
W załączeniu przedstawiamy wypracowany na spotkaniu konsultacyjnym w sprawie 

opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rakoniewice na lata 2016 – 2021 materiał, odnoszący 

się do obszaru Gminy Rakoniewice. Spotkanie odbyło się w dniu 19 sierpnia 2015 r. 

o godz. 17
00

, w sali przy ul. Krystyny nr 30 w Rakoniewicach (sala Warsztatów Terapii 

Zajęciowej). Uczestniczyło w nim blisko 50 osób. Byli to reprezentanci społeczności lokalnej  

w szczególności Włodarze (Radni i Burmistrz), Sołtysi, Przedsiębiorcy, przedstawiciele 

Organizacji Pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Kierownicy Wydziałów  

jak i pracownicy  Urzędu oraz Mieszkańcy. Spotkanie prowadził moderator z firmy 

Consulting ProPOLIS sp. z o.o. 

Osoby uczestniczące w spotkaniu dyskutowały na temat aktualnego jak i oczekiwanego stan 

Gminy Rakoniewice w poszczególnych sferach życia, a wyniesione wnioski i rekomendacje, 

pozwoliły na stworzenie wstępnej analizy SWOT.  

 

W związku z tym proszę o zapoznanie się z wynikami pracy przeprowadzonej  

na spotkaniu i o ewentualne uwagi, względnie własne pomysły.  

Powyższe można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: jnolka@interia.pl  

(proszę o  wpisanie tematu: SRG-uwagi), bądź składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim  

w Rakoniewicach, koordynatorowi ds. strategii (pok. nr 2), najpóźniej  

do dnia 15 września 2015 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://propoliscon.pl/finansowanie-inwestycji/
mailto:jnolka@interia.pl


STAN AKTUALNY I STAN OCZEKIWANY  

W POSZCZEGÓLNYCH SFERACH ŻYCIA  

widziany oczami Mieszkańców  

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

STAN AKTUALNY STAN OCZEKIWANY 

Drogi  

drogi różnych kategorii (krajowe, gminne, 

powiatowe, wewnętrzne dojazdowe 

publicznie dostępne), zasadniczo możliwość 

dojazdu do każdej miejscowości gminy, w 

mieście przeciętny  stan utwardzenia tych 

dróg,  na tenarach wiejskich często  brak 

utwardzenia, chodników, oświetlenia 

 

polepszenie stanu istniejącego poprzez 

naprawy, modernizacje, budowy 

 

Sieć wodociągowa  

przestarzałość urządzeń sieci wodociągowej 

 

modernizacje istniejących urządzeń i sieci 

Sieć kanalizacyjna  

stara i awaryjna w rejonach miasta, brak w 

obrębach większości wsi 

 

modernizacja istniejących urządzeń oraz 

budowa sieci na terenach wiejskich    

 

Elektroenergetyka  

stosunkowo dobrze rozwinięta dziedzina 

infrastruktury technicznej, na chwilę obecną  

każdy indywidualny odbiorca może zostać 

podłączony  do sieci, w perspektywie czasu 

warto rozważyć konieczność 

unowocześniania linii  

 

Gaz  

na chwilę obecną dobrze rozwinięta 

dziedzina infrastruktury technicznej, duża 

cześć  indywidualnych  odbiorców może 

 



zostać podłączona do sieci gazowej, w 

perspektywie czasu gazyfikacja pozostałej 

części gminy, należy także rozważyć 

konieczność wymiany najstarszych 

odcinków sieci wykonywanej w latach 70 – 

80 ze stali (część miasta głównie Os. 

Wygoda i Ruchocice) 

Gospodarka odpadami  

przyjęty sposób gospodarki odpadami 

komunalnymi – dobry 

 

Połączenia  z zewnętrznym układem 

komunikacyjnym regionu za pomocą sieci 

dróg: krajowej, wojewódzkich, powiatowych 

oraz gminnych – stosunkowo dobry, 

uciążliwości  związane z natężeniem ruchu 

drogi krajowej 32 

 

obwodnica  

Publiczny transport zbiorowy  

nieodpowiednia organizacja i 

funkcjonowanie publicznego transportu 

zbiorowego (wewnątrz gminy oraz gminy 

okoliczne)  

 

Rozwój  energetyki odnawialnej 

powstaje elektrownia wiatrowa w 

Drzymałowie, wytypowane miejsce na 

budowę elektrowni wiatrowej to Rataje 

 

usprawnienie kwestii komunikacji w 

szczególności południowej i północnej części 

gminy (Tarnowa, Terespol, Jabłonna, Blinek, 

Błońsko, Kuźnica Zbąska) 

 

 

 

 

ŻYCIE SPOŁECZNE 

STAN AKTUALNY STAN OCZEKIWANY 

Działalność kulturalna  

aktywnie działająca  i dobrze zorganizowana 

 

Zabytki  

ciekawe, niedostateczne wyeksponowanie, 

 

rewitalizacja  



nieodpowiednia dbałość o posiadane zasoby 

(w szczególności zespół pałacowo parkowy) 

Sport  

niedostatecznie wykorzystywane 

istniejących  obiektów  sportowych, 

niewystarczający sposób organizacji  sportu 

dla młodzieży, ciągle brak spójnego ciągu 

komunikacji rowerowej (ścieżki rowerowe – 

inwestycje w toku)   

 

utworzenie klubów sportowych,  

zakończenie rozpoczętych, realizowanych 

etapowo inwestycji budowy ciągów pieszo – 

rowerowych  

 

Opieka społeczna  

pomoc w postaci świadczeń pieniężnych  nie 

zawsze dla osób rzeczywiście  jej 

potrzebujących 

 

ewentualna zamiana „ryby” na „wędkę”  

 

Cmentarze ewangelickie  

zdewastowane i zaśmiecone tereny 

cmentarzy ewangelickich znajdujących się 

na terenie gminy 

 

 

organizowanie obozów z uczestnictwem 

młodzieży, mających na celu uporządkowanie,  

przy okazji zapoznanie z historią  

Niewystarczający sposób organizacji  

wypoczynku  i opieki nad dziećmi 

 

lepsza  organizacja i rozszerzenie  

zespołowego wypoczynku dla dzieci 

organizowanego w czasie wakacji  o  dzieci w 

wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym 

Brak opieki dla osób starszych   

domy  opieki 

 

Niewystarczające zapewnienie  opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 dla osób 

pracujących   

 

 

budowa żłobka  

Turystyka  

nieodpowiednie wykorzystanie walorów 

środowiska naturalnego  

 

 

promocja   

https://www.google.pl/search?biw=1024&bih=483&q=pomoc+spo%C5%82eczna+nie+zawsze+dla+os%C3%B3b+jej+potrzebuj%C4%85cych&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMIzb3gxLe-xwIVAlgUCh2fxAR5
https://www.google.pl/search?biw=1024&bih=483&q=pomoc+spo%C5%82eczna+nie+zawsze+dla+os%C3%B3b+jej+potrzebuj%C4%85cych&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMIzb3gxLe-xwIVAlgUCh2fxAR5
https://www.google.pl/search?biw=1024&bih=483&q=pomoc+spo%C5%82eczna+nie+zawsze+dla+os%C3%B3b+jej+potrzebuj%C4%85cych&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMIzb3gxLe-xwIVAlgUCh2fxAR5


Administracja  

utrudniony  dostęp do urzędów znajdujących 

się na terenie miasta – UMG,  ZUK, OPS  

 

scalenie rozproszonej administracji w 

budynku pałacu  

ŁAD PRZESTRZENNY I EKOLOGIA 

STAN AKTUALNY STAN OCZEKIWANY 

Gospodarka terenami  

w miarę zrównoważona 

 

Budownictwo  

rozwój budownictwa mieszkalnego 

jednorodzinnego i wynajem mieszkań 

 

Stan środowiska przyrodniczego  

zadowalający, ewentualne zagrożenia 

wynikają z nieodpowiedniej postawy 

obywateli w zakresie ochrony środowiska 

(odprowadzanie nieczystości, 

bezpieczeństwo sanitarne – podlewanie w 

okresie suszy)  

 

Ukształtowanie przestrzeni  

nie zawsze w sposób otwarty umożliwia 

racjonalizację przepływu potencjałów, 

informacji, innowacji, nowych technologii 

stanowiących  istotny czynnik rozwojowy  

 

 

Środowisko naturalne  

korzystne, dużo lasów, Jezioro Kuźnickie, 

brak inwestycji i przedsięwzięć uciążliwych 

i mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko  

 

 

 

 

 

 

 



PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

STAN AKTUALNY STAN OCZEKIWANY 

Policja  

zbyt mała prewencja w zakresie 

bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczanie 

się w działalności  do  represji  w zakresie 

przekroczeń dopuszczalnej prędkości w 

rejonach zabudowanych 

  

 

Straż pożarna  

prężność działania OSP (działalność 

prewencyjno-ratownicza, społeczna …) 

trzy jednostki OSP w gminie posiadają 

system szybkiego reagowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALIZA SWOT 

UWARUNKOWANIA ZEWNETRZNE ROZWOJU  

SZANSE I ZAGROŻENIA  

 

ZAGROŻENIA  SZANSE 

 brak dostatecznych środków 

finansowych na rozwój gminy 

 znaczny rozwój (dominacja) większych 

ośrodków konkurencyjnych (np. 

Grodzisk Wlkp., Wolsztyn, Nowy 

Tomyśl) 

 możliwość  ubiegania się o pozyskanie 

środków  zewnętrznych  

 korzystne położenie gminy względem 

ośrodków intensywnego rozwoju 

społeczno – gospodarczego: Poznania i 

Zielonej Góry  

 dogodne usytuowanie gminy w stosunku 

do układu komunikacyjnego, zarówno w 

układzie regionalnym jak i krajowym, a w 

tym bliskość węzła autostrady A-2 Nowy 

Tomyśl oraz położenie przy drodze 

krajowej nr 32 

 położenie w atrakcyjnym turystycznie i 

wypoczynkowo regionie zachodniej 

Wielkopolski 

 

UWARUNKOWANIA WEWNETRZNE ROZWOJU   

SŁABE I MOCNE STRONY 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

SŁABE STRONY MOCNE STRONY 

 brak obwodnicy – uciążliwości ruchu 

tranzytowego drogi krajowej Poznań-

Zielona Góra 

 duża część dróg gminnych o słabych i 

złych standardach technicznych 

 dostosowany do potrzeb osadnictwa układ 

przestrzenno – funkcjonalny sieci 

drogowej  

 istniejące gazociągi na chwilę obecną jako 

stosunkowo wystarczające źródło zasilania 



 dysproporcja w kwestii utwardzenia i 

stanu dróg w mieście oraz na terenach 

wiejskich  

 niski stopień rozwoju energetyki 

odnawialnej w stosunku do potrzeb i 

ustaleń polityki energetycznej państwa i 

UE 

 przestarzałość urządzeń sieci 

wodociągowej  powodująca złą jakość 

wody  

 brak kanalizacji sanitarnej  w 

większości wsi  

 przestarzałość urządzeń kanalizacji 

(deszczowej i sanitarnej) w mieście  

 rozproszona zabudowa w terenach 

wiejskich jako czynnik negatywny w 

ocenie ekonomicznego  uzasadnienia 

inwestycji (powoduje utrudnienia w 

kwestii pozyskania środków 

zewnętrznych na kanalizację wsi) 

w gaz ziemny 

 na chwilę obecną wystarczający potencjał 

przesyłowy w urządzeniach  

elektroenergetycznych 

 podjęcie działań w kierunku rozwoju 

energetyki odnawialnej 

 powstanie elektrowni wiatrowej  w 

Drzymałowie jako źródło dochodów 

gminy (podatek)  

 

 ŻYCIE SPOŁECZNE 

SŁABE STRONY MOCNE STRONY 

 utrudniony  dostęp do urzędów, 

nieodpowiednie zaplecze szczególnie 

dla OPS jako element wykluczenia 

społecznego   

 konieczność wykonania brakujących 

odcinków ciągów (ścieżek) rowerowych 

i pieszo rowerowych, w celu utworzenia 

spójnego ciągu komunikacji   

 brak zaplecza (pomieszczenia)  dla 

organizacji pozarządowych  

 wyremontowany ratusz 

 własność zespołu pałacowo – parkowego 

 ciekawe zabytki różnych epok 

 kursujące na trasie Wolsztyn – Poznań Gł. 

parowozy i pociągi pasażerskie oraz  

okazjonalnie „pociągi retro”  

 szlaki piesze i rowerowe  

 prężnie działająca orkiestra dęta  

 Muzeum Pożarnictwa  

 duża ilość placów zabaw (także w terenach 



wiejskich)  

 dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa 

(sale, hala, boiska …)    

 „BOGILU”   

 duża liczba prężnie działających 

organizacji pozarządowych 

ŁAD PRZESTRZENNY I EKOLOGIA 

SŁABE STRONY MOCNE STRONY 

 brak MPZP – niedostosowanie  rozwoju 

infrastruktury technicznej do 

wydawanych decyzji  o warunkach 

zabudowy, chaos architektoniczny  

 brak porozumienia gmin graniczących 

bezpośrednio  i położonych w pobliżu 

Jeziora Kuźnickiego (jezioro położenie 

na pograniczu dwóch a w okolicach 4-5 

gmin)  utrudnia racjonalne 

zagospodarowanie i wykorzystanie 

walorów 

 brak MPZP – większa „elastyczność” w 

możliwości zagospodarowania terenu  

 czyste Jezioro Kuźnickie  

 dużo lasów (zielone płuca gminy) 

 brak inwestycji uciążliwych 

 zagospodarowane tereny postindustrialne  

(winiarnia, garbarnia, młyn, bombki…)   

 rozwijający się segment rynku najmu 

mieszkań  

PORZĄDEK I BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE 

SŁABE STRONY MOCNE STRONY 

 niedostateczna (brak) prewencji     bezpieczna gmina   

 

 

 

 

https://www.google.pl/search?q=tereny+postindustrialne&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCgQsARqFQoTCMyBiKmsvccCFQRxFAodRI0Olw

