnie nale y stwierdzi , i oceniany na podstawie danych bud etowych potencja
finansowy gminy Oborniki
skie stwarza spore mo liwo ci wdro enia d ugofalowych
strategicznych zamierze . Dotychczasowy sposób kszta towania gospodarki bud etowej nale y
uzna za stosunkowo ostro ny, co stwarza rezerwy, je li chodzi o mo liwo przyspieszenia
tempa inicjatyw rozwojowych.
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4) ANALIZA SWOT
W ramach analizy strategicznej wykorzystano metod
SWOT, s
do
kompleksowej diagnozy wn trza gminy oraz jej otoczenia. Analiza SWOT gminy Oborniki
skie mia a przede wszystkim za zadanie okre lenie trendów, tendencji i czynników
sprzyjaj cych rozwojowi gminy lub utrudniaj cych jej funkcjonowanie zarówno obecnie, jak i
w przysz ci. Analiz SWOT dla gminy Oborniki
skie przeprowadzono w ramach sesji
warsztatowej w której uczestniczyli przedstawiciele lokalnej spo eczno ci. Uczestnicy
podzieleni na pi zespo ów, na podstawie wype nionych przez siebie ankiet dokonywali
analizy SWOT okre laj c silne i s abe strony gminy Oborniki
skie oraz jej szanse i
zagro enia rozwojowe. W dalszej fazie ka da z grup prezentowa a w asn analiz SWOT, co
stanowi o podstaw do wypracowania zbiorczego zestawienia.
Zgromadzone silne i s abe strony mia y na celu zdefiniowanie obrazu gminy na tle innych
jednostek samorz du terytorialnego. Podstawowym za eniem prowadzonych prac by o
okre lenie wszystkich atutów, nawet tych obecnie nie wykorzystywanych oraz wskazanie tych
abo ci, które mog by istotnymi barierami rozwoju gminy. Z kolei analiza szans i zagro
polega a z jednej strony na mo liwo ci wykorzystania ju istniej cych atutów oraz
analizowania tendencji i zjawisk otoczenia zewn trznego, które mog korzystnie wp yn na
rozwój lokalny, z drugiej za na rozpoznaniu niebezpiecze stwa pog biania si ju
istniej cych s abo ci oraz pojawiania si nowych zagro
w otoczeniu gminy.
Ze wzgl du na przebieg dalszych prac najcenniejsza jest identyfikacja zjawisk, trendów
oraz tendencji, natomiast ich przyporz dkowanie do wn trza, b
otoczenia gminy ma
wtórne znaczenie. Podzia mi dzy wn trzem a otoczeniem mo e mie bowiem p ynny
charakter i s y g ównie porz dkowaniu informacji. Ze wzgl du na walory aplikacyjne autorzy
zrezygnowali z wprowadzania korekt do analizy SWOT i zaakceptowali propozycje
uczestników warsztatów. Rezultaty przeprowadzonych prac warsztatowych zosta y
przedstawione poni ej:
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MOCNE STRONY
1. BLISKO

S

ABE STRONY

1. BRAK KANALIZACJI

WROC AWIA

2. ATRAKCYJNE PO ENIE I WALORY
PRZYRODNICZE, SPECYFICZNY KLIMAT

2. Z E

3. BOGATA

3. ZANIEDBANIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH,

OFERTA

INICJATYW

KULTURALNYCH

4. D A

LICZBA

PRZEDSI BIORSTW

6. PRZEBIEGAJ CE

PRZEZ

KOLEJOWE

WROC AW-

ZAANGA OWANIE

NOWYCH

WARTO

RODKÓW

PRZYRODNICZYCH

WALORÓW GMINY

LUDZI

11. ORGANIZACJA SEGREGACJI MIECI

9. S ABA JAKO

BAZY NOCLEGOWEJ

10. BRAK

UTRZYMANYCH

SZLAKÓW

TURYSTYCZNYCH

ZARZ DZANIA

KRYZYSOWEGO

11. NIEDOSTATECZNY ZAKRES DOST PNYCH US UG
TELEKOMUNIKACYJNYCH

STOWARZYSZE

I

ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH
ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO
WSPIERANIE

SPO ECZNYCH

OBSZARÓW

6. BRAK CHODNIKÓW I CIE EK ROWEROWYCH

8. NIEWYKORZYSTANIE

9. WYRAZISTA ELITA INTELEKTUALNA

15. AKTYWNE

I

POZYSKIWANYCH Z UE

8. BAZA O WIATOWA

14. PLAN

JAK

WIEJSKICH

7. NIEWIELKA

12. INFRASTRUKTURA

Z

5. Z Y STAN DRÓG

GMIN

7. D A LICZBA ZABYTKÓW

13. AKTYWNO

KOMUNIKACYJNE

MIESZKANCÓW GMINY W SPRAWY LOKALNE,

POZNA

10. YCZLIWO

MIASTA

4. NIEWIELKIE

5. BRAK UCI LIWEGO PRZEMYS U
CZENIE

CZENIE

WROC AWIEM

CENTRUM

PRYWATNYCH

PO

PO

INICJATYW

12. NIEROZWI ZANY PROBLEM WYWOZU MIECI I
SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

13. BRAK GAZYFIKACJI
14. ZANIECZYSZCZENIE SPOWODOWANE TZW NISK
EMISJ

15. NIEDOSTATECZNA BAZA S
16. BRAK

OBIEKTÓW

BY ZDROWIA
REKREACYJNYCH

I

ROZRYWKOWYCH (BASEN, KINO)
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SZANSE
1. ROSN CA

ILO

ZAGRO
TERENÓW

BUDOWLANYCH

2. STA Y

1. M

LIWO

SYPIALNI

DOP YW

NOWYCH

MIESZKA CÓW

ENIA

PRZEKSZTA CENIA

SI

W

WROC AWIA

2. KONKURENCJA

ZE

STRONY

SZYBKO

ROZWIJAJ CYCH SI GMIN S SIEDNICH

3. WSPÓ PRACA W RAMACH WARR I
ARAW

3. OPÓ NIENIA

4. ZAGOSPODAROWANIE ODRY (PORT W
URAZIE)

4. BRAK RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ

5. WZROST

5. POSZERZANIE SI LUKI INFRASTRUKTURALNEJ

ZAINTERESOWANIA

TURYSTYK AKTYWN

W

REALIZACJI

INWESTYCJI

INFRASTRUKTURALNYCH

INFRASTRUKTURY

ZWI ZANE Z SZYBKIM ROZWOJEM OSADNICTWA

6. AKTYWIZACJA NOWYCH MIESZKA CÓW
GMINY

6. ZAGRO ENIE POWODZIOWE
7. RYZYKO POGORSZENIA SI STANU RODOWISKA

7. DOST P DO RODKÓW UE

NATURALNEGO W GMINIE

8. POPRAWA KOMUNIKACJI

8. BRAK ZOBOWI ZUJ CEGO PLANU ROZWOJU

9. BUDOWA CIE EK ROWEROWYCH NA
TRASIE WROC AW-OBORNIKI
SKIETRZEBNICA

9. EKSPANSJA AGLOMERACJI WROC AWSKIEJ

10. PLAN BUDOWY OBWODNICY WOKÓ
OBORNIK
SKICH
11. MODERNIZACJA

OBIEKTÓW

KULTUROWYCH I SPORTOWYCH

12. REAKTYWOWANIE

TRADYCJI

UZDROWISK

13. WYKREOWANIE WIZERUNKU OBORNIK
SKICH JAKO MIEJSCA DO YCIA

14. ROZWÓJ

EKOLOGICZNYCH

GA

ZI

GOSPODARKI

Na podstawie wskaza uczestników warsztatu oraz dyskusji w ramach powy szego
zestawienia wyodr bnione zosta y kluczowe silne i s abe strony (analiza wewn trzna) oraz
najistotniejsze szanse i zagro enia wynikaj ce ze zmian zachodz cych w otoczeniu (analiza
zewn trzna).
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5 ) W I Z J A ROZWOJU G M I N Y
Jednym z najwa niejszych zada strategii jednostek samorz du terytorialnego jest
stworzenie trwa ych, stabilnych „filarów” rozwoju. Powinny one powstawa w oparciu o wizj i
cele strategiczne. Spe niaj one wa ne funkcje rozwojowe:
integruj lokaln spo eczno ,
motywuj i stanowi inspiracj do osi gni cia zamierze ,
ukierunkowuj wysi ki i podejmowane dzia ania,
dzi ki okre leniu wyznawanych warto ci, trwa ych zasad post powania
stabilizuj funkcjonowanie danej jednostki terytorialnej.
Wizja oraz cele strategiczne powinny stanowi odzwierciedlenie preferencji
mieszka ców i wskazywa najwa niejsze czynniki stymuluj ce rozwój. Nie ulega w tpliwo ci,
e wa nym elementem s
cym tworzeniu fundamentów i podwalin rozwoju jest wizja. Nie
powinna by ona przypadkowym czy te czysto abstrakcyjnym zapisem, lecz raczej
refleksyjnym spojrzeniem w przysz
, mimo, i nie da si jej do ko ca przewidzie .
Wyobra enie zawarte w wizji powinno by rozpatrywane jako syntetyczna koncepcja rozwoju.
Stanowi ona najbardziej zwi y opis stanu przysz ego, porz dkuje d enia i pragnienia w adz
oraz mieszka ców uwzgl dniaj c uznawane przez nich warto ci.
Wizja, b
ca swoist „,my
przewodni ” rozwoju odpowiada musi specyfice danej
jednostki terytorialnej. W przypadku Obornik
skich sformu owaniu wizji rozwoju gminy
y warsztaty strategiczne. W ramach warsztatów zaprezentowane zosta y wizje rozwoju
okolicznych gmin (m.in. Wisznia Ma a, Zawonia, Trzebnica, migród, Brzeg Dolny) a tak e
gmin b
cych najcz stszym miejscem osiedlania si wroc awian (D ugo ka, K ty
Wroc awskie). Przedstawiona zosta a równie wizja gminy Oborniki
skie uj ta w
poprzedniej strategii rozwoju 2000-2008. Na tej podstawie oraz w oparciu o analiz SWOT i
wnioski z diagnozy spo eczn0-gospodarczej uczestnicy warsztatów rozpocz li poszukiwania
wyrazistego, PONADCZASOWEGO PRZES ANIA, stanowi cego wyró nik w otoczeniu i
element LOKALNEJ DUMY.
ród atutów rozwojowych i wyró ników gminy wskazano:
LASY, ZIELE , OBORNICKI SPOKÓJ
EKOLOGIA
BRAK UCI

LIWEGO PRZEMYS U

BOGATA I UNIKALNA OFERTA KULTURALNA
DU E MO LIWO CI AKTYWNEGO SP DZANIA CZASU
WYJ TKOWO NIETYPOWY UK AD ARCHITEKTONICZNY
ZW ASZCZA MIASTA OBORNIKI
SKIE

GMINY,

A

TRADYCJA UZDROWISKOWA
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CZENIE TRADYCJI Z NOWOCZESNO CI
Po d ugich i niezwykle burzliwych obradach jako NAJWA NIEJSZE atuty rozwojowe
gminy OBORNIKI
SKIE akcentuj ce jej odr bno , pragnienia i oczekiwania wskazane
zosta y:

LASY, ZIELE , OBORNICKI SPOKÓJ -MIASTO W
ZIELENI, MIASTO OGRÓD/PARKÓW
POTENCJA MIESZKA CÓW ( INTELEKTUALNY,
ARTYSTYCZNY)
BOGATA I UNIKALNA OFERTA KULTURALNA
KOMUNKACJA/ BLISKO

Z WROC AWIEM

TRADYCJA UZDROWISKOWA, MIKROKLIMAT
Na tej podstawie sformu owana zosta a ostateczna wizja rozwoju Obornik

skich.

Tak sformu owana wizja stanowi STA E WYZWANIE motywuj ce do konsekwentnego
dzia ania, akcentuj ce odr bno , pragnienia i oczekiwania gminy. To komunikat, jednocz ce
w dzia aniu przes anie, oddaj ce CHARAKTER i DUCHA gminy, jej aspiracje oraz d enia.
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6 ) WYBÓR CELÓW STRATEGICZNYCH
W oparciu o przeprowadzon diagnoz uwarunkowa rozwoju, prace warsztatowe i
pomys y rozwojowe sformu owane zosta y 3 cele strategiczne stanowi ce konkretyzacje wizji:

Stworzenie warunków umo liwiaj cych ROZWÓJ TURYSTYKI (dla
bywaj cych w obornickiej przestrzeni).
Podniesienie JAKO CI
mieszka ców).

YCIA MIESZKA CÓW (dla obecnych

POPRAWA
ATRAKCYJNO CI
mieszka ców).

GMINY

(dla

potencjalnych

Pierwszym celem strategicznym jest stworzenie warunków umo liwiaj cych rozwój
turystyki. Jest on adresowany do przebywaj cych w obornickiej przestrzeni. Turystyka
niezmiennie stanowi czynnik kszta tuj cy szereg przemian dokonuj cych si w przestrzeni
lokalnej w wymiarze gospodarczym jak i spo ecznym. Nale y jednak podkre li , i w samym
charakterze procesów turystycznych wy aniaj si tendencje maj ce istotny wp yw dla rozwoju
gminy Oborniki
skie, takie jak:
Odchodzenie od turystyki masowej na rzecz turystyki indywidualnej o specyficznych
potrzebach,
Sp dzanie wolnego czasu na rozwijaniu pasji, prze ywaniu przygód i indywidualnych
wra
przy jednoczesnym poczuciu bezpiecze stwa
Wzrost zainteresowania „zielon ” turystyk , co znajduje odzwierciedlenie w turystyce
wiejskiej i le nej organizowanej naturalnych warunkach przyrodniczych.
Wzrost zapotrzebowania na turystyk weekendow
Wzrost popularno ci bazy pobytowej o rozbudowanych funkcjach (o rodki rekreacyjno
- wypoczynkowe, sportowe, turystyki zdrowotnej)
Atrakcje naturalne wzmacniane przez atrakcje specjalne (sportowe, rekreacyjne,
wypoczynkowe) stanowi niezwykle dochodowy rodzaj przemys u turystycznorozrywkowego.
Walory gminy Oborniki
skie powoduj , e wpisuje si ona w podane tendencje co
stanowi szans rozwoju funkcji turystycznych. Tereny bogato wyposa one przez natur
stanowi znakomit podstaw do stworzenia oferty turystycznej sk adaj cej si z szerokiej
palety produktów.
Drugim celem strategicznym jest podniesienie jako ci
ycia mieszka ców.
Podnoszenie standardu ycia w Gminie Oborniki
skie jest kategori znaczeniowo bardzo
pojemn i odbywa si mo e poprzez realizacj szeregu ró norodnych dzia . Nawi zuj c do
interpretacji przedstawionej w Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 przez podniesienie
jako ci ycia rozumie nale y istotn popraw stanu i wzrost poczucia bezpiecze stwa w ród
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obywateli, mo liwo korzystania z funkcjonalnej i atwo dost pnej infrastruktury technicznej i
spo ecznej, ycie w czystym, zdrowym i sprzyjaj cym rodowisku przyrodniczym, uczestnictwo
w kulturze i turystyce, przynale no
do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej,
umo liwiaj cej lepsz harmonizacj ycia rodzinnego i zawodowego oraz aktywno w ramach
spo ecze stwa obywatelskiego. Realizacja podanego celu adresowana jest przede wszystkim do
obecnych mieszka ców s
c systematycznemu podnoszenia standardu ycia w gminie.
Trzecim celem strategicznym jest podniesienie atrakcyjno ci gminy jako miejsca do
ycia. Jego adresatem s g ównie nowi, potencjalni mieszka cy gminy. W ród wielu czynników
wp ywaj cych na poziom ycia mieszka ców szczególnie istotne s zmiany powsta e na
przestrzeni ostatnich lat w wyniku migracji ludno ci z Wroc awia na teren wiejski. Gmina sw
atrakcyjno ci i unikalnym charakterem przyci ga ka dego roku nowych mieszka ców.
Bezpo redni konsekwencj dodatniego salda migracji jest wzrost dochodów bud etowych
gminy, których istotnym ród em s udzia y w podatku PIT, co stwarza szans na podniesienie
jako ci ycia wszystkich mieszka ców. W zwi zku z tym poprawa atrakcyjno ci gminy ma
przede wszystkim s
stworzeniu warunków u atwiaj cych podejmowanie decyzji o
osiedlaniu si w gminie.
Celom strategicznym przyporz dkowane zosta y priorytety okre laj ce g ówne kierunki
rozwoju s
ce realizacji d ugofalowych zamierze . Zosta y one skonkretyzowane w postaci
dzia
- przedsi wzi
gospodarczych, spo ecznych, przestrzennych, ekologicznych
zmierzaj cych do urzeczywistnienia wizji rozwoju gminy. Ilustruje to poni szy rysunek 8.
RYSUNEK 8: HIERARCHICZNY UK AD CELÓW GMINY OBORNIKI

SKIE.

63 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Gminy Oborniki

skie na lata 2010-2015

7. PRIORYTETY I DZIA ANIA
I CEL STRATEGICZNY
ROZWÓJ TURYSTYKI
PRIORYTET 1
Zagospodarowanie atrakcyjnych miejsc turystycznych
Celem priorytetu jest rozwój infrastruktury zwi zanej z aktywn turystyk . Dzi ki temu
mo liwe b dzie przyci gni cie wi kszej liczby turystów spoza gminy, którzy pragn czynnie
wypoczywa . Podstawowym warunkiem realizacji tych za
jest wykreowanie spójnego
produktu turystycznego opartego na nast puj cych dzia aniach
Dzia anie 1.1
Zagospodarowanie górki Grzybek
Zielone wzgórze parku krajobrazowego Grzybek jest jednym z najbardziej malowniczych
miejsc w gminie stanowi cym dla mieszka ców i turystów znakomit opraw do sp dzania
wolnego czasu. Uatrakcyjnienie tego terenu stanowi zatem wa ny czynnik pobudzaj cy rozwój
funkcji turystycznych gminy Oborniki
skie. Dzia ania w tym kierunku powinny s
przekszta ceniu górki Grzybek w centrum rekreacyjne stanowi ce sta e miejsce towarzyskich
spotka . Pierwszym krokiem w tym kierunku winno by uwzgl dnienie projektowanych
dzia
w Lokalnym Planie Rewitalizacji wraz z opracowaniem szczegó owego planu
zagospodarowania omawianej przestrzeni. W ród konkretnych dzia , które maj s
zagospodarowaniu Górki Grzybek nale y wskaza :
nowe nasadzenia drzew i terenów zielonych,
rozwój ma ej gastronomii,
budowa punktów widokowych.
Dzia anie 1.2
Zagospodarowanie góry Gnie dziec w Kuraszkowie – stworzenie o rodka sportów
lotniczych
umo liwienie dojazdu, stworzenie miejsc parkingowych,
rozwój infrastruktury wypoczynkowej - wiata, awki, zadaszenia oraz inne elementy
niezb dne do uprawiania sportów lotniczych,
stworzenie miejsc s
cych organizacji imprez plenerowych.
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Dzia anie 1.3
Zagospodarowanie góry Kowalskiej
stworzenie miejsc spacerowych i widokowych z mo liwo ci uprawiania narciarstwa w
zimie.

PRIORYTET 2
Rozwój turystyki wodnej
Przep ywaj ce przez gmin Oborniki
skie rzeki Odra i Widawa stwarzaj warunki do
rozwoju turystyki wodnej. Uzasadniona w zwi zku z tym wydaje si
potrzeba
zagospodarowania terenów przyleg ych do rzek i nadanie im charakteru funkcji turystycznych.
ród proponowanych w tym zakresie dzia
nale y wymieni :
Dzia anie 2.1
Kontynuacja rozbudowy mariny „Port Uraz”
Dzia anie 2.2
Budowa przystani kajakowej w Rakowie
Dzia anie 2.3
Budowa mostu przy uj ciu Widawy
Dzia anie 2.4
Wykorzystanie wyrobisk po kopalni piasku w Paniowicach do rekreacji wodnej
Dzia anie 2.5
Organizowanie zawodów sportach wodnych
Dzia anie 2.6
Reaktywacja i systematyczna rozbudowa ma ej retencji wodnej
Wspóln cech podanych zada jest wysoki nak ad finansowy niezb dny do ich
realizacji. Charakter wskazanych zda sugeruje ponadto potrzeb poszukiwania podmiotów
prywatnych zainteresowanych podj ciem dzia
w wymiarze komercyjnym.
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PRIORYTET 3
Wzbogacenie oferty w zakresie infrastruktury rekreacyjnej
Dzia anie 3.1
Zagospodarowanie szlaków pieszo-rowerowych
Turystyczne szlaki piesze i trasy rowerowe stanowi coraz cz ciej nieodzowny element
produktu turystycznego. Z punktu widzenia mo liwo ci realizacji celu strategicznego istotne
jest, aby projektowane szlaki stanowi y cznik pomi dzy atrakcjami turystycznymi gminy
spe niaj c w tym zakresie zarówno funkcj rekreacyjn , jak i komunikacyjn . W ramach
wskazanego zadania proponuje si nast puj ce dzia ania:
reorganizacja sieci istniej cych szlaków pod k tem stworzenia spójnego produktu
turystycznego (a w przysz ci wytyczenie nowych szklaków),
utworzenie wypo yczalni rowerów,
stworzenie przy trasach zaplecza biwakowo-gastronomicznego,
organizowanie imprez sportowych wykorzystuj cych istniej ce trasy,
nawi zanie wspó pracy z miastem Wroc aw i innymi gminami w ramach ARAWu, w
zakresie przep ywu informacji o imprezach i szlakach rowerowych dost pnych dla
mieszka ców aglomeracji wroc awskiej.
Stopie wykorzystania projektowanych szlaków zale
b dzie w decyduj cej mierze od
skutecznego przekazania potencjalnym u ytkownikom kompleksowej informacji o
mo liwo ciach dojazdu do poszczególnych miejsc. Kluczowa w tym zakresie b dzie wspó praca
z ARAW-em i utworzenie kana u przep ywu informacji turystyczno-imprezowej w ramach ca ej
aglomeracji wroc awskiej. Dodatkowo popularyzacja sieci tras pieszo-rowerowych w gminie
powinna obj
wydanie folderu zawieraj cego schematyczny plan z naniesionymi na
istniej cymi i planowanymi w najbli szym czasie trasami pieszymi i rowerowymi wraz z
parkingami dla rowerów.
Dzia anie 3.2
Stworzenie szlaków turystyki konnej z zapleczem gastronomicznym
Zielone tereny gminy Oborniki
skie w powi zaniu z istniej cymi stadninami konnymi
zarz dzanymi przez osoby prywatne umo liwiaj
stworzenia spójnego produktu
turystycznego. Warunkiem podstawowym realizacji zadania jest wypracowanie porozumienia
pomi dzy w cicielami stadnin konnych, bazy noclegowej i gastronomicznej umo liwiaj cego
podzia zada zwi zanych z zagospodarowaniem wytyczonych szlaków.
Dzia anie 3.3
Podniesienie standardu istniej cej bazy noclegowej
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W ostatnich latach w wymiarze globalnym zauwa alny jest wzrost popularno ci bazy
pobytowej o wysokiej jako ci i rozbudowanych funkcjach obejmuj cych o rodki rekreacyjne,
sportowe, turystyki zdrowotnej, oferuj cych ró norodne atrakcje i rozbudowany program
wypoczynku. Punktem wyj cia dla realizacji tego typu dzia
jest podj cie cis ej wspó pracy z
podmiotami funkcjonuj cymi w bran y hotelarskiej.
Dzia anie 3.4
Zagospodarowanie obszarów le nych w kolejne miejsca rekreacyjne
Rozleg e obszary le ne w gminie Oborniki
skie stanowi znakomit baz do rozwoju
funkcji turystycznych. Z uwagi na charakter zadania kluczow kwesti jest wypracowanie
porozumienia z Nadle nictwem Oborniki
skie w zakresie przeznaczenia terenów pod
dzia alno rekreacyjn . Punktem wyj cia w realizacji zadania jest skoncentrowanie si na
istniej cej infrastrukturze i po czenie jej w spójny system obejmuj cy sie
cie ek
spacerowych. Proponowane dzia ania rozpocz
nale y od 2-3 pilota owych projektów
(obejmuj cych stworzenie sta ych miejsc rekreacyjnych z mo liwo ci
zabudowy
infrastruktury), w razie ich powodzenia nale y podj
dalsze dzia ania zmierzaj ce do
rozszerzenia oferty miejsc rekreacyjnych.
Dzia anie 3.5
Reaktywacja szlaku cysterskiego w miejscowo ci Bagno (na trasie Rawicz – Lubi

)

Nawi zanie do korzeni historycznych.
Restauracja budowli.
Stworzenie zach t dla podmiotów prywatnych.
Wspó praca z o ciennymi gminami.
Powi zanie z innymi atrakcjami: przejazd bryczk , dyli ansem.
Dzia anie 3.6
Nasadzenia drzew od strony wjazdu z Wroc awia – zamkni cie obornickiego kr gu
zieleni w celu stworzenia zielonej wyspy
Dzia anie 3.7
Stworzenie parku weekendowych domków letniskowo-rekreacyjnych po czonych z
placem zabaw dla mam z dzie mi

PRIORYTET 4
Stworzenie warunków na rzecz rozwoju turystyki zdrowotnej
Turystyk zdrowotn w najprostszy sposób mo na scharakteryzowa jako wiadome i
dobrowolne udanie si w czasie wolnym od pracy na pewien okres poza miejsce zamieszkania
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w celu regeneracji organizmu. W ostatnich latach obserwuje si znaczny wzrost
zainteresowania t form turystyki, przejawiaj
si zwi kszeniem zapotrzebowania na pobyt
w uzdrowiskach lub innych miejscach gwarantuj cych szybki i skuteczny relaks tj.: hotele spa,
rodki odnowy biologicznej, wellness itp. Powy sze cele mog by osi gane w ramach
turystyki uzdrowiskowej, rekreacyjnej czy te weekendowej.
Unikalne walory przyrodnicze w powi zaniu z tradycjami uzdrowiskowo-sanatoryjnymi
gminy Oborniki
skie stanowi odpowiedni podstaw dla rozwijania oferty w zakresie
turystyki zdrowotnej. W ród dzia
s
cych realizacji podanego priorytetu nale y wskaza :
Dzia anie 4.1 Stworzenie zach t do inwestowania w obiekty le ne, rehabilitacyjne i
posanatoryjne
Dzia anie 4.2 Opracowanie koncepcji parków miejskich

PRIORYTET 5
Stworzenie spójnego produktu turystycznego
Z uwagi na to, i realizacja celu strategicznego jakim jest rozwój turystyki obejmuje wiele
ró nych priorytetów i dzia , tote dla osi gni cia sukcesu niezb dne staje si
usystematyzowanie realizowanych w tym zakresie inicjatyw pod k tem stworzenia spójnej
oferty turystycznej. W rezultacie oprócz kreowania nowych produktów oraz podnoszenia
konkurencyjno ci i jako ci ju istniej cych, konieczne staje si podj cie dzia
polegaj cych
na wdra aniu i upowszechnianiu nowoczesnych rozwi za w zakresie marketingu produktu
turystycznego. Powinny one opiera si na nast puj cych dzia aniach:
Dzia anie 5.1 Stworzenie strategii produktu turystycznego
Dzia anie 5.2 Stworzenie systemu identyfikacji wizualnej
Dzia anie 5.3 Opracowanie systemu komunikacji produktu turystycznego

II CEL STRATEGICZNY
PODNIESIENIE JAKO CI

YCIA MIESZKA CÓW

PRIORYTET 1
Poprawa infrastruktury transportowej
Rozwój gminy Oborniki
skie w du ej mierze zwi zany jest z szans , jaka stwarza
blisko aglomeracji wroc awskiej. Bezpo rednio s siedztwo powoduje, ze gmina Oborniki
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skie staje si atrakcyjnym miejscem zamieszkania dla osób pracuj cych tam na co dzie . Z
tego wzgl du poprawa infrastruktury transportowej zwi kszaj ca skal
powi za
funkcjonalnych pomi dzy Wroc awiem a gmin Oborniki
skie stanowi jedno z
najwa niejszych wyzwa rozwojowych wymagaj cych jak najszybszej realizacji. Dodatkowo
wzrost liczby mieszka ców oraz coraz wi ksze nat enie ruchu wynikaj ce z powi za gminy
Oborniki
skie z miejscowo ciami o ciennym rodzi potrzeb rozwoju sieci komunikacyjnej
wewn trz gminy, która poprawi aby bezpiecze stwo podró uj cych oraz pieszych. W ród
koniecznych do podj cia dzia
w tym zakresie zada nale y wymieni :
Dzia anie 1.1
Budowa drugiej drogi do Wroc awia.
Mo liwo realizacji wskazanego zadania uzale niona jest w decyduj cej mierze od dzia
podejmowanych na szczeblu Samorz du Województwa Dolno skiego a w szczególno ci
Dolno skiej S by Dróg i Kolei, do której kompetencji nale y opracowywanie projektów
planów rozwoju sieci drogowej i infrastruktury kolejowej na terenie województwa. Nawi zanie
wspó pracy z wymienionymi partnerami stanowi zatem podstawowy warunek realizacji
zadania. Aktywno gminy mo e koncentrowa si na blokowaniu dzia ek ANR znajduj cych
si na planowanej trasie, co w przysz ci usprawni przebieg budowy drogi.
Dzia anie 1.2
Rozwój szybkiej komunikacji kolejowej i autobusowej.
Realizacja tego zadania wymaga nawi zania bli szej wspó pracy z przewo nikami
funkcjonuj cymi na terenie gminy pod katem stwarzania zach t finansowych dla wspierania
inicjatyw u atwiaj cych dost p mieszka com do rodków komunikacyjnych. Warto wróci do
tradycji Zielonej Linii Autobusowej kursuj cej mi dzy Wroc awiem a turystycznymi gminami
aglomeracji.
Dzia anie 1.3
Budowa obwodnicy wokó miasta Oborniki

skie

Dzia anie 1.4
Rozbudowa sieci parkingów w centrum miasta (budowa nowych parkingów wraz z
pi trowym parkingiem w okolicy dworca PKP)
Dzia anie 1.5
Mikrobus do komunikacji wewn trz gminy
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PRIORYTET 2
Poprawa infrastruktury wodoci gowo-kanalizacyjnej
Dzia anie 2.1
Rozwój infrastruktury wodoci gowo-kanalizacyjnej
Obecny stan oraz zasi g sieci wodoci gowo-kanalizacyjnej zgodnie z wnioskami
przedstawionymi w diagnozie nale y uzna za niewystarczaj cy w stosunku do potrzeb
lokalnej spo eczno ci. W zwi zku z tym wskazane zadanie ma na celu uporz dkowanie
gospodarki wodno- ciekowej oraz rozbudow infrastruktury wodoci gowo-kanalizacyjnej.
Punktem wyj cia w tym zakresie jest przygotowanie projektów i zapewnienie mo liwo ci ich
finansowania. Gmina Obornik
skie obecnie jest w trakcie realizacji dzia
ze rodków
asnych i w oparciu o zewn trzne ród a finansowania. Ich kontynuacja oraz rozszerzenie
skali projektowanych w tym zakresie zada uzale nione jest od udzia u rodków unijnych w
finansowaniu poszczególnych projektów. To sprawia, i poprawa dost pno ci, jak i jako ci sieci
kanalizacyjnej jest w decyduj cej mierze uzale niona od mo liwo ci pozyskania rodków z
funduszy unijnych.

PRIORYTET 3
Poprawa infrastruktury sportowej
Dzia anie 3.1
Budowa krytej p ywalni
Wskazane zadanie ukierunkowane jest na podniesienie atrakcyjno ci sp dzania wolnego
czasu w gminie. Celem bezpo rednim zadania jest stworzenie odpowiednich warunków dla
rozwoju aktywnych form rekreacji i wypoczynku. Ze wzgl du na wysok kapita och onno
projektu istotne jest zapewnienie mo liwo ci finansowania budowy oraz pe ne zabezpieczenie
rodków na bie ce utrzymanie p ywalni i uwzgl dnienie konsekwencji tego faktu w
prognozach finansowych na kolejne lata.
Dzia anie 3.2
Modernizacja istniej cych obiektów sportowych
Modernizacja obiektów sportowych stanowi jeden z warunków podniesienia jako ci ycia
mieszka ców. Cho jest to zadanie w asne gminy, to dla jego realizacji mo liwe jest
uzupe nienie stara gminy o pozyskanie sponsorów i zainteresowanych podmiotów
prywatnych.
Zadanie 3.3
Zmiana zagospodarowania terenu WEMBLEY z przeznaczeniem na imprezy plenerowe
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Zadanie to ma na celu sta e zagospodarowanie terenu WEMBLEY na imprezy plenerowe, takie
jak wi to gminy czy te inne imprezy masowe. Mo e on przej funkcj centrum imprez,
festynów czy innego rodzaju masowych spotka . Realizacja zadania wymaga stworzenia sta ej
sceny oraz uporz dkowania terenu i wyposa enia go w niezb dn infrastruktur techniczn .

PRIORYTET 4
Poprawa infrastruktury kulturalnej
Dzia anie 4.1
Modernizacja obiektów kulturalnych
Dzia anie 4.2
Kompleksowa modernizacja OOK
cznie z adaptacj piwnic na galerie, klub
odzie owy, a tak e pracownie specjalistyczne do edukacji kulturalnej
Dzia anie 4.3
Stworzenie biblioteki multimedialnej (budowa nowego budynku lub adaptacja
pomieszcze na terenie wyremontowanego dworca PKP)
Dzia anie 4.4
Salonik 4 Muz – przej cie przez gmin , kontynuowanie i szersze propagowanie jego
unikalnej oferty

PRIORYTET 5
Integracja spo eczna
Dzia anie 5.1
Stworzenie centrum m odzie y z animacj czasu wolnego
Obecna oferta gminy Oborniki
skie dla m odzie y jest niewystarczaj ca. Dlatego te
centrum m odzie y stanowi powinno dodatkow , atrakcyjn ofert sp dzania wolnego czasu.
Dzi ki temu stworzona zosta aby instytucja zarówno wspieraj ca dzia alno OOK, jak i
tworz ca nowe mo liwo ci. Udost pnienie centrum m odzie y stowarzyszeniom licznie
dzia aj cym na terenie gminy sprzyja powinno rozwijaniu zainteresowa mieszka ców,
stworzeniu klubu dyskusyjnego (literackiego, filmowego) czy grup teatralnych b
artystycznych (breakdance). Na ten cel wykorzysta mo na budynek po kinie Astra przy ul.
Dworcowej.
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Dzia anie 5.2
Stworzenie centrum
instytucjonalno ci

edukacji

dla

doros ych

(Uniwersytet

3W)-

wzmocnienie

Wraz ze zmianami demograficznymi systematycznie ro nie liczba osób w wieku
poprodukcyjnym i starszych. Wymaga to zmian w zakresie aktywno ci gminy i podj cia
dzia
adaptacyjnych, aby dostosowa si do nowych warunków otoczenia. Warto zatem
odpowiednio wcze niej zadba o wzbogacenie oferty edukacyjnej dla doros ych. Mo na tego
dokona opieraj c si na istniej cym i dzia aj cym od kilku lat Uniwersytecie III Wieku,
odpowiednio rozszerzaj c jego ofert , o kursy czy te szkolenia i warsztaty adekwatne do
oczekiwa grupy docelowej. Warto zadba o spójny charakter oferty adresowanej do starszej i
ci gle powi kszaj cej si cz ci spo ecze stwa Obornik
skich. Realizacja tego zadania
wymaga równie wzmocnienia instytucjonalno ci U3W.
Dzia anie 5.3
Aktywizuj ca pomoc spo eczna (asystent rodzinny, spó dzielnie socjalne, wolentariat) –
zmiana charakteru dzia
Pomoc spo eczna to jedno z zada gminy. Mo e ona jednak by wiadczona w ró nej formie i
przybiera ró ny charakter. Warto pami ta , e zdecydowanie lepsze efekty ni bierne
wspomaganie daje zapobieganie i przede wszystkim aktywizowanie mieszka ców, tak aby
otrzymali od ycia now szans na normalne funkcjonowanie w spo ecze stwie. W tym celu
nale y wspiera ich motywacje, koordynowa dzia ania profilaktyczne, aktywizowa
mieszka ców w ramach wolontariatu. Pomaga w tym mo e funkcja asystenta rodzinnego
wspieraj cego aktywizacj jego podopiecznych. Mo na równie wykorzysta s uchaczy
Uniwersytetu III Wieku.
Dzia anie 5.4
Poszerzenie zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej i poprawa jej dost pno ci

III CEL STRATEGICZNY
POPRAWA ATRA KCYJNO CI GMINY
PRIORTET 1
Rewitalizacja miasta
Dzia anie 1.1
Rewitalizacja miasta i reprezentacyjnych miejsc
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Gmina Oborniki
skie ma wyj tkowy charakter i tworzy niepowtarzalny uk ad
przestrzenny. Niemniej jednak istnieje du y, niezagospodarowany potencja , który mo na
wykorzysta . Wiele budynków mo e odzyska dawny blask dzi ki przeprowadzeniu
rewitalizacji miasta. Wybór obszarów i miejsc poddanych rewitalizacji stanowi powinien
podstaw programu rewitalizacji gminy. Dodatkowo stworzenie reprezentacyjnych miejsc,
które stanowi b
wizytówk gminy przyczyni si do zwi kszenia presti u gminy i
utrwalenia jej wyj tkowego charakteru w wiadomo ci otoczenia. Realizacja tego zadania
wymaga mo e zmian w strukturze w asno ciowej (przej cie terenów dworca PKP itp.).
Dzia anie 1.2
Stworzenie centralnego miejsca spotka
Niepowtarzalny uk ad przestrzenny i historyczny charakter miasta ogrodu, miasta
parków oprócz niezaprzeczalnych atutów powoduje jednak brak naturalnego, centralnego
miejsca spotka atrakcyjnego zarówno mieszka ców jak i turystów. Warto stworzy takie
miejsce wykorzystuj c w tym celu naturalne funkcje terenów. Wymaga to aktualizacji
dokumentów przestrzennych, a tak e zmian w zakresie zagospodarowania terenów zielonych i
stworzenia centralnego punktu miasta (do tego celu mo e zosta wykorzystana np. fontanna,
rze ba, muszla koncertowa, zegar s oneczny, galeria b
te park zdrojowy). Stworzenie
centralnego miejsca spotka mi dzy ulicami Sk odowskiej, Dworcow , Orkana i Mickiewicza
atwi integracj ycia spo ecznego oraz asymilacj nowych mieszka ców, a dla turystów
stanowi b dzie naturalne, interesuj ce miejsce odwiedzin i odpoczynku. W zwi zku z tym
warto równie wykorzysta powsta e centrum do promowania lokalnych produktów czy
rzemios a (pami tki, produkty regionalne). Taka wizytówka gminy przyczyni si do
zwi kszenia presti u gminy i utrwalenia jej wyj tkowego charakteru w wiadomo ci otoczenia,
ównie mieszka ców aglomeracji wroc awskiej.
Dzia anie 1.3
Rewitalizacja i renowacja Pa acu Schaubertów
Bogate tradycje Obornik
skich, niepowtarzalny uk ad przestrzenny i historyczny
charakter gminy powoduj e obfituje ona w zabytki architektoniczne. Wiele z nich wymaga
jednak renowacji. Jednym z takich przyk adów jest Pa ac Schaubertów. Jego uwzgl dnienie w
planie rewitalizacji umo liwi popraw atrakcyjno ci gminy. W dalszej perspektywie (po 2015
roku) mo liwa jest zmiana funkcji Pa acu na hotel, gastronomie b
muzeum miasta.

PRIORYTET 2
Wzmocnienie unikalno ci i to samo ci gminy
Dzia anie 2.1
Stworzenie sieci internetu bezprzewodowego ogólnie dost pnego na terenie miasta i
gminy
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Internet jest podstaw spo ecze stwa informacyjnego, szczególnie wobec niezbyt
atrakcyjnej oferty us ug dost pu do internetu na terenie gminy. Szerokopasmowa, a tak e
bezprzewodowa sie internetu w powi zaniu z unikalnymi walorami naturalnymi stanowi
mo e bardzo atrakcyjny wyró nik gminy zarówno dla turystów, jak i mieszka ców gminy.
Sprzyja mo e równie osiedlaniu si nowych mieszka ców, a co za tym idzie zwi kszaniu
dochodów bud etowych gminy.
Dzia anie 2.2
Wspieranie inicjatyw z zakresu sadownictwa, ogrodnictwa, pszczelarstwa, uprawy
truskawek, wi ni, „szparagów obornickich”
Bogactwo tradycji sprawia, e warto si ga do pomys ów sprzed lat. Jednym z takich
pomys ów jest reaktywacja produktów regionalnych i tradycyjnie wytwarzanych na danym
terenie. Charakter produktów oddawa powinien ducha gminy i jej zamierzenia oraz aspiracje.
Dzia anie 2.3
Wzmacnianie unikalno ci gminy poprzez inicjatywy to samo ciowe
Warto konsekwentnie utrwala i promowa inicjatywy wzmacniaj ce unikalno
gminy. Dzia ania takie obejmowa mog okoliczno ciowe wydawnictwa promuj ce tradycje i
histori gminy, kontynuacj wcze niejszych inicjatyw takich jak tradycyjny Dukat Obornicki
oraz wszelkie inne inicjatywny (turystyczne programy lojalno ciowe).
Dzia anie 2.4
Tworzenie zach t do meldowania si w gminie (rozwój osadnictwa powi zany z
podnoszeniem jako ci us ug bytowych) – „Karta powitalna mieszka ca”
Wzrost liczby osób zameldowanych bezpo rednio przek ada si na wzrost dochodów
gminy i inne korzy ci finansowe (zwi kszenie popytu wewn trznego). Dlatego te warto
zach ci osoby, które mieszkaj na terenie Obornik b
te maj zamiar to zrobi , do
meldowania si w gminie (i wskazanie tego faktu w deklaracji PIT). S
temu mo e cho by
pakiet powitalny dla nowych mieszka ców (zestaw pami tek i elementów tematycznie
zwi zanych z gmin , jej tradycjami oraz regionalnych charakterem) b
te karta powitalna z
konkretnymi korzy ciami dla jej posiadacza (zni ki na wst p do obiektów gminnych, ta sza
gastronomia, miejsca hotelowe, parkingi itp.).
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8) SPÓJNO
CELÓW
STRATEGICZNYCH I PRIORYTETÓW
Z E S T R AT E G I A M I
PONADLOKALNYMI
CEL

PRIORYTET

STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA
DOLNO SKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU
TRZEBNICKIEGO

ZAGOSPODAROWANIE
ATRAKCYJNYCH
MIEJSC
TURYSTYCZNYCH W
GMINIE

Cel strategiczny:
Zbudowanie konkurencyjnej i
innowacyjnej gospodarki
Dolnego ska
Priorytet 3.
Wspieranie aktywno ci
gospodarczej na Dolnym
sku
Dzia anie 9
Wspieranie integracji i
rozbudowy gospodarczej
dolno skiego potencja u
turystycznego oraz
uzdrowiskowego i ich
promocja.

Cel strategiczny
„Zrównowa ony
rozwój
gospodarczy i spo eczny na
terenie
powiatu
trzebnickiego”
Cel operacyjny
„Rozwój turystyki i rekreacji
na terenie powiatu”
Zadanie Opracowanie
strategii rozwoju turystyki w
powiecie
Zadanie Utworzenie
Powiatowego Centrum
Informacji Turystycznej
Zadanie Utrzymanie w
dobrym stanie obiektów
zabytkowych

ROZWÓJ TURYSTYKI

STRATEGICZNY

ROZWÓJ TURYSTYKI Cel strategiczny:
Cel strategiczny
WODNEJ
Zbudowanie konkurencyjnej i „Zrównowa ony

innowacyjnej gospodarki
Dolnego ska
Priorytet 3.
Wspieranie aktywno ci
gospodarczej na Dolnym
sku
Dzia anie 9
Wspieranie integracji i
rozbudowy gospodarczej
dolno skiego potencja u
turystycznego oraz
uzdrowiskowego i ich
promocja.

rozwój
gospodarczy i spo eczny na
terenie
powiatu
trzebnickiego”
Cel operacyjny „Rozwój
turystyki i rekreacji na
terenie powiatu”
Zadanie Promocja walorów
turystycznych powiatu

75 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Gminy Oborniki

skie na lata 2010-2015

WZBOGACENIE
OFERTY W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY
REKREACYJNEJ

Cel strategiczny:
Zwi kszenie spójno ci
przestrzennej i
infrastrukturalnej regionu
i jego integracja z
europejskimi obszarami
wzrostu
Priorytet 4:
Zapewnienie bezpiecze stwa
ekologicznego spo ecze stwa
i gospodarki
Dzia anie 6. Utrzymanie i
ochrona obszarów o
wysokich walorach
przyrodniczych, podniesienie
ró norodno ci biologicznej i
krajobrazowej.

Cel strategiczny
„Zrównowa ony
rozwój
gospodarczy i spo eczny na
terenie
powiatu
trzebnickiego”
Cel operacyjny
„Rozwój turystyki i rekreacji
na terenie powiatu”
Zadanie
Wyznaczenie, modernizacja i
utrzymanie w dobrym stanie
szlaków rowerowych,
pieszych, narciarskich
(biegówki) w powiecie

STWORZENIE
WARUNKÓW NA
RZECZ ROZWOJU
TURYSTYKI
ZDROWOTNEJ

Cel strategiczny:
Zbudowanie konkurencyjnej i
innowacyjnej gospodarki
Dolnego ska
Priorytet 3. Wspieranie
aktywno ci gospodarczej na
Dolnym sku
Dzia anie 9: Wspieranie
integracji i rozbudowy
gospodarczej dolno skiego
potencja u turystycznego
oraz uzdrowiskowego i ich
promocja.

Cel strategiczny
„Zrównowa ony
rozwój
gospodarczy i spo eczny na
terenie
powiatu
trzebnickiego”
Cel operacyjny
„Rozwój turystyki i rekreacji
na terenie powiatu”
Zadanie
Wykorzystanie róde
termalnych dla stworzenia
uzdrowiska

Cel strategiczny:
Zwi kszenie spójno ci
przestrzennej i
infrastrukturalnej regionu
i jego integracja z
europejskimi obszarami
wzrostu
Priorytet 4:
Zapewnienie bezpiecze stwa
ekologicznego spo ecze stwa
i gospodarki
Dzia anie 10:
Zapewnienie warunków
przestrzennych i
odpowiednich warunków
ekologicznych dla utrzymania
i rozwoju funkcji
uzdrowiskowych.
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STWORZENIE
Cel strategiczny:
Cel strategiczny
SPÓJNEGO PRODUKTU Zbudowanie konkurencyjnej i „Zrównowa ony
rozwój
TURYSTYCZNEGO
innowacyjnej gospodarki
gospodarczy i spo eczny na

PODNIESIENIE JAKO CI YCIA MIESZKA CÓW

Dolnego ska
Priorytet 3.
Wspieranie aktywno ci
gospodarczej na Dolnym
sku
Dzia anie 9
Wspieranie integracji i
rozbudowy gospodarczej
dolno skiego potencja u
turystycznego oraz
uzdrowiskowego i ich
promocja.

terenie
powiatu
trzebnickiego”
Cel operacyjny
„Rozwój turystyki i rekreacji
na terenie powiatu”
Zadanie Opracowanie
strategii rozwoju turystyki w
powiecie
Zadanie Utworzenie
Powiatowego Centrum
Informacji Turystycznej

POPRAWA
INFRASTRUKTURY
TRANSPORTOWEJ

Cel strategiczny:
Cel strategiczny
Zwi kszenie spójno ci
„Rozwój i modernizacja
przestrzennej i
infrastruktury powiatu”
infrastrukturalnej regionu
Cel operacyjny
i jego integracja z
„Poprawa
infrastruktury
europejskimi obszarami
technicznej”
wzrostu
Zadanie
Priorytet 1. Poprawa
Wspieranie dzia
na rzecz
spójno ci przestrzennej
budowy drogi szybkiego
regionu
ruchu Oborniki skie –
Dzia anie 4: Kszta towanie Wroc aw
uk adów komunikacyjnych
Zadanie
sprzyjaj cych
Remonty i modernizacja dróg
zrównowa onemu rozwojowi powiatowych
spo ecznemu i
Zadanie
gospodarczemu regionu.
Wspieranie dzia
na rzecz
Priorytet 4. Sta e
uruchomienia sta ego
podnoszenie stanu
po czenia kolejowego
bezpiecze stwa i zdrowia
Trzebnica – Wroc aw
mieszka ców
Województwa
3. Poprawa bezpiecze stwa w
ruchu drogowym

POPRAWA
INFRASTRUKTURY
WODOCI GOWOKANALIZACYJNEJ

Cel strategiczny
Zwi kszenie spójno ci
przestrzennej i
infrastrukturalnej regionu
i jego integracja z
europejskimi obszarami
wzrostu
Priorytet 2:
Zrównowa ony rozwój
obszarów wiejskich
Dzia anie 6:
Modernizacja i rozwój
infrastruktury technicznej

Cel strategiczny
„Rozwój
i
modernizacja
infrastruktury powiatu”
Cel operacyjny
„Poprawa
infrastruktury
technicznej”
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wychodz ca naprzeciw
wymogom funkcji
gospodarczych oraz
edukacyjnych.
POPRAWA
INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ

POPRAWA
INFRASTRUKTURY
KULTURALNEJ

INTEGRACJA
SPO ECZNA

Cel strategiczny
Rozwijanie solidarno ci
spo ecznej
oraz postaw obywatelskich
twórczych i otwartych na
wiat
Priorytet 4.
Sta e podnoszenie stanu
bezpiecze stwa i zdrowia
mieszka ców województwa
Dzia anie 5
Zwi kszanie aktywno ci
samorz dów, organizacji
i stowarzysze w rozwoju i
promowaniu sportu, rekreacji
i aktywnego trybu ycia

Cel strategiczny
„Zrównowa ony
rozwój
gospodarczy i spo eczny na
terenie
powiatu
trzebnickiego”
Cel operacyjny
„Rozwój turystyki i rekreacji
na terenie powiatu”
Zadanie
Wspieranie inicjatyw
kulturalnych i sportowych na
terenie powiatu

Cel strategiczny
Zwi kszenie spójno ci
przestrzennej i
infrastrukturalnej regionu
i jego integracja z
europejskimi obszarami
wzrostu
Priorytet 3. Poprawa adu
przestrzennego,
harmonijno ci struktur
przestrzennych
Dzia anie 3
Ochrona dziedzictwa
kulturowego

Cel strategiczny
„Zrównowa ony
rozwój
gospodarczy i spo eczny na
terenie
powiatu
trzebnickiego”
Cel operacyjny
„Rozwój turystyki i rekreacji
na terenie powiatu”
Zadanie
Wspieranie inicjatyw
kulturalnych i sportowych na
terenie powiatu

Cel strategiczny
Rozwijanie solidarno ci
spo ecznej
oraz postaw obywatelskich
twórczych i otwartych na
wiat
Priorytet 1. Integracja
spo eczna i przeciwdzia anie
wykluczeniu spo ecznemu

Cel strategiczny
„Rozwój
i
modernizacja
infrastruktury powiatu”

Cel strategiczny
„Zrównowa ony
rozwój
gospodarczy i spo eczny na
terenie
powiatu
trzebnickiego”
Cel operacyjny
„Rozwój turystyki i rekreacji
na terenie powiatu”
Zadanie
Budowa basenu powiatowego

Cel operacyjny
„Poprawa infrastruktury
spo ecznej”
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Dzia anie 3
Aktywizacja spo eczna i
opieka nad osobami
starszymi
Cel strategiczny
Zwi kszenie spójno ci
przestrzennej i
infrastrukturalnej regionu
i jego integracja z
europejskimi obszarami
wzrostu
Priorytet 3. Poprawa adu
przestrzennego,
harmonijno ci struktur
przestrzennych
Dzia anie 1: Kszta towanie
atrakcyjnych form
ró norodnych zespo ów
zabudowy, w tym
rewitalizacja obszarów
zdegradowanych.
WZMOCNIENIE
Cel strategiczny:
UNIKALNO CI I
Zbudowanie konkurencyjnej i
TO SAMO CI GMINY innowacyjnej gospodarki
Dolnego ska
Priorytet 3: Wspieranie
aktywno ci gospodarczej na
Dolnym sku
Dzia anie 4: Wspó praca
gospodarcza w regionie.

POPRAWA ATRAKCYJNO CI GMINY

REWITALIZACJA
MIASTA

Brak odniesie

Cel strategiczny
„Rozwój
i
modernizacja
infrastruktury powiatu”
Cel operacyjny
„Poprawa
infrastruktury
technicznej”
Zadanie
Budowa internetowej sieci
powiatowej

Cel strategiczny:
Zbudowanie konkurencyjnej i
innowacyjnej gospodarki
Dolnego ska
Priorytet 3: Wspieranie
aktywno ci gospodarczej na
Dolnym sku
Dzia anie 3: Promowanie
produktów regionalnych i ich
marketing.

79 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Gminy Oborniki

skie na lata 2010-2015

9) WDRA ANIE STRATEGII – UK AD
WYKONAWCZY
Skuteczna realizacja zamierze okre lonych w Strategii Rozwoju Gminy Oborniki
skie
na lata 2010-2015 jest ci le zwi zana z potrzeb strategicznych ustale s
cych stworzeniu
warunków umo liwiaj cych wdra anie strategii. Podstawowym narz dziem w tym zakresie jest
uk ad wykonawczy strategii. Autorzy strategii przyj li za enie, i w jego ramach
funkcjonalno ci powinna przewa
nad szczegó owo ci ustale . Rozpisanie ca ego planu
wdro enia w najdrobniejszych szczegó ach w horyzoncie najbli szych lat mija si bowiem z
celem z uwagi na dynamik zmian zachodz cych wewn trz i w otoczeniu jednostki. W tej
sytuacji uk ad wykonawczy powinien koncentrowa si raczej na tworzeniu dogodnych
warunków wdra ania strategii poprzez rozstrzygni cie najwa niejszych kwestii u atwiaj cych
adzom gminy podejmowanie decyzji na etapie planowania dzia
bie cych. W zwi zku z
tym uk ad wykonawczy obejmuje nast puj ce informacje:
a)
b)
c)
d)
e)

cele strategiczne w rozbiciu na priorytety,
podmioty odpowiedzialne za realizacj priorytetów,
oczekiwane efekty realizacji poszczególnych priorytetów,
sugerowane wska niki stopnia realizacji priorytetów,
ród a informacji s
ce pozyskaniu danych niezb dnych
proponowanych wska ników.

do

oszacowania

Zaproponowany uk ad wykonawczy ma za zadanie u atwi powi zanie strategicznych
celów z dzia aniami realizowanymi przez gmin Oborniki
skie w ramach bud etów
rocznych, jak równie stanowi podstawow p aszczyzn porówna wykorzystywan przy
opracowywaniu
sprawozda
z
post pów
w
realizacji
strategii.
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PRIORYTET
ZAGOSPODAROWANIE
ATRAKCYJNYCH
MIEJSC
TURYSTYCZNYCH
GMINIE

ROZWÓJ TURYSTYKI
WODNEJ

UCZESTNICY

OCZEKIWANE EFEKTY

adze Gminy
Podmioty
prywatne

Wykreowanie atrakcyjnych
miejsc spotka w gminie
Stworzenie warunków do
aktywnego
sp dzania
wolnego czasu dla osób
przebywaj cych w gminie

adze Gminy
Podmioty
prywatne
Organizacje
pozarz dowe
Regionalny
Zarz d
Gospodarki
Wodnej
we
Wroc awiu
adze Powiatu
Trzebnickiego
adze
Samorz du

Wzmocnienie
turystycznego wizerunku
gminy
Podniesienie atrakcyjno ci
sp dzania czasu w gminie
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Liczba turystów rocznie
Liczba obiektów dziedzictwa
kulturowego udost pnionych
dla ruchu turystycznego
Wydatki bud etowe gminy
Obornik
skie w dziale 630
Turystyka
(w
uj ciu
warto ciowym i w przeliczeniu
do
liczby
turystów
odwiedzaj cych
gmin
rocznie)
Udzia terenów zielonych, w
tym terenów chronionych w
ogólnej powierzchni
Liczba turystów rocznie
Wydatki bud etowe gminy
Obornik
skie w dziale 630
Turystyka
(w
uj ciu
warto ciowym
i
w
przeliczeniu
do
liczby
turystów
odwiedzaj cych
gmin rocznie)
Liczba imprez rekreacyjnosportowych organizowanych
w oparciu o infrastruktur
wodn

RÓD A INFORMACJI

Urz d Statystyczny
Urz d Miejski

Urz d
Statystyczny
Urz d Miejski
Informacja
Turystyczna
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Województwa
Dolno skiego
WZBOGACENIE
OFERTY W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY
REKREACYJNEJ

Zwi kszenie
ruchu
adze Gminy,
turystycznego
w
gminie
Podmioty
Stworzenie warunków do
prywatne,
aktywnego
sp dzania
Stowarzyszenia,
wolnego czasu dla osób
Organizacje
przebywaj cych w gminie
sportowe
Nadle nictwo
Oborniki skie

ugo
cie ek
rowerowych
Liczba miejsc noclegowych
ogó em
w
obiektach
zbiorowego
zakwaterowania
Udzielone
noclegi
w
turystycznych
obiektach
zbiorowego
zakwaterowania
Liczba
placówek
us ugowych obs uguj cych
turystyk w gminie

Urz d
Statystyczny
Informacja
Turystyczna

STWORZENIE
WARUNKÓW NA RZECZ
ROZWOJU TURYSTYKI
ZDROWOTNEJ

Zwi kszenie
ruchu
adze Gminy,
turystycznego
w
gminie
Podmioty
Promocja
unikalnych
prywatne
walorów gminy
(w ciciele
obiektów)
adze Powiatu
Trzebnickiego i
Samorz du
Województwa
Dolno skiego

Liczba
obiektów
udost pnionych dla ruchu
turystycznego w zakresie
turystyki zdrowotnej
Liczba
odwiedzaj cych
obiekty
turystki
zdrowotnej rocznie

Informacja
Turystyczna
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STWORZENIE
SPÓJNEGO PRODUKTU
TURYSTYCZNEGO

adze Gminy,
Podmioty
prywatne

Stworzenie
platformy
informacyjnej stanowi cej
narz dzie komunikacji z
potencjalnymi turystami
Stworzenie
Systemu
Identyfikacji Wizualnej
Poprawa
informacji
o
szlakach
i
atrakcjach
turystycznych
Poprawa
informacji
turystycznej
Zwi kszenie
ruchu
turystycznego w gminie
Promocja walorów gminy

Liczba odwiedzaj cych
stron internetowa
po wiecon atrakcjom
turystycznym w gminie
Oborniki skie
Liczba turystów
odwiedzaj cych gmin
rocznie

Urz d Miejski
Informacja
Turystyczna

POPRAWA
INFRASTRUKTURY
TRANSPORTOWEJ

Samorz d
Województwa
Dolno skiego
DSDIK
Przewo nicy
adze Gminy

Integracja gminy Oborniki
skie
z
aglomeracj
wroc awsk
Stworzenie zach ty dla
osiedlania si
nowych
mieszka ców
Poprawa bezpiecze stwa
komunikacyjnego

ugo dróg publicznych o
twardej nawierzchni
wyremontowanych lub
nowowybudowanych
Liczba miejsc
parkingowych
Dost pno komunikacyjna
(liczba po cze
komunikacji publicznej na
dob )
Przeci tny czas przejazdu
komunikacj drogow ,
kolejowa i autobusow w
kierunkach Oborniki
skie-Wroc aw, Oborniki
skie-Trzebnica.

Urz d
Statystyczny
Urz d Miejski,
Zarz dcy dróg
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POPRAWA
INFRASTRUKTURY
WODOCI GOWOKANALIZACYJNEJ

adze Gminy
Zak ad
komunalny
ZWIK Wroc aw

Poprawa dost pno ci do
podstawowych us ug
bytowych
Poprawa stanu rodowiska
naturalnego

POPRAWA
INFRASTRUKTURY
SPORTOWEJ

adze Gminy
Dysponenci
rodków
zewn trznych
Podmioty
prywatne
Organizacje
sportowe
Stowarzyszenia

Poszerzenie oferty
rekreacyjnowypoczynkowej w gminie
Poprawa atrakcyjno ci
miasta
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ugo sieci
wodoci gowej
Liczba gospodarstw
domowych korzystaj ca z
sieci wodoci gowej w %
ludno ci ogó em (w tym na
terenach wiejskich)
ugo ci gów
kanalizacyjnych
Liczba gospodarstw
domowych korzystaj cych
z sieci kanalizacyjnej w %
ludno ci ogó em (w tym na
terenach wiejskich)
Liczba uczestników imprez
rekreacyjno- sportowych,
Wydatki inwestycyjne gminy
Oborniki skie w dziale 926
Kultura fizyczna i sport

Urz d
Statystyczny
Zak ad
Gospodarki
Komunalnej

Urz d Miejski
rodek Sportu i
Rekreacji
Organizatorzy
imprez sportoworekreacyjnych
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POPRAWA
INFRASTRUKTURY
KULTURALNEJ

adze Gminy
Podmioty
prywatne
Organizacje
pozarz dowe
Gminy
Partnerskie
–
Rechau i Asch

INTEGRACJA
SPO ECZNA

adze Gminy
PUP
MOPS
Stowarzyszenia
spo ecznokulturalne
Organizacje
pozarz dowe

Poszerzenie oferty
kulturalnej w gminie
Nowe, atrakcyjne
mo liwo ci
zagospodarowania czasu
wolnego (kursy, szkolenia)
Wzrost atrakcyjno ci
gminy w Polsce i zagranic
(wystawy, imprezy
kulturalne)
Wzrost wiadomo ci i
wiedzy o terenie gminy
Stworzenie miejsca
spotka dla organizacji
pozarz dowych
Aktywizacja spo ecznokulturalna mieszka ców
gminy
Mobilizacja do dzia
spo ecznych, aktywizacja w
ramach wolontariatu
Poszerzenie oferty gminy w
zakresie sp dzania czasu
wolnego
Kompleksowa oferta
edukacyjna i spo ecznokulturalna dla wszystkich
najwa niejszych grup
spo ecznych, m odzie y,
doros ych oraz osób
starszych
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Wydatki bud etowe gminy
Obornik skie w dziale 921
kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Liczba odwiedzaj cych
instytucje kultury
Liczba uczestników imprez
kulturalnych,

Urz d Miejski
Obornicki O rodek
Kultury
Organizatorzy
imprez
kulturalnych

Liczba placów zabaw,
rekreacji i innych rozrywek
da dzieci i m odzie y
Liczba seniorów
uczestnicz cych w
przedsi wzi ciach
Ilo osób obj tych
rodowiskowymi formami
pomocy

Urz d Miejski
Miejsko-Gminny
rodek Pomocy
Spo ecznej
Urz d Statystyczny

POPRAWA ATRAKCYJNO CI GMINY

Strategia Rozwoju Gminy Oborniki

skie na lata 2010-2015

REWITALIZACJA
MIASTA

adze Gminy
Dysponenci
rodków
zewn trznych
Podmioty
prywatne

Poprawa estetyki miasta a
przez to atrakcyjno ci
gminy
Zwi kszenie presti u i
wzmocnienie wyj tkowo ci
gminy
Wzmocnienie pozytywnego
obrazu gminy w
wiadomo ci otoczenia
Stworzenie miejsc
stanowi cych wizytówk
gminy

Warto wydatków
bud etowych gminy na
inwestycje zwi zane z
popraw estetyki gminy
Liczba zrealizowanych
projektów poprawiaj cych
atrakcyjno miasta i
gminy
Wzrost liczby
mieszka ców

Urz d Miejski
Urz d
Statystyczny

WZMOCNIENIE
UNIKALNO CI I
TO SAMO CI GMINY

adze Gminy
Podmioty
prywatne
Dysponenci
rodków
zewn trznych

Integracja ycia
spo ecznego mieszka ców,
Stworzenie miejsca
spotka nowych i
aktualnych mieszka ców, a
tak e turystów
Stworzenie miejsca
cego promowaniu
lokalnych produktów i
rzemios a
Promocja gminy
Zwi kszenie ruchu
turystycznego poprzez
wzrost rozpoznawalno ci
Obornik skich

Liczba gospodarstw
domowych posiadaj cych
dost p do Internetu (w tym
na obszarach wiejskich)
Poziom wydatków
bud etowych gminy
przeznaczanych na
promocj
Liczba projektów
wspieraj cych unikalno
gminy i jej to samo
(warto wydatków)
Wzrost liczby
mieszka ców

Urz d Miejski
Urz d
Statystyczny
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Istotnym elementem planu wdra ania strategii jest dokonanie hierarchizacji dzia
s
cych realizacji celów strategicznych gminy i
osi gni ciu sformu owanej wizji rozwoju. Ze wzgl du na ró norodno , z ono i czasoch onno , a tak e ograniczenia ekonomiczne w zakresie
ich realizacji konieczne jest wyodr bnienie dzia
o charakterze:
a)
obligatoryjnym, których podj cie stanowi warunek konieczny realizacji strategii ze wzgl du na ich strategiczny wp yw na
realizacj priorytetów rozwojowych
b)

fakultatywnym, których podj cie jest wskazane z punktu widzenia realizacji poszczególnych priorytetów

CEL STRATEGICZNY

DZIA ANIA OBLIGATORYJNE
Zagospodarowanie górki Grzybek
Kontynuacja rozbudowy mariny „Port Uraz”
Zagospodarowanie szlaków pieszo-rowerowych
Stworzenie szlaków turystyki konnej z
zapleczem gastronomicznym
Stworzenie strategii produktu turystycznego
Stworzenie systemu identyfikacji wizualnej
Opracowanie systemu komunikacji produktu
turystycznego

ROZWÓJ TURYSTYKI

DZIA ANIA FAKULTATYWNE
Zagospodarowanie góry Gnie dziec w Kuraszkowie
Zagospodarowanie góry Kowalskiej
Budowa przystani kajakowej w Rakowie
Budowa mostu przy uj ciu Widawy
Wykorzystanie wyrobisk po kopalni piasku w
Paniowicach do rekreacji wodnej
Organizowanie zawodów w sportach wodnych
Reaktywacja I systematyczna rozbudowa ma ej retencji
wodnej
Podniesienie standardu istniej cej bazy noclegowej
Zagospodarowanie obszarów le nych w kolejne miejsca
rekreacyjne
Reaktywacja szlaku cysterskiego w miejscowo ci Bagno
Nasadzenia drzew od strony wjazdu z Wroc awia –
zamkni cie obornickiego kr gu zieleni w celu
stworzenia zielonej wyspy
Stworzenie parku weekendowych domków letniskoworekreacyjnych po czonych z placem zabaw dla mam
Stworzenie zach t do inwestowania w obiekty zdrojowe
Opracowanie koncepcji Parku Zdrojowego
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Budowa drugiej drogi do Wroc awia
Budowa obwodnicy wokó miasta
Rozwój infrastruktury wodoci gowokanalizacyjnej
Budowa krytej p ywalni
Kompleksowa modernizacja OOK
cznie z
adaptacj piwnic na galerie, klub m odzie owy,
a tak e pracownie specjalistyczne do edukacji
kulturalnej
Salonik 4 Muz – przej cie przez gmin ,
kontynuowanie i szersze propagowanie jego
unikalnej oferty
Stworzenie centrum m odzie y z animacj czasu
wolnego

Rozwój szybkiej komunikacji kolejowej i autobusowej
Budowa parkingu w centrum miasta
Mikrobus do komunikacji wewn trz gminy
Modernizacja istniej cych obiektów sportowych
Zmiana zagospodarowania terenu WEMBLEY z
przeznaczeniem na imprezy plenerowe
Modernizacja obiektów kulturalnych
Budowa biblioteki multimedialnej
Stworzenie centrum edukacji dla doros ych
(Uniwersytet 3W)
Aktywizuj ca pomoc spo eczna (asystent rodzinny,
spó dzielnie socjalne, wolontariat) – zmiana charakteru
dzia
Poszerzenie zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej
I poprawa jej dost pno ci

Stworzenie centralnego miejsca spotka
Stworzenie sieci internetu bezprzewodowego
ogólnie dost pnego na terenie miasta i gminy
Tworzenie zach t do meldowania si w gminie
(rozwój osadnictwa powi zany z podnoszeniem
jako ci us ug bytowych) – „Karta powitalna
mieszka ca”

Rewitalizacja miasta i reprezentacyjnych miejsc
Rewitalizacja i renowacja Pa acu Schaubertów
Popieranie inicjatyw z zakresu sadownictwa,
ogrodnictwa, pszczelarstwa, uprawy truskawek k, wi ni
Reaktywacja produktów regionalnych „szparagi
obornickie”
Kontynuacja tradycji Dukata Obornickiego i innych
inicjatyw to samo ciowych

Podkre li nale y, e zaproponowany podzia dzia
nie jest zamkni ty i powinien by
zmieniaj cych si uwarunkowa wewn trznych jak i zewn trznych.
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W ramach realizacji strategii zak ada si , e ca a spo eczno lokalna gminy Oborniki
skie b dzie aktywnie uczestniczy w urzeczywistnieniu wytyczonych zamierze .
Wspó praca sektora publicznego z sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarz dowymi
jest bowiem niezb dna do osi gni cia wi kszo ci za onych celów. Tym samym zadaniem
adz gminy jest zaanga owanie wy ej wymienionych podmiotów w proces wdra ania
Strategii Rozwoju Gminy Oborniki
skie na lata 2010-2015 jako partnerów spo ecznych, którzy
powinny uczestniczy w realizacji poszczególnych inicjatyw, tak e w roli wspó finansuj cego
konkretne dzia ania.
Skuteczne wdra anie Strategii Rozwoju Gminy Oborniki
skie na lata 2010-2015 wymaga
funkcjonowania w strukturze Urz du Miejskiego organu realizuj cego ró norodne dzia ania
organizacyjne, koordynacyjne oraz informacyjne. Z uwagi na silne uzale nienie realizacji
strategii od mo liwo ci pozyskania rodków zewn trznych wydaje si wskazane, aby omawiane
kompetencje w czy do zada wykonywanych w ramach istniej cego Stanowiska do spraw
Pozyskiwania Funduszy Unijnych. Rozszerzenie zakresu obowi zków wymienionej komórki
oznacza oby potrzeb zmiany nazwy stanowiska na Stanowisko do spraw Wdra ania Strategii
Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Unijnych co wi za oby si z potrzeb realizacji
nast puj cych zada :
Propagowanie informacji na temat strategii w ród spo eczno ci lokalnej.
Nawi zywanie wspó pracy z interesariuszami maj cymi wp yw na realizacj
poszczególnych priorytetów (wymienionymi w uk adzie wykonawczym).
Inicjowanie i prowadzenie dzia
na rzecz pozyskiwania funduszy zewn trznych.
Gromadzenie informacji od realizatorów zada .
Prowadzenie baz danych o inicjatywach s
cych realizacji strategii.
Sporz dzanie zestawienia mierników s
cych ocenie stopnia realizacji celów.
Opracowanie i przeprowadzenie corocznej ankiety w ród mieszka ców.
Przygotowywanie okresowych raportów dla rady Gminy na podstawie zestawu
wska ników okre lonych w uk adzie wykonawczym.

89 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Gminy Oborniki

skie na lata 2010-2015

10) FINANSOWANIE
Skuteczno
realizacji lokalnych oczekiwa
rozwojowych w sposób oczywisty
uzale niona jest od mo liwo ci pozyskania odpowiednich rodków finansowych i w ciwego
ich wykorzystania. Zespó autorski zrezygnowa z umieszczenia w niej informacji o kosztach i
ród ach finansowania poszczególnych dzia , chc c unikn
du ej przypadkowo ci
wynikaj cej z wyst powania zbyt wielu niewiadomych w zakresie ostatecznego zakresu
rzeczowego poszczególnych zada oraz przysz ej sytuacji finansowej samorz dów i dost pu do
rodków z programów UE. Uzna tym samym, e w ciwym b dzie coroczne bud etowanie
planu operacyjnego przez realizatorów dzia , nadaj cych swojej dzia alno ci odpowiednie
priorytety.
W zakresie finansowania najistotniejszym zagadnieniem staje si zwrócenie uwagi na
dwa aspekty:
1)

okre lenie mo liwo
zewn trznych,

finansowania

poszczególnych

dzia

ze

rodków

2) propozycje zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym b
ce konsekwencj
ugofalowych ustale sformu owanych w ramach prezentowanej Strategii
Rozwoju
Gminy
Oborniki
skie
na
lata
2010-2015.
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10.1 Zewn trzne ród a finansowania dzia

CEL STRATEGICZNY

strategicznych

PRIORYTET

DZIA

SUGEROWANE ZEWN

ANIE

TRZNE RÓD A FINANSOWANIA

Zagospodarowanie
górki Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Grzybek
Dolno skiego
Zagospodarowanie
góry Priorytet: 6
ZAGOSPODAROWANIE
Gnie dziec w Kuraszkowie Wykorzystanie i promocja potencja u turystycznego i kulturowego
ATRAKCYJNYCH
MIEJSC
Dolnego ska ("Turystyka i Kultura")
TURYSTYCZNYCH GMINIE
Zagospodarowanie
góry Dzia anie: 6.5 Dzia ania wspieraj ce infrastruktur turystyczn i
kulturow
Kowalskiej
Terminy naboru wniosków lub og oszenia konkursu: luty 2011 r.
Kontynuacja
rozbudowy Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Dolno skiego
mariny „Port Uraz”
Priorytet: 6
Wykorzystanie i promocja potencja u turystycznego i kulturowego
Budowa
przystani Dolnego ska ("Turystyka i Kultura")
Dzia anie: 6.5 Dzia ania wspieraj ce infrastruktur turystyczn i
kajakowej w Rakowie
kulturow
ROZWÓJ TURYSTYKI
Terminy naboru wniosków lub og oszenia konkursu: luty 2011 r.
Budowa mostu przy uj ciu
Brak bezpo rednich mo liwo ci finansowania
Widawy
ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ

Wykorzystanie wyrobisk po
kopalni

piasku

w

Paniowicach do rekreacji

Brak bezpo rednich mo liwo ci finansowania

wodnej
Organizowanie zawodów w
sportach wodnych

Brak bezpo rednich mo liwo ci finansowania

Reaktywacja i
Regionalny
Program
systematyczna rozbudowa Dolno skiego
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ma ej retencji wodnej

Priorytet 4:
Poprawa stanu rodowiska naturalnego oraz bezpiecze stwa
ekologicznego
i
przeciwpowodziowego
Dolnego
ska
(„ rodowisko i bezpiecze stwo ekologiczne”)
Dzia anie 4.6 Wsparcie instytucji zajmuj cych si zabezpieczeniem
rodowiska naturalnego
Terminy naboru wniosków lub og oszenia konkursu: I kwarta 2011
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Dolno skiego
Priorytet: 6
Zagospodarowanie szlaków
Wykorzystanie i promocja potencja u turystycznego i kulturowego
pieszo-rowerowych
Dolnego ska ("Turystyka i Kultura")
Dzia anie: 6.2
Turystyka aktywna
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Dolno skiego
Stworzenie
szlaków
Priorytet: 6
turystyki
konnej
z
Wykorzystanie i promocja potencja u turystycznego i kulturowego
zapleczem
Dolnego ska ("Turystyka i Kultura")
gastronomicznym
WZBOGACENIE OFERTY W
Dzia anie: 6.2
ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
Turystyka aktywna
REKREACYJNEJ
Podniesienie
standardu
Brak bezpo rednich mo liwo ci finansowania
istniej cej bazy noclegowej
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Dolno skiego
Priorytet: 5
Zagospodarowanie
Ochrona przyrody i kszta towanie postaw ekologicznych
obszarów le nych w kolejne
Dzia anie: 5.1
miejsca rekreacyjne
Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk
przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz
zachowanie ró norodno ci gatunkowej
Reaktywacja
szlaku Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
cysterskiego
w Dolno skiego
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miejscowo ci Bagno

Priorytet: 6
Wykorzystanie i promocja potencja u turystycznego i kulturowego
Dolnego
ska
("Turystyka
i
Kultura")
Dzia anie: 6.2
Turystyka
aktywna
Dzia anie: 6.4
Turystyka kulturowa
Terminy naboru wniosków lub og oszenia konkursu: II kwarta 2011

Nasadzenia
drzew
od
strony wjazdu z Wroc awia
– zamkni cie obornickiego Brak bezpo rednich mo liwo ci finansowania
kr gu zieleni w celu
stworzenia zielonej wyspy
Stworzenie
parku
weekendowych
domków
letniskowo-rekreacyjnych
Brak bezpo rednich mo liwo ci finansowania
po czonych
z
placem
zabaw dla mam z dzie mi
STWORZENIE
WARUNKÓW Stworzenie
zach t
do
NA
RZECZ
ROZWOJU inwestowania w obiekty Brak bezpo rednich mo liwo ci finansowania
TURYSTYKI ZDROWOTNEJ
zdrojowe

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Dolno skiego
Priorytet: 6
Opracowanie
koncepcji
Wykorzystanie i promocja potencja u turystycznego i kulturowego
Parku Zdrojowego
Dolnego
ska
("Turystyka
i
Kultura")
Dzia anie: 6.1
Turystyka uzdrowiskowa
STWORZENIE
SPÓJNEGO Stworzenie
strategii Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
PRODUKTU TURYSTYCZNEGO produktu turystycznego
Dolno skiego
Priorytet: 6
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Stworzenie
systemu Wykorzystanie i promocja potencja u turystycznego i kulturowego
identyfikacji wizualnej
Dolnego ska ("Turystyka i Kultura")
Opracowanie
systemu Dzia anie: 6.5 Dzia ania wspieraj ce infrastruktur turystyczn i
komunikacji
produktu kulturow
Terminy naboru wniosków lub og oszenia konkursu: luty 2011 r
turystycznego
POPRAWA INFRASTRUKTURY Budowa drugiej drogi do
TRANSPORTOWEJ
Wroc awia
Rozwój
szybkiej
komunikacji kolejowej i Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
autobusowej
Dolno skiego
Budowa obwodnicy wokó Priorytet 3:
miasta Oborniki skie
Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym sku
Budowa
parkingu
w
centrum miasta
Mikrobus do komunikacji
wewn trz gminy
POPRAWA INFRASTRUKTURY
Regionalny
Program Operacyjny
Województwa
WODOCI GOWODolno skiego
KANALIZACYJNEJ
Rozwój
infrastruktury Priorytet: 4
wodoci gowoPoprawa stanu rodowiska naturalnego oraz bezpiecze stwa
kanalizacyjnej
ekologicznego
i
przeciwpowodziowego
Dolnego
ska
(" rodowisko
i
bezpiecze stwo
ekologiczne")
Dzia anie: 4.2
Infrastruktura wodno- ciekowa
POPRAWA INFRASTRUKTURY Budowa krytej p ywalni
Program Rozwoju Bazy Sportowej na Dolnym
sku
SPORTOWEJ
Modernizacja istniej cych
realizowany przez Zarz d Województwa Dolno skiego
obiektów sportowych
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Zmiana zagospodarowania
Dolno skiego
terenu
WEMBLEY
z
Priorytet: 6
przeznaczeniem na imprezy
Wykorzystanie i promocja potencja u turystycznego i kulturowego
plenerowe
Dolnego ska ("Turystyka i Kultura")
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Dzia anie: 6.5 Dzia ania wspieraj ce infrastruktur turystyczn i
kulturow
Terminy naboru wniosków lub og oszenia konkursu: I kwarta 2011
POPRAWA INFRASTRUKTURY Modernizacja
obiektów Program dla Europy rodkowej
KULTURALNEJ
Priorytet: 4
kulturalnych
Podniesienie konkurencyjno ci oraz atrakcyjno ci miast i regionów
Obszar interwencji: P4.3
Wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i
regionów
Kompleksowa
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
modernizacja OOK cznie z Dolno skiego
adaptacj piwnic na galerie, Priorytet 6:
klub m odzie owy, a tak e Wykorzystanie i promocja potencja u turystycznego i kulturowego
pracownie specjalistyczne Dolnego ska
do edukacji kulturalnej
(„Turystyka i Kultura”)
Dzia anie: 6.5 Dzia ania wspieraj ce infrastruktur turystyczn i
kulturow
Terminy naboru wniosków lub og oszenia konkursu: I kwarta 2011
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Dolno skiego
Budowa
biblioteki
Priorytet 7:
multimedialnej
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym
sku („Edukacja”)
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Dolno skiego
Salonik 4 Muz – przej cie Priorytet 6:
przez
gmin , Wykorzystanie i promocja potencja u turystycznego i kulturowego
kontynuowanie i szersze Dolnego ska
propagowanie
jego („Turystyka i Kultura”)
unikalnej oferty
Dzia anie: 6.5 Dzia ania wspieraj ce infrastruktur turystyczn i
kulturow
Terminy naboru wniosków lub og oszenia konkursu: I kwarta 2011
INTEGRACJA SPO ECZNA
Stworzenie
centrum Program
Kapita
Ludzki
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odzie y z animacj czasu Priorytet: 7
wolnego
Promocja
integracji
spo ecznej
Stworzenie
centrum Dzia anie: 7.3
edukacji dla doros ych Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Terminy naboru wniosków: od 19 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia
(Uniwersytet 3W)
Aktywizuj ca
pomoc 2010
spo eczna
(asystent
rodzinny,
spó dzielnie
socjalne, wolontariat) –
zmiana charakteru dzia
Regionalny
Program Operacyjny
Województwa
Dolno skiego
Poszerzenie
zakresu
Priorytet: 8
specjalistycznej
opieki
Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym
sku
zdrowotnej I poprawa jej
("Zdrowie")
dost pno ci
Dzia anie: 8.1
Poprawa jako ci opieki zdrowotnej
REWITALIZACJA MIASTA
Rewitalizacja
miasta
i Regionalny
Program Operacyjny
Województwa
reprezentacyjnych miejsc Dolno skiego
Priorytet 9
Stworzenie
centralnego
Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego
miejsca spotka
ska („Miasta”)
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Dolno skiego
Priorytet: 6
Rewitalizacja i renowacja
Wykorzystanie i promocja potencja u turystycznego i kulturowego
Pa acu Schaubertów
Dolnego ska ("Turystyka i Kultura")
Dzia anie: 6.4
Turystyka kulturowa
Terminy naboru wniosków lub og oszenia konkursu: I kwarta 2011
WZMOCNIENIE UNIKALNO CI Stworzenie sieci internetu Regionalny
Program Operacyjny
Województwa
I TO SAMO CI GMINY
Dolno
skiego
bezprzewodowego ogólnie
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dost pnego na
miasta i gminy

terenie Priorytet: 2
Rozwój spo ecze stwa informacyjnego na Dolnym
sku
("Spo ecze stwo
Informacyjne")
Dzia anie: 2.1
Infrastruktura spo ecze stwa informacyjnego
Termin naboru projektów w trybie konkursowym zostanie og oszony
w lipcu 2010 r.
Popieranie inicjatyw z Regionalny
Program Operacyjny
Województwa
zakresu
sadownictwa, Dolno skiego
ogrodnictwa,
Priorytet 1
pszczelarstwa,
uprawy Wzrost konkurencyjno ci dolno skich przedsi biorstw
truskawek, wi ni
(„Przedsi biorstwa i Innowacyjno ”)
Reaktywacja
produktów Dzia anie 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji
regionalnych
„szparagi Otoczenia Biznesu
Terminy naboru wniosków lub og oszenia konkursu: II kwarta 2011
obornickie”
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Kontynuacja
tradycji
Dolno skiego
Dukata Obornickiego i
Priorytet: 6
innych
inicjatyw
Wykorzystanie i promocja potencja u turystycznego i kulturowego
to samo ciowych
Dolnego ska ("Turystyka i Kultura")
Tworzenie
zach t
do
meldowania si w gminie
(rozwój
osadnictwa
powi zany z podnoszeniem
Brak bezpo rednich mo liwo ci finansowania
jako ci us ug bytowych) –
„Karta
powitalna
mieszka ca”
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10.2 WIELOLETNI PLAN
I N W ES T Y C Y J N Y
Dzia ania zdefiniowane w ramach planu strategicznego w znacznym stopniu zwi zane
z inwestycjami, które powinny by realizowane przy wspó finansowaniu ze rodków
bud etu gminy Oborniki
skie. Naturalny dla dzia
inwestycyjnych d ugofalowy cykl
realizacji w zestawieniu z zasad roczno ci gospodarki finansowej gminy wymaga wskazania
tych dzia
wynikaj cych ze strategii, które powinny zosta uwzgl dnione w ramach
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. W ród nich nale y wyró ni :

a)

Rozwój infrastruktury wodoci gowo-kanalizacyjnej

W aktualnym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym stanowi cym za cznik Nr 10 do bud etu
gminy Oborniki l. Nr.0150/LI/435/09 z dnia 31.12.2009 r. uwzgl dniony zosta szereg zada
zwi zanych z popraw jako ci zaopatrzenia w wod i odprowadzania cieków. Zakres
wymienionych zada odpowiada bezpo rednio potrzebom wynikaj cym z zapisanego w
strategii Dzia ania 2.1 w ramach Priorytetu 2 Poprawa infrastruktury wodoci gowokanalizacyjnej.
b)

Budowa krytej p ywalni

Realizacja tego dzia ania zosta a ju uwzgl dniona w aktualnym uk adzie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego. Zapisana warto kosztorysowa projektu to 15,5 mln z , z czego 900 tys. z ma
pochodzi z bud etu gminy Oborniki
skie, 7,5 mln z ze rodków pozabud etowych,
natomiast 7,1 mln z zostanie pozyskanych na ten cel w drodze emisji obligacji komunalnych.
c)

Kompleksowa modernizacja OOK

Rozwój funkcji Obornickiego O rodka Kultury wymaga dalszych inwestycji, które zgodnie z
Dzia aniem 4.2 w ramach Priorytetu 4 „Poprawa infrastruktury kulturalnej” polega maj na
adaptacji piwnic na galerie, klub m odzie owy, a tak e pracownie specjalistyczne do edukacji
kulturalnej. Warto kosztorysowa projektu wymaga dok adnego sprecyzowania.
d)

Stworzenie centrum m odzie y z animacj czasu wolnego

Potrzebom zwi zanym z realizacj podanego dzia ania odpowiada zapisany w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym projekt pod nazw Mi dzynarodowe Centrum M odzie y w Obornikach
skich. Przyj te w planie limity kwot zak adaj finansowanie inwestycji na poziomie 560 tys.
z bud etu gminy oraz przy wspó udziale rodków unijnych na poziomie 1,6 mln z .
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Stworzenie centralnego miejsca spotka

Stworzenie centralnego miejsca spotka w obr bie ulic Sk odowskiej, Dworcowej, Orkana i
Mickiewicza w Obornikach
skich jest dzia aniem, którego realizacja b dzie roz ona na
kilka lat przy znacznym stopniu finansowania z bud etu gminy. Szacunkowa warto
wymaganych w tym zakresie inwestycji to 20 mln z .
f)
Stworzenie sieci internetu bezprzewodowego ogólnie dost pnego na terenie
miasta i gminy.
Projekt zak ada wybudowanie szkieletowej sieci wiat owodowej i dystrybucyjnej na terenie
gminy oraz przygotowanie infrastruktury umo liwiaj cej doprowadzenie sieci do odbiorców.
Szacunkowa warto kosztorysowa projektu to 2 mln z .

Uwzgl dnienie podanych dzia
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym stanowi b dzie
czynnik sankcjonuj cy przyj te w strategii ustalenia i sprzyja powinno konsekwentnej
realizacji poszczególnych projektów w wieloletnim horyzoncie czasowym.
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11) MONITOROWANIE EFEKTÓW
REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU
GMINY OBORNIKI
SKIE NA LATA
2010-2015
Konsekwencj sporz dzonego harmonogramu wdro enia i zdefiniowanych wska ników
realizacyjnych jest potrzeba sta ego monitorowania procesu wdra ania strategicznych ustale .
Podstawowym zadaniem dzia

monitoruj cych jest dostarczanie bie cych informacji na

temat osi gni tych etapów realizacji celów strategicznych na podstawie analizy przyj tych
wska ników. Skuteczny monitoring stwarza mo liwo ci skutecznego reagowania na
pojawiaj ce si

ró nice mi dzy za

Wczesna diagnoza pojawiaj cych si

eniami, a efektami wdro enia dzia

trudno ci pozwala odpowiednio szybko zareagowa ,

doprowadzaj c do weryfikacji i aktualizacji poszczególnych dzia
wykazuj

cz stkowych.

tendencje do kumulowania si , przez co utrudniaj

. Wszelkie odchylenia

czy wr cz uniemo liwiaj

osi gni cie poszczególnych celów strategicznych i wskazanych w ich obszarze priorytetów. Z
tak przyj tego za

enia wynika konieczno

budowy z jednej strony sprawnego systemu

monitorowania, pozwalaj cego na szybk ocen post pów prowadzonych dzia

, z drugiej za

- systemu obiektywnej oceny wyników realizowanych przedsi wzi . Skutecznie dzia aj cy
system monitoringu pozwala przy tym na utrzymanie sta ej równowagi rodków finansowych
kierowanych na poszczególne zadania, co ma istotne znaczenie ze wzgl du na ich ograniczon
wielko .
Skuteczno

monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Oborniki

2015 zale y od nadania mu w
zakresie nast puj ce za

skie na lata 2010-

ciwej formy instytucjonalnej. Proponuje si , aby przyj to w tym

enia:

a) Wewn trzna ocena realizacji strategii wykonywana jest w ramach kompetencji
Stanowiska do spraw Wdra ania Strategii Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Unijnych,
które weryfikuje zadania i stosowane instrumenty oraz przygotowuje roczny raport
wraz z wnioskami dotycz cymi korekt i aktualizacji zakresu podejmowanych dzia
Przygotowany raport przedk adany jest do zatwierdzenia przez Rad

.

Gminy nie

pó niej ni do 31 maja ka dego roku.
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b) Spo eczna ocena realizacji strategii jest dokonywana podczas corocznej otwartej sesji
warsztatowej organizowanej najpó niej do 30 czerwca ka dego roku. Uczestnictwo w
sesji powinno mie charakter otwarty, a udzia w niej bra powinny nast puj ce
podmioty:
zespo wspó autorów strategii,
adze gminy.
przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy,
liderzy spo eczno ci lokalnej (przedstawiciele przedsi biorców lokalnych,
organizacji pozarz dowych, stowarzysze , instytucji kulturalnych itp.).

Otwarta sesja powinna umo liwia konfrontacj raportu zatwierdzonego przez Rad
Gminy z opiniami szerokiego grona reprezentantów lokalnej spo eczno ci. W ten sposób
okre lony zostanie stopie

realizacji strategicznych zamierze , mo liwe stanie si

uzyskanie odpowiedzi na pytanie o trafno
zako czonych, jak i b

i zgodno

zaplanowanych dzia

tak e

(zarówno ju

cych w trakcie realizacji) z potrzebami lokalnej spo eczno ci. Na

podstawie wniosków z sesji warsztatowej sporz dzone zostanie Sprawozdanie z przebiegu
procesu wdra ania Strategii Rozwoju Gminy Oborniki
korekty i zakres aktualizacji dzia

skie na lata 2010-2015 okre laj ce

przewidzianych do realizacji w projekcie bud etu gminy

na kolejny rok.
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12) ZAKO CZENIE
Niniejszym sk adamy na r ce w adz i mieszka ców Strategi Rozwoju Gminy Oborniki
skie na lata 2010-2015. Przygotowany dokument definiuje charakter problemów
rozwojowych gminy wskazuj c jednocze nie dzia ania umo liwiaj ce ich rozwi zanie. Warto
uzmys owi sobie fakt, e wykorzystanie strategii w zarz dzaniu gmin nie zwi kszy
automatycznie posiadanych przez jednostk zasobów i rodków. Nie wyeliminuje równie
istniej cych barier rozwoju. Strategia mo e i powinna jednak stanowi narz dzie, które
przyczyni si do efektywniejszego wykorzystania ju posiadanych zasobów i ograniczenia b
te przezwyci enia barier rozwoju.
Skuteczna realizacja Strategii Rozwoju Gminy Oborniki
skie na lata 2010-2015
wymaga b dzie sta ego monitorowania i modyfikacji przyj tych ustale , stosownie do
zmieniaj cych si warunków zewn trznych i wewn trznych. Z uwagi na kompleksowy
charakter strategii i szeroki zakres proponowanych w niej dzia
urzeczywistnienie
zak adanej wizji rozwoju uzale nione b dzie nie tylko od zaanga owania w adz gminy, ale
równie od aktywno ci szerokiego grona liderów spo eczno ci lokalnej. Gmina posiada du y
potencja rozwoju, niezb dne rodki, potrzebn wiedz i dok adny plan dzia ania aby
urzeczywistni w asne aspiracje rozwojowe. Warto w pe ni wykorzysta cenn szans i
realizuj c Strategi Rozwoju Gminy na lata 2010-2015 spe ni cho cz
swoich lokalnych
marze .
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