
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 

 
Urząd Gminy w Babiaku 
 
we współpracy z Wielkopolską Akademią Nauki  
i Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością, Spółka komandytowa oraz Krajowym 
Instytutem Jakości. 
 
Strategię Rozwoju Gminy Babiak na lata 2023-
2030 opracowano w oparciu o materiały źródło-
we Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek or-
ganizacyjnych. 
 
Strategia Rozwoju Gminy Babiak na lata 2023-
2030  zawiera dane według stanu na 31 grudnia 
2021 roku, o ile nie zaznaczono inaczej. 
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WPROWADZENIE 
 

Strategia Rozwoju Gminy Babiak na lata 2023-2030 jest podstawowym instrumentem długofalowego 

zarządzania Gminą. Określa ona strategiczne kierunki rozwoju Gminy w perspektywie do 2030 roku 

oraz pozwala na zapewnienie ciągłości i trwałości działania władz Gminy, niezależnie od zmieniających 

się uwarunkowań politycznych. Umożliwia ona również efektywne gospodarowanie własnymi zasoba-

mi, takimi jak: środowisko przyrodnicze i kulturowe, zasoby ludzkie, infrastrukturalne, czy środki finan-

sowe oraz stanowi formalną podstawę do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie zadań ze 

źródeł zewnętrznych. 

Strategia Rozwoju Gminy Babiak na lata 2023-2030 jest dokumentem nadrzędnym względem innych 

dokumentów planistyczno-strategicznych obowiązujących w Gminie Babiak, a także spójnym z doku-

mentami wyższego rzędu – Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku oraz Krajo-

wą Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. Będzie ona również wyznaczała ramy dla planów i progra-

mów powstających w Gminie podczas jej obowiązywania.  

Dokument został opracowany na podstawie aktualnych dokumentów planistycznych, sprawozdań oraz 

danych statystycznych. Podstawowym dokumentem prawnym wykorzystywanym podczas przygoto-

wania Strategii była ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ponadto wzięto również 

pod uwagę zapisy poprzedniej, nieaktualnej Strategii Rozwoju Gminy Babiak, obowiązującej do 2022 

roku. Ważnym elementem w pracach nad Strategią była partycypacja społeczna. Diagnoza strategicz-

na została uzupełniona o analizę ankiet wypełnionych przez mieszkańców.  

Ważnym źródłem informacji byli członkowie Zespołu Strategicznego, pracujący pod kierownictwem 

Marii Wiśniewskiej (Zastępcy Wójta Gminy Babiak), w skład którego wchodzili reprezentanci władz, 

jednostek organizacyjnych gminy i społeczności lokalnej: 

 

• Radosław Bartczak – Sekretarz Gminy 

• Mateusz Michalski – referent ds. gospodarki komunalnej w UG Babiak 

• Ireneusz Wiśniewski – Przewodniczący Rady Gminy Babiak 

• Mariusz Prażanowski – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku 

• Marlena Sowińska – inspektor ds. oświaty  w UG Babiak. 

 

Dodatkowo Zespół Strategiczny wspierali eksperci z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju  

z Poznania: 

• mgr Irma Kuznetsova – Dyrektor Działu Strategii i Rozwoju Lokalnego,  

• mgr inż. Iwona Nowacka – Zastępca Dyrektora Działu Strategii i Rozwoju Lokalnego,  

• inż. Klaudia Świrska – Specjalistka ds. strategii i rozwoju lokalnego. 

Prace nad Strategią rozpoczęto w maju 2022 roku, kiedy to Wójt Gminy Babiak podjął decyzję o przy-

stąpieniu do opracowywania dokumentu. Proces tworzenia Strategii poprzedzono analizą sytuacji spo-

łeczno-gospodarczej gminy, którą pogłębiono podczas spotkania z kierownictwem i pracownikami 

Urzędu oraz badania ankietowego wśród mieszkańców. Na tej podstawie wyznaczono obszary pro-

blemowe. Następnie wyznaczono cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań, których realizacja 

wpłynie na osiągnięcie podstawowych celów. We wrześniu 2022 roku przygotowano projekt Strategii. 

Następnie projekt dokumentu strategicznego został poddany konsultacjom społecznym, a w później-

szym etapie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 
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Dokument został sporządzony z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie 

ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 

1378).   

Poniżej przedstawiono poszczególne etapy procesu prac na Strategią: 

 

 

Wdrażanie Strategii

Uchwalenie Strategii

Opinia Zarządu Województwa

Konsultacje społeczne

Projekt dokumentu

Wyznaczenie obszarów problemowych 

Diagnoza potencjału

Badanie ankietowe - 23.05-23.06.2022 r. 

Analiza dokumentów

Spotkanie robocze z kierownictwem Urzędu – 20.05.2022 r. 
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CZĘŚĆ I: STAN I WYZWANIA ROZWOJU GMINY BABIAK 

1. Wnioski z diagnozy sytuacji przestrzennej  
Gmina Babiak jest gminą wiejską znajdującą się we wschodniej części województwa wielkopolskiego, 

w północnej części powiatu kolskiego. Jej powierzchnia wynosi ok. 133,77 km2, z czego powierzchnia 

użytków rolnych stanowi 70,4%, zaś powierzchnia leśna 19,9%. Sąsiaduje ona z 9 gminami znajdują-

cymi się w powiatach: konińskim, radziejowskim, włocławskim i kolskim. W skład Gminy wchodzi 30 

sołectw.  

Sieć dróg oraz możliwości komunikacji transportowej z innymi ośrodkami mają duży wpływ na rozwój 

funkcjonalno-przestrzenny Gminy. Sieć dróg na terenie Gminy Babiak tworzą drogi gminne, powiato-

we, a także wojewódzkie (nr 263, 269 i 270), które są kluczowymi elementami systemu transportowego 

w Gminie. W odległości 30 km od Babiaka (węzeł w Daniszewie) znajduje się autostrada A2 oraz w 

odległości ok. 40 km (węzeł w Pikutkowie) znajduje się autostrada A1. 

Babiak położony jest w odległości o ok. 152 km (ok. 1 h 50 min jazdy samochodem) od stolicy woje-

wództwa – Poznań, a od najbliższego dużego miasta – Konin – oddalony jest o ok. 40 km (ok. 40 min), 

z kolei miasto powiatowe –  Koło – oddalone jest o ok. 18 km (ok. 20 min). 

Przez teren Gminy Babiak przebiega krajowa trasa kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew. Łączy 

ona Górnośląski, Częstochowski Okręg Przemysłowy oraz Rybnicki Okręg Węglowy z węzłem kolejo-

wym w Tczewie, a dalej z Portem Gdańsk i Portem Gdynia. Trakcja ta służy przede wszystkim do 

transportu towarowego. Na terenie Gminy znajdują się dwie stacje dla pociągów osobowych: Babiak i 

Lipie Góry. Komunikacja PKP umożliwia bezpośrednie połączenie z Trójmiastem i Śląskiem oraz War-

szawą. Transport publiczny autobusowy realizowany jest poprzez spółkę PKS Konin.  

Polityka przestrzenna Gminy Babiak prowadzona jest głównie w oparciu o Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak, które zostało zatwierdzone uchwałą nr 

XXIII/207/17 Rady Gminy Babiak z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ba-

biak Nr XLI/192/98 z dnia 19 czerwca 1998 roku, zmienionego dla części obszaru gminy Uchwałą Rady 

Gminy Babiak Nr XXXVI/263/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. 

Na obszarze Gminy obowiązuje 11 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (z czego 7 

uchwalone było przed 2003 r.), a udział powierzchni Gminy pokrytej miejscowymi planami zagospoda-

rowania przestrzennego wynosi 0,5%. W miejscach, gdzie nie obowiązują zapisy miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, rozwój zabudowy regulowany jest poprzez wydawanie indywidual-

nych decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy w latach 2016-2020 utrzymywała się na podob-

nym poziomie między 66 a 89 (poza rokiem 2019, w którym wydano 115 decyzji). Średnio w analizo-

wanym okresie wydano 84 decyzji rocznie, co w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wynosiło 9,83 

decyzji. 

Gmina należy do regionu obfitującego w dużą ilość walorów naturalnych. Do najważniejszych z nich 

należy zaliczyć zbiorniki wodne oraz obszary leśne. Niewątpliwie do największych atrakcji turystycz-

nych zalicza się jeziora: Brdowskie i Lubotyń, które wchodzą w skład kompleksu jezior goplańskich 

oraz jezioro Brzeskie, położone w bliskim sąsiedztwie jeziora Lubotyń. Ponadto Gmina Babiak w miej-

scowości Psary przylega do jeziora Modzerowskiego, położonego w województwie kujawsko-

pomorskim. Na terenie Gminy Babiak występują formy ochrony przyrody takie jak: Goplańsko-Kujawski 

Obszar Chronionego Krajobrazu, Leśny Rezerwat Florystyczny „Kawęczyńskie Brzęki” oraz pomniki 

przyrody. 

Na terenie Gminy przecinają się szlaki turystyczne, które są również przykładem współdziałania między 

sąsiednimi gminami, dla których granice administracyjne nie stanowią przeszkody, lecz wręcz implikują 

nowatorskie rozwiązania w zakresie szeroko pojętego zaspokajania potrzeb społecznych. Szlaki te 

wiodą do najciekawszych pod względem przyrodniczym i historycznym miejsc, a znajdują się na nich 

także najcenniejsze obiekty zabytkowe. 
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2. Wnioski z diagnozy sytuacji gospodarczej  
 

O poziomie przedsiębiorczości na terenie danej jednostki stanowi między innymi liczba przedsię-

biorstw działających na jej terenie. Przedsiębiorstwa zarejestrowane w Gminie Babiak w roku 2021 

stanowiły 7% (523 podmiotów) wśród wszystkich przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność w 

powiecie kolskim. Udział ten ulokował Gminę na piątym miejscu wśród gmin powiatu. Liczby te co-

rocznie wzrastają. Ponadto obserwacja liczby nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych podmiotów 

gospodarczych na terenie Gminy dowodzi trendowi zwiększającej się liczby nowych przedsiębiorstw 

przy jednoczesnym spadku liczby wyrejestrowywanych firm. 

Wśród podmiotów działających na terenie Gminy Babiak najwięcej zostało zakwalifikowanych do sekcji 

F zgodnie z podziałem PKD – są to firmy z branży budowlanej. Dużym udziałem odznaczały się również 

działalności z branży handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów samochodowych (w tym 

motocykli). W Gminie funkcjonuje ponadto stosunkowo dużo firm z branży transportu i gospodarki 

magazynowej, z sekcji pozostałej działalności usługowej, przetwórstwa przemysłowego oraz opieki 

zdrowotnej i pomocy społecznej. 

O sytuacji na rynku pracy świadczy m.in. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludno-

ści w wieku produkcyjnym, który w latach 2016-2018 wyraźnie spadał (z poziomu 5,9% w roku 2016, 

do poziomu 1,9% w roku 2018). Jednak od roku 2018 nastąpiło odwrócenie spadkowego trendu i licz-

ba osób pozostających bez stałego miejsca zatrudnienia zaczęła ponownie rosnąć do poziomu 2,6% w 

roku 2020. Udział ten w 2020 roku kształtował się na niższym poziomie w porównaniu do województwa 

(2,9%) i powiatu (2,9%).  

Rozwój gospodarczy wiąże się także z jakością i dostępnością infrastruktury sieciowej. Wpisuje się w 

nią dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej. Podmiotem odpowiedzialnym za zaopatrywanie (pobór, 

uzdatnianie, dystrybucję) mieszkańców Gminy w wodę i odprowadzanie ścieków komunalnych z jej 

terenu jest Urząd Gminy w Babiaku – Referat Spraw Komunalnych. Właścicielem infrastruktury wodo-

ciągowej i kanalizacyjnej jest Gmina Babiak. 

W 2020 roku do sieci wodociągowej dostęp miało 99% mieszkańców Gminy, a woda doprowadzana 

była z 3 ujęć. Z kolei z sieci kanalizacyjnej korzystało 42% mieszkańców. Dostęp do sieci gazowej mia-

ło 7,7% mieszkańców Gminy. 

Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej gromadzą ścieki w zbiorni-

kach bezodpływowych i przydomowych oczyszczalniach ścieków, dla których Gmina Babiak prowadzi 

ewidencję. 

Odbiorem i wywozem odpadów komunalnych w Gminie zajmuje się przedsiębiorca wyłoniony w dro-

dze przetargu, z kolei zagospodarowaniem odpadów zajmuje się Miejski Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi w Koninie. Na terenie Gminy działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Gmina Babiak współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu w sprawie programu Czyste Powietrze, którego podstawowym celem jest poprawa efektyw-

ności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istnieją-

cych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program oferuje dofinansowania dla mieszkańców w 

zakresie termomodernizacji budynków, wymiany pieców oraz instalacji OZE. Ponadto, w Urzędzie 

Gminy znajduje się punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy mogą sprawdzić i złożyć wniosek o 

dofinansowanie. 

Analizując kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia w kolejnych latach, stwierdza się możliwość 

obsługi dodatkowych zobowiązań. Ponadto na wykresie poniżej przedstawiono potencjał inwestycyjny 

Gminy rozumiany jako suma środków finansowych pozostałych do dyspozycji, po pokryciu wszystkich 

bieżących kosztów funkcjonowania (wydatków bieżących) oraz spłacie obecnie zaplanowanych rat 

kapitałowych (rozchodów) w latach 2023-2030. Wynika z niego, że potencjał inwestycyjny w okresie 

prognozy wyniesie około 4,3 mln zł.  
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Ryc. 1. Kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia Gminy Babiak na lata 2023-2030 

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwały XXXV/367/22 Rady Gminy Babiak z dnia 15 czerwca 2022 r. w 

sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2022-2032.  
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3. Wnioski z diagnozy sytuacji społecznej  
 

Gmina Babiak w roku 2021 liczyła 7 728 mieszkańców, co stanowiło 9% społeczności powiatu kolskie-

go. Analizując zmiany liczby ludności w latach 2011-2021 zauważalna jest wyraźna tendencja spadko-

wa. Wynika z tego, że Gmina Babiak się wyludnia i jest to sytuacja charakterystyczna w tym regionie 

(dynamika zmiany liczby ludności wynosi poniżej 100%, co oznacza zmniejszającą się liczbę ludności). 

Największy wpływ na zmniejszającą się liczbę mieszkańców Gminy Babiak ma ujemne saldo migracji. 

 

Ryc. 2. Zmiany liczby ludności w Gminie Babiak w latach 2011-2021  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Istotną informacją w zakresie struktury demograficznej jest liczba osób w wieku kreatywnym (25-34 lat 

w stosunku do ludności ogółem), które mogą stanowić główną siłę napędową rozwoju ekonomicznego 

Gminy. Udział osób w tym wieku spada, zarówno w Gminie, jak i powiecie czy województwie. Pozytyw-

ną informacją jest jednak mniejsza dynamika występująca w Gminie Babiak – spadek udziału najbar-

dziej pożądanej grupy wiekowej zachodzi wolniej niż w pozostałych jednostkach. Należy jednak zwró-

cić uwagę na wymiar długofalowy, w efekcie którego zmniejszy się liczba osób aktywnych zawodowo, 

co może mieć negatywne skutki dla funkcjonowania Gminy.  

Zwiększa się natomiast wskaźnik senioralnego obciążenia demograficznego – udział osób starszych 

stale rośnie, przy spadku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz spadkiem liczby osób w 

wieku produkcyjnym. Widoczny jest więc trend społeczny związany ze starzeniem się społeczeństwa, 

zachodzący równomiernie w całym regionie. Należy mieć na uwadze, iż zwiększać się będzie zapo-

trzebowanie na usługi skierowane do seniorów. Z tego względu powstanie potrzeba dostosowania 

oferty społecznej i infrastrukturalnej do ich potrzeb.  

Czynnikami mającymi wpływ na ocenę poziomu jakości życia na terenie Gminy Babiak jest dostępność 

oraz jakość usług dla mieszkańców.  

Na terenie babiackiego samorządu działa jeden klub dziecięcy oferujący opiekę nad dziećmi do lat 3. 

Jest to Gminny Klub Dziecięcy „Miś" mieszczący się przy ulicy Poznańskiej 8 w Babiaku. 

Na terenie Gminy w Babiaku, Bogusławicach i Brdowie działają 3 przedszkola samorządowe. Udział 

dzieci z terenu Gminy objętych opieką przedszkolną w 2021 roku wyniósł 75%. 
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Edukację na poziomie podstawowym zapewniają szkoły: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w 

Babiaku, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Bogusławicach, Szkoła Podstawowa im. Po-

wstańców Styczniowych w Brdowie. Poziom nauczania określony na podstawie wyników egzaminów 

ósmoklasisty kształtował się na podobnym poziomie z języka polskiego i matematyki w porównaniu do 

powiatu i województwa. W przypadku języka angielskiego uczniowie osiągnęli niższe wyniki w porów-

nywalnych jednostkach. 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy zapewnia Gminny Ośrodek Kultury i Bi-

blioteka Publiczna w Babiaku. Ośrodek służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i czytelni-

czych środowiska Gminy Babiak oraz propagowaniu obrzędowości ludowej i obyczajów kulturowych. 

Działalność ta jest prowadzona poprzez funkcjonowanie kół zainteresowań, zespołów artystycznych, 

naukę gry na instrumentach muzycznych, wymianę i prezentację dorobku kulturalnego z ośrodkami i 

instytucjami kultury. 

Na bazę sportowo-rekreacyjną Gminy składa się: hala widowiskowo-sportowa, Gminny Stadion Spor-

towy w Babiaku, Centrum sportów wodnych w Brdowie, Boisko ORLIK z obiektami towarzyszącymi, 

boiska, place zabaw oraz siłownie zewnętrzne.  

W celu zwiększenia poziomu zadowolenia mieszkańców dostrzega się potrzebę zwiększenia liczby 

odbywających się wydarzeń i zajęć kulturalno-sportowych. Konieczna jest również ich szeroka promo-

cja i informowanie o nich mieszkańców. Niska ocena mieszkańców w zakresie możliwości spędzania 

wolnego czasu na terenie Gminy wynikać może po części z ich niewiedzy o organizowanych do tej 

pory imprezach i w konsekwencji niewielkiej frekwencji. 

Działalność kulturalną i sportową prowadzą także funkcjonujące na terenie Gminy stowarzyszenia i 

organizacje pozarządowe. Organizacje te działają w różnych dziedzinach, umożliwiając ich członkom 

rozwój swoich pasji, integrację oraz wsparcie. Do organizacji tych zalicza się m.in.: jednostki OSP, 

Stowarzyszenia, fundacje oraz Klub Sportowy.  

Za bezpieczeństwo mieszkańców, w tym porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Gminie 

odpowiada Komenda Powiatowa Policji w Kole. Na terenie Gminy Babiak funkcjonuje Posterunek Poli-

cji w Babiaku. Ponadto na terenie Gminy zlokalizowanych jest 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożar-

nej, przy czym 2 z nich ujęte zostały w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

Opiekę zdrowotną w Gminie zapewniają: NZOZ „Eskulap” w Brdowie i Babiaku, NZOZ „Med-Vita" W 

Babiaku, Reha-Medica Babiak, Świadczenia Pielęgniarskie „PIEL-MED" w Brdowie, Centrum Rehabili-

tacji w Brdowie oraz „Medyk” w Brdowie i Babiaku. Mieszkańcy Gminy z opieki szpitalnej korzystają w 

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole ul. 

Księcia Józefa Poniatowskiego 25. Szpital zlokalizowany jest od siedziby Gminy Babiak w odległości 

ok. 20 km (ok. 26 min jazdy samochodem). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku odpowiedzialny jest za realizację zadań dotyczących 

pomocy społecznej oraz podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i 

rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem w Gminie. Liczba beneficjentów GOPS corocznie się 

zmniejsza i jest to sytuacja typowa w kraju, jednak w Gminie jest wyższa niż w powiecie i wojewódz-

twie. Najczęściej dotykającymi mieszkańców problemami, w związku z którymi korzystają z pomocy 

Ośrodka jest ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeba 

ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospo-

darstwa domowego. 

Na terenie Gminy znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie, który jest dziennym 

ośrodkiem wsparcia. ŚDS dysponuje 30 miejscami. Ponadto, w Gminie znajduje się Centrum Dzienne-

go Pobytu w Babiaku. Centrum powstało w ramach projektu „Centrum Dziennego Pobytu” dofinanso-

wanego z Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2015. Projekt ma na 

celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grupy mieszkańców w wieku 60+. Ma on przyczynić 

się do rozwiązania problemu braku bazy lokalowej dla seniorów chcących wspólnie spędzać czas. 
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Osoby o niskich dochodach mogą ubiegać się o zapewnienie im lokalu w postaci mieszkania komunal-

nego. W 2021 roku Gmina Babiak dysponowała 23 mieszkaniami komunalnymi.  
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4. Jakość życia w gminie – wyniki badań ankietowych 
 

Na potrzeby diagnozy stanu społeczno-gospodarczego Gminy Babiak przeprowadzone zostały badania 

ankietowe wśród mieszkańców w formie kwestionariusza on-line. Ich celem było poznanie opinii doty-

czącej jakości życia w Gminie, potrzeb mieszkańców oraz określenia priorytetów rozwojowych na naj-

bliższe lata. Badania prowadzono od 23 maja do 23 czerwca 2022 roku.   

Respondenci odpowiadali na 8 pytań z zakresu społeczeństwa, gospodarki, przestrzeni i środowiska, 

infrastruktury technicznej, turystyki i rekreacji, edukacji i kultury. Łącznie zebrano 65 ankiet, z których 

największą część respondentów stanowiły kobiety (56,9%). Pod względem wieku mieszkańców, naj-

więcej z nich było w przedziale 26-35 lat (29,2%), a 73,8% wszystkich respondentów było osobami 

pracującymi. Wzór ankiety dla mieszkańca stanowi załącznik 2 do opracowania. 

4.1. Ocena sytuacji Gminy 

Pierwsza część ankiety dotyczyła oceny działań, które składają się na ogólne funkcjonowanie poszcze-

gólnych obszarów będących przedmiotem zadań własnych Gminy. Mając do dyspozycji pięciostop-

niową skalę, gdzie 1 oznaczało „źle”, a 5 „bardzo dobrze”, mieszkańcy Gminy Babiak najlepiej ocenili 

obszar infrastruktura techniczna, dla którego średnia ocen wyniosła 3,5. Najgorzej oceniona została 

turystyka i rekreacja, która uzyskała średni wynik 2,48. Pozostałe obszary ocenione zostały w przedzia-

le od 2,55 do 3,33. Średni wynik Gminy dla wszystkich badanych kategorii wyniósł 3,05 (nieco powyżej 

średniej).  

 

 
Ryc. 3. Poziom rozwoju poszczególnych obszarów według ankietowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet 

Tabela poniżej przedstawia najlepiej i najgorzej oceniane elementy przez ankietowanych w poszcze-

gólnych obszarach. Najniżej oceniony ze wszystkich obszarów został dostęp do specjalistycznej opieki 

medycznej (1,4). Mieszkańcy wskazywali również na duży problem w zakresie działań promocyjnych, 

mających na celu pozyskanie potencjalnych turystów, możliwości uzyskania zatrudnienia na terenie 

Gminy, infrastruktury melioracji szczegółowej, stanu dróg oraz jakości i różnorodności wydarzeń kultu-

ralno-rozrywkowych w Gminie. 
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Tab. 1. Najlepiej i najgorzej oceniane elementy w poszczególnych obszarach według ankietowanych 

 

NAJLEPIEJ OCENIANE: NAJGORZEJ OCENIANE: 

SPOŁECZEŃSTWO 
Jakość opieki żłobkowej na tere-

nie Gminy 
Dostęp do specjalistycznej opieki medycznej 

GOSPODARKA 
Perspektywy rozwojowe działal-

ności rolniczej w Gminie 

Możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie 

Gminy 

ŚRODOWISKO 

I PRZESTRZEŃ 

Walory środowiska przyrodnicze-

go w Gminie 

Infrastrukturę melioracji szczegółowej (rowy, 

sieć drenarska, przepusty itp.) 

INFRASTRUKTURA 

TECHNICZNA 
Jakość sieci wodociągowej Stan dróg w Gminie 

TURYSTYKA 

I REKREACJA 

Wyposażenie placów zabaw i 

siłowni zewnętrznych 

Działania promocyjne gminy, mające na celu 

pozyskanie potencjalnych turystów 

EDUKACJA I KULTURA 
Dostęp do edukacji w szkołach 

podstawowych 

Jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno-

rozrywkowych w Gminie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet. 

Wskazać należy, że żadna dziedzina funkcjonowania Gminy nie została wyróżniona oceną bardzo do-

brą. Najwyższą ocenę wśród mieszkańców zdobył dostęp do edukacji w szkołach podstawowych (4,2), 

a także walory środowiska przyrodniczego w Gminie, jakość opieki żłobkowej na terenie Gminy, jakość 

sieci wodociągowej, perspektywy rozwojowe działalności rolniczej w Gminie oraz wyposażenie placów 

zabaw i siłowni zewnętrznych. Wszystkie te odpowiedzi otrzymały średnią ocenę między 2,9, a 4,3. 

4.2. Pożądane priorytety rozwojowe 

W ankiecie należało również wskazać główne priorytety rozwojowe gminy. Wśród najczęściej wskazy-

wanych znalazła się poprawa dostępu do usług medycznych (69% odpowiedzi), następnie poprawa 

infrastruktury drogowej (48% odpowiedzi), rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych (39%), rozwój kultu-

ry (32%) oraz inwestycje w rozwój turystyki (31%). Najmniej priorytetowa według mieszkańców jest 

budowa i modernizacja sieci wodociągowej, poprawa funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie 

gminy, zwiększenie dostępności przedszkoli, rozwój sieci gazowej, stworzenie miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3, budowa obwodnicy oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego. 

Ostatnim pytaniem zadanym w ankiecie było wskazanie elementu, który miałby zostać wizytówką Gmi-

ny. Wskazuje ono również na pożądane priorytety rozwoju według mieszkańców. Najczęściej miesz-

kańcy wskazywali na Jezioro Brdowskie, Jezioro Lubotyń, walory przyrodnicze, czystość środowiska 

oraz turystykę.  
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Ryc. 4. Główne priorytety rozwoju Gminy Babiak według ankietowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiet. 
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5. Analiza SWOT z uwzględnieniem elementów partycypacji społecznej 

Analiza SWOT jest techniką, za pomocą której zebrane informacje poddawane są analizie i uporząd-

kowaniu. W procesie prac nad Strategią Rozwoju Gminy Babiak na lata 2023-2030, technika ta została 

zastosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia Gminy, a także interpretacji zasobów 

endogenicznych i egzogenicznych jednostki.  

Grupy czynników w metodzie SWOT są definiowane w następujący sposób: 

 

Materiały te pochodziły z: 

✓ informacji zawartych w Diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej Gminy 

Babiak, 

✓ danych liczbowych, opisowych i przestrzennych pozyskanych z Urzędu Gminy w Babiaku 

oraz ze źródeł zewnętrznych, 

✓ wyników badań ankietowych.  

SILNE STRONY  SŁABE STRONY 

➢ wysokie walory przyrodniczo-

krajobrazowe; 

➢ sieć dróg umożliwiająca swobodne prze-

mieszczanie się pomiędzy gminnymi miej-

scowościami w południowej części Gminy;  

➢ przebiegająca przez teren Gminy linia ko-

lejowa; 

➢ bliskość autostrady A2; 

➢ szlaki turystyczne piesze i rowerowe o 

wysokich walorach przyrodniczych 

➢ punkt konsultacyjny wspomagający 

mieszkańców we wzięciu udziału w pro-

gramie „Czyste powietrze”;   

➢ PSZOK na terenie Gminy; 

 ➢ utrzymujący się ujemny wskaźnik przyrostu 

naturalnego;  

➢ postępujący wzrost senioralnego obciąże-

nia demograficznego skutkujący koniecz-

nością dostosowania usług społecznych 

dla seniorów; 

➢ mały procent powierzchni Gminy objęty 

miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego; 

➢ słabo rozwinięta sieć gazowa; 

➢ zmniejszająca się subwencja oświatowa, 

niepozwalająca na pokrycie kosztów edu-

kacji podstawowej 

➢ duża liczba rodzin i osób korzystających z 

S W O T
S (ang. strengths) – 

mocne strony: 

wszystko to co sta-

nowi atut, przewagę, 

zaletę, 

T (ang. threats) –  

zagrożenia: wszyst-

ko to co stwarza 

warunki dla nieko-

rzystnej zmiany. 

O (ang. opportunities) 

– szanse: wszystko to 

co stwarza szansę 

korzystnej zmiany 

W (ang. weaknesses) 

– słabe strony: 

wszystko to co stanowi 

słabość, barierę, wadę. 
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➢ rosnąca liczba podmiotów zarejestrowa-

nych w rejestrze REGON prowadzących 

działalność na terenie gminy oferujących 

zróżnicowane miejsca pracy dla miesz-

kańców oraz spadająca liczba podmiotów 

wyrejestrowanych; 

➢ zmniejszająca się liczba beneficjentów 

środowiskowej pomocy społecznej; 

➢ funkcjonowanie Klubu Dziecięcego; 

➢ funkcjonujące 3 przedszkola samorządo-

we 

 

pomocy społecznej z powodu ubóstwa, 

długotrwałej i ciężkiej choroby oraz niepeł-

nosprawności;  

 

SZANSE  ZAGROŻENIA 

 

 

➢ zwiększająca się świadomość ekologiczna 

zakładająca postawy przyjazne środowi-

sku i rozwój alternatywnych źródeł energii 

wspierana ogólnopolskimi, w tym rządo-

wymi, programami wsparcia działań proe-

kologicznych;  

➢ pozytywne trendy społeczne w zakresie 

zwiększania się świadomości środowi-

skowej, głównie wśród najmłodszych grup 

społecznych; 

➢ stopniowa zmiana mentalnego nastawie-

nia społeczności do współodpowiedzial-

ności za lokalną wspólnotę, partycypowa-

nia i aktywności społecznej;  

➢ programy rządowe;  

➢ pozyskiwanie zewnętrznych funduszy na 

finansowanie projektów i inwestycji w ob-

szarze społecznym;  

➢ nowa perspektywa finansowa Unii Euro-

pejskiej 2021-2027 jako źródło finanso-

wania priorytetowych dla rozwoju Gminy 

zadań;  

➢ dofinansowania wewnętrzne i zewnętrzne 

wspierające rozwój OZE (m.in. program 

„Czyste powietrze”) i wymianę źródeł cie-

pła na ekologiczne; dofinansowanie inwe-

stycji dotyczących małej retencji;; 

➢ przynależność Gminy do związków i sto-

warzyszeń międzygminnych, których ce-

lem są działania na rzecz rozwoju regionu, 

m.in. LGD „Wielkopolska Wschodnia"; 

  

 

➢ postępujące zmiany klimatu skutkujące 

m.in. anomaliami pogodowymi, suszą, 

powodziami, co silnie oddziałuje na 

branżę rolniczą;  

➢ wpływ czynników zewnętrznych o zasię-

gu globalnym na sytuację społeczno-

gospodarczą (np. epidemia, konflikty 

zbrojne);  

➢ dalszy wzrost liczby bezrobotnych oraz 

zjawiska ubóstwa ekonomicznego w spo-

łeczeństwie polskim, spowodowane 

słabnącym tempem rozwoju gospodar-

czego kraju;  

➢ zmiany systemu prawnego dotyczącego 

funkcjonowania i finansowania jednostek 

samorządu terytorialnego w Polsce;  

➢ zwiększanie się kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi m.in. w związku 

z rosnącą inflacją, stałymi wzrostami 

kosztów energii elektrycznej i gazu oraz 

kosztów pracowniczych; 

➢ ograniczony wpływ na infrastrukturę 

drogową wojewódzką, krajową, powiato-

wą – potencjalne trudności w skomuni-

kowaniu i modernizacji dróg. 
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CZĘŚĆ II: STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU GMINY 

BABIAK 
 

1. Misja i wizja 
 

Strategia Rozwoju Gminy Babiak na lata 2023-2030 jest dokumentem, w którym zdiagnozowano 

i dokonano analizy strategicznej aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. Zwrócono uwagę 

zarówno na mocne strony i szanse rozwojowe, jak i obszary problemowe: słabości i zagrożenia dla 

rozwoju jednostki. W procesie tworzenia i realizacji strategii istotne jest również określenie misji i wizji. 

Są to dwa elementy strategii ukazujące najważniejsze kierunki rozwoju.  

Misja koncentruje się na podstawowych wartościach, które przyświecają władzom gminy i jej miesz-

kańcom w procesach rozwojowych. Wskazuje również na czynniki uzasadniające przyjęcie określo-

nych wartości jako nadrzędnych.  

Z kolei wizja to obraz gminy, który będzie efektem realizacji podejmowanej strategii. Ukazuje Gminę 

Babiak w perspektywie strategicznej – do 2030 roku, zmienioną poprzez realizację przyjętych działań i 

osiągnięcie zamierzonych przez samorząd celów.  

Uwzględniając przyjęte założenia misja Gminy Babiak brzmi:  

 

 

Misją Gminy Babiak jest zrównoważony rozwój w 

harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, gospo-

darczym i społecznym. 

 

 

Z kolei wizja brzmi: 

 

 

W 2030 roku Gmina Babiak jest miejscem przyja-

znym mieszkańcom i inwestorom, bezpiecznym i 

ekologicznym z rozwijającą się infrastrukturą tech-

niczną przy jednoczesnym zachowaniu zasad 

zrównoważonego rozwoju. 
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2. Cele strategiczne rozwoju w wymiarze przestrzennym, gospodar-

czym i społecznym. Kierunki działań podejmowanych dla osiągnię-

cia celów strategicznych. Oczekiwane rezultaty planowanych dzia-

łań oraz wskaźniki ich osiągnięcia 
 

Na podstawie diagnozy aktualnego stanu Gminy Babiak, jej sytuacji gospodarczej, społecznej i prze-

strzennej oraz uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, a także dążąc do osiągnięcia stanu Gminy 

opisanego w wizji rozwoju określono 3 cele strategiczne, którymi są: 

 

CEL I: Wysoki poziom życia dzięki rozwiniętej infrastrukturze oraz przestrzeni gmin-

nej z uwzględnieniem ochrony środowiska. 

 

CEL II: Rozwój gospodarczy poprzez nowoczesne rolnictwo i bogatą ofertę wypo-

czynkową.  

CEL III: Kompleksowa oferta społeczna poprawiająca jakość życia mieszkańców.  

 

 

Cele strategiczne będą osiągnięte poprzez realizację celów operacyjnych, które zaprezentowano w 

tabeli poniżej.  

CELE STRATEGICZNE: 

CEL I: WYSOKI POZIOM ŻYCIA 

DZIĘKI ROZWINIĘTEJ INFRA-

STRUKTURZE ORAZ PRZE-

STRZENI GMINNEJ Z 

UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

CEL II: ROZWÓJ GOSPODARCZY 

POPRZEZ NOWOCZESNE ROL-

NICTWO I BOGATĄ OFERTĘ 

WYPOCZYNKOWĄ 

CEL III: KOMPLEKSOWA OFERTA 

SPOŁECZNA POPRAWIAJĄCA 

JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

CELE OPERACYJNE: 

 

1.1. 
Rozwój infrastruktury ko-

munikacyjnej i sieciowej 
2.1. 

Rozwój sfery gospodarczej 

Gminy 
3.1. 

Wzrost jakości systemu 

oświaty w Gminie 

      

1.2. 
Ochrona ładu  

przestrzennego Gminy 
2.2. 

Wsparcie sektora rolnicze-

go 
3.2. 

Poprawa funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia i 

wsparcie opieki społecznej 

      

1.3. 
Poprawa jakości środowi-

ska naturalnego 
2.3. 

Rozwój oferty wypoczyn-

kowo-rekreacyjnej oraz 

promocja Gminy 

3.3. 

 

Aktywizacja i integracja 

mieszkańców Gminy 
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Cele strategiczne Gminy Babiak odwzorowują obszary rozwojowe w sferze gospodarczej, społecznej i 

przestrzennej, które są zależne od siebie i wzajemnie się przenikają.  

Podstawą do podejmowania działań w sferze gospodarczej i społecznej powinno być racjonalne go-

spodarowanie przestrzenią oraz ochrona ładu przestrzennego.  

Z kolei zadania realizowane w zakresie infrastruktury technicznej będą podstawą do realizacji zadań 

w sferze gospodarczej, rozwoju usług społecznych, a także pozytywnie wpłyną na poprawę jakości 

środowiska przyrodniczego.  

Cele osiągnięte w ramach sfery społecznej i gospodarczej wpłyną również na poprawę jakości życia 

mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni. 
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CEL STRATEGICZNY I:  

WYSOKI POZIOM ŻYCIA DZIĘKI ROZWINIĘTEJ INFRASTRUKTURZE ORAZ 

PRZESTRZENI GMINNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

 

 

 

Obecnie oczekiwania mieszkańców względem dostępu i jakości infrastruktury są coraz wyższe. W 

szczególności należy pamiętać o zapewnieniu dostępu do wysokiej jakości Internetu, co jest niezbędne 

m.in. w związku z popularyzacją i upowszechnieniem pracy zdalnej oraz upowszechnieniem świadcze-

nia części usług, w tym usług publicznych, za pośrednictwem sieci internetowej.

W Gminie Babiak polityka przestrzenna prowadzona jest w oparciu o studium uwarunkowań zagospo-

darowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a dalsze zago-

spodarowanie terenu będzie ściśle związane z kierunkami wyznaczonymi we wskazanych dokumen-

tach. Gmina planuje również rozwój gospodarki mieszkaniowej, która będzie się opierać na budowie 

mieszkań komunalnych oraz na wspieraniu budownictwa mieszkaniowego m.in. poprzez zapewnienie 

terenów pod budownictwo mieszkaniowe i na rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego. 

Na stan przestrzeni gminnej silnie oddziałuje także stan lokalnego środowiska naturalnego. Dlatego 

jednym z głównych celów będzie jego ochrona, skutkująca poprawą warunków życia mieszkańców. 

Osiągnięty zostanie on m.in. dzięki wsparciu wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła, budowę infra-

struktury OZE oraz edukację ekologiczną mieszkańców Gminy.  

Cel strategiczny I zakłada działania w zakresie poprawy stanu środowiska, rozwoju układu komunika-

cyjnego i infrastruktury drogowej oraz aktywnej polityki przestrzennej.

Powyższe cele operacyjne stanowić będą podstawę do realizacji konkretnych działań, które zamiesz-

czono w poniższej tabeli wraz z oczekiwanymi rezultatami ich przeprowadzenia oraz wskaźnikami in-

formującymi o poziomie ich osiągnięcia.
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CEL STRATEGICZNY I: WYSOKI POZIOM ŻYCIA DZIĘKI ROZWINIĘTEJ INFRASTRUKTURZE ORAZ PRZESTRZENI GMINNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY ŚRO-

DOWISKA 

 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 
OCZEKIWANE REZULTATY  

PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 
WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA DZIAŁAŃ 
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• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

drogowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

(chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie);  

• Współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych i 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie 

budowy, rozbudowy i modernizacji dróg wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą;  

• Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-

kanalizacyjnej, wraz z kanalizacją deszczową;  

• Modernizacja istniejących i budowa nowych 

stacji uzdatniania wody, zgodnie z zapotrze-

bowaniem;  

• Stworzenie warunków do rozwoju sieci ga-

zowej na terenie Gminy; 

• Współpraca z operatorami w zakresie budo-

wy sieci gazociągowej;  

• Wsparcie mieszkańców w budowie przydo-

mowych oczyszczalni ścieków oraz promo-

wanie tego rozwiązania w miejscach gdzie 

nie ma możliwości doprowadzenia sieci kana-

lizacyjnej; 

• Montaż urządzeń monitoringu wizyjnego na 

obiektach użyteczności publicznej;  

• Współpraca z operatorami i umożliwienie 

rozwoju wysokiej jakości Internetu bezprze-

wodowego na terenie Gminy; 

• rozbudowana sieć drogowa na terenie 

gminy (drogi gminne, powiatowe, woje-

wódzkie);  

• poprawa stanu i jakości dróg już istnieją-

cych na terenie gminy;  

• zwiększenie popularności przemieszczania 

się rowerem dzięki rozwiniętej sieci ście-

żek rowerowych;  

• poprawa bezpieczeństwa drogowego 

dzięki wysokiej jakości infrastrukturze;  

• wysoka jakość infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej;  

• polepszenie jakości środowiska wodnego 

dzięki zmniejszeniu niekontrolowanego 

odpływu ścieków; 

• podniesienie poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców dzięki monitoringowi;  

• zmniejszenie wykluczenia cyfrowego 

wśród mieszkańców; 

• rozwój usług cyfrowych w Gminie, dzięki 

dostępowi do wysokiej jakości Internetu. 

• długość zmodernizowanych dróg gmin-

nych (km),  

• długość wybudowanych ścieżek rowero-

wych (km),  

• długość wybudowanych chodników (km);  

• długość zmodernizowanej sieci wodocią-

gowej (km),  

• długość rozbudowanej sieci kanalizacyjnej 

(km),  

• liczba zmodernizowanych/wybudowanych 

stacji uzdatniania wody (szt.),  

• liczba budynków podłączonych do sieci 

gazowej (szt.),  

• liczba przydomowych oczyszczalni ście-

ków powstałych przy wsparciu Gminy 

(szt.), 

• liczba zamontowanych urządzeń monito-

ringu wizyjnego (szt.), 

• długość wybudowanej sieci światłowodo-

wej (km),  

• długość wybudowanej sieci szerokopa-

smowej (km),  

• średnia prędkość łącza (Gb/s), 
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• Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego;  

• Aktualizacja i sporządzenie nowych miejsco-

wych planów zagospodarowania terenu i do-

stosowanie ich do potrzeb rozwijającej się 

Gminy;  

• Wspieranie budownictwa mieszkaniowego 

m.in. poprzez zapewnienie terenów pod bu-

downictwo mieszkaniowe;  

• Rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego; 

• Budowa mieszkań komunalnych; 

• Poprawa jakości przestrzeni publicznej po-

przez prowadzenie działań rewitalizacyjnych; 

• rozwój zabudowy z zachowaniem ładu 

przestrzennego,  

• zwiększenie funkcjonalności przestrzeni,  

• usystematyzowanie polityki przestrzennej,  

• zwiększenie liczby mieszkań na terenie 

Gminy,  

• podniesienie jakości życia mieszkańców na 

obszarach, które zostaną wyznaczone jako 

zdegradowane. 

• stopień pokrycia Gminy MPZP (%), 

• liczba mieszkań komunalnych (szt.), 

• liczba przeprowadzonych działań rewitali-

zacyjnych (szt.), 

• stopień realizacji przedsięwzięć rewitaliza-

cyjnych (%). 
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• Zwiększenie świadomości mieszkańców w 

zakresie poprawnej segregacji odpadów i 

odpowiedniego gospodarowania odpadami; 

• Wspieranie wymiany wysokoemisyjnych źró-

deł ciepła na bardziej ekologiczne; 

• Współpraca z NFOŚiGW w zakresie progra-

mu Czyste powietrze; 

• Realizacja programów dotyczących ochrony 

środowiska i dążenie do zapobiegania po-

wstawaniu zanieczyszczeń i degradacji śro-

dowiska; 

• Budowa infrastruktury OZE na terenie Gminy 

(m.in. panele fotowoltaiczne, solarne, siłownie 

wiatrowe); zastosowanie rozwiązań energety-

ki odnawialnej na gminnych budynkach uży-

teczności publicznej; 

• Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy 

skierowana i dostosowana do różnych grup 

społecznych (dorosłych, seniorów, młodzieży, 

rolników); 

• zwiększenie świadomości mieszkańców w 

zakresie ochrony środowiska oraz postę-

powania z odpadami,  

• spełnienie wymaganych poziomów recy-

klingu,  

• optymalizacja kosztów systemu gospodarki 

odpadami,  

• zwiększenie liczby gospodarstw domo-

wych ogrzewanych ekologicznymi źródła-

mi ciepła,  

• zwiększenie udziału energii pozyskiwanej 

ze źródeł odnawialnych na potrzeby bu-

dynków użyteczności publicznej oraz ich 

promocja wśród mieszkańców. 

• udział odpadów segregowanych w stosun-

ku do całości wyprodukowanych odpadów 

(%),  

• liczba usuniętych wysokoemisyjnych źró-

deł ciepła (szt.),  

• liczba nowych instalacji odnawialnych 

źródeł energii na terenie Gminy (szt.), 

• liczba realizowanych programów dotyczą-

cych ochrony środowiska (szt.), 

• liczba przeprowadzonych kampanii spo-

łecznych w zakresie edukacji ekologicznej 

(szt.). 
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CEL STRATEGICZNY II: ROZWÓJ GOSPODARCZY POPRZEZ NOWOCZESNE 

ROLNICTWO I BOGATĄ OFERTĘ WYPOCZYNKOWĄ 

 

 

 

 

 

 

Ze względu na rolniczy charakter Gminy, a także biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w tej gałęzi 

gospodarki, przyjęto pakiet kierunków działań pomocowych dla rolników, w tym także aktywizację za-

wodową osób rezygnujących z pracy w tym sektorze. Gmina będzie wspierała rozwój okołorolniczych 

działalności gospodarczych, w tym agroturystyki, która poza zapewnieniem pracy części mieszkańcom, 

wpłynie również na rozwój bazy wypoczynkowej jednostki. Gmina Babiak widzi potrzebę dalszego 

wspierania nie tylko rolników, ale także pozostałe sektory gospodarki. Wypracowanie systemu wspar-

cia dla przedsiębiorców czy zabezpieczenie i uzbrojenie terenów pod działalność inwestycyjną, wpły-

nie pozytywnie na wzrost liczby przedsiębiorstw i spadek bezrobocia. Zakłada się zatem zwiększenie 

promocji terenów inwestycyjnych oraz stworzenie klimatu sprzyjającego inwestorom. 

Oprócz wyżej wymienionych celów ważne jest również promowanie walorów przyrodniczych i kultural-

nych, możliwości spędzania wolnego czasu i odpoczynku na łonie natury oraz odbywających się na 

terenie Gminy imprez i wydarzeń. Działania te mają prowadzić do wzmocnienia rozpoznawalności 

Gminy w regionie i przyciągnąć do niej nie tylko inwestorów, ale i nowych mieszkańców czy turystów. 

Specyfikacja Gminy umożliwia rozwój oferty wypoczynkowej dla mieszkańców, w oparciu o jeziora 

(jezioro Brdowskie, jezioro Lubotyńskie, jezioro w Brzeziu, część jeziora Modzerowskiego), gminne 

zabytki oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe Gminy. Konieczny jest jednak rozwój infrastruktury 

turystycznej oraz ciągłe poszerzanie bazy rekreacyjno-sportowej. 

Powyższe cele operacyjne stanowić będą podstawę do realizacji konkretnych działań, które zamiesz-

czono w poniższej tabeli wraz z oczekiwanymi rezultatami ich przeprowadzenia oraz wskaźnikami in-

formującymi o poziomie ich osiągnięcia.
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CEL STRATEGICZNY II: ROZWÓJ GOSPODARCZY POPRZEZ NOWOCZESNE ROLNICTWO I BOGATĄ OFERTĘ WYPOCZYNKOWĄ 

 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 
OCZEKIWANE REZULTATY  

PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 
WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA DZIAŁAŃ 
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• Wyznaczenie i uzbrojenie terenów inwesty-

cyjnych;  

• Pozyskanie nowych inwestorów skłonnych 

lokalizować przedsięwzięcia na terenie Gmi-

ny;  

• Stworzenie spójnego systemu ulg podatko-

wych i zachęt inwestycyjnych;  

• Wspieranie mieszkańców w zakładaniu no-

wych działalności gospodarczych na terenie 

Gminy;  

• Wsparcie idei przedsiębiorczości wśród 

mieszkańców Gminy, w szczególności z wy-

korzystaniem istniejącego potencjału rolni-

czego (rodzinne przetwórnie, rolniczy handel 

detaliczny); 

• Aktywizacja zawodowa osób rezygnujących z 

prowadzenia działalności rolniczej, m.in. po-

przez pomoc w nabywaniu kompetencji klu-

czowych i umiejętności uniwersalnych; 

• zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

Gminy;  

• zwiększenie liczby nowych inwestycji na 

terenie Gminy;  

• zwiększenie liczby przedsiębiorstw na 

terenie Gminy;  

• aktywizacja gospodarcza mieszkańców 

Gminy (np. poprzez zakładanie przez nich 

nowych działalności gospodarczych); 

• Zmniejszenie bezrobocia spowodowanego 

rezygnacją z pracy w rolnictwie, 

• powierzchnia terenów inwestycyjnych (ha),  

• liczba nowych podmiotów gospodarczych 

na terenie Gminy (szt.),  

• liczba przedsiębiorców korzystających z 

systemu ulg i zachęt (szt.),  

• liczba podmiotów działających w branży 

okołorolniczej (szt.),  

• liczba mieszkańców rezygnujących z rol-

nictwa objętych aktywizacją zawodową 

(os.),  

• udział osób bezrobotnych w ludności w 

wieku produkcyjnym (%)), 
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• Wspieranie upraw ekologicznych,  

• Wsparcie lokalnych producentów rolnych,  

• Poprawa efektywności ekonomicznej i pro-

duktywności gospodarki rolnej poprzez 

wspieranie modernizacji i integracji gospo-

darstw rolnych,  

• Pomoc lokalnym przedsiębiorcom rolnym w 

zakresie pozyskiwania rynku zbytu,  

• Budowanie sprawnego i nowoczesnego do-

radztwa rolniczego (technologicznego, eko-

nomicznego, finansowego i prawnego), w tym 

szkolenia dla rolników z zakresu nowocze-

snego rolnictwa, aplikacji o fundusze struktu-

ralne UE oraz inne zewnętrzne źródła finan-

sowania,  

• Rozwój działań melioracyjnych na terenach 

rolniczych – rozbudowa infrastruktury melio-

racji szczegółowej,  

• Tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw 

przetwórstwa rolno-spożywczego 

• zapewnienie wsparcia dla lokalnych rolni-

ków,  

• zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska 

ze źródeł rolniczych dzięki nowoczesnemu 

rolnictwu i uprawom ekologicznym,  

• wzrost zainteresowania wśród mieszkań-

ców żywnością ekologiczną,  

• dobra jakość gleb i brak problemów z 

nawadnianiem dzięki prawidłowej meliora-

cji,  

• aktywizacja zawodowa mieszkańców i 

spadek bezrobocia również wśród miesz-

kańców rezygnujących z prowadzenia 

działalności rolniczej, 

• liczba przeprowadzonych szkoleń dla 

rolników (szt.),  

• liczba odrestaurowanych/konserwowanych 

urządzeń melioracyjnych (km),  

• liczba nowych przedsiębiorstw przetwór-

stwa rolno-spożywczego (szt.), 
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• Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-

turystyczno-sportowej; 

• Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych łączą-

cych miejscowości gminne, miejscowości po-

za terenem Gminy, a także istotne punkty i 

atrakcje turystyczne; 

• Wytyczanie, oznaczanie i utrzymanie szlaków 

pieszych, rowerowych, edukacyjnych; 

• Stworzenie miejsc do spędzania czasu wol-

nego dla wszystkich grup wiekowych miesz-

kańców; 

• Organizacja cyklicznego wydarzenia (np. 

koncert, festiwal) promującego Gminę; 

• Promocja lokalnej przedsiębiorczości, pro-

dukcji, agroturystyki i gastronomii;  

• Wsparcie lokalnych przedsiębiorców, ich 

produktów i usług; 

• Promocja szlaków turystycznych na terenie 

Gminy; 

• promocja walorów turystycznych Gminy,  

• poprawa oferty turystycznej i rekreacyjnej 

Gminy 

• zwiększenie zainteresowania ofertą tury-

styczną Gminy,  

• promocja Gminy na zewnątrz, a także do 

wewnątrz,  

• wzmocnienie rozpoznawalności Gminy,  

• zachęcenie potencjalnych mieszkańców 

do zamieszkania w Gminie,  

• promocja działań lokalnych wytwórców i 

przedsiębiorców. 

• liczba wyznaczonych tras pieszych i rowe-

rowych (szt.),  

• długość wyznaczonych tras pieszych i 

rowerowych (km),  

• długość wybudowanych ścieżek rowero-

wych (m),  

• liczba utworzonych miejsc wypoczynku 

(szt.) 

• liczba odbywających się wydarzeń promu-

jących Gminę (szt.),  

• liczba przeprowadzonych akcji promują-

cych lokalnych przedsiębiorców i ich pro-

dukty (szt.). 
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CEL STRATEGICZNY III: KOMPLEKSOWA OFERTA SPOŁECZNA POPRAWIAJĄ-

CA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

 

 

3.1. Wzrost jakości systemu oświaty w Gminie. 

3.2. Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i wsparcie opieki społecznej. 

3.3. Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy 

Najważniejszym potencjałem społecznym i rozwojowym Gminy Babiak są jej mieszkańcy. Podnoszenie 

jakości życia w Gminie oraz zwiększanie jej atrakcyjności jest najważniejszym celem władz samorzą-

dowych. Rozwój nie byłby możliwy bez edukacji na wysokim poziomie. Wysoka jakość kształcenia 

przekłada się na przyszłą sytuację każdego młodego człowieka, ale wpływa także na rynek pracy i 

kształtowanie się bezrobocia. Podnoszenie jakości infrastruktury szkolnej i bazy dydaktycznej oraz 

doskonalenie kadry wychowawczej i oświatowej, podnoszenie jej kompetencji, np. poprzez kursy i 

szkolenia, wpłynie na wzrost poziomu nauczania. Ważne jest również zapewnienie bogatej oferty atrak-

cyjnych zajęć pozalekcyjnych, które będą odpowiadać oczekiwaniom dzieci i młodzieży oraz wsparcia 

dla uczniów szczególnie uzdolnionych (wspomagających rozwój poza podstawą programową).  

Czynnikami poprawiającymi jakość życia mieszkańców są rozwinięte usługi społeczne, które będą 

dostosowane do wszystkich grup społecznych oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców. W Gminie 

Babiak, podobnie jak w całym kraju, obserwuje się starzenie się społeczeństwa. Liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym corocznie się zwiększa i przewyższa już liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym. 

Powoduje to zmianę zapotrzebowania na usługi społeczne. W tym celu potrzebna jest rozbudowana 

oferta społeczna, która będzie odpowiadać na potrzeby każdej grupy społeczności gminnej: zawodo-

wej, wiekowej czy zróżnicowanej ze względu na płeć, sytuację rodzinną lub materialną, a także osób 

narażonych na wykluczenie społeczne. Poprawę jakości usług społecznych powinna również dostar-

czać infrastruktura społeczna i techniczna uwzględniająca potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami. 

W odpowiedzi na trendy społeczne Gmina zapewni odpowiedniej jakości usługi opiekuńcze dla senio-

rów, ale także utworzy możliwości do aktywnego spędzania czasu wolnego przez starszych mieszkań-

ców. 

Dla mieszkańców Gminy ważny jest dobry dostęp do kompleksowej opieki medycznej, dlatego wśród 

zaplanowanych działań wpisuje są dążenie do zapewnienia pomocy lekarzy specjalistów, promocji 

programów profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowego trybu życia czy też pozyskiwanie środków na 

bezpłatny dostęp mieszkańców do usług rehabilitacyjnych. 

Powyższe cele operacyjne stanowić będą podstawę do realizacji konkretnych działań, które zamiesz-

czono w poniższej tabeli wraz z oczekiwanymi rezultatami ich przeprowadzenia oraz wskaźnikami in-

formującymi o poziomie ich osiągnięcia
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CEL STRATEGICZNY III: KOMPLEKSOWA OFERTA SPOŁECZNA POPRAWIAJĄCA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 
OCZEKIWANE REZULTATY  

PLANOWANYCH DZIAŁAŃ 
WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA DZIAŁAŃ 
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 • Modernizacja infrastruktury szkolnej i przed-

szkolnej w celu poprawy warunków do nauki,  

• Zwiększenie dostępności opieki przedszkol-

nej,  

• Rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych wśród 

dzieci i młodzieży,  

• Podniesienie jakości nauczania poprzez sys-

tematyczne doszkalanie nauczycieli oraz wy-

posażenie szkół w pomoce naukowe, a także 

wprowadzenie zajęć terenowych wykorzystu-

jących lokalne zasoby,  

• Wprowadzenie programu stypendialnego dla 

uzdolnionych uczniów,  

• Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży w 

szkołach,  

• Wykorzystanie wsparcia lokalnych organizacji 

(m.in. KGW, OSP) w organizacji zajęć i lekcji 

dodatkowych, 

• poprawa warunków nauczania w szko-

łach i przedszkolach,  

• zwiększenie korelacji pomiędzy 

kształceniem młodzieży a potrzebami 

na rynku pracy,  

• wielopłaszczyznowy rozwój dzieci i 

młodzieży, zarówno pod kątem edu-

kacyjnym, ruchowym, jak i kreatyw-

nym,  

• zwiększenie tożsamości lokalnej wśród 

dzieci i młodzieży, 

• liczba zmodernizowanych i rozbudowa-

nych obiektów oświatowych (szt.),  

• liczba zajęć pozalekcyjnych (szt.),  

• średnie wyniki egzaminów ósmoklasistów 

(%),  

• liczba przeprowadzonych działań w zakre-

sie profilaktyki zdrowotnej w szkołach 

(szt.), 
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• Poprawa dostępności do obiektów gminnych 

dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. 

poprzez zniesienie barier architektonicznych,  

• Zwiększenie dostępności mieszkańców do 

podstawowej i specjalistycznej opieki zdro-

wotnej; 

• Działania profilaktyczne związane z ochroną 

zdrowia - programy zdrowotne realizowane 

we współpracy i samodzielnie przez gminę; 

• Kształtowanie świadomości mieszkańców w 

zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia i 

odżywiania; 

• Wsparcie dla osób potrzebujących m.in. po-

przez asystenta rodziny oraz opiekę wy-

tchnieniową,  

• Rozwój działań w ramach programu wspiera-

nia rodziny, 

• zapewnienie swobodnego dostępu do 

dóbr, usług oraz możliwości udziału w ży-

ciu społecznym i publicznym osób o 

szczególnych potrzebach; 

• wspieranie ochrony zdrowia i życia miesz-

kańców; 

• tworzenie dobrych warunków do życia i 

zamieszkania dla rodzin wielopokolenio-

wych; 

• liczba obiektów dostosowanych do osób 

ze specjalnymi potrzebami (szt.),  

• liczba programów zdrowotnych realizowa-

nych w Gminie (szt.), 

• liczba rodzin objętych wsparciem ze strony 

Gminy (os.),  

• liczba działań podjętych w ramach pro-

gramu wspierania rodziny (szt.) 
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• Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktyw-

nych zawodowo (kursy, szkolenia, konsulta-

cje pedagogiczno-prawne);  

• Kontynuacja współpracy Gminy z organiza-

cjami pozarządowymi;  

• Wsparcie dla organizacji pozarządowych w 

zakresie zarządzania, realizacji projektów i 

pozyskiwania środków zewnętrznych;  

• Wspieranie inicjatyw społecznych i podmio-

tów ekonomii społecznej;  

• Wspieranie i popularyzacja wolontariatu i 

pomocy sąsiedzkiej; 

• zmniejszenie liczby osób bezrobotnych na 

terenie Gminy;  

• organizacje pozarządowe i podmioty eko-

nomii społ. wspierające życie społeczne 

Gminy;  

• zwiększenie poziomu uczestnictwa spo-

łeczności w wydarzeniach o różnym cha-

rakterze,  

• budowanie relacji międzyludzkich, a w 

konsekwencji kapitału społecznego i wza-

jemnego wsparcia. 

• liczba zorganizowanych programów akty-

wizacji zawodowej i społecznej (szt.),  

• kwota uzyskanych przez organizacje poza-

rządowe dofinansowań (zł), 
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3. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Babiak, ustale-

nia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej 
 

Struktura przestrzenna osadnictwa Gminy ukształtowana jest pod wpływem urozmaiconych warunków 

przyrodniczych oraz związanych z tym warunkami: układem komunikacyjnym, układem własnościo-

wym, pod wpływem licznych zmian historycznych. Na terenie Gminy występuje osadnictwo w pasmach 

zabudowy przy drogach oraz osadnictwo rozproszone. Do najczęściej spotykanych historycznych ty-

pów osad w gminie należą wsie jednodrożne, w układach rzędowych, oraz wsie łańcuchowe powstałe 

przy ciekach wodnych. 

Na obszarze Gminy można wyróżnić części funkcjonalno-przestrzenne o wykształconych odrębnych 

funkcjach oraz predysponowanych dla odrębnych funkcji tj.: 

• Strefa M – strefa koncentracji zabudowy – teren rejonu wsi: Babiak oraz Brdów wraz z bezpo-

średnim otoczeniem przeznaczonym w opracowaniach planistycznych do rozbudowy.  

• Strefa R-K – strefa rolno-krajobrazowa – tereny rolnicze o dominującej funkcji rolniczej z zabu-

dową pasmową i aktualnie istniejącą zabudową rozproszoną oraz tereny korytarzy ekologicz-

nych, jezior, dolin rzecznych, łąk, pastwisk i lasów. 

Gmina Babiak ma charakter rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania gruntów: powierzchnia 

użytków rolnych stanowi 70,4%, a powierzchnia terenów leśnych wynosi 20%, natomiast 9,5% stano-

wią pozostałe grunty. 

Na obszarze Gminy Babiak oraz w bezpośrednim sąsiedztwie występują jeziora tj.: 

• Brdowskie o powierzchni 207,93 ha i głębokości maksymalnej 5,0 m;  

• Lubotyń o powierzchni 110,83 ha i głębokości maksymalnej 12,7 m; 

• Brzeskie o powierzchni ok. 8 ha;  

• Modzerowskie o powierzchni 231,7 ha.  

Na terenie Gminy Babiak występują formy ochrony przyrody takie jak Goplańsko-Kujawski Obszar 

Chronionego Krajobrazu, Leśny Rezerwat Florystyczny „Kawęczyńskie Brzęki” oraz pomniki przyrody. 

Przez teren Gminy w układzie wschód – zachód przebiega droga wojewódzka Nr 269 i Nr 264 oraz 

droga wojewódzka Nr 270 biegnąca w układzie północ – południe. Babiak położony jest w odległości 

ok. 152 km (ok. 1 h 50 min jazdy samochodem) od stolicy województwa – Poznania, ok. 40 km (ok. 40 

min) od Konina, ok. 18 km (ok. 20 min) od miasta powiatowego Koło. Ponadto w odległości 30 km od 

Babiaka (węzeł w Daniszewie) znajduje się autostrada A2 oraz w odległości ok. 40 km (węzeł w Pikut-

kowie) znajduje się autostrada A1. Przez teren Gminy Babiak przebiega krajowa trasa kolejowa nr 131 

Chorzów Batory – Tczew. Gminę przecinają gazociągi wysokiego ciśnienia oraz energetyczne linie 

przesyłowe wysokiego napięcia a także dalekosiężny rurociąg naftowy. 

Głównym ośrodkiem Gminy jest miejscowość Babiak, którą zamieszkuje ok. 30% mieszkańców Gminy i 

skupia najważniejsze funkcje Gminy: administracyjne, usługowe, społeczne i kulturalne. Poza Babia-

kiem, zabudowa mieszkaniowa skupia się w szczególności w miejscowości Brdów. 
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Ryc. 5. Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Babiak  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Corine Land Cover. 
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Ryc. 6. Kierunki zagospodarowania przestrzennego 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak 

Gmina Babiak została ujęta w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, 

przyjętego uchwałą nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. Zgod-

nie z zapisami planu Gmina znajduje się w obrębie wiejskiego obszaru funkcjonalnego. Za kluczowy cel 

polityki przestrzennej tego obszaru przyjęto kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej ukie-

runkowane na podnoszenie jakości życia mieszkańców, poprawę dostępności do usług oraz osiągnię-

cie wysokiego poziomu konkurencyjności i dostępności obszaru. W ramach realizacji plan wyznacza 6 

celów polityki przestrzennej, jakimi są: 

• poprawa jakości przestrzeni osadniczej miast i wsi,  

• ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej,  

• ochrona dziedzictwa kulturowego,  

• wzmacnianie potencjału społeczno-gospodarczego,  
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• poprawa dostępności komunikacyjnej,  

• rozbudowa systemów infrastruktury technicznej. 

Dla każdego z wymienionych celów, plan określa zasady zagospodarowania. Wśród najważniejszych 

należy wymienić przede wszystkim przeciwdziałanie rozlewaniu się zabudowy, zachowanie tradycyjne-

go krajobrazu wiejskiego, rewitalizację i ochronę obszarów o wysokich walorach historyczno-

kulturowych oraz ich efektywne wykorzystanie (np. dla celów turystyki), ochronę najlepszych gleb i 

poprawę bilansu wodnego, modernizację sieci drogowej i kolejowej, rozwój transportu zbiorowego 

oraz poprawę dostępności sieci infrastruktury technicznej. 

Ponadto Gmina Babiak została zakwalifikowana do Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego, którego 

celem jest stworzenie nowych podstaw dla podtrzymania funkcjonowania istniejącego przemysłu 

energetycznego i oparcia go na innych nośnikach energii, zarówno istniejących w regionie, jak i ze-

wnętrznych. Ważne też jest przestawienie gospodarki obszaru opartej na energetyce i górnictwie na 

wielofunkcyjne profile działalności, ze szczególnym uwzględnieniem wzbogacania funkcji usługowych. 

W ramach tego celu, wśród najważniejszych zasad należy wymienić: zachowanie istniejącej specjaliza-

cji gospodarki, wykorzystanie potencjału terenów pokopalnianych, rozwój nowych działalności gospo-

darczych, rozbudowa bazy logistyczno-magazynowej, rekultywacja terenów po odkrywkowej eksploat-

acji węgla brunatnego, ochrona i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ograniczanie 

negatywnego oddziaływania przemysłu oraz poprawa bezpieczeństwa powodziowego. 

Gminę zaklasyfikowano również do obszarów wiejskich wymagających wsparcia procesów rozwojo-

wych, które nie są pod bezpośrednim wpływem najważniejszych ośrodków gospodarczych regionu. To 

obszary, w których potencjał endogeniczny wymaga wsparcia o czynniki aktywizujące i zasilające w 

nowe cechy i wartości. W PZPWW Wielkopolska 2020+ dla tych obszarów wyznaczono następujące 

kierunki działań:  

• wzmocnienie kapitału ludzkiego i rozwój edukacji, 

• wsparcie sektorów pozarolniczych oraz wzmocnienie endogenicznej bazy ekonomicznej, 

• rozwój turystyki, w tym turystyki wiejskiej i agroturystyki, 

• przeciwdziałanie procesom migracyjnym, 

• zwiększenie możliwości zatrudnienia przez zwiększenie mobilności zawodowej, 

• budowa infrastruktury związanej z odnawialnymi źródłami energii, 

• budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 

• zapewnienie efektywnej infrastruktury transportowej i poprawa transportu zbiorowego, 

• tworzenie instytucjonalnych warunków do zwiększenia inwestycji pozarolniczych, 

• stymulowanie rozwoju lokalnego oraz inicjatyw lokalnych, 

• propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi, 

• promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi,  

• rozwój organizacji pozarządowych działających na wsi. 

Dziedzictwo kulturowe stanowi ważny element struktury przestrzennej krajobrazu Wielkopolski. Jest 

świadectwem historii, wpływającym na jakość życia lokalnych społeczności. Gmina Babiak znajduje się 

także w granicach obszaru ochrony krajobrazów kulturowych, z uwagi na to, że w jej granicach znajdu-

ją się historyczne układy przestrzenne miast i wsi. W ramach tego obszaru zaleca się następujące kie-

runki działań: 

• identyfikacja i ocena krajobrazów oraz określenie przyczyn i kierunków ich zmian, także przez 

sformułowanie zaleceń w planie wojewódzkim, 

• zachęcanie samorządów lokalnych do uwzględnienia kwestii krajobrazowych w odpowiednich 

dokumentach gminnych,  
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• zrównoważone użytkowanie przestrzeni, ograniczanie przekształcania terenów cennych pod 

względem przyrodniczym i krajobrazowym, także nieobjętych ochroną prawną, w tym likwida-

cji zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, prac zmieniających znacząco rzeźbę 

terenu, likwidowania i przekształcania zbiorników wodnych oraz obszarów wodnobłotnych,  

• rekultywacja obszarów zdegradowanych. 

Poprawa dostępności do podstawowych usług, stanowi niezwykle istotny element w działaniach na 

rzecz spójności regionu. Brak dostępu mieszkańców do edukacji, zdrowia, usług komunalnych i kultury 

wpływa na poziom wykluczenia społecznego mieszkańców z danych terenów. Gmina Babiak znajduje 

się w obszarze o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe, w którym 

rekomenduje się:  

• poprawę dostępności komunikacyjnej do usług, 

• wsparcie systemowych rozwiązań (prawnych, formalnych, organizacyjnych) zwiększających 

popyt i podaż usług publicznych,  

• wspieranie zaangażowania podmiotów gospodarki społecznej w realizację usług publicznych,  

• poprawę podaży usług, w tym e-usług. 

Sprawność i szybkość pokonywania przestrzeni, mierzona czasem dojazdu różnymi środkami trans-

portu, jest obecnie jednym z najistotniejszych czynników rozwoju i warunkiem osiągnięcia efektywności 

układu komunikacyjnego. Obszary o bardzo słabej dostępności czasowej (90 minut) i słabej dostępno-

ści (60 minut) w relacjach komunikacyjnych ze stolicą regionu są bardziej ograniczone w zakresie do-

stępu do usług podstawowych, usług wyższego rzędu, które koncentrują się w większych ośrodkach 

osadniczych, w tym przede wszystkim w miastach. Gmina Babiak należy do obszaru o najniższej do-

stępności transportowej do ośrodków wojewódzkich. Dążyć do zwiększenia spójności sieci drogowej 

będzie się poprzez stosowanie następujących kierunków działań: 

• modernizacja podstawowej sieci drogowej, budowa nowych odcinków tworzących i organizu-

jących system oraz scalających i wiążących go z systemami zewnętrznymi,  

• wzmocnienie lokalnej sieci dróg, szczególnie na obszarach o najniższej dostępności transpor-

towej do ośrodka wojewódzkiego,  

• modernizacja i rozwój systemów drogowych wraz z budową obwodnic, w tym obwodnic śród-

miejskich,  

• poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez przebudowę miejsc niebezpiecznych oraz 

wsparcie podmiotów działających w strefie ratownictwa drogowego,  

• budowa spójnego systemu dróg rowerowych i infrastruktury im towarzyszącej,  

• upowszechnianie zasady inwestowania w drogi przed zabudową terenu,  

• podejmowanie inicjatyw, działań lobbingowych na rzecz dostosowania krajowej polityki trans-

portowej w zakresie transportu drogowego, i wynikających z niej inwestycji do potrzeb Wielko-

polski. 

Kształtowanie polityki przestrzennej Gminy powinno odbywać się w oparciu o zasady zagospodarowa-

nia ujęte w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa, jak i poniższe wytyczne:  

• tworzenia warunków zmierzających do poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców Gminy; 

• harmonijnego i skoordynowanego rozwoju struktur osadniczych przy uwzględnieniu cech i walo-

rów środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz tradycji regionu; 

• stałego dążenia do kształtowania i poprawy ładu przestrzennego stanowiącego wartość ogólno-

społeczną; 

• ochrony tradycji i kultury regionu; 
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• ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, przy założeniu racjonalnego ich wykorzystania 

dla potrzeb lokalnych i ponadlokalnych skorelowanego z procesem rozwoju społeczno-

gospodarczego; 

• bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi, ochrony mienia; 

• rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej przy uwzględnieniu integralności wewnętrznej: 

• Gminy oraz powiązań ponadlokalnych, służących wzmocnieniu konkurencyjności i spójności re-

gionu. 
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4. Spójność kierunków rozwoju gminy z kierunkami wynikającymi ze 

strategii rozwoju województwa. Obszary strategicznej interwencji 

określone w strategii rozwoju województwa wraz z zakresem pla-

nowanych działań. 

Cele strategiczne oraz cele operacyjne ujęte w niniejszej Strategii odnoszą się do zidentyfikowanych 

problemów, a także potencjału mieszkańców na obszarze Gminy Babiak, są również spójne z doku-

mentami strategicznymi wyższego rzędu o randze krajowej i wojewódzkiej. W związku z powyższym, 

komplementarność celów wyznaczonych w strategii z innymi działaniami oraz priorytetami wpływa na 

skuteczność i efektywność wdrażania dokumentu.  

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku jest elementem systemu progra-

mowania przygotowywanego na różnych poziomach. Jej treść uwzględnia ustalenia dokumentów wyż-

szego rzędu, w szczególności zapisy projektów dokumentów wspólnotowych dotyczących polityki 

spójności po 2020 roku, strategii krajowych, takich jak: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Kon-

cepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 

W Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku wyznaczono następujące cele strate-

giczne: 

1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców, 

2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych re-

gionu, 

3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego Wielkopolski, 

4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem. 

Poniższa tabela przedstawia spójność celów strategicznych i operacyjnych zawierających się w Stra-

tegii rozwoju Gminy Babiak na lata 2023-2030 ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 

2030 roku. 

CELE 

  

Strategią rozwoju województwa wielkopol-

skiego do 2030 roku 

 Strategia Rozwoju Gminy Babiak na lata 2023-

2030 

1. Wzrost gospodarczy Wielkopolski bazu-

jący na wiedzy swoich mieszkańców 

1.1. Zwiększenie innowacyjności i konkuren-

cyjności gospodarki regionu 

1.2. Wzrost aktywności zawodowej i utrzyma-

nie wysokiej jakości zatrudnienia 

1.3. Wzrost i poprawa wykorzystania kapitału 

ludzkiego na rynku pracy 

 

 CEL II: ROZWÓJ GOSPODARCZY POPRZEZ NO-

WOCZESNE ROLNICTWO I BOGATĄ OFERTĘ WY-

POCZYNKOWĄ 

2.1. Rozwój sfery gospodarczej Gminy 

2.2. Wsparcie sektora rolniczego 

CEL III: KOMPLEKSOWA OFERTA SPOŁECZNA 

POPRAWIAJĄCA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃ-

CÓW 

3.1. Wzrost jakości systemu oświaty w Gminie 

2. Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na 

zasobach materialnych i niematerialnych 

regionu 

2.1. Rozwój Wielkopolski świadomy demogra-

ficznie 

2.2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wyklu-

czeniom 

2.3. Rozwój kapitału społecznego i kulturowe-

go regionu 

 

CEL I: WYSOKI POZIOM ŻYCIA DZIĘKI ROZWINIĘ-

TEJ INFRASTRUKTURZE ORAZ PRZESTRZENI 

GMINNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY ŚRO-

DOWISKA 

1.2. Ochrona ładu przestrzennego Gminy 

CEL II: ROZWÓJ GOSPODARCZY POPRZEZ NO-

WOCZESNE ROLNICTWO I BOGATĄ OFERTĘ WY-

POCZYNKOWĄ 

2.3. Rozwój oferty wypoczynkowo-

rekreacyjnej oraz promocja Gminy 
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CEL III: KOMPLEKSOWA OFERTA SPOŁECZNA 

POPRAWIAJĄCA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃ-

CÓW 

3.1. Wzrost jakości systemu oświaty w Gminie 

3.2. Poprawa funkcjonowania systemu ochro-

ny zdrowia i wsparcie opieki społecznej 

3.3. Aktywizacja i integracja mieszkańców 

Gminy 

 

3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem 

środowiska przyrodniczego Wielkopolski 

3.1. Poprawa dostępności i spójności komuni-

kacyjnej województwa 

3.2. Poprawa stanu oraz ochrona środowiska 

przyrodniczego Wielkopolski 

3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywno-

ści energetycznej 

 

  

 
CEL I: WYSOKI POZIOM ŻYCIA DZIĘKI ROZWINIĘ-

TEJ INFRASTRUKTURZE ORAZ PRZESTRZENI 

GMINNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY ŚRO-

DOWISKA 

1.1. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej i 

sieciowej 

1.3. Poprawa jakości środowiska naturalnego 

4. Wzrost skuteczności wielkopolskich in-

stytucji i sprawności zarządzania regionem 

4.1. Rozwój zdolności zarządczych i świadcze-

nia usług 

4.2. Wzmocnienie mechanizmów koordynacji i 

rozwoju 

 CEL I: WYSOKI POZIOM ŻYCIA DZIĘKI ROZWINIĘ-

TEJ INFRASTRUKTURZE ORAZ PRZESTRZENI 

GMINNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY ŚRO-

DOWISKA 

1.2. Ochrona ładu przestrzennego Gminy 

CEL III: KOMPLEKSOWA OFERTA SPOŁECZNA 

POPRAWIAJĄCA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃ-

CÓW 

3.3. Aktywizacja i integracja mieszkańców 

Gminy  

 

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego wskazuje również obszary strategicznej interwencji 

(OSI), które są podstawą terytorialnego ukierunkowania celów interwencji. Projektowanie interwencji 

przebiegać będzie zgodnie z zasadami wielopoziomowego zarządzania, subsydiarności, partycypacji 

społecznej, w dialogu z partnerami społeczno-gospodarczymi. 
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Ryc. 7. Obszary strategicznej interwencji w Wielkopolsce o indykatywnym zasięgu 

Źródło: Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. 

Gmina Babiak w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku została zaliczona do 

Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). Obszar ten został scharakteryzowany jako obszar kon-

centracji przemysłu wydobywczo-energetycznego we wschodniej części Wielkopolski. Ze względu na 

wyczerpywanie złóż kopalin, wymaga on wdrożenia działań restrukturyzacyjnych ukierunkowanych na 

określenie nowych funkcji dla zlokalizowanych na tym obszarze terenów poprodukcyjnych i pogórni-

czych oraz ukierunkowania przemysłu na produkcję innych nośników energii. Zgodnie z zapisami Stra-

tegii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku, szczególnych szans należy upatrywać w 
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rozwoju alternatywnych źródeł energii, zwłaszcza energetyki geotermalnej i wodoru. Rozwój innych 

specjalizacji, niezwiązanych bezpośrednio z przemysłem paliwowo-energetycznym, pozwoli wykorzy-

stać atuty położenia tego obszaru. Ponadto należy podjąć działania rekultywacji terenów po odkryw-

kowej eksploatacji węgla brunatnego. 

Co więcej, na obszarze województwa wielkopolskiego zidentyfikowanych zostało również 13 gmin za-

grożonych trwałą marginalizacją. Wśród nich znalazła się również Gmina Babiak. Poniższa tabela 

przedstawia kluczowe kierunki działań dla Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego oraz gmin zagrożo-

nych trwałą marginalizacją wyznaczonych w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 

roku. 

Tab. 2. Kluczowe kierunki działań dla Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego oraz obszarów zagrożonych 

trwałą marginalizacją 

Wschodni Obszar Funkcjonalny Strategia Rozwoju Gminy Babiak na lata 

2023-2030 

Wzrost gospo-

darczy Wielko-

polski bazujący 

na wiedzy swo-

ich mieszkań-

ców 

• przeprowadzenie sprawiedliwej trans-
formacji energetycznej bez znaczących 
kosztów ekonomicznych i społecznych  

• restrukturyzacja i modernizacja gospo-
darki WOF, tworzenie alternatyw go-
spodarczych (opartych np. na OZE, 
wodorze) oraz specjalizacji niezwiąza-
nych bezpośrednio z przemysłem pali-
wowo-energetycznym, m.in. budowa 
proinnowacyjnego Parku Przemysło-
wo–Technologicznego Aglomeracji Ko-
nińskiej  

• rozwój i podniesienie atrakcyjności 
terenów inwestycyjnych przez zinte-
growane działania promocyjne, a także 
racjonalne wykorzystanie i zagospoda-
rowanie terenów poprodukcyjnych i 
pogórniczych  

• zachowanie i rozwój potencjału rolnic-
twa, ochrona gruntów rolnych, wdraża-
nie programów kompensacyjnych dla 
sektora rolniczego z tytułu działalności 
kopalni  

• poprawa sytuacji na rynku pracy przez 
stworzenie warunków do powstania 
nowych miejsc pracy  

• podniesienie jakości kształcenia i do-
pasowanie oferty edukacyjnej do po-
trzeb rynku pracy, stworzenie warun-
ków do kształcenia ustawicznego 
szczególnie w przypadku pracowników 
odchodzących z sektora paliwowo-
energetycznego tak, aby w nowych 
miejscach pracy mogli w jak najwięk-
szym stopniu wykorzystywać swoje 
wcześniej zdobyte umiejętności i do-
świadczenie zawodowe 

• 1.3. 

• 2.1. 

• 2.2. 

• 3.1. 

Rozwój spo-

łeczny Wielko-

polski oparty na 

zasobach mate-

rialnych i nie-

materialnych 

regionu 

• przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
procesów demograficznych, poprawa 
dostępu do usług społecznych i ich ja-
kości, w tym usług i infrastruktury 
zdrowotnej, usług opiekuńczych i se-
nioralnych  

• rozwój funkcji turystycznych w oparciu 
o walory georóżnorodności środowiska 
WOF 

• wzmacnianie społeczności lokalnych  
i tożsamości lokalnej, m.in. przez wyko-

 

• 2.3. 

• 3.2. 

• 3.3. 
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rzystanie dorobku i doświadczenia 
funkcjonujących na tym obszarze Lo-
kalnych Grup Działania 

Rozwój infra-

struktury z 

poszanowaniem 

środowiska 

przyrodniczego 

Wielkopolski 

• rozbudowa infrastruktury transportowej, 
budowa/przebudowa sieci dróg krajo-
wych i wojewódzkich położonych na 
obszarze WOF, m.in. DK 25, 72, 92, 
ułatwienie przepływów towarów w kie-
runkach północ-południe i wschód-
zachód powiązanych z autostradą A2  

• rozwój infrastruktury kolejowej, budowa 
węzła kolejowego oraz rozważenie bu-
dowy sieci kolejowej łączącej Konin–
Koło–Turek, modernizacja linii kolejo-
wej E20 

• wzmacnianie wewnętrznej spójności 
komunikacyjnej WOF przez rozwój lo-
kalnej infrastruktury drogowej, trans-
portu niskoemisyjnego, tworzenie sieci 
ścieżek rowerowych, rozwój sieci ko-
munikacji autobusowej, integrację sys-
temów transportu zbiorowego i budowę 
węzłów przesiadkowych  

• dochowanie zobowiązań w dziedzinie 
ochrony środowiska oraz podnoszenie 
jego jakości, szczególnie w zakresie 
powietrza, bioróżnorodności, wód po-
wierzchniowych i podziemnych, upo-
wszechnianie edukacji ekologicznej  

• uregulowanie gospodarki odpadami  
i wodno-ściekowej  

• wzrost retencji wody  

• produkcja energii opartej na nowych 
nośnikach energii, inicjowanie i prowa-
dzenie działań związanych z rozwojem 
energetyki rozproszonej oraz lokalnym 
bezpieczeństwem energetycznym, 
rozwój inicjatyw klastrowych oraz inte-
ligentnych systemów magazynowania, 
zarządzania i dystrybucji energii, w 
szczególności opartych na alternatyw-
nych źródłach  

• wykorzystanie pełnego potencjału 
wszystkich rodzajów OZE (m.in. biopa-
liw ciekłych, biogazu, energii wiatru, 
geotermii głębokiej, pomp ciepła, ogniw 
fotowoltaicznych, kolektorów słonecz-
nych) oraz poprawa efektywności 
energetycznej 

• 1.1. 

• 1.3. 
 

Wzrost sku-

teczności wiel-

kopolskich 

instytucji i 

sprawności 

zarządzania 

regionem 

• rewitalizacja, rekultywacja i przywróce-
nie przyrodzie i mieszkańcom zdegra-
dowanych terenów pogórniczych, rewi-
talizacja obszarów zdegradowanych 
zwiększająca ich atrakcyjność osie-
dleńczą i poprawiająca jakość życia 
mieszkańców 

• wzmacnianie instrumentów programo-
wych i doskonalenie systemów wdra-
żania zwiększających skuteczność im-
plementowanych mechanizmów rozwo-
jowych, doskonalenie i upowszechnia-
nie modelu współzarządzania z wyko-
rzystaniem metod partycypacji spo-
łecznej przy uczestnictwie NGO, JST 
wszystkich szczebli, przedstawicieli 

• 1.2. 
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rządu, przedsiębiorców i mieszkańców   

• przygotowanie sprawiedliwego i inklu-
zywnego Planu transformacji gospo-
darczej i energetycznej, który zostanie 
uzgodniony w gronie wszystkich zainte-
resowanych stron, w tym pracowników, 
związków zawodowych, przedsiębior-
ców, władz samorządowych, przedsta-
wicieli społeczeństwa obywatelskiego, 
przedstawicieli szkół i uczelni; trans-
formacja powinna być zgodna z unijną 
inicjatywą wsparcia regionów górni-
czych 

Obszary zagrożone trwałą marginalizacją Strategia Rozwoju Gminy Babiak na lata 

2023-2030 

Wzrost gospo-

darczy Wielko-

polski bazujący 

na wiedzy swo-

ich mieszkań-

ców 

• działania naprawcze związane z upad-
kiem tradycyjnych lokalnych gospoda-
rek oraz odbudowa bazy gospodarczej  

• wzmocnienie procesów dezagraryzacji 
i powstawania pozarolniczych miejsc 
pracy  

• zwiększenie poziomu przedsiębiorczo-
ści, wykształcenia i kwalifikacji zawo-
dowych, dopasowanie popytu i podaży 
na rynku pracy, m.in. przez wsparcie 
szkolnictwa zawodowego dostosowa-
nego do potrzeb lokalnej gospodarki, 
rozwój rzemiosła  

• wsparcie w powstawaniu i rozwoju 
MŚP  

• inkubowanie przedsięwzięć wykorzy-
stujących lokalny potencjał i zasoby 

• 2.1. 

• 2.2. 

Rozwój spo-

łeczny Wielko-

polski oparty na 

zasobach mate-

rialnych i nie-

materialnych 

regionu 

• przeciwdziałanie niekorzystnej struktu-
rze demograficznej oraz ujemnemu 
saldu migracji, m.in. przez poprawę ja-
kości oraz dostępu do podstawowych 
usług publicznych, zdrowotnych i opieki 
senioralnej  

• przeciwdziałanie deprywacji infrastruk-
tury publicznej oraz jej uzupełnianie  

• zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej  

• wsparcie rozwoju potencjału turystycz-
nego 

 

• 2.3. 

• 3.2. 

• 3.3. 

 

Rozwój infra-

struktury z 

poszanowaniem 

środowiska 

przyrodniczego 

Wielkopolski 

• zwiększenia dostępności terytorialnej  
i komunikacyjnej  

• wzmocnienie i integracja powiązań 
transportowych (połączeń drogowych  
i kolejowych), zwłaszcza z ośrodkiem 
metropolitalnym 

• 1.1. 

Wzrost sku-

teczności wiel-

kopolskich 

instytucji i 

sprawności 

zarządzania 

regionem 

• poprawa zdolności instytucjonalnej 
koniecznej do efektywnego zarządza-
nia procesami rozwojowymi, poprawa 
funkcjonowania instytucji publicznych 
na tych obszarach  

• ograniczenie skutków peryferyjnego 
położenia obszarów przygranicznych, 
działania na rzecz współpracy na 
wszystkich szczeblach administracji  
w obrębie województwa jak i poza jego 
granicami, lepsze wykorzystanie moż-
liwości jakie oferuje współpraca ponad-
lokalna i międzywojewódzka  

• nadanie nowych funkcji obszarom zde-
gradowanym  

• 1.2. 
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• prowadzenie polityki służącej sukce-
sywnej rewitalizacji obszarów zmargi-
nalizowanych 

Źródło: Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. 
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6. System realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzenia doku-

mentów wykonawczych 
 

Kontrola prawidłowego przebiegu procesu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Babiak polega na odpo-

wiednim jej wdrażaniu, a następnie monitoringu i ewaluacji. Poprzez gromadzenie i analizę danych, 

wprowadzony zostanie system stałej kontroli i oceny efektów realizacji ustaleń Strategii. Pozwoli to 

na identyfikację zaistniałych nieprawidłowości, a następnie rozwiązanie oraz zapobieganie ich nega-

tywnym skutkom w przyszłości.  

Jednym z elementów wdrażania niniejszej Strategii jest obowiązek pracowników Urzędu oraz jedno-

stek organizacyjnych do zapoznania się z dokumentem oraz wyznaczenie obszarów, za które każda 

jednostka, wydział lub pracownik będą odpowiedzialni. Podmiotami zaangażowanymi w proces realiza-

cji strategii będzie sektor publiczny (władze samorządowe, Urząd Gminy, jednostki organizacyjne Gmi-

ny, inne jednostki samorządu terytorialnego), sektor prywatny (partnerzy prywatni i biznesowi, przed-

siębiorcy, inwestorzy, organizacje otoczenia biznesu, zrzeszenia gospodarcze) oraz sektor społeczny 

(mieszkańcy, organizacje pozarządowe, liderzy społeczni, osoby publiczne). Z kolei za etap wdrażania, 

monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii odpowiedzialny będzie Wójt Gminy Babiak, Rada Gmi-

ny Babiak oraz odpowiednie komórki Urzędu, jednostki organizacyjne i partnerzy Gminy. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Babiak na lata 2023-2030 jest dokumentem określającym kierunki rozwoju w 

poszczególnych obszarach funkcjonowania samorządu. Rekomenduje się przyjęcie lub aktualizację 

szczegółowych planów i programów określających dokładny zakres działań koniecznych do realizacji 

danego celu strategicznego. Obecnie obowiązującymi dokumentami wieloletnimi w Gminie są:  

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak, 

• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 

2024-2027 

• Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2021-2026, 

Wójt Gminy Babiak

• stymulowanie 
i koordynacja działań oraz 

integrowanie zasobów

Rada Gminy Babiak

• wsparcie strategiczne przy 
realizacji i ewaluacji 
strategii oraz przy 

podejmowaniu decyzji 
strategicznych

Poszczególne Referaty 
Urzędu Gminy

• koordynacja działań, 
poszukiwanie nowych 
źródeł finansowania, 

monitoring, ewaluacja 
i przygotowanie zmian do 

aktualizacji

• realizacja
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• Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Babiak na lata 2014- 

2032, 

• Program opieki nad zabytkami 2021-2024,  

• Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 

2021-2024. 

Dodatkowo, Gmina Babiak opracowuje i wdraża programy roczne, takie jak Gminny Program Profilak-

tyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Babiak, 

Roczny program współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymie-

nionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Rekomenduje się przyjęcie lub aktualizację szczegółowych planów i programów określających dokład-

ny zakres działań koniecznych do realizacji działań danego celu strategicznego. Dokumentami, które 

wymagać będą aktualizacji bądź przyjęcia w okresie realizacji Strategii będą m.in. Wieloletni Program 

Gospodarowania Zasobem Gminy, Program Opieki Nad Zabytkami, Program Wspierania Rodziny i 

Rozwoju Pieczy Zastępczej, Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie czy Program Ochrony Środowiska. W przypadku poprawy skoordynowania dzia-

łań z zakresu planowania przestrzennego gmina sporządzi ocenę aktualności studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego wraz z wieloletnim programem sporządzania planów miejscowych. 

Wdrażając strategię, Gmina Babiak będzie dbała o dobrą współpracę z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, w tym z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, ale również z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz administracją rządową. W chwili przyjęcia dokumentów przez ww. 

podmioty Gmina dokona analizy zgodności zapisów swojej Strategii i w razie potrzeby dokona ich ak-

tualizacji.  

Dodatkowo Gmina będzie dążyć do wprowadzenia rozwiązań związanych z inteligentnym zarządza-

niem, wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, rozpowszechniając ideę 

Smart City oraz Smart Village. Narzędzia te zapewnią sprawną pracę Urzędu Gminy w Babiaku jedno-

stek podległych, ale również wpłyną na ochronę środowiska i możliwości pomiaru jakości życia w gmi-

nie.  

W celu wdrożenia praktyki angażowania organizacji pozarządowych we wspólne działania na rzecz 

rozwoju gminy, projekty będą realizowane w partnerstwie z NGO. Dzięki temu przy realizacji przedsię-

wzięć uda się dotrzeć do coraz większej liczby odbiorców ze względu na aktywność stowarzyszeń i 

fundacji w poszczególnych sołectwach gminy.  

System monitorowania pełni funkcje kontrolne oraz weryfikujące skuteczność wdrażanych przedsię-

wzięć. Efekty strategii będą monitorowane i opisywane w corocznym raporcie o stanie gminy, który jest 

obowiązkowym dokumentem zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z 

powyższą ustawą „raport obejmuje podsumowanie działalności wójta/burmistrza/prezydenta w roku 

poprzednim, w szczególności realizacją polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu 

obywatelskiego”. Jednocześnie monitorowanie strategii umożliwi także rzetelne informowanie podmio-

tów zewnętrznych o uzyskanych wynikach, zrealizowanych działaniach, osiągniętych celach i planowa-

nych strategicznych inwestycjach czy projektach.  

Dodatkowo narzędziem wspomagającym monitorowanie wdrażania strategii będzie tabela ewaluacyjna 

stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu. W tabeli znajduje się miejsce na wprowadzenie 

jednostki odpowiedzialnej za realizację celów, a także kolumny z planowaną datą wykonania zadania 

oraz datą faktyczną. Na podstawie tego uzupełniona zostanie ostatnia część tabeli ewaluacyjnej, zawie-

rająca informacje, czy dane działanie zostało zrealizowane czy nie. W ten sposób można będzie ocenić, 

w jakiej części osiągnięto założony cel operacyjny, a dalej strategiczny.  
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7. Ramy finansowe i źródła finansowania 
 

Gmina Babiak na bieżąco analizuje możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działal-

ności, w tym kierunków działań przewidzianych w Strategii, zarówno stanowiących wydatki bieżące 

i majątkowe. Analizy te obejmują: 

• fundusze unijne, w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski, ogólnopolskich progra-

mów operacyjnych, Krajowego Planu Odbudowy, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

• programy rządowe, w tym m.in. Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych, Cyfrowa Gmina, Ma-

luch+, Senior+, Dostępność+, Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz inne programy w obszarze 

ochrony środowiska, sportu, kultury, edukacji i innych, 

• środki budżetu państwa i państwowych funduszy celowych, 

• programy jednostek samorządu terytorialnego wyższych szczebli, w tym zwłaszcza programy 

finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, 

• inne, nieunijne fundusze międzynarodowe, np. Fundusze Norweskie, 

• inne zwrotne i bezzwrotne źródła finansowania, dystrybuowane przed podmioty publiczne i 

prywatne. 

Warto zauważyć, że w najbliższym czasie w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 samo-

rząd będzie miał możliwość korzystania z nowej puli dofinansowań. Polityka spójności na lata 2021-

2027 docelowo obejmie fundusze tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz 

Spójności (FS), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+). Ostatni z wymienionych jest częścią Europej-

skiego Zielonego Ładu (European Green Deal) i elementem (I filarem) Mechanizmu Sprawiedliwej 

Transformacji. Do programów krajowych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 należą m.in.:   

• Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),  

• Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),  

• Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS),  

• Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),  

• Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE),  

• Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FEPŻ),  

• programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Wielkopolska Wschodnia została objęta wsparciem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027. Fundusz ten jest jednym z elemen-

tów mechanizmu sprawiedliwej transformacji UE w kierunku neutralności klimatycznej. Jego celem jest 

wsparcie obszarów borykających się z problemami w związku z transformacją energetyczną. FST sta-

nowi I filar mechanizmu sprawiedliwej transformacji, będącego elementem Europejskiego Zielonego 

Ładu. W ramach FST zaplanowany jest pakiet działań, które pomogą przekształcić lokalną gospodarkę 

i wspomogą mieszkańców pracujących w branży górniczej w przekwalifikowaniu się i znalezieniu no-

wych miejsc pracy.  

Powyższe instrumenty finansowe, jak i środki własne gminy wskazują na potencjalne źródła finansowe, 

z których mogą być pozyskane środki na realizację zadań określonych w Strategii Rozwoju Gminy 

Babiak na lata 2023-2030. Głównymi źródłami finansowania celów rozwojowych będą dochody własne 

Gminy, takie jak podatki i opłaty lokalne, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pozo-

stałe środki publiczne. Jednocześnie wiele zadań przewidzianych w Strategii realizowanych będzie 

w ramach bieżącej działalności poszczególnych referatów Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyj-

nych Gminy. 
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Realizacja części zadań przewidzianych w Strategii wymaga i zakłada współpracę z gminami sąsiedni-

mi, powiatem kolskim oraz województwem wielkopolskim i ich jednostkami organizacyjnymi. Współ-

praca ta powinna obejmować również wymiar finansowy, w tym przekazanie dotacji lub udzielenie 

pożyczki na realizację zadań. 

Podstawę do określenia ram finansowych działań strategicznych stanowić będzie budżet gminy 

oraz wieloletnia prognoza finansowa. Zakłada się, że gmina będzie utrzymywać nadwyżkę operacyjną 

w sposób niezagrażający dyscyplinie finansów publicznych i umożliwiający spłatę wcześniej zaciągnię-

tych zobowiązań. Pozostałe środki, a także dochody majątkowe przeznaczane będą na realizację za-

planowanych inwestycji. Długookresowe cele strategiczne określane będą w wieloletniej prognozie 

finansowej. W celu oddania realności prognozy oraz rzetelności finansowego przedstawienia planowa-

nych działań, wieloletnia prognoza finansowa oddawać będzie wszystkie wydarzenia, które mają lub 

mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową gminy, a przede wszystkim uzależnione będą od czynni-

ków makroekonomicznych, takich jak: PKB, inflacja, tempo wzrostu wynagrodzeń, czy planowane 

zmiany systemowe np. w podatkach dochodowych. Na tej podstawie wyznaczane będą możliwe do 

przeznaczenia limity wydatków w poszczególnych latach na wyznaczone przedsięwzięcia. W przypad-

ku zaciągania zwrotnych źródeł finansowania, kształt wskaźnika obsługi zadłużenia określonego w art. 

243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku prognozy powinien uwzględniać obsługę dodat-

kowych zobowiązań Gminy. 

Zgodnie z Uchwałą nr  XXXV/367/22 Rady Gminy Babiak z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2022-2032, potencjał inwestycyjny Gminy 

rozumiany jest jako suma środków finansowych pozostałych do dyspozycji, po pokryciu wszystkich 

bieżących kosztów funkcjonowania (wydatków bieżących) oraz spłacie obecnie zaplanowanych rat 

kapitałowych (rozchodów) i w latach 2023-2030 wyniesie ok. 4,3 mln zł.   
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ZAŁĄCZNIK

Załączniki 
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Załącznik 1: Diagnoza sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej 

Gminy Babiak

Diagnoza sytuacji przestrzennej,  

gospodarczej  

i społecznej Gminy Babiak 
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CZĘŚĆ 1: DIAGNOZA SYTUACJI PRZESTRZENNEJ GMINY 

1.1. Informacje ogólne 

Gmina Babiak jest gminą wiejską znajdującą się we wschodniej części województwa wielkopolskiego, 

w północnej części powiatu kolskiego. Według danych GUS Gmina Babiak w roku 2021 liczyła 7 728 

mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosiła 58 os./km2. Powierzchnia Gminy wynosi ok. 133,77 km2, 

z czego powierzchnia użytków rolnych stanowi 70,4%, zaś powierzchnia leśna 19,9%. Gmina graniczy: 

• z dwiema gminami powiatu konińskiego: 

o od zachodu – Gmina Sompolno,  

o od północy – Gmina Wierzbinek, 

• z jedną gminą powiatu radziejowskiego (woj. kujawsko-pomorskie): 

o od północy – Gmina Topólka 

• z jedną gminą powiatu włocławskiego (woj. kujawsko-pomorskie): 

o od północnego wschodu – Gmina Izbica Kujawska, 

• z pięcioma gminami powiatu kolskiego: 

o od wschodu – Gmina Przedecz, 

o od południowego wschodu – Gmina Kłodawa, 

o od południa – Gmina Koło i Gmina Grzegorzew, 

o od południowego zachodu – Gmina Osiek Mały. 

Ryc. 8. Położenie Gminy Babiak na tle gmin sąsiadujących 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

W skład Gminy wchodzi 30 sołectw: Babiak, Bogusławice, Bogusławice Nowiny, Brdów, Brzezie, Dęb-

no Królewskie, Dębno Poproboszczowskie, Góraj, Janowice, Korzecznik-Podlesie, Korzecznik Szata-
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nowo, Lichenek, Lipie Góry, Lubotyń, Maliniec, Mchowo, Stare Morzyce, Mostki Kolonia, Nowiny 

Brdowskie, Osówie, Ozorzyn, Podkiejsze, Polonisz, Psary, Radoszewice, Stypin, Wiecinin, Zakrzewo, 

Zwierzchociny, Żurawieniec. 

Gmina należy do regionu obfitującego w dużą ilość walorów naturalnych. Do najważniejszych z nich 

należy zaliczyć zbiorniki wodne oraz obszary leśne. Niewątpliwie do największych atrakcji turystycz-

nych zalicza się jeziora: Brdowskie i Lubotyń, które wchodzą w skład kompleksu jezior goplańskich, 

jezioro Brzeskie, położone w bliskim sąsiedztwie jeziora Lubotyń. Ponadto Gmina Babiak w miejscowo-

ści Psary przylega do jeziora Modzerowskiego, położonego w województwie kujawsko-pomorskim. 

1.2. Transport i łączność 

Sieć dróg oraz dostępność komunikacji transportowej z innymi ośrodkami mają duży wpływ na rozwój 

funkcjonalno-przestrzenny Gminy. Sieć dróg na terenie Gminy Babiak tworzą drogi gminne, powiatowe 

i wojewódzkie. Główny ciąg komunikacyjny Gminy tworzą drogi wojewódzkie: 

• nr 263: Słupca – Ślesin – Sompolno – Kłodawa – Dąbie; 

• nr 269: Szczerkowo - Izbica Kujawska – Chodecz – Choceń – Kowal; 

• nr 270: Brześć Kujawki – Izbica Kujawska – Koło. 

Sieć komunikacyjną Gminy uzupełniają drogi powiatowe (nr 3426P, 3199P, 3406P, 3427P o łącznej 

długości ok. 30 km). Siatkę połączeń drogowych na terenie Gminy Babiak uzupełniają drogi gminne o 

łącznej długości 229,3 km. Ich stan można określić jako dobry. Niektóre fragmenty szlaków komunika-

cyjnych wymagają jednak rozbudowy lub poprawy ich jakości. Raz na kwartał przeprowadzany jest 

przegląd stanu dróg w Gminie.  

Sieć dróg jest rozmieszczona w sposób umożliwiający swobodne przemieszczanie się pomiędzy miej-

scowościami na terenie Gminy, lecz charakteryzują się one zróżnicowanym standardem i stanem tech-

nicznym, często wymagającym remontu lub rozbudowy. 

Odległości drogowe do ważniejszych dużych miast są następujące: stolica województwa – Poznań – 

oddalona jest o ok. 152 km (ok. 1 h 50 min jazdy samochodem), najbliższe duże miasto – Konin – od-

dalony jest o ok. 40 km (ok. 40 min) od centrum Gminy, z kolei miasto powiatowe –  Koło – oddalone 

jest o ok. 18 km (ok. 20 min). Ponadto w odległości 30 km od Babiaka (węzeł w Daniszewie) znajduje 

się autostrada A2 oraz w odległości ok. 40 km (węzeł w Pikutkowie) znajduje się autostrada A1.  

Przez teren Gminy Babiak przebiega krajowa trasa kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew. Łączy 

ona Górnośląski, Częstochowski Okręg Przemysłowy oraz Rybnicki Okręg Węglowy z węzłem kolejo-

wym w Tczewie, a dalej z Portem Gdańsk i Portem Gdynia. Trakcja ta służy przede wszystkim do 

transportu towarowego. Na terenie Gminy znajdują się dwie stacje dla pociągów osobowych: Babiak i 

Lipie Góry. Komunikacja PKP umożliwia bezpośrednie połączenie z Trójmiastem i Śląskiem oraz War-

szawą. 

Transport publiczny autobusowy realizowany jest poprzez spółkę PKS Konin. Na terenie Gminy nie ma 

obecnie prywatnych firm transportowych realizujących regularny przewóz mieszkańców. 

Rozwój cywilizacyjny nieodzownie wiąże się z wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na dostęp do Inter-

netu. Mieszkańcy coraz częściej pracują zdalnie, do sieci przenoszą się również zakupy czy załatwianie 

spraw urzędowych. W odpowiedzi na ten trend konieczne jest zapewnienie mieszkańcom Gminy do-

stępu do sieci. Głównym operatorem i dostawcą Internetu na obszarze Gminy jest Satfilm, Kol-Net, 

Inea, Orange, (LTE: Plus, T-Mobile, Orange, Play). W Gminie w miejscowościach tj. Babiak, Brdów, 

Polonisz (część miejscowości), Zakrzewo, Stafanowo, Żurawieniec, Góraj, Mchowo, Ozorzyn (część 

miejscowości) oraz Psary posiadają dostęp do Internetu szerokopasmowego.  
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1.3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, przyjętego uchwałą nr 

V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania 

przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, zostały wyróżnione następujące obszary 

funkcjonalne: 

• podstawowe typy obszarów funkcjonalnych: 

o miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego – Poznański Obszar Metropolital-

ny, 

o miejski obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, 

o miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego – Gniezno, 

o miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego – Konin, 

o miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego – Leszno, 

o miejski obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego – Piła, 

o wiejski obszar funkcjonalny, 

• obszary funkcjonalne szczególnego zjawiska w skali regionalnego: 

o Południowo-Zachodni Obszar Funkcjonalny, 

o Północno-Zachodni Obszar Funkcjonalny, 

o Wschodni Obszar Funkcjonalny. 
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Ryc. 9. Granice miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim 

Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.  

Gmina została zakwalifikowana do Wschodniego Obszaru Funkcjonalnego. Wschodni Obszar Funkcjo-

nalny obejmuje tereny Miasta Konina oraz powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego. 

Zajmuje on powierzchnię 4 438 km2, co stanowi 15% powierzchni województwa. Obszar ten jest miej-

scem koncentracji przemysłu wydobywczo-energetycznego. Wyróżnia się on w skali województwa 

dużą liczbą podmiotów przemysłowych zarejestrowanych w poszczególnych gminach.  

W granicach obszaru znalazły się 43 gminy, w tym:  

• 4 gminy miejskie: Konin, Koło, Słupca, Turek,  

• 11 gmin miejsko-wiejskich: Dąbie, Dobra, Golina, Kleczew, Kłodawa, Przedecz, Rychwał, Som-

polno, Ślesin, Tuliszków, Zagórów, 

• 28 gmin wiejskich: Babiak, Brudzew, Chodów, Grodziec, Grzegorzew, Kawęczyn, Kazimierz Bi-

skupi, Koło, Kościelec, Kramsk, Krzymów, Lądek, Malanów, Olszówka, Orchowo, Osiek Mały, 

Ostrowite, Powidz, Przykona, Rzgów, Skulsk, Słupca, Stare Miasto, Strzałkowo, Turek, Wierz-

binek, Wilczyn, Władysławów. 
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Wielkopolska Wschodnia została objęta wsparciem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 

Fundusz ten jest jednym z elementów mechanizmu sprawiedliwej transformacji UE w kierunku neutral-

ności klimatycznej. W ramach FST zaplanowany jest pakiet działań, które pomogą przekształcić lokalną 

gospodarkę i wspomogą mieszkańców pracujących w branży górniczej w przekwalifikowaniu się i zna-

lezieniu nowych miejsc pracy. Przewidziana jest m. in. pomoc dla ponad 2,2 tys. pracowników Zespołu 

Elektrowni Pątnów Adamów Konin, zwiększenie retencji i odbudowę zasobów wodnych. Zostanie rów-

nież zakupiony niskoemisyjny tabor autobusowy, a także rozwijane będą kierunki o profilu praktycznym 

na uczelni w Koninie. 

Gmina Babiak należy również do wiejskiego obszaru funkcjonalnego. Wiejski obszar funkcjonalny jest 

niezwykle istotny z punktu widzenia działań na rzecz zwiększenia spójności regionu. Ograniczony do-

stęp do głównych ośrodków miejskich, a tym samym mniejsze możliwości rozwojowe, powodują emi-

grację mieszkańców na tereny bardziej atrakcyjne pod względem społeczno-gospodarczym, powodu-

jąc depopulację terenów wiejskich. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 za istot-

ną barierę rozwoju tych obszarów wskazuje: niską dostępność do usług publicznych, zdekapitalizowa-

nie tkanki osadniczej i zagrożenie walorów przyrodniczych oraz słabą jakość infrastruktury technicznej. 

Wsparcie wiejskiego obszaru funkcjonalnego służyć będzie eliminowaniu dysproporcji w poziomie 

rozwoju regionu, poprawi jego spójność, a tym samym zwiększy atrakcyjność całego województwa 

wielkopolskiego. W granicach wiejskiego obszaru funkcjonalnego znalazło się 137 gmin. 

Nadrzędnym dokumentem planistycznym gminy jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego, które określa politykę przestrzenną gminy i kierunki zagospodarowania prze-

strzennego. W Gminie Babiak obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Babiak, zatwierdzone uchwałą nr XXIII/207/17 Rady Gminy Babiak z dnia 26 kwiet-

nia 2017 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Babiak uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Babiak Nr XLI/192/98 z dnia 19 czerwca 1998 roku, 

zmienionego dla części obszaru gminy Uchwałą Rady Gminy Babiak Nr XXXVI/263/09 z dnia 30 grud-

nia 2009 roku. 

Na obszarze Gminy można wyróżnić części funkcjonalno przestrzenne o wykształconych odrębnych 

funkcjach oraz predysponowanych dla odrębnych funkcji tj.: 

• Strefa M – strefa koncentracji zabudowy – Teren rejonu wsi: Babiak oraz Brdów wraz z bezpo-

średnim otoczeniem przeznaczonym w opracowaniach planistycznych do rozbudowy.  

• Strefa R-K – strefa rolno-krajobrazowa – Tereny rolnicze o dominującej funkcji rolniczej z za-

budową pasmową i aktualnie istniejącą zabudową rozproszoną oraz tereny korytarzy ekolo-

gicznych, jezior, dolin rzecznych, łąk, pastwisk i lasów. 
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Ryc. 10. Użytkowanie gruntów w Gminie Babiak 

Źródło: http://www.babiak.org.pl/  

Aktami prawa miejscowego regulującymi planowanie przestrzenne w gminie są miejscowe plany zago-

spodarowania przestrzennego. Na obszarze Gminy (stan na 31.12.2021) obowiązuje 11 miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego (z czego 7 uchwalonych było przed 2003 r.), a udział po-

wierzchni Gminy pokrytej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynosi 0,5%. 

W obecnie obowiązujących MPZP nie wyznaczono większych terenów  przeznaczonych pod aktywiza-

cję gospodarczą oraz terenów przeznaczonych na lokalizację odnawialnych źródeł energii. W  miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak w miejscowości Psary i Korzecznik 

Podlesie, przyjętym uchwała nr XX/123/2000 Rady Gminy w Babiaku z dnia 31 marca 2000 roku, w 

części VI (dz. nr 172/2 i 172/3 obręb Korzecznik Podlesie) przeznaczone są pod usługi gastronomiczne 

– oznaczone symbolem UG. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący działkę nr 

265/1 w Poloniszu, przeznaczony jest pod oczyszczalnię ścieków (Nr X/38/1999 Rady Gminy Babiak z 

dnia 24 marca 1999) – teren oznaczony symbolem NO.  

Na terenach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wydaje się decyzje 

o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Tabela poniżej 

przedstawia liczbę wydanych decyzji o warunkach zabudowy w Gminie Babiak w latach 2016-2020. 

http://www.babiak.org.pl/
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Analizując zawarte w niej dane można zauważyć, że liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudo-

wy utrzymuje się na podobnym poziomie (poza rokiem 2019, w którym wydano 115 decyzji). Średnio w  

analizowanym okresie wydano 84 decyzji rocznie, co w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wynosiło 

9,83 decyzji. Wskaźnik ten był wyższy od średniej dla powiatu kolskiego, w którym w analogicznym 

okresie wydano średnio 3,87 decyzji na 1 tys. mieszkańców rocznie. 

Tab. 3. Liczba decyzji o warunkach zabudowy wydanych w latach 2016-2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Decyzje o warunkach zabudowy 

ogółem 

Babiak  66 72 89 115 76 

powiat 330 346 391 417 330 

Decyzje o warunkach zabudowy 

w przeliczeniu na 1 tys. miesz-

kańców  

Babiak  8,28 9,14 11,37 14,68 9,83 

powiat 3,76 3,97 4,51 4,84 3,87 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Brak planów miejscowych, a tym samym korzystanie z alternatywy w postaci decyzji o warunkach za-

budowy może jednak utrudniać racjonalną politykę przestrzenną władzom samorządowym, ponieważ 

rodzi to możliwość przypadkowych i rozproszonych lokalizacji inwestycji, niekoniecznie zgodnych z 

założonym ładem przestrzennym. 

Uchwałą Nr XXIV/220/17 Rady Gminy Babiak z dnia 02.06.2017 został przyjęty Gminny Program Rewi-

talizacji na lata 2016-2022, w ramach którego wyznaczone zostały tereny zdegradowane na terenie 

Gminy oraz obszary objęte rewitalizacją. Analiza społeczno-gospodarcza w dokumencie wykazała, że 

tereny zdegradowane występują w miejscowościach tj.: 

• Wiecinin – tereny przyległe do jeziora Brdowskiego,                                                                      

• Mchowo – centrum wsi - popegeerowskie blokowisko wraz z otoczeniem;                                                                       

• Babiak  

o tereny pokolejowe (część ul. Dworcowej)  

o centrum miejscowości (ul. Wiosny Ludów, ul. Warszawska, ul. Plac Wolności, ul. 

Plac Kościuszki, ul. Boczna, część ul. Dworcowej);                                                                       

• Brdów – tereny bezpośrednio sąsiadujące z brzegiem jeziora Brdowskiego,                                                              

• Lubotyń – tereny bezpośrednio sąsiadujące z brzegiem jeziora Lubotyń,     

• Lipie Góry, Osówie – tereny pokolejowe.  

W Gminnym Programie Rewitalizacji zostały określone działania związane z realizacją zadań okre-

ślonych w niniejszym przyjętym programie tj.: 

• Rozbudowa infrastruktury technicznej m.in w zakresie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej 

oraz gazowej.  

• Zwiększenie rozwoju gospodarczego.  

• Podniesienie jakości i standardów życia mieszkańców.  

• Stworzenie atrakcyjnego i estetycznego zagospodarowania przestrzennego.  

• Zwiększenie ruchu turystycznego.                                                                

1.4. Walory przyrodnicze i turystyczne 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski opracowanej przez J. Kondrackiego część północna 

i środkowa obszaru Gminy położona jest w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie, w mezoregionie 

Pojezierze Kujawskie, a część południowa znajduje się w makroregionie Nizina Południowowielkopol-

ska, w obrębie mezoregionu Wysoczyzna Kłodawska. Urozmaicona rzeźba terenu została wykształcona 

w okresie zlodowacenia środkowopolskiego i bałtyckiego. Występują zarówno tereny równinne moreny 

dennej, rozcięte dolinami denudacyjnymi i wzgórzami moren czołowych, jak i liczne wzniesienia i formy 

rynnowe z jeziorami np. Brdowskie czy Lubotyń. Różnica wysokości pomiędzy najniżej położonym 

fragmentem koryta Noteci (95,2 m n.p.m.), a najwyższym punktem terenu w rejonie Lichenka (155,3 m 

n.p.m.) wynosi ponad 60 m. Sieć wodna należy do zlewni rzeki Noteć, która przepływa przez północne 

tereny Gminy - jezioro Brdowskie. Południowy fragment gminy odwadniany jest przez dopływ Rgilewki 
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– Strugę Kiełczewską w zlewni Warty. Gmina posiada bogactwa naturalne w postaci złoża węgla bru-

natnego, zlokalizowanego w południowej i środkowej części, w złożu „Dęby Szlacheckie” i „Izbica Ku-

jawska”, w części północnej mały fragment złoża „Mąkoszyn-Grochowiska” – nie są eksploatowane, a 

także złoża kruszyw naturalnych „Łaziska” i „Grądy Brdowskie”. 

Na terenie Gminy Babiak występują formy ochrony przyrody takie jak Goplańsko-Kujawski Obszar 

Chronionego Krajobrazu, Leśny Rezerwat Florystyczny „Kawęczyńskie Brzęki” oraz pomniki przyrody. 

Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu ustanowiony Uchwałą Nr 53/86 Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986 r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chro-

nionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów. Utworzony został w 

celu ochrony obszaru zbliżonego do stanu naturalnego oraz zapewnienia społeczeństwu warunków 

niezbędnych dla regeneracji sił w środowisku reprezentującym korzystne właściwości dla rozwoju tu-

rystyki i wypoczynku. Goplańsko-Kujawski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swoim zasięgiem 

prawie cały obszar Gminy Babiak, rozciąga się nad Notecią, łącząc się z Nadgoplańskim Parkiem Ty-

siąclecia. Jest to teren Pojezierza Kujawskiego, o niezbyt dużych jeziorach i niewielkich połaciach lasu. 

Dobre gleby przyczyniły się do rozwoju rolnictwa, dlatego w krajobrazie dominują pola uprawne.  

Rezerwat „Kawęczyńskie Brzęki” utworzony został na podstawie Zarządzenia Nr 219 Ministra Leśnic-

twa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 lipca 1959 r. Obejmuje obszar 49,64 ha, położony jest w całości 

na terenie Gminy Babiak, w jej północno-zachodniej części. Rezerwat posiada charakter florystyczny. 

Stanowi go las liściasty ze stanowiskiem jarzębu brekinii, porastający falisty teren z pagórkami o ła-

godnych zboczach, uformowany w okresie zlodowacenia bałtyckiego. W warstwie runa występują 

rzadkie i chronione gatunki roślin. 

Na terenie Gminy Babiak indywidualną ochroną poprzez wpis do rejestru pomników przyrody objęte są 

aleje i pojedyncze obiekty przyrody ożywionej m.in. aleja grabowa w parku dworskim w Wiecininie, 

dęby szypułkowe na terenie Leśnictwa Gaj i Leśnictwa Kiejsze. 
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Ryc. 11. Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Babiak 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Na terenie Gminy przecinają się szlaki turystyczne, które są również przykładem współdziałania między 

sąsiednimi gminami, dla których granice administracyjne nie stanowią przeszkody, lecz wręcz implikują 

nowatorskie rozwiązania w zakresie szeroko pojętego zaspokajania potrzeb społecznych. Szlaki te 

wiodą do najciekawszych pod względem przyrodniczym i historycznym miejsc, a znajdują się na nich 

także najcenniejsze obiekty zabytkowe. 

• Szlak Szwedzki (kulturowy) – łączy miejscowości leżące na terenie powiatu konińskiego, kol-

skiego i tureckiego, związane z wydarzeniami wojny polsko-szwedzkiej 1655-1660. Przebiega 

przez: Konin – Tuliszków – Brudzew – Koło – Brdów (wówczas zniszczony przez Szwedów) – 

Gosławice – Kazimierz Biskupi – do miejscowości Przyjma. 

• Szlak Zielony (rowerowy) – utworzony na terenie powiatu kolskiego o długości ok. 85 km, w 

tym na terenie gminy 48 km. Szlak rozpoczyna się i kończy w Kole, a wiedzie przez: Borki, 

Młynek, Budzisław Stary, Drzewce, Smólniki, Plebanki, Lipiny, Lichenek, Babiak, Zakrzewo, 

Brzezie, Lubotyń, Góraj, Mchowo, Wiecinin, Radoszewice, Polonisz, Brdów, Nowiny Brdowskie, 

Osówie, Kiełczew, Boguszyniec, Mikołajówek. Na odcinku Babiak – Brdów istnieje możliwość 

skrócenia szlaku do ok. 45 km – kolor żółty. 

• Szlak rowerowy – wyznaczony i opisany przez uczniów gimnazjalnych z Sokołowa i Powiercia, 

długości ok. 40 km: Brdów – Wrząca Wielka – Koło – Powiercie – Grzegorzew. 

Gmina Babiak w całości położona jest w obrębie dorzecza Odry – zlewnia Warty. Do głównych cieków 

na terenie Gminy należą: Rzeka Noteć, Struga Kiełczewska, Kanał Lichenek (dopływ Noteci), Kanał 

Wiecinin (dopływ Noteci), Struga Kiełczewska (dopływ Rgilewki), Kanał Lubotyński (dopływ j. Lubotyń). 

Do największych zbiorników wodnych na terenie Gminy należą jeziora: Brdowskie, o powierzchni 198,2 

ha i Lubotyń, o powierzchni 105,5 ha, które wchodzą w skład kompleksu jezior goplańskich. Trzecie 

Jezioro Brzeskie zajmuje powierzchnię ok. 8 ha i położone jest w bliskim sąsiedztwie Jeziora Lubotyń. 

Ponadto Gmina Babiak w miejscowości Psary przylega do Jeziora Modzerowskiego, położonego w 

województwie kujawsko-pomorskim. 

Na terenie Gminy znajduje się wiele obiektów zabytkowych wpisanych do „Rejestru Zabytków Woje-

wództwa Wielkopolskiego” i ewidencji gminy. Do najważniejszych zabytków architektury należą: 

• Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego z 1907 r. w Babiaku, 

• Zespół Klasztorny oo. Paulinów oraz barokowy kościół (pierwsza wzmianka z 1399 r.) położony 

nad brzegami Jeziora Brdowskiego we wsi Brdów,  

• Kościół p.w. św. Michała Archanioła – drewniany z 1766 r. w Dębnie Poproboszczowskim,  

• Kościół p.w. św. Wawrzyńca – renesansowy (1612-1620) w Lubotyniu,  

• Mchowo – dwór „stary” z pocz. XIX w., dwór „nowy” z 1920 r., park z XIX w., założenie fol-

warczne z 2 połowy XIX wieku.),  

• Ozorzyn – zespół dworski (dwór, park, założenia folwarczne) pochodzące z 2 połowy XIX wie-

ku. 

 

CZĘŚĆ 2: DIAGNOZA SYTUACJI GOSPODARCZEJ GMINY  

2.1. Gospodarka lokalna i rynek pracy 

O poziomie przedsiębiorczości danej jednostki samorządu terytorialnego świadczy między innymi licz-

ba podmiotów gospodarczych funkcjonujących na jej terenie. W tabeli poniżej przedstawiono kształto-
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wanie się liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na obszarze powiatu 

kolskiego w latach 2017-2021. Na terenie powiatu największą zmianę obserwuje się dla Gminy Koło, 

gdzie liczba podmiotów gospodarczych wzrosła o 115. Przedsiębiorstwa zarejestrowane w Gminie 

Babiak w roku 2021 stanowiły 7% (523 podmiotów) wśród wszystkich przedsiębiorstw prowadzących 

swoją działalność w powiecie kolskim. Udział ten ulokował Gminę na piątym miejscu wśród gmin po-

wiatu. 

Tab. 4. Zmiany liczby podmiotów gospodarczych w powiecie kolskim w latach 2017-2021 

JST 

2017 2021 zmiana liczby 

zarejestrowanych 

podmiotów w 

okresie 2017-

2021 

liczba zarejestro-

wanych podmio-

tów w REGON 

odsetek w 

powiecie 

liczba zarejestro-

wanych podmio-

tów w REGON 

odsetek w 

powiecie 

powiat kolski 6 844 100,0% 7 442 100,0% 598 

Koło (miasto) 2 618 38,3% 2 607 35,0% -11 

Babiak 445 6,5% 523 7,0% 78 

Chodów 163 2,4% 187 2,5% 24 

Dąbie 373 5,5% 409 5,5% 36 

Grzegorzew 341 5,0% 398 5,3% 57 

Kłodawa 915 13,4% 941 12,6% 26 

Koło 569 8,3% 684 9,2% 115 

Kościelec 530 7,7% 617 8,3% 87 

Olszówka 248 3,6% 295 4,0% 47 

Osiek Mały 411 6,0% 519 7,0% 108 

Przedecz 231 3,4% 262 3,5% 31 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Babiak, największa część 

podmiotów działa w budownictwie (155 podmiotów), handlu hurtowym i detalicznym (117) oraz dzia-

łalności związanej z transportem i gospodarką magazynową (48). 

Tab. 5. Podmioty działające na terenie Gminy Babiak w 2021 r. według sekcji PKD 

SEKCJE PKD 2007 
Liczba 

podmiotów 
Udział 

SEKCJA F 

Budownictwo 
155 30% 

SEKCJA G 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając moto-

cykle 

117 22% 

SEKCJA H 

Transport i gospodarka magazynowa 
48 9% 

SEKCJA S i T 

Pozostała działalność usługowa 
39 7% 

SEKCJA C 

Przetwórstwo przemysłowe 
35 7% 

SEKCJA Q 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
24 5% 

SEKCJA R 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 
15 3% 

SEKCJA K 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
13 2% 

SEKCJA N 13 2% 
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Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

SEKCJA M 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 
12 2% 

SEKCJA A 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
9 2% 

SEKCJA O 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społecz-

ne 

9 2% 

SEKCJA P 

Edukacja 
9 2% 

SEKCJA J 

Informacja i komunikacja 
8 2% 

SEKCJA I 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 
6 1% 

SEKCJA L 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
6 1% 

SEKCJA E 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 

4 1% 

SEKCJA D 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 

i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

1 0% 

SEKCJA B 

Górnictwo i wydobywanie 
0 0% 

SEKCJA U 

Organizacje i zespoły eksterytorialne 
0 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na poniższym wykresie przedstawiono porównanie podmiotów nowo zarejestrowanych i wyrejestro-

wanych z rejestru REGON działających na terenie Gminy Babiak. Analiza dotyczy zmian na przestrzeni 

lat 2017-2021. Liczba nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw corocznie przewyższała liczbę podmio-

tów wyrejestrowanych. 

 
Ryc. 12. Porównanie podmiotów nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych z rejestru REGON w latach 

2017-2021 działających na terenie Gminy Babiak 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Uszczegółowieniem informacji o poziomie rozwoju przedsiębiorczości jest analiza liczby zarejestrowa-

nych podmiotów w REGON w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców Gminy Babiak. W analizowanym 

okresie na tle powiatu i województwa, wskaźnik ten był na niskim poziomie, choć stopniowo wzrastał. 
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W 2021 roku wynosił on 68 podmiotów na 1 tys. mieszkańców i był on o 19 niższy od średniej dla po-

wiatu kolskiego oraz o 69 niższy od średniej dla województwa wielkopolskiego. 

Ryc. 13. Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców w Gminie 

Babiak na tle powiatu i województwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wśród największych podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy można wskazać m.in.: 

SUPMIĘS Sp.j. (masarnia i sklep firmowy) oraz Euro-Car Glass (szyby przemysłowe). 

Rozwój gospodarczy jednostki wiąże się również z rynkiem pracy. Możliwość stabilnego zatrudnienia 

oraz posiadania satysfakcjonującej pracy ma bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. Na 

rycinie poniżej przedstawiono kształtowanie się udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie lud-

ności w wieku produkcyjnym zamieszkujących Gminę Babiak. Dane te zestawiono ze średnimi dla 

powiatu i województwa w latach 2016-2020. Można na nim zaobserwować, że do 2018 roku zauważal-

ny był trend malejący w Gminie Babiak w zakresie liczby bezrobotnych zarejestrowanych (z poziomu 

5,9% w roku 2016, do poziomu 1,9% w roku 2018). Jednak od roku 2018 nastąpiło odwrócenie spad-

kowego trendu i liczba osób pozostających bez stałego miejsca zatrudnienia zaczęła ponownie rosnąć 

do poziomu 2,6% w roku 2020.  

Ryc. 14. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Gminie Babiak 

na tle powiatu i województwa 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy dla powiatu kolskiego na koniec 2021 roku struktura bez-

robotnych w Gminie Babiak przedstawiała się następująco: 

Tab. 6. Struktura bezrobotnych w powiecie kolskim (stan na koniec 2021 roku) 

Liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych 

 ogółem kobiety 

zarejestrowani 949 611 

Wybrane kategorie osób 

bezrobotnych 

osoby w okresie do 12 miesięcy od 

dnia ukończenia szkoły 
64 37 

cudzoziemcy 1 1 

bez kwalifikacji zawodowych 187 133 

bez doświadczenia zawodowego 172 125 

kobiety, które nie podjęły zatrudnie-

nia po urodzeniu dziecka 
x 148 

do 30 roku życia 346 245 

do 25 roku życia 188 120 

długotrwale bezrobotni 241 174 

powyżej 50 roku życia 212 92 

korzystające ze świadczeń pomocy 

społecznej 
0 0 

posiadające co najmniej 1 dziecko 

do 6 roku życia 
180 180 

posiadające co najmniej 1 dziecko 

niepełnosprawne do 18 roku życia 
0 0 

niepełnosprawni 84 41 

Źródło: Sprawozdanie z rynku pracy MRPiT-01. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu kolskiego. 

Należy zwrócić uwagę na odsetek osób długotrwale bezrobotnych (25,4%), co może oznaczać, że 

osoby te nie są zainteresowane podjęciem pracy lub ich kwalifikacje nie odpowiadają potrzebom lokal-

nego rynku. Około 65% osób bezrobotnych to kobiety. 

W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie kolskim wynosiło 4 895,57 zł, co 

odpowiada 88,6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. 

2.2. Infrastruktura i środowisko 

Urządzenia sieciowe 

Podmiotem odpowiedzialnym za zaopatrywanie (pobór, uzdatnianie, dystrybucję) mieszkańców Gminy 

w wodę i odprowadzanie ścieków komunalnych z jej terenu jest Urząd Gminy w Babiaku – Referat 

Spraw Komunalnych. Właścicielem infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest Gmina Babiak.  

Na terenie Gminy znajdują się cztery Stacje Uzdatniania Wody w następujących miejscowościach: 

• SUW Babiak, 

• SUW w Brdowie,  

• SUW Dębno Królewskie (z powodu złego stanu wody wyłączona z dniem 2 listopada 2010 r.), 

• SUW w Mchowie.  

Aglomeracja Babiak wyznaczona została na podstawie uchwały Nr XIX/233/20 Rady Gminy Babiak z 

dnia 6 listopada 2020 r. W skład aglomeracji Babiak weszły następujące miejscowości: Babiak, Brdów, 

Kolonia od Babiaka, Polonisz, Ozorzyn, Stefanowo.  

Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM) dla aglomeracji Babiak wynosi 3 655 RLM i 

obejmuje: 
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• 2 768 RLM – liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z sieci kanalizacyjnej, 

• 89 RLM – liczba osób czasowo przybywających na terenie aglomeracji korzystających z sieci 

kanalizacyjnej,  

• 73 RLM – liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów 

gromadzenia i oczyszczania ścieków komunalnych,  

• 725 RLM – RLM wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady 

przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej.  

W miejscowości Polonisz, znajduje się biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków komunalnych. 

Oczyszczalnia posiada przepustowość 600m3/dobę i została przystosowana do ładunku zanieczysz-

czeń na poziomie 5 000 RLM (BDL, GUS 2014 rok). 

Mieszkańcy, którzy nie mają możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej gromadzą ścieki w zbiorni-

kach bezodpływowych i przydomowych oczyszczalniach ścieków, dla których Gmina Babiak prowadzi 

inwentaryzację.  

W 2021 roku do sieci wodociągowej dostęp miało 99% mieszkańców Gminy. Z kolei z sieci kanaliza-

cyjnej korzystało 42% mieszkańców. Dostęp do sieci gazowej miało ok. 8% mieszkańców Gminy. 

Gospodarka odpadami 

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy 

zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w 

szczególności tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku 

na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organi-

zacyjnych. 

Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Babiak jest 

przedsiębiorstwo wybrane przez Gminę w drodze przetargu, z kolei zagospodarowaniem odpadów 

zajmuje się  Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.  

Zgodnie z uchwałą nr XXXV/373/22 Rady Gminy Babiak z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwa-

łę Nr XII/134/20 Rady Gminy Babiak z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opła-

ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, od lipca 

2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: 

• dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

o 17,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

o 51,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata pod-

wyższona w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów, 

W przypadku posiadania kompostownika przydomowego przysługuje ulga 2 zł od każdej osoby za-

mieszkującej nieruchomość, podlegające odliczeniu od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

• dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne: 

o pojemnik lub worek o pojemności 80 l – 12,00 zł; 

o pojemnik lub worek o pojemności 120 l – 18,00 zł; 

o pojemnik lub worek o pojemności 240 l – 36,00 zł; 

o pojemnik o pojemności 360 l – 54,00 zł; 

o pojemnik o pojemności 1100 l – 165,00 zł; 

o pojemnik (dzwon) o pojemności 1500 l – 225,00 zł; 

o pojemnik (dzwon) o pojemności - 2500 l – 375,00 zł; 
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o pojemnik (kontener) o pojemności 5000 l – 750,00 zł; 

o pojemnik (kontener) o pojemności 7000 l – 1050,00 zł; 

o pojemnik (kontener) o pojemności 10000 l – 1500,00 zł. 

W poniżej tabeli przedstawiony został stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ba-

biak w latach 2017-2021. Na przestrzeni analizowanych lat masa odpadów zbieranych z obszaru Gmi-

ny zwiększyła się. Udział odpadów zbieranych w sposób selektywny w całkowitej masie zbieranych 

corocznie się zwiększał z poziomu 24% w 2017 roku do poziomu 62% w 2021 roku.  

Analizie poddane zostały również poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także po-

ziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skła-

dowania. Gmina Babiak miała niższe wskaźniki dotyczące poziomu recyklingu, przygotowania do po-

nownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz wyższe wskaźniki dotyczące przygo-

towania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa-

nych do składowania nie przekroczył wymaganego poziomu w analizowanych latach.   

Tab. 7. Stan gospodarki odpadami w Gminie Babiak w latach 2017-2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba mieszkańców objętych systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

(os.) 

6 807 6 773 6 749 6 651 6 580 

Łączna ilość zebranych odpadów komunal-

nych (Mg), w tym: 
1 427,83 1 560,62 1 437,34 2 148,03 1 858,71 

zmieszane 1 078,33 1 092,41 898,14 666,60 708,20 

segregowane 349,50 468,22 539,20 1 481,43 1 150,51 

Udział odpadów segregowanych w łącznej 

ilości odpadów 
24% 30% 38% 69% 62% 

Ilość zebranych odpadów na mieszkańca 0,21 0,23 0,21 0,32 0,28 

Poziom recyklingu, przygoto-

wania do ponownego użycia 

papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła (%) 

gmina 24,6 25,665 29,5 33,24 0 

wymagany 20 30 40 50 20 

Poziom recyklingu, przygoto-

wania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami od-

padów budowlanych i rozbiór-

kowych (%) 

gmina 100 93,84 84,91 97,75 84,8 

wymagany 45 50 60 70 20 

Poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulega-

jących biodegradacji przeka-

zywanych do składowania (%) 

gmina 0,07 0,072 0,04 0 0 

wymagany <45 <40 <40 <35 <35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań.  

Na terenie Gminy Babiak funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany 

w miejscowości Polonisz, który jest czynny w piątki w godzinach od 11:00 do 18:00 oraz w soboty od 

8:00 do 15:00. 

Pozostała działalność w zakresie ochrony środowiska 

Postępujące zanieczyszczanie środowiska oraz wynikające z niego zmiany klimatyczne, będące skut-

kiem nadmiernej ekspansji człowieka na środowisko zmuszają do podejmowania działań ograniczają-
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cych jego degradację oraz służących poprawie jego składowych. Działania te związane są w szczegól-

ności z ochroną powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb. 

Działalność w zakresie ochrony środowiska prowadzona jest w Gminie Babiak w oparciu o następujące 

dokumenty:  

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Babiak,  

• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Babiak 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027,  

• Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Babiak,  

• Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Babiak na lata 2014- 

2032. 

Gmina Babiak współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu w sprawie programu Czyste Powietrze, którego podstawowym celem jest poprawa efektyw-

ności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istnieją-

cych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program oferuje dofinansowania dla mieszkańców w 

zakresie termomodernizacji budynków, wymiany pieców oraz instalacji OZE. W ramach programu w 

Urzędzie Gminy uruchomiono Punkt konsultacyjno-informacyjny. W ramach punktu w 2021 roku przy-

gotowano i przesłano do wojewódzkiego funduszu wnioski o przyznanie dotacji:  

• o podstawowym poziomie dofinansowania – 39 wniosków  

• o podwyższonym poziomie dofinansowania – 41 wniosków, 

oraz 36 wniosków o płatność. 

Jednym z narzędzi kontroli nad zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska są decyzje o środo-

wiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Najważniejsze decyzje o środowi-

skowych uwarunkowaniach wydane w latach 2015-2020 to m.in.:  

• Budowa  i eksploatacja 2 szt. elektrowni wiatrowych o mocy do 1,5 MW każda, składających 

się  z wież  o wysokości do 105 m, rotora o średnicy do 70 m, wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną ( przyłącze SN 15 kV, stacja transformatorowa, droga dojazdowa, plac manewro-

wy) na działkach o nr 153/3 i 170/1  oraz  nr 158 i 173/4 w obrębie miejscowości Zakrzewo, 

gmina Babiak, 

• Budowa farmy fotowoltaicznej Zakrzewo o mocy do 3 MW na działce  nr ewidencyjny 179/3 i 

180/2 w miejscowości Zakrzewo, gmina Babiak wraz z infrastrukturą towarzyszącą (stacja 

transformatorowa, linia SN i NN), 

• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: INW 6220.1.2016 z dnia 24.02.2016 dla 

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego gospodarstwa chowu bydła o kolej-

ne budynek inwentarski – obory wraz z niezbędną infrastrukturą do prawidłowego funkcjono-

wania, na terenie istniejącego gospodarstwa rolnego o łącznej obsadzie po rozbudowie = 

216,75 DJP w miejscowości Poddębno, na działkach o nr ewidencyjnych 32, 33/3, 34 w obrę-

bie geodezyjnym Podkiejsze, gmina Babiak, 

• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ORG.6220.4.2018 z dnia 29.11.2018 dla 

przedsięwzięcia polegającego na budowie obory (do 300 DJP), hali udojowej (wraz z oborą do 

50 DJP) oraz silosów w miejscowości Stypin, działka 135/1, obręb Stypin Lucynowo o łącznej 

obsadzie zwierząt na terenie gospodarstwa nie przekraczającej 442,5 DJP, 

• ORG.6220.4.2018 z dnia 29.11.2018  (z dnia 31.10.2019 r) dla przedsięwzięcia polegającego 

na budowie obory na 400 DJP, hali udojowej oraz silosów, na dz. o nr ewid. 135/1, obręb Sty-

pin Lucynowo,  gm. Babiak, 
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• ORG.6220.3.2019 z dnia 04.10.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fo-

towoltaicznej  „Babiak VI”  o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce o numerze: 8/4, obręb 

Polonisz,  miejscowość Józefowo, gmina Babiak, powiat kolski, województwo wielkopolskie, 

• ORG.6220.4.2019 z dnia 04.10.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fo-

towoltaicznej  „Babiak VII”  o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce o numerze: 8/4, obręb 

Polonisz,  miejscowość Józefowo, gmina Babiak, powiat kolski, województwo wielkopolskie. 

       

2.3. Stan finansów samorządowych 

Wykonanie budżetu 

W latach 2017-2021 dochody Gminy Babiak ulegały corocznemu wzrostowi – z poziomu 34,02 mln zł 

w 2017 roku do 45,06 mln zł w 2021 roku. Największy wzrost nastąpił w 2020 roku, kiedy dochody 

zwiększyły się o ponad 4,3 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim, co spowodowane było m.in. 

wzrostem dochodów majątkowych, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.  

Poniższy wykres prezentuje kształtowanie się średniego dochodu na jednego mieszkańca Gminy Ba-

biak na tle porównywanych jednostek. Analizując powyższe dane zauważyć można, że dochód na 1 

mieszkańca w Gminie Babiak stale rósł, osiągając w 2020 roku wielkość 5 340,18 zł. Dodatkowo, 

wskaźnik ten, od 2016 roku wzrósł nominalnie o 1 373,15 zł.  

Wskaźnik dochodów ogółem na 1 mieszkańca w Gminie Babiak w 2020 roku był niższy od średniej 

wyznaczonej dla powiatu kolskiego (5 376,83 zł) o 36,65 zł i niższy niż średnia wyznaczona dla woje-

wództwa wielkopolskiego (6 314,53 zł, różnica 974,35 zł). 

Ryc. 15. Dochody ogółem na 1 mieszkańca w Gminie Babiak na tle powiatu i województwa w latach 2016-

2020 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wśród dochodów budżetowych najwyższy udział stanowią dochody bieżące (średnio 97,2%). Widocz-

ny wpływ na ich kształtowanie ma coroczne i stabilne zwiększanie się udziału w podatku dochodowym 

od osób fizycznych, subwencji oraz dochodów z tytułu dotacji na cele bieżące. 

Corocznie wzrastają również wydatki bieżące Gminy. W 2017 roku wydatki bieżące kształtowały się na 

poziomie 30,03 mln zł i do 2021 roku wzrosły o ponad 8,6 mln zł. Tendencja ta jest zjawiskiem natural-

nym, typowym dla gmin w Polsce. Ważne jest jednak, aby wzrost wydatków bieżących był współmierny 
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do wzrostu uzyskiwanych dochodów bieżących. W Gminie Babiak w latach 2017-2021 dynamika wzro-

stu dochodów i wydatków bieżących była na tyle stabilna, że poziom uzyskiwanej nadwyżki operacyjnej 

(różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi) corocznie wzrastał z poziomu 3,06 mln zł w 2017 

roku do poziomu 4,18 mln zł w 2021 roku, co stanowiło 9,2% dochodów ogółem.  

Ryc. 16. Wykonanie budżetu Gminy Babiak w latach 2017-2021 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych. 

Ujemny wynik budżetu biorąc pod uwagę lata 2017-2021 wystąpił w roku 2018 (ok. 1,8 mln zł) i 2020 

(ok. 1,1 mln zł) i był spowodowany wyższymi nakładami na inwestycje w tym okresie. 

Struktura dochodów i wydatków 

Wśród dochodów budżetowych najważniejszą rolę odgrywają dochody własne, które decydują o sa-

modzielności finansowej jednostki. Zalicza się do nich przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. Jest 

to o tyle ważne, że w przypadku tej kategorii dochodów Gmina posiada kompetencje do wydawania 

uchwał, dzięki którym może decydować o stawkach podatkowych, wprowadzaniu ulg i zwolnień, uma-

rzaniu należności, a także do przejmowania z nich wpływów. Dzięki dużemu zakresowi swobody w 

kształtowaniu tych dochodów, jednostka może również oddziaływać na podmioty gospodarcze, które 

funkcjonują na danym terenie, a przez to stymulować rozwój lokalny. 

Ryc. 17. Struktura dochodów Gminy Babiak w latach 2017-2021 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych. 
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W 2017 roku udział dochodów własnych Gminy w ogólnych dochodach stanowił 18%. W latach 2017- 

2021 nastąpił nieznaczny spadek do poziomu 17%. Było to związane przede wszystkim ze zwiększe-

niem się dotacji na cele bieżące przekazywanej z budżetu państwa (przede wszystkim na program 

„Rodzina 500+”). Nastąpił wzrost udziału dotacji w budżecie Gminy z 38% do 44%. Dodając udziały w 

podatku PIT i CIT, dochody własne Gminy Babiak w 2021 roku wynosiły 26%, co znacznie ograniczało 

możliwość samodzielnego oddziaływania Gminy na kształt i strukturę dochodów, a tym samym możli-

wość samodzielnego finansowania inwestycji. 

W zakresie dochodów własnych największe znaczenie mają dochody z tytułu udziału w podatku PIT 

generujące w analizowanym okresie średnio 3,5 mln rocznie, następnie podatek od nieruchomości – 

2,3 mln zł i podatek rolny – 654 tys. zł. Z kolei wpływy z podatku CIT w analizowanym okresie wynosiły 

średnio 15,39 tys. zł rocznie. 

Tab. 8. Dochody podatkowe Gminy Babiak w latach 2017-2021 
 2017 2018 2019 2020 2021 

PIT 2 829 167,00 3 381 719,00 3 702 623,00 3 778 270,00 4 145 130,00 

CIT 8 487,76 6 429,11 14 592,29 14 672,70 32 786,12 

podatek rolny 621 948,06 626 979,90 657 486,05 679 339,87 648 460,55 

podatek od nieruchomości 2 290 243,79 2 404 063,73 2 313 362,32 2 309 635,28 2 584 650,99 

podatek leśny 70 932,00 73 873,97 71 698,43 74 066,40 75 399,55 

podatek od środków transportowych 172 958,35 196 823,78 207 336,71 280 553,38 219 009,18 

karta podatkowa -52,72 -0,09 0,00 2 576,71 5 148,29 

podatek od czynności cywilnoprawnych 151 398,39 141 788,11 178 981,58 340 535,24 338 211,33 

wpływy z opłaty skarbowej 29 411,00 26 126,00 28 102,00 33 061,00 41 164,00 

wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych. 

Należy również mieć na uwadze, że potencjał finansowy Gminy w zakresie podatku od nieruchomości, 

podatku od środków transportowych i podatku rolnego jest wyższy. Wynika to z tego, że Gmina stosuje 

niższe niż maksymalne stawki podatkowe, a także stosuje ulgi i zwolnienia podatkowe. W efekcie w 

latach 2017-2021 łączna wartość zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 

4,1 mln zł (średnio 454 tys. zł rocznie na skutek stosowania niższych niż maksymalne stawek podatko-

wych oraz 376 tys. zł z tytułu ulg i zwolnień podatkowych), z tytułu podatku od środków transporto-

wych 814  tys. zł (średnio 162 tys. zł rocznie na skutek stosowania niższych niż maksymalne stawek 

podatkowych), natomiast z tytułu podatku rolnego 241  tys. zł (średnio 48 tys. zł rocznie na skutek sto-

sowania niższych niż maksymalne stawek podatkowych oraz 1,1 tys. zł z tytułu ulg i zwolnień podatko-

wych) 

Tab. 9. Kwoty stawek podatkowych oraz ulg i zwolnień podatkowych w Gminie Babiak w latach 2017-2021 
 2017 2018 2019 2020 2021 

podatek 

rolny 

skutki obniżenia gór-

nych stawek podatków 
30 389,00 31 094,00 29 649,00 82 434,00 68 061,00 

skutki udzielonych ulg i 

zwolnień 
2 251,00 698,00 701,00 2 049,00 0,00 

podatek 

od nieru-

chomości 

skutki obniżenia gór-

nych stawek podatków 
431 389,62 453 863,90 444 919,09 456 344,51 488 316,29 

skutki udzielonych ulg i 

zwolnień 
276 684,28 270 465,63 218 796,26 283 165,49 832 663,60 

podatek 

od środ-

ków trans-

portowych 

skutki obniżenia gór-

nych stawek podatków 
126 961,00 148 174,00 168 599,00 179 325,00 191 002,20 

skutki udzielonych ulg i 

zwolnień 
0,00 0,00 0,00 1 143,00 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych. 
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Z kolei biorąc pod uwagę wydatki, największy ich udział przypadał w działach: oświata i wychowanie 

(średnio 29% w latach 2017-2021), rodzina (26%), pomoc społeczna (9%), transport i łączność (8%), 

administracja publiczna (7%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7%) oraz rolnictwo i ło-

wiectwo (6%). 

Na poniższej rycinie przedstawiono udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w Gminie 

Babiak na tle powiatu i województwa w latach 2016-2020. Największy udział wydatków majątkowych 

wystąpił w 2018 (13,5%) i w 2020 roku (13,9%). W pozostałych latach wydatki kształtowały się w gra-

niach od 8,9% do 12,3%. 

Ryc. 18. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem w Gminie Babiak na tle powiatu  

i województwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Nowe inwestycje publiczne to element sprzyjający nie tylko podnoszeniu jakości życia mieszkańców, 

ale także poprawiający uwarunkowania dla rozwoju czy budujący przyjazny wizerunek obszaru dla 

każdego z jego użytkowników. 

Fundusze Europejskie 2014-2020 

Gmina Babiak w latach 2014-2021 pozyskała dofinansowanie ze środków funduszy europejskich na 

cztery projekty. Zgodnie z serwisem www.mapadotacji.gov.pl łączna wartość dofinansowania projek-

tów wynosiła 1,7 mln zł i przeznaczona była głównie na projekty społeczne.  

Tab. 10. Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 

Tytuł projektu Beneficjent Program 
Wartość pro-

jektu 
Dofinansowanie 

Wsparcie dla rodziców w 

Gminie Babiak-wzrost 

liczby miejsc w gminnym 

klubie dziecięcym dla 

kolejnych 10 dzieci 

Gmina  

Babiak 

Wielkopolski Regio-

nalny Program Ope-

racyjny na lata 2014 

– 2020 

623 766,31 zł 530 201,36 zł 

Wsparcie dla rodziców w 

Gminie Babiak - utwo-

rzenie gminnego klubu 

dziecięcego 

Gmina  

Babiak 

Wielkopolski Regio-

nalny Program Ope-

racyjny na lata 2014 

– 2020 

593 452,60 zł 504 434,71 zł 

Uporządkowanie gospo-

darki wodno-ściekowej 

w Gminie Babiak - etap 

VI 

Gmina  

Babiak 

Wielkopolski Regio-

nalny Program Ope-

racyjny na lata 2014 

– 2020 

629 208,20 zł 434 818,66 zł 
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Wzrost liczby miejsc 

wychowania przedszkol-

nego w Gminie Babiak 

 

Gmina  

Babiak 

Wielkopolski Regio-

nalny Program Ope-

racyjny na lata 2014 

– 2020 

308 037,33 zł 

261 831,73 zł 

 

Źródło: www.mapadotacji.gov.pl  

Rządowy Fundusz Polski Ład 

Rządowy Fundusz Polski Ład jest to Program Inwestycji Strategicznych, który ma na celu zwiększenie 

skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. 

Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Gmina Babiak pozyska-

ła dotacje na inwestycje na łączną kwotę 14,96 mln zł. 

Wnioskodaw-

ca 
Inwestycja 

Kwota przyzna-

nego dofinan-

sowania 

Gmina Babiak Rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej w Brdowie 1 395 382 zł 

Gmina Babiak 
Budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach rozbudowy go-

spodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak 
818 263 zł 

Gmina Babiak 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Babiak 

etap VII i VIII. 
12 753 000,00 zł 

 

Potencjał inwestycyjny 

Wykres poniżej przedstawia kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia Gminy Babiak na lata 

2022-2030 zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022-2032 (uchwała Nr XXXV/367/22 

Rady Gminy Babiak z dnia 15 czerwca 2022 r.). Pozwala on na ocenę możliwości inwestycyjno-

kredytowych Gminy w przyszłości. 

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, dopuszczalna wysokość spłaty zobowiązań JST w 

danym roku (faktyczna obsługa zadłużenia) nie może przekroczyć indywidualnie liczonego, maksymal-

nego wskaźnika obsługi zadłużenia. Jak wynika z wykresu, obecny kształt wskaźnika obsługi zadłużenia 

Gminy Babiak pozwala na obsługę dodatkowych zobowiązań. 

http://www.mapadotacji.gov.pl/


 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BABIAK NA LATA 2023-2030 71 

 

Ryc. 19. Kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia Gminy Babiak na lata 2022-2030 

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwały uchwała Nr XXXV/367/22 Rady Gminy Babiak z dnia 15 

czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2022-2032.  

Dodatkowo na wykresie przedstawiono potencjał inwestycyjny Gminy rozumiany jako suma środków 

finansowych pozostałych do dyspozycji, po pokryciu wszystkich bieżących kosztów funkcjonowania 

(wydatków bieżących) oraz spłacie obecnie zaplanowanych rat kapitałowych (rozchodów) w latach 

2022-2030. Wynika z niego, że potencjał inwestycyjny w okresie prognozy wyniesie około 12,43 mln zł, 

z czego 8,11 mln będzie wydatkowane w 2022 roku. 
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CZĘŚĆ 3: DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNEJ GMINY 

3.1. Demografia 

Według danych GUS Gmina Babiak w roku 2021 liczyła 7 728 mieszkańców, co w przeliczeniu na po-

wierzchnię wynosiło 58 os./km2. Z tego względu gęstość zaludnienia w Gminie była jedną niższych w 

powiecie kolskim, gdzie gęstość zaludnienia kształtowała się na poziomie 84 os./km2. Największa gę-

stość zaludnienia występowała w Mieście Koło (1 504 os./km2), a najniższa w Gminie Chodów (38 

os./km2). 

 

 

Ryc. 20. Gęstość zaludnienia w powiecie kolskim w 2021 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące zmiany liczby ludności w latach 2017-2021 w Gminie 

Babiak, powiecie kolskim oraz pozostałych gminach należących do powiatu. Zauważa się spadek liczby 

ludności na przestrzeni lat. W Gminie Babiak w 2021 roku wynosiła ona 7 728 mieszkańców, co daje o 

214 mieszańców mniej niż w pierwszym analizowanym roku. Średnia dynamika zmiany liczby ludności 

dla Gminy wynosiła 99,2% oraz 99,3% dla powiatu. Liczba ludności w Gminie stanowi 9% mieszkańców 

powiatu. 

Tab. 11. Zmiany liczby ludności w powiecie kolskim w latach 2017-2021 

JST 2017 2018 2019 2020 2021 
udział w 

2021 r. 

średnia 

dynamika 

powiat kolski 87 790 87 216 86 727 86 108 85 301 100% 99,3% 
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Koło (miasto) 22 227 21 994 21 686 21 247 20 833 24% 98,4% 

Babiak 7 969 7 879 7 831 7 832 7 728 9% 99,2% 

Chodów 3 075 3 075 3 005 2 985 2 946 3% 98,9% 

Dąbie 6 404 6 353 6 284 6 251 6 163 7% 99,0% 

Grzegorzew 5 702 5 695 5 693 5 665 5 609 7% 99,6% 

Kłodawa 13 005 12 916 12 801 12 706 12 544 15% 99,1% 

Koło 7 728 7 725 7 795 7 855 7 904 9% 100,6% 

Kościelec 6 842 6 786 6 855 6 873 6 901 8% 100,2% 

Olszówka 4 570 4 519 4 502 4 471 4 436 5% 99,3% 

Osiek Mały 6 075 6 124 6 155 6 152 6 192 7% 100,5% 

Przedecz 4 193 4 150 4 120 4 071 4 045 5% 99,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Zachodzące w Gminie procesy demograficzne uzależnione są w dużej mierze od przyrostu naturalne-

go oraz salda migracji. Wskaźnik przyrostu naturalnego kształtował się na poziomie ujemnym nie tylko 

w Gminie Babiak – jest to sytuacja charakterystyczna dla całego regionu, w tym powiatu i wojewódz-

twa. Przyrost naturalny na 1 000 mieszkańców w Gminie Babiak był na poziomie -4,75 i corocznie się 

zmniejszał. Tendencję spadkował wykazywał również wskaźnik salda migracji na 1 000 mieszkańców. 

Wszystkie gminy powiatu kolskiego (poza gminami Koło, Kościelec i Osiek Mały) w 2021 r. odnotowały 

ujemne saldo migracji. Wskaźnik dla Gminy Babiak w 2021 r. wyniósł -7,6. 

Tab. 12. Przyrost naturalny i saldo migracji na 1 tys. mieszkańców w Gminie Babiak w latach 2017-2021 na 

tle powiatu i województwa 

JST 

przyrost naturalny na 1000 

mieszkańców 

saldo migracji na 1000 miesz-

kańców 

2021 r. 

średnia zmiana 

wskaźnika od 2017 

r. 

2021 r. 

średnia zmiana 

wskaźnika od 2017 

r. 

woj. wielkopolskie -2,75 -1,20 0,60 0,08 

powiat kolski -6,27 -1,26 -3,40 0,08 

Koło (miasto) -8,27 -1,64 -12,90 -1,43 

Babiak -4,75 -0,37 -7,60 -0,95 

Chodów -9,74 -1,23 -2,40 3,75 

Dąbie -8,69 -1,36 -5,50 -0,05 

Grzegorzew -6,03 -2,39 -2,80 -0,65 

Kłodawa -8,78 -1,83 -2,70 0,25 

Koło -1,78 -0,38 9,40 1,83 

Kościelec -2,62 -0,91 3,80 0,38 

Olszówka -7,87 -1,64 -2,90 -0,63 

Osiek Mały -0,65 -0,58 8,70 2,25 

Przedecz -6,67 -0,66 -2,00 1,18 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Analizując wskaźniki demograficzne dla Gminy Babiak zaobserwować można stopniowe starzenie się 

społeczeństwa. Wskaźnik senioralnego obciążenia demograficznego przedstawia ludność w wieku 

poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym. Dynamika wzrostu tego wskaźnika 

wyniosła dla Gminy 112%. W 2021 roku wskaźnik ten był niższy w Gminie (23,7) niż w powiecie (28,4) i 

niższy niż w województwie wielkopolskim (26,9), co jest sytuacją korzystną. 
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Pogłębiając analizę struktury demograficznej Gminy Babiak można zauważyć, że wyraźnie zmniejsza 

się w niej odsetek mieszkańców w tzw. wieku kreatywnym (ludność w wieku 25-34 lat). Nie jest to po-

zytywna cecha Gminy, ponieważ ludzie w tym wieku są główną siłą napędową jednostki samorządu 

terytorialnego. Dynamika spadku tego wskaźnika w latach 2016-2020 była na poziomie 97% – wynika z 

tego, że udział ludności w wieku kreatywnym spada, jednak wolniej niż ma to miejsce w stosunku do 

średniej powiatu i województwa. W 2021 roku wskaźnik ten był wyższy w Gminie (16,42) niż w powie-

cie (13,78) i wyższy niż w województwie wielkopolskim (13,48). Mimo, iż dane są na ten moment za-

dowalające, należy zwrócić uwagę na wymiar długofalowy, w efekcie, którego zmniejszy się liczba 

osób aktywnych zawodowo, co może mieć negatywne skutki dla funkcjonowania Gminy. 

Tab. 13. Wskaźniki demograficzne dla Gminy Babiak w 2017 i 2021 roku na tle innych jednostek 

JST 

mieszkańcy w wieku kreatyw-

nym1 (%) 

senioralne obciążenie demogra-

ficzne2 (%) 

2017 2021 dynamika 2017 2021 dynamika 

woj. wielkopolskie 15,54 13,48 87% 23,20 26,90 116% 

powiat kolski 14,79 13,78 93% 24,40 28,40 116% 

Babiak 16,92 16,42 97% 21,20 23,70 112% 

1 ludność w wieku 25-34 lat w stosunku do ludności ogółem 
2 ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na poniższym wykresie przedstawiona została struktura ludności w Gminie Babiak, poprzez graficzne 

zestawienie liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach 2017- 

2021. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym corocznie stopniowo maleje. Z kolei biorąc pod 

uwagę liczbę osób w wieku poprodukcyjnym, zauważalna jest odwrotna tendencja. Liczba osób w wie-

ku poprodukcyjnym w 2018 roku przewyższyła liczbę osób w wieku przedprodukcyjnym. Skutkuje to 

wzrostem zapotrzebowania na nowe usługi społeczne, głównie skierowane dla seniorów, a jednocze-

śnie spadku zapotrzebowania na inne, obecnie jeszcze poszukiwane. 

Ryc. 21. Struktura ludności w Gminie Babiak w latach 2017-2021 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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3.2. Kapitał społeczny 

Przedszkola i żłobki 

Na terenie Gminy działa jeden klub dziecięcy oferujący opiekę nad dziećmi do lat 3. Jest to Gminny 

Klub Dziecięcy „Miś" mieszczący się przy ulicy Poznańskiej 8 w Babiaku. Opłata miesięczna, czyli ak-

tualna podstawowa opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka wynosi 215 zł (dla dzieci nieob-

jętych projektem unijnym – 400 zł), z kolei dzienna opłata za wyżywienie 10 zł. Klub został utworzony 

dzięki realizacji Projektu „Wsparcie dla rodziców w Gminie Babiak – utworzenie gminnego klubu dzie-

cięcego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa 6 

Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powo-

du opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych 

z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Do klubu uczęszcza 22 dzieci.  

Na terenie Gminy w Babiaku, Bogusławicach i Brdowie działają 3 przedszkola samorządowe. W roku 

2021 do Samorządowego Przedszkola w Babiaku uczęszczało 130 dzieci w 6 grupach w godzinach 

7:00-16:00. Do Samorządowego Przedszkola w Bogusławicach uczęszczało 29 dzieci w 2 grupach w 

godzinach od 8:00 do 13:00. Z kolei do Przedszkola Samorządowego w Brdowie uczęszczało 51 

uczniów w 3 grupach w godzinach od 7:15 do 18:15.  

Tab. 14. Przedszkola na terenie Gminy Babiak 

Nazwa przedszkola/oddziału/punktu przed-

szkolnego 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

grup 

Średnia 

wielkość 

grupy 

Godziny 

otwarcia 

Samorządowe Przedszkole w Babiaku 130 6 21,6 7:00-16:00 

Samorządowe Przedszkole w Bogusławicach 29 2 14,5 8:00-13:00 

Przedszkole Samorządowe w Brdowie 51 3 17 7:15-18:15 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Babiaku 

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące sytuacji związanej w upowszechnieniem opieki 

przedszkolnej na terenie Gminy Babiak. Poziom upowszechnienia opieki przedszkolnej corocznie rósł, 

osiągając poziom 75% w 2021 roku. Tabela zawiera również informacje o liczbie dzieci zamieszkują-

cych Gminę Babiak, ale uczęszczających do przedszkola poza jej terenem oraz odwrotnie – o liczbie 

dzieci zamieszkujących inne gminy, ale zapisanych do placówki na obszarze Gminy Babiak. Liczby te 

uległy niewielkim zmianom w latach 2017-2021. W roku szkolnym 2021/2022 17 dzieci będących 

mieszkańcami Gminy Babiak uczęszczało do przedszkoli na terenie gmin sąsiadujących, natomiast 13 

dzieci spoza Gminy, dowożone byłyby do placówek na jej obszarze. Corocznie zwiększa się miesięcz-

ny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu gminnym. W 2021 roku kwota ta stanowiła 797,86 zł i 

była o 351,75 zł większa niż w pierwszym badanym roku. 

Tab. 15. Funkcjonowanie placówek przedszkolnych w Gminie Babiak 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Udział dzieci objętych opieką przedszkolną 

(%) 
69% 76% 72% 68% 75% 

Liczba dzieci z terenu gminy w przedszkolach 

na terenie innych gmin (os.) 
11 12 20 12 17 

Liczba dzieci z terenu innych gmin w przed-

szkolach na terenie gminy (os.) 
15 7 8 11 13 

Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 

przedszkolu gminnym (zł) 
446,11 535,15 694,82 807,88 797,86 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Babiaku 



 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BABIAK NA LATA 2023-2030 76 

 

 

Szkoły 

W 2021 roku Gmina Babiak była organem prowadzącym dla 3 szkół podstawowych tj.: 

• Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Babiaku, 

• Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Bogusławicach, 

• Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Brdowie. 

W szkołach podstawowych w 2021 roku uczyło się łącznie 597 dzieci, a średnia wielkość oddziału wy-

nosiła 15,48. Największą szkołą podstawową na terenie Gminy Babiak jest Szkoła Podstawowa im. 

Mikołaja Kopernika w Babiaku, do której uczęszczało 288 uczniów w 19 oddziałach. W szkole zatrud-

nionych było 36 nauczycieli. Najmniejszą szkołą jest natomiast Szkoła Podstawowa im. Wincentego 

Witosa w Bogusławicach, do której uczęszczało 142 uczniów w 9 oddziałach.  

Tab. 16. Szkoły podstawowe na terenie Gminy Babiak 

Nazwa szkoły 
Liczba 

uczniów 

Liczba od-

działów 

Średnia 

wielkość 

oddziału 

Liczba eta-

tów nauczy-

cieli 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 

Kopernika w Babiaku 
288 19 15,15 38,6 

Szkoła Podstawowa im. Wincen-

tego Witosa w Bogusławicach 
142 9 15,77 19,21 

Szkoła Podstawowa im. Powstań-

ców Styczniowych w Brdowie 
167 9 18,55 20,2 

 Źródło: opracowanie właśnie na podstawie danych z Urzędu Gminy w Babiaku.  

W tabeli poniżej zaprezentowany został stan bazy dydaktycznej w szkołach podstawowych na terenie 

Gminy Babiak w roku szkolnym 2020/2021. Żadna ze szkół podstawowych mieszczących się na terenie 

Gminy Babiak nie prowadziła nauczania w zmianowym systemie pracy. Do użytku nauczycieli oraz 

uczniów w Szkole Podstawowej w Babiaku udostępnionych zostało 45 komputerów oraz 10 projekto-

rów multimedialnych, co stanowi 1 komputer na 6 uczniów oraz 1 projektor na 2 sale lekcyjne. W Szko-

le Podstawowej w Bogusławicach było 20 komputerów i 7 projektorów, co stanowi 1 komputer na 7 

uczniów i 1 projektor na 1 salę lekcyjną. Natomiast w Szkole Podstawowej w Brdowie były 53 kompu-

terów i 5 projektorów, co stanowiło 1 komputer na 3 uczniów i 1 projektor na 1 salę lekcyjną. Wskazać 

można, iż szkoły podstawowe w Babiaku i Brdowie miały dostęp do obiektów sportowych oraz funkcjo-

nował monitoring. W Szkole Podstawowej w Bogusławicach były pracownie językowe oraz gabinet 

pielęgniarki. W każdej szkole znajdowały się świetlice.  

Tab. 17. Stan bazy dydaktycznej w szkołach na terenie Gminy Babiak 

Nazwa szkoły: 
Szkoła Podstawowa 

w Babiaku 

Szkoła Podstawowa 

w Bogusławicach 

Szkoła Podstawowa 

w Brdowie 

Liczba sal lekcyjnych (szt.) 20 11 10 

Rodzaj i stan obiektów 

sportowych / sal gimna-

stycznych 

sala gimn. zastępcza, 

sala gimnastyczna- 

stan dobry, hala spor-

towa - stan bardzo 

dobry 

boisko trawiaste-do 

remontu; boisko wie-

lofunkcyjne - stan 

dobry 

sala gimnastyczna -

stan dobry 

Pracownie językowe nie tak nie 

Klasy dwujęzyczne / spor-

towe / integracyjne 
nie nie nie 

Komputery do użytku 

uczniów (szt.) 
45 20 22 stacj.+31 lapt. 

Projektory multimedialne 10 7 5 
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(szt.) 

Kamery - monitoring 

szkolny 
tak nie tak 

Szafki dla każdego ucznia tak nie nie 

Świetlice tak: 7:00-16:00 tak: 7:20-14:20 tak: 7:30-15:30 

Parkingi dla kadry / rodzi-

ców 
tak tak tak 

Gabinet pielęgniarki / sto-

matologiczny 
nie tak-pielęgniarki nie 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Babiaku 

 

W tabeli poniżej zestawiono całkowitą liczbę uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Ba-

biak w zestawieniu z liczbą dzieci zamieszkującą teren Gminy, ale dojeżdżającą do szkół poza jej grani-

cami. Zaobserwować można, iż liczby te na przestrzeni analizowanych lat 2017-2021 malały. Do szkół 

na terenie Gminy w 2021 roku zapisanych było 597 dzieci. Liczba dzieci w 2021 roku zamieszkujących 

Gminę Babiak, lecz uczęszczających do szkół na terenie innych gmin wynosiła 36 dzieci.  

Tab. 18. Liczba uczniów zamieszkujących Gminę Babiak uczęszczająca do szkół na terenie Gminy 
 2017 2018 2019 2020 2021 

Łączna liczba uczniów uczęszczających do 

szkół na terenie gminy wraz z klasami „0" 

(os.) 

707 671 575 587 597 

Liczba uczniów z terenu gminy, uczęszcza-

jących do szkół na terenie innych gmin (os.) 
54 50 47 43 36 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Babiaku. 

Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to 

sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Wyniki klas VIII szkół podstawo-

wych z egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 obrazuje poniższe 

zestawienie. Ich analiza wskazuje, że poziom kształcenia  kształtował się na podobnym poziomie z ję-

zyka polskiego i matematyki w porównaniu do powiatu i województwa. W przypadku języka angielskie-

go uczniowie osiągnęli niższe wyniki w porównywalnych jednostkach.  

 

Ryc. 22. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Babiak w roku 2021 na tle powiatu i województwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OKE 2021. 
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Tabela poniżej przedstawia dane dotyczące wykonania wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie 

w latach 2017-2021. Można z niej wnioskować, że wydatki bieżące na oświatę corocznie wzrastały. 

Najwyższy udział stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (średnio 76,3% wydatków bieżą-

cych). Pozostałe wydatki bieżące mieściły się w przedziale od 2,03 mln zł do 4,67 mln zł. 

Tab. 19. Wydatki w dziale oświata i wychowanie w Gminie Babiak w latach 2017-2021 
 2017 2018 2019 2020 2021 

WYDATKI OGÓŁEM 9 972 938,39 10 646 227,73 11 316 034,92 11 456 566,91 12 015 724,23 

Wydatki bieżące, w 

tym: 
9 938 817,21 10 633 924,93 11 316 034,92 11 384 574,00 11 797 188,59 

Wynagrodzenia i po-

chodne 
7 888 386,74 8 598 552,45 9 082 953,25 9 210 991,94 7 122 021,30 

Pozostałe wydatki 

bieżące 
2 050 430,47 2 035 372,48 2 233 081,67 2 173 582,06 4 675 167,29 

Wydatki majątkowe 34 121,18 12 302,80 0,00 71 992,91 218 535,64 

SUBWENCJA OŚWIA-

TOWA 
6 634 171,00 6 500 033,00 6 672 626,00 6 432 984,00 6 590 473,00 

Różnica między sub-

wencją oświatową a 

wydatkami w dziale 

801 

3 338 767,39 4 146 194,73 4 643 408,92 5 023 582,91 5 425 251,23 

Stopień pokrycia 67% 61% 59% 56% 55% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Babiaku 

W tabeli można również zwrócić uwagę na poziom przyznanej subwencji oświatowej oraz stopień, w 

jakim pokrywa ona wydatki na oświatę w Gminie. Wynika z niej, że subwencja oświatowa w żadnym z 

analizowanych lat nie pokrywała w całości wydatków na oświatę. Dodatkowo zauważalny jest również 

malejący stopień pokrycia wydatków subwencją, co oznacza, że coraz więcej wydatków oświatowych 

Gmina musi pokrywać z dochodów własnych. W 2017 roku wskaźnik ten wynosił 67%, a w roku 2021 

zmniejszył się do 55%. 

Kultura i sport 

Samorządową instytucją kultury na terenie Gminy Babiak jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka 

Publiczna w Babiaku, który powstał w 1971 roku. Ośrodek służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kul-

turalnych i czytelniczych środowiska Gminy Babiak oraz propagowaniu obrzędowości ludowej i oby-

czajów kulturowych. Działalność ta jest prowadzona poprzez funkcjonowanie kół zainteresowań, zespo-

łów artystycznych, naukę gry na instrumentach muzycznych, wymianę i prezentację dorobku kultural-

nego z ośrodkami i instytucjami kultury. 

W strukturze organizacyjnej Ośrodka, stanowiąc jej integralną całość, znajduje się Biblioteka Publiczna 

w Babiaku. Ponadto na terenie Gminy działają dwie filie biblioteczne zlokalizowane w Brdowie i Bogu-

sławicach. 

W ramach środka działają zespoły tj.: 

• Zespół Śpiewaczy i Teatr Obrzędowy „Kujawy Borowe”, 

• Chór mieszany „Dominanta”, 

• Gminna orkiestra dęta, 

• Zespół Regionalny „Mały Babiak”, 

• Koło modelarskie „Orlik”, 

• Kapela Ludowa Cedzidłów. 

Wśród najważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Babiak wyróżnia się 

m.in.: Dzień Gminy Babiak, Dzień dziecka oraz Dożynki.       
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Bazę sportową na terenie Gminy stanowi:  

• Hala widowiskowo-sportowa wraz z gminnym stadionem sportowym w Babiaku,  

• Związek Nauczycielstwa Polskiego, 

• Gminny Stadion Sportowy w Babiaku,  

• Centrum sportów wodnych w Brdowie,  

• Boisko ORLIK z obiektami towarzyszącymi,  

• Boisko wielofunkcyjne w Bogusławicach,  

• Sala gimnastyczna w Brdowie,  

• Boiska szkolne w Brdowie i Bogusławicach,  

• Boisko w Dębnie Królewskim,  

• Boisko w Zakrzewie,  

• place zabaw w Dębnie Królewskim, Brdowie, Babiaku, Góraju, Zakrzewie, Lubotyniu, Bogusła-

wicach, Janowicach i Mchowie,  

• siłownie zewnętrzne w Dębnie Królewskim, Góraju, Babiaku, Brdowie i Mchowie. 

Bezpieczeństwo publiczne 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 Ustawy o samorządzie gminnym, utrzymanie porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa należy do zadań wła-

snych gminy.  

Na terenie Gminy zlokalizowanych jest 10 remiz Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostki działające w 

Babiaku i Brdowie są ujęte w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

Tab. 20. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy  

Nazwa jednostki 
Ujęcie w Krajowym Systemie Ratowniczo-

Gaśniczym 

OSP Babiak tak 

OSP Brdów tak 

OSP Dębno Królewskie nie 

OSP Bogusławice nie 

OSP Góraj nie 

OSP Brzezie nie 

OSP Lubotyń nie 

OSP Janowice nie 

OSP Wiecinin nie 

OSP Zakrzewo nie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Babiaku   

Za bezpieczeństwo mieszkańców, w tym porządek i bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Gminie 

odpowiada Komenda Powiatowa Policji w Kole. Na terenie Gminy Babiak funkcjonuje Posterunek Poli-

cji w Babiaku.   

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Gminy zainstalowany został 

monitoring. Punkty monitoringu znajdują się przy: 

• stacjach uzdatniania wody w Brdowie, Babiaku, Mchowie,  

• oczyszczalni ścieków w Poloniszu,  

• parkingu przy Placu Wolności 5 w Babiaku.       
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Otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne Gminy 

Na terenie Gminy Babiak działalność prowadzą organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje. 

Działają one w wielu różnych obszarach, m.in. zaspakajając potrzeby mieszkańców w zakresie rozwoju 

hobby jak również pomocy potrzebującym. 

Na terenie Gminy Babiak funkcjonują następujące stowarzyszenia, fundacje i organizacje społeczne: 

• Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 

Chłopska" w Babiaku, 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Brdowie, 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie, 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Babiaku, 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Lubotyniu, 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Góraju, 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Dębnie Królewskim, 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Bogusławicach, 

• Gminny Klub Sportowy „Nałęcz" w Babiaku, 

• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej, 

• Fundacja „Dom Nad Jeziorem", 

• Stowarzyszenie babiak21, 

• Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy – „Brdów", 

• Stowarzyszenie Przyjaciół „Zakrzewiacy". 

Ponadto, Gmina Babiak należy do Lokalnej Grupy Działania „Wielkopolska Wschodnia". Celem stowa-

rzyszenia jest wspieranie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin należących do Stowarzy-

szenia, mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich 

oraz upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na ob-

szarach wiejskich. Do stowarzyszenia należą gminy: Babiak,  Koło, Kramsk, Krzymów, Sompolno i 

Wierzbinek.  

O aktywności mieszkańców danej gminy oraz ich zaangażowaniu w życie społeczne świadczy m.in. 

liczba działających na jej terenie organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców. 

Zestawiając ten wskaźnik dla Gminy Babiak, powiatu kolskiego i województwa wielkopolskiego zauwa-

żyć można, iż charakteryzuje się on tendencją wzrostową na przestrzeni analizowanych lat. Dodatkowo 

warto zwrócić uwagę, iż wskaźnik ten w roku 2021 był najniższy dla Gminy, wśród porównywanych 

jednostek. 
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Ryc. 23. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1 tys. mieszkańców w Gminie Babiak na tle 

porównywanych jednostek 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

3.3. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

Placówki świadczące opiekę zdrowotną na terenie Gminy Babika to: 

• „MEDYK " Brdów, ul. Braterstwa Broni 23, 62-620 Babiak; 

• „MEDYK"  ul. Poznańska 6, 62-620 Babiak; 

• Centrum Rehabilitacji Brdów, ul. Braterstwa Broni 23, 62-620 Babiak; 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP" s.c. ul. Poznańska 6, 62-620 Babiak; 

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP" s.c., Brdów ul. Braterstwa Broni 23, 62-

620 Babiak; 

• NZOZ „Med-Vita" Rehabilitacja i Masaż Radosław Kocent ul. Braterstwa Broni 23, 62-620 

Brdów; 

• REHA-MEDICA BABIAK pl. Wolności 7, 62-620 Babiak; 

• Świadczenia Pielęgniarskie „PIEL-MED" s.c ul. Braterstwa Broni 23, 62-620 Brdów. 

Na terenie Gminy funkcjonują również apteki: 

• Apteka „Eskulap” Brdów, ul. Braterstwa Broni 23, 62-620 Babiak; 

• Apteka „Pod Jemiołą” pl. Wolności 13, 62-620 Babiak; 

• Apteka „Rodzinna” pl. Wolności 10, 62-620 Babiak; 

• Apteka „Vitafarm” ul. Warszawska 16, 62-620 Babiak. 

Mieszkańcy Gminy z opieki szpitalnej korzystają w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25. Szpital zlokali-

zowany jest od Gminy Babiak o ok. 20 km (ok. 26 min jazdy samochodem). 

Za realizację zadań dotyczących pomocy społecznej oraz podejmowanie działań zmierzających do 

życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem w Gminie Babiak odpo-

wiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku. 

GOPS realizuje zadania, które zostały określone w art. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2 268 z późn. zm.). Do zadań tych należy:  
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• przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;  

• praca socjalna;  

• prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;  

• analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;  

• realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;  

• rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych po-

trzeb. 

Analizując szczegółowe dane dotyczące liczby podopiecznych OPS w Babiaku w latach 2017-2021 

można zauważyć tendencję w zakresie zmniejszania się liczby rodzin oraz osób objętych pomocą spo-

łeczną. W 2017 r. było to 274 rodzin i 796 osób, natomiast w 2021 r. – 156 rodzin i 362 osoby.  

W Gminie Babiak najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a 

jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy spo-

łecznej w 2021 roku było kolejno: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, niepełno-

sprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego. 

 

Ryc. 24. Liczba podopiecznych GOPS w Gminie Babiak w latach 2017-2021  

Źródło: „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021” 

W poniższej tabeli przedstawiono kształtowanie się liczby beneficjentów środowiskowej pomocy spo-

łecznej w Gminie Babiak w latach 2016-2020 na tle powiatu i województwa. Liczba beneficjentów prze-

liczona została na 10 tys. mieszkańców. Zauważyć należy, iż liczba beneficjentów corocznie spada i 

jest to sytuacja charakterystyczna dla całego kraju. Dla Gminy Babiak wskaźnik ten w analizowanych 

latach był wyższy niż w powiecie i w województwie. 
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Ryc. 25. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności w Gminie Babiak na tle powia-

tu i województwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Gmina Babiak w grudniu 2015 roku uruchomiła pierwsze usługi dla seniorów w ramach projektu „Cen-

trum Dziennego Pobytu” dofinansowanego z Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-

2020 – Edycja 2015. Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grupy mieszkań-

ców w wieku 60+. Ma on przyczynić się do rozwiązania problemu braku bazy lokalowej dla seniorów 

chcących wspólnie spędzać czas. W programie Gmina Babiak oferuje seniorom wachlarz usług z za-

kresu edukacji, profilaktyki zdrowia, nabywania nowych umiejętności. Siedzibą Centrum Dziennego 

Pobytu jest budynek przy ulicy Wojska Polskiego 15 w Babiaku. 

Na terenie Gminy znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie Królewskim, który jest 

dziennym ośrodkiem wsparcia. Placówka jest czynna przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku 

(z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy oraz kryteria przyznawania mieszkania komunalne-

go oparte są na uchwale nr  XXX/329/21 Rady Gminy Babiak z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie za-

sad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W 2021 roku w zaso-

bie Gminy znajdowały się 23 mieszkania komunalne. 

Tab. 21. Liczba mieszkań komunalnych w zasobie Gminy Babiak w latach 2017-2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Liczba mieszkań komunal-

nych 
23 23 23 23 23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy w Babiaku  
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Załącznik 2: Wzór ankiety 

ANKIETA 

 

 

Strategia Rozwoju Gminy Babiak – konsultacje społeczne 
 

Szanowni Państwo, 
W związku z przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babiak, zwracamy się z prośbą o wypełnienie 

ankiety. Ankieta jest anonimowa. 
Dziękujemy Państwu za udział w zbieraniu danych, Państwa opinia i uwagi pomogą zaplanować 

działania, niezbędne do rozwoju naszej Gminy! 

 

Część I 
Proszę o wpisanie znaku X w odpowiednie pola poniższej tabeli. W przyjętej skali 1 

oznacza najniższą, natomiast 5 najwyższą ocenę. 

 
Społeczeństwo        

Jak oceniasz: Nie 

dotyczy / 

nie mam 

zdania 

1 2 3 4 5 

Aktywność mieszkańców na rzecz gminy?       

Skuteczność działania pomocy społecznej?       

Dostęp do podstawowej opieki medycznej?       

Dostęp do specjalistycznej opieki medycznej?       

Dostęp do klubów dziecięcych?       

Jakość opieki żłobkowej na terenie gminy?       

Jakość infrastruktury żłobkowej na terenie gminy?       

Wsparcie osób starszych oferowane przez gminę? 

(DPS, Klub Seniora) 
      

Wsparcie osób niesamodzielnych?       

Zadowolenie z usług świadczonych przez Urząd 

Gminy? 
      

Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy?       

Funkcjonalność budynków administracji publicznej?       

       

Gospodarka        

Jak oceniasz: Nie 

dotyczy / 

nie mam 

zdania 

1 2 3 4 5 

Atrakcyjność inwestycyjną obszaru gminy?       

Możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie gminy?       

Warunki prowadzenia i rozwijania działalności 

gospodarczej na terenie gminy? 
      

Funkcjonowanie transportu zbiorowego na terenie 

gminy? 

      

Połączenia komunikacyjne z innymi gminami i 

miastami? 
      

Dostępność usług na terenie Gminy?       

Perspektywy rozwojowe działalności rolniczej w 

Gminie? 
      

Konkurencyjność gminy jako miejsca zamieszkania i       
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lokalizacji inwestycji? 

Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku lokalnym?       

Środowisko i przestrzeń        

Jak oceniasz: Nie 

dotyczy / 

nie mam 

zdania 

1 2 3 4 5 

Estetykę swojej gminy?       

Jakość powietrza w gminie?       
Ofertę gminy w działaniach wspierających ochronę 

środowiska? 
      

Czystość wód powierzchniowych i terenów 

przylegających? 
      

Infrastrukturę melioracji szczegółowej (rowy, sieć 

drenarska, przepusty itp.)? 
      

Czystość terenów zieleni (lasów, parków)?       

Świadomość ekologiczną mieszkańców?       

System odbioru odpadów na terenie gminy?       

Efektywność zagospodarowania przestrzeni w gminie 

(czy tereny są wykorzystywane optymalnie)? 
      

Walory środowiska przyrodniczego w gminie?       

Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy?       

Infrastruktura techniczna        

Jak oceniasz: Nie 

dotyczy / 

nie mam 

zdania 

1 2 3 4 5 

Stan dróg w gminie?       

Małą infrastrukturę drogową (chodniki, oświetlenie, 

przystanki, itp.)? 
      

Bezpieczeństwo przy głównych drogach w związku z 

ruchem aut osobowych i ciężarowych? 
      

Jakość sieci wodociągowej?       

Jakość sieci kanalizacyjnej?       

Jakość sieci gazowej?       

Dostęp do Internetu w gminie?       

Turystyka i rekreacja        

Jak oceniasz: Nie 

dotyczy / 

nie mam 

zdania 

1 2 3 4 5 

Atrakcyjność turystyczną gminy?       

Poziom bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie?       

Poziom bazy turystyczno-wypoczynkowej?       

Poziom bazy gastronomicznej?       

Wyposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych       

System ścieżek rowerowych?       

Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie gminy dla 

dzieci? 
      

Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie gminy dla 

młodzieży? 
      

Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie gminy dla 

dorosłych? 
  

 

    

Ofertę spędzania wolnego czasu na terenie gminy dla 

seniorów? 
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Działania promocyjne gminy, mające na celu 

pozyskanie potencjalnych turystów? 
      

Edukacja i 

kultura 
       

Jak oceniasz: Nie 

dotyczy / 

nie mam 

zdania 

1 2 3 4 5 

Dostęp do edukacji przedszkolnej?       

Jakość edukacji przedszkolnej w gminie?       

Jakość infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy?       

Dostęp do edukacji w szkołach podstawowych?       

Jakość edukacji w szkołach podstawowych w gminie?       

Jakość infrastruktury w szkołach podstawowych (sale 

lekcyjne, sale sportowe, wyposażenie pracowni 

szkolnych, szatnie, inne)? 

      

Dostęp do edukacji w szkołach ponadpodstawowych tj. 

dojazd? 

      

Wsparcie dla uczniów zdolnych w szkołach na terenie 

gminy? 
      

Wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce w 

szkołach na terenie gminy? 
      

Dodatkową ofertę (kółka zainteresowań, klasy 

sportowe, dodatkowe zajęcia itp.) w szkołach na terenie 

gminy? 

      

Organizację dowozu dzieci do szkół?       

Jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno-

rozrywkowych w gminie? 
      

Dostęp do obiektów kulturalnych w gminie? (godziny i 

dni otwarcia, itp.) 
      

Działalność domu kultury i biblioteki?       

Działalność świetlic wiejskich?       
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Część II: 
 

1. Proszę o zaznaczenie 5 aspektów, które są najistotniejsze do poprawy w gminie w 

ciągu najbliższych lat: 

 poprawa infrastruktury drogowej (chodników, dróg) 

 poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego/zapewnienie transportu zbiorowego 

 rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych 

 rozbudowa oświetlenie ulicznego 

 rozwój infrastruktury sportowej 

 budowa i modernizacja sieci wodociągowej 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 

 rozwój sieci gazowej 

 budowa i modernizacja świetlic wiejskich 

 rozwój przedsiębiorczości/ ułatwienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 

 poprawa poziomu czystości wód powierzchniowych i podziemnych 

 poprawa funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy 

 zwiększenie dostępu do Internetu 

 wsparcie dla budowy instalacji pozyskujących energię odnawialną ze słońca, wiatru, biomasy 

 stworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

 stworzenie miejsc opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi 

 poprawa dostępu do usług medycznych 

 zmniejszenie bezrobocia 

 promocja gminy 

 inwestycje w rozwój turystyki 

 budowa obwodnicy 

 podniesienie poziomu nauczania w szkołach podstawowych 

 zwiększenie dostępności przedszkoli 

 zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży 

 poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 rozwój kultury 

 aktywizacja osób starszych 

 inne (jakie?) 
 

 

 

 

 

 

 



 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BABIAK NA LATA 2023-2030 88 

 

Część III: 

1. Co Pani/Pana zdaniem powinno być wizytówką gminy? 

 

 

 

 

 

 
 

 
Metryczka 

 

Płeć:    

 kobieta     

 mężczyzna 

 

Wiek:   

 poniżej 18 lat         

 18-25 lat      

 26-35 lat    

 36-45 lat  

 46-55 lat      

 56-65 lat    

 powyżej 65 lat 

 

Zatrudnienie: 

 uczeń/student         

 rolnik  

 przedsiębiorca     

 osoba pracująca 

 osoba bezrobotna 

 emeryt / rencista      

 inne (jakie?) ......................................... 

 

Zamieszkanie: 

 jestem mieszkańcem gminy     

 nie jestem mieszkańcem gminy 

 

Zamieszkanie: Typ zabudowy, w której mieszkam 

 wielorodzinna     

 jednorodzinna 
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Załącznik 3: Tabela ewaluacyjna 
 

CEL STRATEGICZNY I: WYSOKI POZIOM ŻYCIA DZIĘKI ROZWINIĘTEJ INFRASTRUKTURZE ORAZ PRZESTRZENI GMINNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 
Jednostka odpo-

wiedzialna 

Planowany 

termin wy-

konania 

Faktyczny 

termin 

wykonania 

Realizacja 

(TAK / 

NIE) 

1.1. Rozwój 

infrastruktury 

komunikacyjnej i 

sieciowej 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie);         

Współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie budowy, rozbu-

dowy i modernizacji dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą         

Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej, wraz z kanalizacją 

deszczową         

Modernizacja istniejących i budowa nowych stacji uzdatniania wody, zgod-

nie z zapotrzebowaniem         

Stworzenie warunków do rozwoju sieci gazowej na terenie Gminy 
        

Współpraca z operatorami w zakresie budowy sieci gazociągowej 
        

Wsparcie mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 

oraz promowanie tego rozwiązania w miejscach gdzie nie ma możliwości 

doprowadzenia sieci kanalizacyjnej         

Montaż urządzeń monitoringu wizyjnego na obiektach użyteczności pu-

blicznej         

Współpraca z operatorami i umożliwienie rozwoju wysokiej jakości Interne-

tu bezprzewodowego na terenie Gminy         

1.2. Ochrona 

ładu przestrzen-

nego Gminy 

Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego         

Aktualizacja i sporządzenie nowych miejscowych planów zagospodarowa-

nia terenu i dostosowanie ich do potrzeb rozwijającej się Gminy     

Wspieranie budownictwa mieszkaniowego m.in. poprzez zapewnienie tere-

nów pod budownictwo mieszkaniowe     

Rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego 
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Budowa mieszkań komunalnych 
    

Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez prowadzenie działań rewi-

talizacyjnych         

1.3. Poprawa 

jakości środowi-

ska naturalnego 

Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie poprawnej segregacji 

odpadów i odpowiedniego gospodarowania odpadami         

Wspieranie wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na bardziej ekolo-

giczne         

Współpraca z NFOŚiGW w zakresie programu Czyste powietrze 
        

Realizacja programów dotyczących ochrony środowiska i dążenie do za-

pobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i degradacji środowiska         

Budowa infrastruktury OZE na terenie Gminy (m.in. panele fotowoltaiczne, 

solarne, siłownie wiatrowe); zastosowanie rozwiązań energetyki odnawial-

nej na gminnych budynkach użyteczności publicznej         

Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy skierowana i dostosowana do 

różnych grup społecznych (dorosłych, seniorów, młodzieży, rolników)         
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CEL STRATEGICZNY II: ROZWÓJ GOSPODARCZY POPRZEZ NOWOCZESNE ROLNICTWO I BOGATĄ OFERTĘ WYPOCZYNKOWĄ 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 
Jednostka odpo-

wiedzialna 

Planowany 

termin wy-

konania 

Faktyczny 

termin 

wykonania 

Realizacja 

(TAK / 

NIE) 

2.1. Rozwój 

sfery gospodar-

czej Gminy 

Wyznaczenie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych 
        

Pozyskanie nowych inwestorów skłonnych lokalizować przedsięwzięcia na 

terenie Gminy         

Stworzenie spójnego systemu ulg podatkowych i zachęt inwestycyjnych 
        

Wspieranie mieszkańców w zakładaniu nowych działalności gospodarczych 

na terenie Gminy         

Wsparcie idei przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gminy, w szczegól-

ności z wykorzystaniem istniejącego potencjału rolniczego (rodzinne prze-

twórnie, rolniczy handel detaliczny)         

Aktywizacja zawodowa osób rezygnujących z prowadzenia działalności 

rolniczej, m.in. poprzez pomoc w nabywaniu kompetencji kluczowych i 

umiejętności uniwersalnych         

2.2. Wsparcie 

sektora rolniczego 

Wspieranie upraw ekologicznych 
        

Wsparcie lokalnych producentów rolnych 
        

Poprawa efektywności ekonomicznej i produktywności gospodarki rolnej 

poprzez wspieranie modernizacji i integracji gospodarstw rolnych         

Pomoc lokalnym przedsiębiorcom rolnym w zakresie pozyskiwania rynku 

zbytu         

Budowanie sprawnego i nowoczesnego doradztwa rolniczego (technolo-

gicznego, ekonomicznego, finansowego i prawnego), w tym szkolenia dla 

rolników z zakresu nowoczesnego rolnictwa, aplikacji o fundusze struktu-

ralne UE oraz inne zewnętrzne źródła finansowania         

Rozwój działań melioracyjnych na terenach rolniczych – rozbudowa infra-

struktury melioracji szczegółowej     

Tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-
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spożywczego 
 

 

2.3. Rozwój 

oferty wypoczyn-

kowo-rekreacyjnej 

oraz promocja 

Gminy 

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystyczno-sportowej 
        

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych łączących miejscowości gminne, 

miejscowości poza terenem Gminy, a także istotne punkty i atrakcje tury-

styczne         

Wytyczanie, oznaczanie i utrzymanie szlaków pieszych, rowerowych, edu-

kacyjnych         

Stworzenie miejsc do spędzania czasu wolnego dla wszystkich grup wie-

kowych mieszkańców         

Organizacja cyklicznego wydarzenia (np. koncert, festiwal) promującego 

Gminę         

Promocja lokalnej przedsiębiorczości, produkcji, agroturystyki i gastronomi 
    

Wsparcie lokalnych przedsiębiorców, ich produktów i usług 
        

Promocja szlaków turystycznych na terenie Gminy 
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CEL STRATEGICZNY III: KOMPLEKSOWA OFERTA SPOŁECZNA POPRAWIAJĄCA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ 
Jednostka odpo-

wiedzialna 

Planowany 

termin wy-

konania 

Faktyczny 

termin 

wykonania 

Realizacja 

(TAK / 

NIE) 

3.1. Wzrost 

jakości systemu 

oświaty w Gminie. 

Modernizacja infrastruktury szkolnej i przedszkolnej w celu poprawy wa-

runków do nauki         

Zwiększenie dostępności opieki przedszkolnej 
        

Rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych wśród dzieci i młodzieży 
        

Podniesienie jakości nauczania poprzez systematyczne doszkalanie nau-

czycieli oraz wyposażenie szkół w pomoce naukowe, a także wprowadze-

nie zajęć terenowych wykorzystujących lokalne zasoby         

Wprowadzenie programu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów 
    

Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży w szkołach 
    

Wykorzystanie wsparcia lokalnych organizacji (m.in. KGW, OSP) w organi-

zacji zajęć i lekcji dodatkowych         

3.2. Poprawa 

funkcjonowania 

systemu ochrony 

zdrowia i wsparcie 

opieki społecznej. 

Poprawa dostępności do obiektów gminnych dla osób ze szczególnymi 

potrzebami m.in. poprzez zniesienie barier architektonicznych         

Zwiększenie dostępności mieszkańców do podstawowej i specjalistycznej 

opieki zdrowotnej         

Działania profilaktyczne związane z ochroną zdrowia - programy zdrowotne 

realizowane we współpracy i samodzielnie przez gminę         

Kształtowanie świadomości mieszkańców w zakresie prowadzenia zdrowe-

go stylu życia i odżywiania         

Wsparcie dla osób potrzebujących m.in. poprzez asystenta rodziny oraz 

opiekę wytchnieniową         

Rozwój działań w ramach programu wspierania rodziny 
        

3.3. Aktywiza-

cja i integracja 

mieszkańców 

Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (kursy, szkole-

nia, konsultacje pedagogiczno-prawne)         

Kontynuacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi 
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Gminy Wsparcie dla organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania, realizacji 

projektów i pozyskiwania środków zewnętrznych         

Wspieranie inicjatyw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej 
    

Wspieranie i popularyzacja wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej 
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