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Wstęp 

Strategia rozwoju jest dokumentem wyznaczającym najistotniejsze kierunki rozwoju jednostki 

samorządu terytorialnego. Określa wizję, misję, założone obszary i cele strategiczne oraz pola 

operacyjne, jak również wskazuje na otwarte kierunki rozwoju. Zalecenia Komisji Europejskiej 

mówią, że każda jednostka samorządowa swoje działania, a zwłaszcza inwestycje finansowane 

ze środków Unii Europejskiej, powinna podejmować w oparciu o jasno sformułowany plan 

długofalowego rozwoju. Jest to istotne tym bardziej teraz, gdy rozpoczął się kolejny okres 

programowania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Profesjonalne budowanie dokumentu 

strategicznego wymagało także wdrożenia działań uspołeczniających (konsultacje z głównymi 

interesariuszami strategii). 

 Budując Strategię Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025 (dalej: SRPK 2015-2025) 

przyjęto zasadę, że wszystkie zidentyfikowane kierunki działania powinny realizować zasady 

podejścia obszarowego, tj. ukierunkowanego na realizację projektów zintegrowanych i partnerskich, 

inkorporujących korzyści synergiczne, a za rozwój Powiatu odpowiedzialność ponoszą nie tylko 

władze samorządowe, ale także inne podmioty, w tym przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe 

i mieszkańcy. 

Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025 została opracowana w oparciu 

o perspektywę wizji regionu w 2020 r. i Polski do 2030 r., podkreślając jego specyfikę i wskazując na 

indywidualne rozwiązania, odpowiednie do jego charakterystyki, wyzwań i potrzeb. Przedłożona 

strategia będzie zatem dokumentem pomocnym przy realizacji wyznaczonych perspektywicznych 

kierunków rozwoju regionu, dążeniu do osiągnięcia najważniejszych celów. Strategia jest 

dokumentem programowym, który określa cele rozwoju i stwarza ramy dla przyszłych projektów. 

Takie podejście zgodne jest z zasadami przygotowywania dokumentów strategicznych, w których 

wskazuje się wyłącznie kluczowe obszary interwencji. 

Niniejszy dokument składa się z części programowej, stanowiącej najważniejszy rezultat 

procesu budowania SRPK 2015-2025, zawierającej wizję, misję, obszary strategiczne i cele 

strategiczne, oraz pola operacyjne i otwarty katalog kierunków działania. Część programowa zawiera 

również wskazanie źródeł finansowania, analizę spójności strategii z dokumentami strategicznymi 

wyższego rzędu oraz szczegółową procedurę monitorowania, ewaluacji i aktualizacji strategii. 

Integralnym elementem strategii są załączniki: 

1. Załącznik nr 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza. 

2. Załącznik nr 2. Analiza SWOT. 

3. Załącznik nr 3. Raport z badania ankietowego. 
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1. Metodyka opracowania 

Proces budowy SRPK 2015-2025 przebiegał wieloetapowo: 

1. Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej – celem było stworzenie obrazu obecnej sytuacji 

powiatu w aspektach społecznych i gospodarczych, a także ocena potencjału rozwojowego. 

Efektem prac zespołu było powstanie diagnozy, opisującej podstawowe uwarunkowania 

rozwojowe obszaru. Dokument został opracowany w oparciu o dane zastane, pozyskane m.in. 

z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Powiatu Kolskiego oraz innych 

jednostek. 

2. Badanie ankietowe mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z terenu 

Powiatu Kolskiego – celem było uzyskanie jak najszerszych informacji od mieszkańców, 

przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczących poziomu jakości życia, 

warunków rozwoju działalności, identyfikacji problemów oraz kluczowych kierunków rozwoju 

obszaru. Każdy uczestnik badania miał także możliwość wskazania konkretnego rozwiązania, 

propozycji zadania do realizacji w przyjętym horyzoncie czasowym. 

3. Analiza mocnych i słabych stron powiatu, a także szans i zagrożeń jego rozwoju (analiza SWOT) 

– celem było przeanalizowanie obecnych mocnych i słabych stron obszaru a także szans 

i zagrożeń istotnych z punktu widzenia jego dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Analiza 

SWOT uwzględniała takie czynniki jak położenie, zasoby naturalne, demografia, infrastruktura 

społeczna, gospodarka, infrastruktura techniczna, powiązania zewnętrzne. 

4. Przygotowanie projektu planu strategicznego – celem była identyfikacja kierunków rozwoju 

powiatu w podziale na obszary strategiczne, pola operacyjne oraz kierunki działania. Plan 

strategiczny powstał w oparciu o wcześniejsze analizy, opracowania, materiały wypracowane 

w trakcie warsztatów, jak również w wyniku badania ankietowego mieszkańców, 

przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Projekt strategii został opracowany także 

w oparciu o założenia w dokumentach strategicznych wyższego szczebla tj. wojewódzkiego, 

krajowego oraz europejskiego. 

5. Opracowanie procesu monitorowania, ewaluacji i aktualizacji strategii. Celem było opracowanie 

zasad monitorowania i ewaluacji celów i realizacji poszczególnych kierunków działań oraz 

aktualizowania dokumentu. 

Podstawą wyznaczania Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego jest określenie misji i wizji oraz 

wyznaczenie obszarów i celów strategicznych, a także pól operacyjnych. Do każdego pola 

operacyjnego rekomendowano proponowane kierunki działania. Wszystkie proponowane kierunki 

działania, jako wynik prac warsztatowych mogą i powinny być katalogiem otwartym. W założonym 

horyzoncie czasowym mogą pojawić się idee, projekty, działania, które nie zostały uwzględnione 

w zaproponowanych kierunkach działania. Podstawowym kryterium spójności z przedmiotową 

strategią będzie przyczynianie się do realizacji danego celu strategicznego. Możliwość realizacji 
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danego kierunku działania nie będzie wynikała z ujęcia danej aktywności wprost w zapisach strategii, 

ale z wykładni spójności. Okres obowiązywania Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego to przedział lat 

2015-2025. 

Rysunek 1 Podstawowe definicje  

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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poszczególnych celów operacyjnych 
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2. Misja i wizja 

2.1. Misja 

Na potrzeby opracowania niniejszej SRPK 2015-2025 misja rozwoju Powiatu Kolskiego zdefiniowana 

została w następujący sposób: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja precyzyjnie wskazuje cel działania Powiatu Kolskiego oraz precyzuje kluczowe obszary SRPK 

2015-2025. Misja została sformułowana w możliwie jak najbardziej przystępny sposób, tak aby 

przekaz był czytelny dla każdego odbiorcy. 

2.2. Wizja 

Na potrzeby opracowania niniejszej SRPK 2015-2025 wizja rozwoju Powiatu Kolskiego zdefiniowana 

została w następujący sposób: 

 

 

 

  

Misją Powiatu Kolskiego jest prowadzenie polityki rozwoju opartej na:   

– bazowaniu na potencjale endogenicznym; 

– szerszym otwarciu na otoczenie i budowaniu sieci powiązań między podmiotami 

rozwoju; 

– uwzględnieniu potrzeb grup defaworyzowanych; 

– uwzględnieniu potrzeb środowiska naturalnego. 
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Wizja precyzyjnie określa pożądane cechy Powiatu Kolskiego oraz precyzuje kluczowe wartości 

SRPK 2015-2025. Wizja została sformułowana w możliwie jak najbardziej przystępny sposób, tak aby 

przekaz był czytelny dla każdego odbiorcy. 

 

  

W 2025 r. na terenie powiatu kolskiego: 

– efektywnie wykorzystywany jest potencjał endogeniczny; 

– funkcjonuje podstrefa ŁSSE, w której działają, rozwijają się i zatrudniają inwestorzy, 

w tym zagraniczni; 

– istnieje korzystny klimat dla rozwoju rolnictwa, przedsiębiorczości, zatrudnienia 

i innowacji; 

– rozwija się edukacja, w tym zawodowa i wzrasta kapitał intelektualny, innowacyjny 

i kreatywny; 

– obszar jest dobrze skomunikowany zewnętrznie oraz spójny wewnętrznie pod względem 

transportowym; 

– dostęp do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej jest w pełni zabezpieczony; 

– każdy  mieszkaniec  ma  dostęp  do  podstawowych  standardów  usług zdrowotnych 

i społecznych; 

– przestrzeń powiatu pozbawiona jest barier dla osób niepełnosprawnych; 

– wszystkie aspekty rozwoju uwzględniają zasadę włączenia społecznego; 

– mieszkańcy wykazują wysoką aktywność obywatelską i chętnie uczestniczą w procesach 

integracyjnych; 

– wykorzystywane są odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym, 

gospodarczym, rolnym, publicznym, turystycznym; 

– istotnie ograniczono emisję zanieczyszczeń do ekosystemu; 

– rozwija się sport, rekreacja, turystyka kulturowa i aktywna, a obszar jest rozpoznawalną 

marką turystyczną; 

– wzmocniono mechanizmy zarządzania w samorządzie, w tym w zakresie zarządzania 

kryzysowego; 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

podmioty rozwoju współpracują, a obszar jest otwarty na to co zewnętrzne i inne; 
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3. Założenia strategiczne 

3.1. Logika założeń strategicznych 

W rezultacie analizy:   

 wyzwań rozwojowych określonych w dokumentach strategicznych wyższego rzędu, w tym: 

Strategia Europa 2020; Polska 2030. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. 

Trzecia fala nowoczesności (DSRK); Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne 

społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo; Krajowy Program Reform – 

Europa 2020; Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, 

Obszary Wiejskie; Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku; 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego 2014-2020; Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020; Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020; 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

oraz Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020; 

 potrzeb inwestycyjnych określonych w trakcie badań ankietowych, badań 

kwestionariuszowych, warsztatów strategicznych i analizy dokumentów źródłowych; 

 nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, w ramach której różnorodna gama 

podmiotów uzyska możliwość dofinansowania projektów rozwojowych i która premiuje, 

oprócz znanych z poprzedniego okresu programowania wartości horyzontalnych (np. równość 

szans, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, wykorzystanie technik informacyjnych 

i komunikacyjnych, zatrudnienie), także działania zintegrowane i realizowane w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego, wielopoziomowe zarządzanie, 

oraz większe zaangażowanie innych partnerów rozwoju; 

 odgórnych rozwiązań instytucjonalizacji działalności rozwojowej określonych przepisami 

prawa, w tym przede wszystkim w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 1890) oraz Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2015 r. . poz. 349, 1240, 1358, 1890). 

a. zidentyfikowano następujące cechy warunkujące rozwój obszaru i społeczności lokalnej 

zamieszkującej teren objęty Strategią: 

 lokalizacja powiatu jest bardzo korzystna w ujęciu administracyjnym i transportowym 

(por. rozdział 4.2.), co potwierdza odległość stolicy powiatu od ważnych ośrodków 

administracyjnych: Poznań, Kalisz, Gdańsk, Toruń, Łódź, Warszawa, Wrocław; 

 powiat kolski cechuje dobre połączenie drogowe w ujęciu regionalnym (np. Poznań, Konin, 

Kalisz) oraz krajowym (np. Łódź, Warszawa, Toruń, Wrocław) oraz międzynarodowym (np. 

Berlin), na bardzo korzystną dostępność komunikacyjną powiatu wpływa przede wszystkim 



9 | S t r o n a  

 

przebiegająca przez południową część powiatu autostrada A2 (na trasie: Świecko – Poznań – 

Koło – Dąbie – Łódź – Warszawa – Kałuszyn). Ważnym szlakiem komunikacyjnym jest także 

droga krajowa DK 92 (na trasie: Rzepin – Poznań – Koło- Kłodawa – Łowicz – Kałuszyn) 

oraz drogi wojewódzkie: DW 263 (Dąbie – Kłodawa – Sompolno – Ślesin – Słupca), nr 269 

(Sompolno – Izbica Kujawska – Kowal), DW 270 (Koło – Izbica Kujawska – Lubraniec – 

Brześć Kujawski), DW 470 (Kościelec – Turek – Kalisz), DW 473 (Koło – Dąbie – Uniejów – 

Łask). Powiat kolski ma również relatywnie dobre połączenie z portami lotniczymi 

w Poznaniu (odległość  z Koła do Portu Lotniczego Poznań- Ławica to ~156 km) oraz 

w Łodzi (odległość z Koła do Portu Lotniczego w Łodzi to ~92 km); 

 powiat kolski jest włączony w sieć połączeń kolejowych; dostępne bezpośrednie połączenia 

realizowane są w kierunku: Warszawa, Łódź Kaliska, Poznań; użytkowane dworce 

zlokalizowane są w miastach Koło i Kłodawa; przez teren powiatu przebiega linia kolejowa 

magistralna w układzie równoleżnikowym; 

 na terenie powiatu występują cenne obszary dziedzictwa przyrody, do najważniejszych 

walorów naturalnych powiatu kolskiego zalicza się jeziora i lasy, a bogate i zróżnicowane 

dziedzictwo przyrody predestynuje Powiat Kolski do rozwoju aktywnej turystyki 

kwalifikowanej w tym pieszej, rowerowej, konnej, rzecznej czy przyrodniczej; 

 na terenie powiatu występują znaczne pokłady surowców naturalnych, tj. węgla brunatnego; 

 ze względu na posiadane zasoby dziedzictwa kultury i historii, powiat kolski jest 

predestynowany do rozwoju kwalifikowanej turystyki kulturowej; 

 główną gałęzią gospodarki w powiecie jest rolnictwo, ponad 93,0% gospodarstw rolnych 

prowadzi działalność rolniczą, ~32,0% gospodarstw to gospodarstwa mało obszarowe 

zajmujące powierzchnię do 5,0 ha;  

 spada liczba bezrobotnych w wieku 18-24 pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 

6 miesięcy (-22,7%), 

 atrakcyjna lokalizacja dla potencjalnych terenów inwestycyjnych znajduje się w obszarze 

oddziaływania autostrady A2, działania w zakresie zwiększenia potencjału inwestycyjnego 

w tym obszarze podjęła już gmina miejska Koło, która prowadzi negocjacje z Łódzką 

Specjalną Strefą Ekonomiczną, w celu włączenia terenów inwestycyjnych do  ŁSSE; 

 teren powiatu jest w zasadzie w całości pokryty zasięgiem GSM głównych operatorów sieci 

komórkowych w Polsce; mieszkańcy mają dostęp do usług teleinformatycznych; ograniczony 

jest jedynie dostęp do Internetu szerokopasmowego; 

 na terenie powiatu identyfikuje się znaczny potencjał dla rozwoju energetyki odnawialnej, 

przede wszystkim w zakresie energii słonecznej i geotermalnej; 
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b. zidentyfikowano następujące cechy wpływające na konieczność restrukturyzacji lub stanowiące 

barierę rozwojową: 

 słabe wykorzystanie walorów naturalnych dla rozwoju turystyki, którego przyczyną jest brak 

infrastruktury w postaci ośrodków wypoczynkowych, czy też gospodarstw agroturystycznych 

oraz niewystarczające działania marketingowe; 

 systematyczny spadek liczby ludności – od 2011 r. populacja powiatu zmniejszyła się o 675 

osób, tj. 0,8%, saldo migracji wewnętrznych jest ujemne  i wyniosło w 2014 r. -218, saldo 

migracji zagranicznych również jest ujemne, w 2014 r. wyniosło -27, liczba ludności powiatu 

kolskiego w 2035 r. będzie mniejsza o 8 679 osób w stosunku do 2015 r.; 

 wzrost grupy osób w wieku poprodukcyjnym (od 2011 r. grupa ta powiększyła się o 1 240 

osób), co świadczy o starzeniu się społeczeństwa; 

 wysoce niekorzystna sytuacja epidemiologiczna – dla większości zbiorczych kategorii 

chorobowych klasyfikowanych według metodologii ICD 10
1
 powiat kolski plasuje się 

w drugiej połowie wśród powiatów w Polsce, szczególnie niekorzystna sytuacja występuje 

w przypadku zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (w tym zamierzone 

samouszkodzenie oraz wypadki komunikacyjne), zaburzeń wydzielania wewnętrznego, stanu 

odżywiania i przemiany metabolicznej (głównie cukrzyca) oraz chorób układu kostno-

mięśniowego i tkanki łącznej; 

 dominujące problemy społeczne na terenie powiatu to: bezrobocie, niskie dochody osiągane 

przez część populacji, niepełnosprawność, alkoholizm i inne uzależnienia, bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i przemoc w rodzinie, coraz większy wpływ 

na sytuację społeczną wywierają takie zjawiska jak spadek liczby urodzeń, brak mieszkań 

socjalnych oraz narastająca agresja i chuligaństwo młodzieży; 

 spadkowi liczby osób pracujących towarzyszy wzrost liczby ofert pracy, co wskazywać może 

na brak koherencji między zapotrzebowaniem na konkretne specjalności a zasobami podaży 

pracy (największa liczba ofert pracy skierowana jest do pracowników z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym); 

 stopa bezrobocia w 2014 r. wyniosła 14,5% i jest wyższa niż w województwie wielkopolskim 

(8,8%), co świadczy niekorzystnie o sytuacji na rynku pracy w powiecie; 

 wzrasta liczba bezrobotnych w wieku 55-64 pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 

1 rok (68,3%), wzrasta liczba niepełnosprawnych bezrobotnych (26,5%), wzrasta liczba 

bezrobotnych ze stażem pracy poniżej roku (3,4%) oraz dłuższym niż 30 lat (2,6%);  

 powiat kolski pod względem posiadanych terenów inwestycyjnych wypada bardzo 

niekorzystnie na tle województwa wielkopolskiego; 

                                                      
1
 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. 
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 infrastruktura sieciowa w powiecie kolskim jest stosunkowo dobrze rozwinięta w zakresie 

zwodociągowania, z sieci korzysta 89,1% populacji, infrastruktura kanalizacyjna jest słabo 

rozwinięta  z sieci korzysta 44,2% populacji, najsłabiej rozwinięta jest sieć dystrybucji gazu, 

tylko 3,2% populacji korzysta z gazu sieciowego; 

 występują nierówności w dostępie do usług komunikacyjnych, dobrze bądź relatywnie dobrze 

skomunikowane są zlokalizowane przy drodze krajowej DK 92 miasta Koło i Kłodawa oraz 

miejscowość Kościelec, natomiast najsłabiej skomunikowane są miejscowości zlokalizowane 

na obszarach wiejskich. 

c. rekomenduje się przyjęcie logiki interwencji opartej o następujące obszary strategiczne: 

 Obszar strategiczny nr 1 Gospodarka lokalna, rynek pracy i edukacja; 

 Obszar strategiczny nr 2 Transport i komunikacja; 

 Obszar strategiczny nr 3 Zdrowie publiczne i włączenie społeczne; 

 Obszar strategiczny nr 4 Usługi czasu wolnego i partycypacja społeczna; 

 Obszar strategiczny nr 5 Gospodarka niskoemisyjna i bioróżnorodność; 

 Obszar strategiczny nr 6 Zarządzanie w samorządzie; 

 Obszar strategiczny nr 7 Estetyka i ład przestrzenny; 

 Obszar strategiczny nr 8 Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. 

Tabela 1 Obszary strategiczne 

Gospodarka lokalna, rynek pracy 

i edukacja 
Transport i komunikacja 

Zdrowie publiczne i włączenie 

społeczne 

Usługi czasu wolnego 

i partycypacja społeczna 

Gospodarka niskoemisyjna 

i bioróżnorodność 
Zarządzanie w samorządzie 

Estetyka i ład przestrzenny 
Bezpieczeństwo publiczne 

i zarządzanie kryzysowe 
- 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 2 Matryca SRPK 2015-2025 

Obszar strategiczny Cel strategiczny Pole operacyjne Cele operacyjne 

Gospodarka lokalna, rynek pracy 

i edukacja 

Wykorzystanie przewag 

lokalizacyjnych, wsparcie rolnictwa, 

przedsiębiorczości i zatrudnienia,  

1.1. Atrakcyjność inwestycyjna 

Wykorzystanie przewag lokalizacyjnych 

dla budowania potencjału 

inwestycyjnego obszaru, włączenie 

terenów inwestycyjnych do ŁSSE, 

promocja gospodarcza dla budowania 

trwałych przewag konkurencyjnych 

i rozwoju rynku pracy 

1.2. Konkurencyjne gospodarstwa rolne 

i przedsiębiorstwa 

Wzrost konkurencyjności sektora MŚP
2
 

i rozwój nowoczesnego rolnictwa  

1.3. Zatrudnienie i przedsiębiorczość 

Wzrost kompetencji zawodowych 

mieszkańców i efektywne 

wykorzystanie instrumentów rynku 

pracy 

1.4. Edukacja ponadgimnazjalna 

i kształcenie ustawiczne 

Wzrost kompetencji absolwentów 

kolskich szkół ponadgimnazjalnych 

Transport i komunikacja 

Poprawa dostępności komunikacyjnej 

i wzrost bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym 

2.1. Infrastruktura drogowa, obiekty 

inżynieryjne i infrastruktura 

towarzysząca  

Poprawa płynności i bezpieczeństwa 

ruchu drogowego 

2.2. Komunikacja zbiorowa 
Poprawa skomunikowania 

wewnętrznego i zewnętrznego obszaru 

2.3. Informatyzacja i cyfryzacja 
Wzrost wykorzystania technik 

informacyjnych i komunikacyjnych 

Zdrowie publiczne i włączenie 

społeczne 
Wysoka jakość kapitału ludzkiego 

3.1. Infrastruktura ochrony zdrowia  

Podniesienie poziomu dostępności 

i jakości usług ochrony zdrowia ze 

szczególnym uwzględnieniem 

działalności Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole 

3.2. Aktywne i zdrowe społeczeństwo 
Zwiększenie dostępu do dedykowanych 

programów profilaktycznych i promocja 

                                                      
2
 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
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zdrowego stylu życia 

3.3 Infrastruktura włączenia 

społecznego 

Podniesienie poziomu dostępności 

i jakości usług włączenia społecznego 

3.4 Programy włączenia społecznego 

Identyfikacja i monitorowanie 

problemów społecznych oraz 

przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia 

społecznego 

Usługi czasu wolnego i partycypacja 

społeczna 

Wzrost poziomu integracji mieszkańców 

i zwiększenie zaangażowania w rozwój 

lokalny 

4.1. Oferta usług czasu wolnego 
Uatrakcyjnienie oferty czasu wolnego 

i wzrost integracji społecznej 

4.2. Partycypacja społeczna 
Wzrost zaangażowania mieszkańców 

w sprawy lokalne 

Gospodarka niskoemisyjna 

i dziedzictwo przyrody 

Ochrona i przyjazne wykorzystanie 

potencjału dziedzictwa przyrody 

i zasobów naturalnych  

5.1. Modernizacja energetyczna 

Zmniejszenie negatywnej presji 

człowieka na środowisko poprzez 

podniesienie efektywności 

energetycznej w sektorze 

mieszkaniowym, publicznym, 

przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych 

oraz w obszarze produkcji energii 

5.2. Odnawialne źródła energii 

Zmniejszenie negatywnej presji 

człowieka na środowisko poprzez 

zwiększenie wykorzystania OZE oraz 

zmniejszenie zużycia energii i emisji 

CO2 

5.3. Dziedzictwo przyrody 

Ochrona obszarów dziedzictwa przyrody 

i bioróżnorodności oraz ich przyjazne 

wykorzystanie na potrzeby turystyki 

Zarządzanie w samorządzie 

Wzrost efektywności zarządzania 

w samorządzie lokalnym oraz rozwój 

współpracy z otoczeniem 

6.1. Nowoczesne kadry administracji 

publicznej 

Wzrost kompetencji pracowników 

samorządowych 

6.2. E-usługi i procesy zarządzania  
Standaryzacja procesów oraz rozwój 

e-usług w samorządzie 

6.3. Współpraca wewnętrzna 

i zewnętrzna 

Wzrost intensywności współpracy 

partnerów rozwoju 

Estetyka i ład przestrzenny 
Podniesienie estetyki przestrzeni 

publicznej i uporządkowanie ładu 
7.1. Rewitalizacja 

Podniesienie estetyki przestrzeni 

publicznej i uporządkowanie ładu 
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przestrzennego przestrzennego 

7.2. Dziedzictwo kultury i historii 

Dostosowanie infrastruktury kultury do 

rosnących wymagań odbiorców i dla 

podniesienia atrakcyjności turystycznej 

obszaru 

Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie 

kryzysowe 

Podniesienie bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz ochrona środowiska 

naturalnego i mienia 

8.1. Ochrona przed zagrożeniami 
Ochrona środowiska naturalnego 

i mienia 

8.2. Zarządzanie kryzysowe 
Poprawa bezpieczeństwa publicznego 

w sytuacjach kryzysowych 

Źródło: Opracowanie własne. 
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3.2. Obszar strategiczny nr 1 Gospodarka lokalna, rynek pracy i edukacja 

Celem obszaru strategicznego nr 1 – Gospodarka lokalna, rynek pracy i edukacja  jest wykorzystanie 

przewag lokalizacyjnych, wsparcie rolnictwa, przedsiębiorczości i zatrudnienia. 

Celem pola operacyjnego 1.1. – Atrakcyjność inwestycyjna jest wykorzystanie przewag 

lokalizacyjnych dla budowania potencjału inwestycyjnego obszaru, włączenie terenów 

inwestycyjnych do ŁSSE, promocja gospodarcza dla budowania trwałych przewag konkurencyjnych 

i rozwoju rynku pracy. Czynnikiem,  który  zdecydowanie  poprawia  atrakcyjność inwestycyjną jest 

odpowiednie przygotowanie i udostępnianie terenów pod prowadzenie działalności gospodarczej. 

Atrakcyjne tereny potencjalnie inwestycyjne zlokalizowane są w południowej części powiatu, 

w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2. Uzbrojone tereny inwestycyjne (drogi dojazdowe 

i wewnętrzne,   bocznice   kolejowe, infrastruktura wodno-ściekowa, energetyczna i informatyczna) 

winny przyczynić się do wzrostu inwestycji na terenie powiatu. Tym samym niezbędne są inwestycje  

w  infrastrukturę ułatwiającą prowadzenie  działalności  gospodarczej,  polegające  na  uzbrajaniu  

terenów  i  ich dogodnym skomunikowaniu, m.in. z korytarzami transportowymi, promocja  terenów  

inwestycyjnych  w  kraju  i  za  granicą oraz włączenie do systemu informacji o terenach 

inwestycyjnych (m.in. baza PAIiIZ) oraz włączenie terenów inwestycyjnych do Łódzkiej Specjalnej 

Strefy Inwestycyjnej. 

Należy również pamiętać, że zapewnienie  napływu  inwestycji ma niebagatelny wpływ 

na podnoszenie poziomu i jakości zarządzania w przedsiębiorstwach lokalnych. 

Celem pola operacyjnego 1.2. – Konkurencyjne gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa jest 

wzrost konkurencyjności sektora MŚP i rozwój nowoczesnego rolnictwa. Aktualnie obowiązujący 

paradygmat rozwoju przedsiębiorstw każe koncentrować działania przede wszystkim na zwiększeniu 

innowacyjności przedsiębiorstw, rozwoju sieci powiązań w gospodarce regionu, tworzeniu warunków 

rozwoju inteligentnych specjalizacji, czy rozwoju przemysłów kreatywnych. Realizacja w/w działań 

zależy od woli i możliwości podmiotów gospodarczych, ale jej skutki są odczuwane w gospodarce 

lokalnej, chociażby ze względu na zwiększenie liczby miejsc pracy, wzrost wpływów z tytułu 

podatków, promocja regionu, transfer wiedzy i innowacji. 

Istotnym elementem silnych gospodarek jest zdolność do ekspansji na rynki zewnętrzne. Tego 

rodzaju działalność jest domeną przedsiębiorstw, jednakże tworzenie warunków w celu jej 

umożliwiania i intensyfikacji jest zadaniem rządu i samorządu. Samorządy powiatu kolskiego winny 

uczestniczyć w procesach budowy Systemu Promocji Gospodarczej Wielkopolski, procesach poprawy 

wizerunku i rozpoznawalności regionu realizowanych z poziomu samorządu województwa poprzez 

udział i współudział w targach krajowych i zagranicznych, których przedmiotem jest promocja 

regionów, terenów inwestycyjnych, produktów lokalnych, etc. Ponadto ważnym elementem rozwoju 

przedsiębiorczości i działalności zagranicznej będzie organizacja misji gospodarczych 
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umożliwiających  nawiązywanie współpracy z zagranicznymi kooperantami oraz wsparcie udziału 

rodzimych  przedsiębiorców  w  targach,  misjach  i  wystawach. 

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości nie będzie możliwy jeśli nie będzie odpowiedniego 

zaplecza kadrowego i potencjału ludzkiego. Kluczową cechą kształtującą konkurencyjność podmiotów 

gospodarczych jest przedsiębiorczość, kreatywność, wiedza, doświadczenie, a w przypadku 

następnego pięciolecia umiejętność pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania. 

Nośnikiem w/w kompetencji są pracownicy. Kompetencje te powinny być kształtowane w ramach 

publicznego systemu edukacji (patrz dalej), jak również poprzez uczestnictwo przedsiębiorstw 

w lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych mechanizmach wymiany wiedzy 

i doświadczenia. Funkcje pośredników między przedsiębiorstwami, przedsiębiorstwami i ośrodkami 

wiedzy oraz przedsiębiorstwami i rynkiem spełniają rożnego rodzaju instytucje otoczenia biznesu. 

Zadaniem samorządów powiatu kolskiego będzie promowanie i zachęcanie do uczestnictwa 

podmiotów lokalnych w mechanizmach wymiany wiedzy i doświadczenia, m.in. poprzez współpracę 

z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu oraz udostępnianie wiedzy na temat możliwości 

pozyskiwania dotacji zewnętrznych na ten cel. 

W Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego jako słuszne wskazano dążenie 

do przechodzenia od produkcji ekstensywnej do intensywnej  bazującej  na  zwiększaniu efektywności   

produkcji. Poprawa rolnictwa i przetwórstwa rolnego następuje przede wszystkim dzięki 

wykorzystaniu  płatności  bezpośrednich  oraz  innych  instrumentów występujących w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej. W nowym okresie programowania mechanizmów dotacyjnych 

i finansowych możliwe będzie realizowanie działań zmierzających do systematycznego  zwiększania  

efektywności  i  wydajności  rolnictwa,  przy  stopniowym  ograniczaniu  zatrudnienia  w  samym  

rolnictwie i  w  działalnościach  z  nim związanych. Jako pożądane ocenia się także działania 

zmierzające do poprawy standardów środowiskowych w gospodarstwach rolnych. 

Celem pola operacyjnego 1.3. – Zatrudnienie i przedsiębiorczość jest wzrost kompetencji 

zawodowych mieszkańców i efektywne wykorzystanie instrumentów rynku pracy. Z perspektywy 

lokalnego biznesu oraz wzrostu zatrudnienia szczególnie ważna jest zdolność uczenia się i zmiany 

kwalifikacji zatrudnionych lub potencjalnych pracowników, odpowiednie  cechy  osobowościowe,  

czy  umiejętności  prowadzenia  własnej  działalności gospodarczej. Dlatego bardzo ważnym 

działaniem, w realizację którego zaangażowany będzie samorząd powiatu kolskiego, będzie rozwój 

systemu doradztwa zawodowego, wsparcie systemu poradnictwa w zakresie własnej działalności 

gospodarczej, rozwój  instrumentów finansowych wspierających rozpoczynanie działalności 

gospodarczej, promocja przedsiębiorczości, rozwój i promocja systemu stypendiów i staży, wdrażanie 

szkoleń rozwijających  pozazawodowe umiejętności na rynku  pracy i w biznesie. Natomiast wśród 

działań, które procentować będą w przyszłości, a nawet poza horyzontem zdarzeń objętym niniejszą 

strategią, znajdują się m.in. zapewnienie  możliwości  udziału  dzieci  i  młodzieży  na  każdym  

poziomie nauczania w zajęciach  stymulujących  kreatywność i przedsiębiorczość, umiejętność pracy 
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w grupie, otwartość i tolerancję,  zainteresowania naukowe, znajomość języków obcych, znajomość 

technik informacyjnych i komunikacyjnych, umiejętność realizacji projektów, rozwiązywanie 

problemów opartych na wykorzystaniu wiedzy z różnych przedmiotów, etc. 

Celem pola operacyjnego 1.4. Edukacja ponadgimnazjalna i kształcenie ustawiczne jest wzrost 

kompetencji absolwentów kolskich szkół ponadgimnazjalnych. Jednym z kluczowych problemów 

rynku pracy w Polsce są: niedostateczne dopasowanie umiejętności pracowników do oczekiwań 

pracodawców oraz emigracja wykwalifikowanych pracowników. W/w czynniki istotnie przyczyniają 

się do intensyfikacji zjawiska luki podażowej na rynku pracy oraz problemu zastępowalności 

pokoleniowej w wykonywaniu pewnych zawodów i kłopotów ze znalezieniem odpowiednio 

wykwalifikowanej kadry wchodzącej na rynek pracy. Tym samym w SRPK 2015-2025 muszą znaleźć 

się działania, które z jednej strony przyczynią się do likwidacji skutków w/w problemów a z drugiej 

stanowić będą system prewencji. Działaniem wyjściowym dla poprawy sytuacji na rynku pracy jest 

nieustanny monitoring rynku pracy uwzględniający m.in. ciągłą identyfikację luki między popytem 

i podażą pracy i określanie zawodów deficytowych na regionalnym rynku pracy. Prowadzone będą 

także działania zmierzające do rozwoju systemu doradztwa zawodowego (w tym wczesnej diagnozy 

predyspozycji zawodowych) upowszechnienie,  wdrożenie  i  promowanie  modelu  współpracy  

szkół, przedsiębiorstw  oraz  urzędu  pracy, wypracowanego i rozpoczętego w ramach projektu 

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania, rozbudowanie i upowszechnienie systemu 

doradztwa zawodowego i diagnozowania potrzeb szkół i rynku pracy, promowanie podejmowania 

nauki na kierunkach zawodowych, w tym  technicznych. Ważnym działaniem, zwłaszcza 

w kontekście, powrotu na rynek pracy po okresie macierzyństwa będzie promocja elastycznych form 

zatrudnienia, czy tworzenie warunków dla telepracy. Istotną kwestią jest także umożliwienie 

współpracy pomiędzy publicznymi instytucjami  zatrudnienia a organizacjami pozarządowymi, 

których misja związana jest z rynkiem pracy, wypracowanie  narzędzi  i  metod  współpracy  

przedsiębiorstw  ze  szkołami. 

Tabela 3 Obszar strategiczny nr 1 – logika interwencji 

1.1. Atrakcyjność inwestycyjna 

Kierunek działania:  

Uporządkowanie   i   przygotowanie, uzbrojenie 

terenów inwestycyjnych 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– gminy powiatu kolskiego; 

Kierunek działania:  

Włączenie terenów inwestycyjnych do Łódzkiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– gminy powiatu kolskiego; 

Kierunek działania:  

Promocja gospodarcza obszaru 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– samorząd lokalny (Powiat Kolski, Gminy 

powiatu kolskiego); 

– przedsiębiorstwa; 

– organizacje pozarządowe; 

1.2. Konkurencyjne gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa 
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Kierunek działania:  

Rozwój  przedsiębiorstw poprzez inwestycje w 

środki trwałe, wartości  niematerialne  i  prawne, 

transfer    technologii oraz poprzez zwiększenie 

obecności na rynkach zagranicznych 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– przedsiębiorstwa; 

– instytucje otoczenia biznesu; 

Kierunek działania: 

Uczestnictwo w procesach budowy Systemu 

Promocji Gospodarczej Wielkopolski 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

Kierunek działania:  

Rozwój  gospodarstw rolnych poprzez inwestycje w 

środki trwałe, wartości  niematerialne  i  prawne, 

transfer    technologii oraz poprzez zwiększenie 

obecności na rynkach zagranicznych oraz rozwój 

rolnictwa ekologicznego 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– gospodarstwa rolne; 

– instytucje otoczenia biznesu; 

– lokalne grupy działania; 

Kierunek działania: 

Rozwój lokalnej sieci współpracy gospodarczej 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– przedsiębiorstwa; 

– instytucje otoczenia biznesu; 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

1.3. Zatrudnienie i przedsiębiorczość 

Kierunek działania:  

Udostępnianie informacji na temat lokalnego  rynku  

pracy oraz dostępnych instrumentów rynku pracy 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski (Powiatowy Urząd Pracy); 

Kierunek działania:  

Rozwój oferty skierowanej do mieszkańców powiatu 

kolskiego w zakresie szkoleń zawodowych 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski (Powiatowy Urząd Pracy); 

Kierunek działania:  

Rozwój MŚP wdrażających nowoczesne przyjazne 

dla środowiska technologie 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski (Powiatowy Urząd Pracy); 

Kierunek działania:  

Rozwój oferty doradztwa zawodowego na poziomie 

kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski (Powiatowy Urząd Pracy, 

jednostki kształcenia ponadgimnazjalnego); 

– Gminy powiatu kolskiego; 

Kierunek działania:  

Wdrożenie instrumentów komunikacji strony 

podażowej i popytowej rynku pracy 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski (Powiatowy Urząd Pracy, 

jednostki kształcenia ponadgimnazjalnego); 

– przedsiębiorstwa; 

– instytucje otoczenia biznesu; 

Kierunek działania:  

Wspieranie  mobilności zawodowej mieszkańców 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski (Powiatowy Urząd Pracy) 

Kierunek działania:  

Rozwój podmiotów ekonomii społecznej 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej; 

– przedsiębiorstwa; 

– organizacje pozarządowe; 

– jednostki samorządu terytorialnego; 

Kierunek działania:  

Zwiększenie dostępu do opieki nad dzieckiem do lat 

trzech 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Gminy powiatu kolskiego; 

1.4. Edukacja ponadgimnazjalna i kształcenie ustawiczne 

Kierunek działania:  Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 
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Wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i 

materiały dydaktyczne szkół kształcenia 

ponadgimnazjalnego  

– Powiat Kolski; 

– szkoły kształcenia ponadgimnazjalnego; 

Kierunek działania:  

Wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i 

materiały dydaktyczne placówek kształcenia 

zawodowego, umożliwiające   realizację   podstawy   

programowej   kształcenia w zawodach  w 

warunkach  zbliżonych  do  rzeczywistego  

środowiska pracy  zawodowej   

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

Kierunek działania:  

Projekty  w  zakresie  doradztwa  edukacyjno-

zawodowego dla młodzieży, w  tym  przez 

doposażenia  w  niezbędny  sprzęt  umożliwiający 

prowadzenie  doradztwa 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

Kierunek działania:  

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

uczniów/wychowanków   podmiotów   systemu   

oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym 

np. staże zawodowe organizowane u pracodawców 

lub przedsiębiorców, realizacja kształcenia 

zawodowego praktycznego we współpracy z 

pracodawcami  lub  przedsiębiorcami  w  szkołach  

lub  placówkach systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe, realizacja pilotażowych 

projektów z zakresu kształcenia dualnego 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– przedsiębiorstwa; 

– instytucje otoczenia biznesu; 

Budowanie i realizacja programów edukacyjnych w 

zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy, 

wsparcie nauki języków obcych, nauk 

matematyczno‐przyrodniczych i TIK
3
 oraz postaw 

kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, 

itp. na wszystkich etapach kształcenia 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– przedsiębiorstwa; 

– instytucje otoczenia biznesu; 

Kierunek działania:  

Rozwój kształcenia dorosłych, ze szczególnym 

uwzględnieniem kształcenia zawodowego, w tym 

wyposażenie/doposażenie placówek w nowoczesny 

sprzęt i materiały dydaktyczne 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– przedsiębiorstwa; 

– instytucje otoczenia biznesu; 

Kierunek działania:  

Wprowadzenie szkoleń, doradztwa oraz innych form 

podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i 

pracowników pedagogicznych pod kątem 

kluczowych kompetencji uczniów niezbędnych do 

poruszania się po rynku pracy, tj. TiK, 

matematyczno-przyrodniczych, języków obcych; 

nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw 

uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy 

zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego 

podejścia do ucznia oraz wykorzystania narzędzi 

wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

na każdym etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów 

niepełnosprawnych; uczniów uzdolnionych, 

zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki) 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

Źródło: Opracowanie własne. 

  

                                                      
3
 ICT – techniki informacyjne i komunikacyjne. 
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3.3. Obszar strategiczny nr 2 Transport i komunikacja 

Celem obszaru strategicznego nr 2 – Transport i komunikacja jest poprawa dostępności 

komunikacyjnej i wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

 

 

Celem pola operacyjnego 2.1.  Infrastruktura drogowa, obiekty inżynieryjne i infrastruktura 

towarzysząca jest poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z perspektywy rozwoju 

powiatu kolskiego kluczowe są inwestycje w drogi dojazdowe do węzła autostrady A2 Dąbie, co 

poprawi zewnętrzną spójność komunikacyjną i umożliwi szersze otwarcie obszaru, zwłaszcza 

w kontekście inwestycyjnym, turystycznym, czy bezpiecznego skanalizowania ruchu tranzytowego 

oraz dostępu do stolicy województwa i ośrodków subregionalnych. Interwencji wymagają także drogi 

istotne z perspektywy spójności wewnętrznej powiatu, zarówno w kontekście inwestycyjnym jak 

i lobbingowym (w odniesieniu do dróg wojewódzkich i krajowych). Realizowane winny być także 

inwestycje drogowe punktowe, których celem będzie poprawa  bezpieczeństwa  na  drogach, w tym 

m.in. przebudowa miejsc  niebezpiecznych, uspokojenie ruchu kołowego w centrum miejscowości, 

w tym wskazanie ciągów komunikacyjnych mogących spełniać funkcje deptaków, wyznaczanie stref 

o ograniczonej prędkości, wyznaczenie stref uprzywilejowujących pieszych i rowerzystów; 

wyznaczenie ciągów ulic jednokierunkowych, zastępowanie skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu, 

skrzyżowaniami równorzędnymi, organizacja miejsc parkingowych poza strefami uspokojonego 

ruchu, przebudowanie skrzyżowań tradycyjnych na skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią, 

organizacja obiektów park and ride (P&R) i bike and ride (B&R)
4
. Ponadto ze względu na rolniczy 

charakter powiatu inwentaryzacji i modernizacji winny ulec drogi transportu rolnego. Działaniem 

koniecznym i wymagającym ponadlokalnej współpracy, a przyczyniającym się do poprawy 

bezpieczeństwa drogowego i jednocześnie zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru jest rozwój 

infrastruktury dróg rowerowych, zarówno jako element sieci dróg publicznych, jak i szlaków i tras 

turystycznych. 

Celem pola operacyjnego 2.2. – Komunikacja zbiorowa jest poprawa skomunikowania 

wewnętrznego i zewnętrznego obszaru. Powiat Kolski opracował dokument Plan Zrównoważonego 

Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Kolskiego, którego celem jest poprawa 

spójności obszaru w ujęciu komunikacyjnym. Wdrożenie założeń w/w dokumentu jest zadaniem 

strategicznym dla rozwoju obszaru. 

Celem pola operacyjnego nr 2.3 – Informatyzacja i cyfryzacja jest wzrost wykorzystania 

technik informacyjnych i komunikacyjnych, a w konsekwencji zwiększenie zastosowania e-usług. 

Cele te zostaną zrealizowane m.in. poprzez rozbudowę sieci szerokopasmowych i infrastruktury  

                                                      
4
 Park and ride (P&R) i bike and ride (B&R) obiekty umożliwiające pozostawienie samochodu na obrzeżach 

miasta i kontynuowanie podróży innymi środkami transportu – komunikacja miejska, rowery, etc. Działanie to 

powinno być realizowane w połączeniu z rewitalizacją i rozwojem infrastruktury turystycznej. 
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dostępowej, rozwój infrastruktury gromadzenia i przetwarzania danych, rozwój infrastruktury 

połączeń bezprzewodowych.  

 

 

Tabela 4 Obszar strategiczny nr 2 – logika interwencji 

2.1. Infrastruktura drogowa, obiekty inżynieryjne i infrastruktura towarzysząca 

Kierunek działania:  

Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja, 

remont dróg i obiektów inżynieryjnych z 

uwzględnieniem minimalnej presji na środowisko 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; 

– Województwo Wielkopolskie; 

– Wojewódzki Zarząd Dróg w Poznaniu; 

– Powiat Kolski; 

– Powiatowy Zarząd Dróg w Kole; 

–  Gminy powiatu kolskiego; 

Kierunek działania:  

Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja, 

remont  infrastruktury drogowej towarzyszącej, w 

tym ciągów pieszych, rowerowych, pieszo-

rowerowych, parkingów i oświetlenia dróg 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; 

– Powiat Kolski; 

–  Gminy powiatu kolskiego; 

Kierunek działania:  

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym m.in. 

poprzez rozwój urządzeń  sterowania ruchem 

drogowym oraz infrastruktury bezpieczeństwa  ruchu  

drogowego 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; 

– Powiat Kolski; 

–  Gminy powiatu kolskiego; 

– zarządcy infrastruktury kolejowej; 

Kierunek działania:  

Utwardzenie dróg gruntowych oraz modernizacja 

i poprawa stanu dróg transportu rolnego 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

2.2. Komunikacja zbiorowa 

Kierunek działania:  

Wdrożenie planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Kolskiego 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– prywatni przewoźnicy; 

2.3. Informatyzacja i cyfryzacja 

Kierunek działania 

Sukcesywne wdrażanie e-usług publicznych 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– administracja rządowa; 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.4. Obszar strategiczny nr 3 Zdrowie publiczne i włączenie społeczne 

Celem obszaru strategicznego nr 3 – Zdrowie publiczne i włączenie społeczne jest wysoka jakość 

kapitału ludzkiego. 

Celem pola operacyjnego 3.1. – Infrastruktura ochrony zdrowia jest podniesienie poziomu 

dostępności i jakości usług ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
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Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Punktem wyjścia do planowania 

działań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia powinna być głęboka analiza 

danych epidemiologicznych i identyfikacja jednostek chorobowych istotnych dla obszaru. Wyniki 

analizy winny być zestawione z założeniami dokumentu pod nazwą  Policy paper dla ochrony 

zdrowia na lata 2014-2020. 

Celem pola operacyjnego 3.2. – Aktywne i zdrowe społeczeństwo jest zwiększenie dostępu 

do dedykowanych programów profilaktycznych i promocja zdrowego stylu życia. Problemy 

epidemiologiczne wskazane w diagnozie wymagają natychmiastowej interwencji. Rozwiązaniem nie 

mogą tu być ogólnopolskie programy profilaktyczne, które koncentrują się na problemach 

zdrowotnych o mniejszej skali oddziaływania na społeczeństwo powiatu kolskiego. Tym samym 

podjęte zostaną działania zmierzające do opracowania programów zdrowotnych dla powiatu 

kolskiego, dla powodzenia których niezbędna będzie szeroka współpraca samorządów lokalnych, 

instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i mieszkańców. 

Celem pola operacyjnego 3.3 – Infrastruktura włączenia społecznego jest podniesienie 

poziomu dostępności i jakości usług włączenia społecznego. Cel ten będzie realizowany poprzez 

rozwój  gminnych  i powiatowych  placówek  pomocy  społecznej świadczących różnorodne usługi 

socjalne wynikające z potrzeb społeczności lokalnych. Istnieje potrzeba utworzenia na terenie powiatu 

punktu interwencji kryzysowej oraz modernizacja domów pomocy społecznej przy ul. Poniatowskiego 

i ul. Bliznej. 

Celem pola operacyjnego 3.4 – Programy włączenia społecznego jest identyfikacja 

i monitorowanie problemów społecznych oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego. 

Zjawisko to skutkuje patologiami społecznymi, ograniczonym dostępem do rynku pracy oraz różnego 

rodzaju dóbr. Działania  na  rzecz  zapobiegania  zjawisku  wykluczenia  społecznego prowadzone 

będą poprzez narzędzia zaplanowane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 

Kolskiego na lata 2014-2020, w tym m.in. poprzez szeroko rozumianą integrację społeczną, 

wykorzystywanie  modelowych  rozwiązań w  zakresie  aktywnej  integracji i ekonomii społecznej, 

rozwój systemu  wczesnej  interwencji  w  przypadku  zagrożenia wystąpienia sytuacji kryzysowej, 

wspieranie zaangażowania wszystkich mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej (m.in. 

wolontariat). W szczególności realizowane będą cele związane z: 

– rozwojem sprawnego systemu wsparcia rodziny, z uwzględnieniem pozycji dzieci 

i młodzieży, tj.: wzmacnianie systemu sprzyjającego rozwojowi dziecka w rodzinie 

i środowiskach pozarodzinnych, rozwijanie systemu wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych, 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, 

promowanie właściwych postaw społecznych, ważnych dla przeciwdziałania zjawisku 

narkomanii, przestępczości i eliminowania skutków niedostosowania społecznego wśród 

dzieci i młodzieży; 
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– integracją i aktywizacją grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj.: podnoszenie 

świadomości społecznej na temat osób niepełnosprawnych oraz ich praw i uprawnień, 

zapewnienie zwiększonego dostępu osób niepełnosprawnych do opieki medycznej 

i rehabilitacji, integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, rozwijanie form 

rehabilitacji zawodowej, rozwój opieki rodzinnej i poprawienie standardu w placówkach 

instytucjonalnych, rozwój systemu wsparcia dla osób bezrobotnych; 

– rozwojem aktywności obywatelskiej tj. profesjonalizacja służb społecznych jako czynnika 

integracji lokalnej, wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego. 

Tabela 5 Obszar strategiczny nr 2 – logika interwencji 

3.1. Infrastruktura ochrony zdrowia 

Kierunek działania:  

Rozwój Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole, w tym dostosowanie 

infrastruktury do zmieniających się potrzeb 

zdrowotnych obszaru zgodnie z Policy paper dla 

ochrony zdrowia na lata 2014-2020 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Kole; 

3.2. Aktywne i zdrowe społeczeństwo 

Kierunek działania:  

Działania na rzecz identyfikacji jednostek 

chorobowych oraz potrzeb zdrowotnych 

specyficznych dla obszaru  

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Kole; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Kole; 

– Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu 

Zdrowia; 

– zakłady opieki zdrowotnej;  

– pracodawcy; 

– podmioty  wymienione  w  ustawie  o  działalności  

pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  w tym 

organizacje pozarządowe;  

– podmioty lecznicze, inne niż wymienione,  

wskazane w ustawie o działalności leczniczej; 

Kierunek działania:  

Budowanie i wdrażanie programów profilaktycznych 

zgodnie z problemami zdrowotnymi obszaru 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Kole; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Kole; 

– Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu 

Zdrowia; 

– zakłady opieki zdrowotnej;  

– pracodawcy; 

– podmioty  wymienione  w  ustawie  o  działalności  

pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  w tym 

organizacje pozarządowe;  

– podmioty lecznicze, inne niż wymienione,  
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wskazane w ustawie o działalności leczniczej; 

Kierunek działania:  

Wdrażanie programów zdrowego stylu życia 

skierowanych do różnych grup społecznych i 

wiekowych i ukierunkowanych m.in. na 

przeciwdziałanie chorobom metabolicznym i 

cywilizacyjnym oraz profilaktyka uzależnień. 

Wdrażanie programów promujących zdrowy styl 

życia i aktywność fizyczną wśród młodzieży i dzieci. 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Kole; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny; 

– Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu 

Zdrowia; 

– zakłady opieki zdrowotnej;  

– pracodawcy; 

– podmioty  wymienione  w  ustawie  o  działalności  

pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  w tym 

organizacje pozarządowe;  

– podmioty lecznicze, inne niż wymienione  

wskazane w ustawie o działalności leczniczej; 

3.3 Infrastruktura włączenia społecznego 

Kierunek działania: 

Sukcesywne wdrażanie e-usług publicznych 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– administracja rządowa; 

3.4 Programy włączenia społecznego 

Kierunek działania: 

Wdrażanie założeń Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Powiatu Kolskiego na lata 

2014 – 2020 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

Kompleksowe działania integracji i aktywizacji 

społeczno‐zawodowej, zwiększenie dostępu do 

poradnictwa specjalistycznego oraz rozwój usług 

asystenckich i bytowych m.in. dla osób/rodzin 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym/seniorów, osób samotnych oraz osób 

niepełnosprawnych 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

– Gminy Powiatu Kolskiego; 

– Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej; 

– Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej; 

Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i komunalnego  
Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Gminy Powiatu Kolskiego; 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.5. Obszar strategiczny nr 4 Usługi czasu wolnego i partycypacja społeczna 

Celem obszaru strategicznego nr 4 – Usługi czasu wolnego i partycypacja społeczna jest wzrost 

poziomu integracji mieszkańców i zwiększenie zaangażowania w rozwój lokalny. Cel ten będzie 

realizowany poprzez: 

– rozwój i uatrakcyjnienie oferty usług czasu wolnego, który pozwoli m.in na wzrost integracji 

społecznej, tak ważny dla opisanego powyżej przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; 

– zwiększenie partycypacji społecznej poprzez wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy 

lokalne.  
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Tabela 6 Obszar strategiczny nr 2 – logika interwencji 

4.1. Oferta usług czasu wolnego 

Kierunek działania:  

Organizacja wydarzeń kulturalnych mających na celu 

integrację mieszkańców oraz budowę poczucia 

wspólnoty 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– instytucje kultury; 

– stowarzyszenia; 

Kierunek działania:  

Rozbudowa,   przebudowa   instytucji   kultury   oraz  

wyposażenie instytucji kultury, w tym na potrzeby 

rozszerzenia oferty usług czasu wolnego 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– instytucje kultury; 

4.2. Partycypacja społeczna 

Kierunek działania:  

Szersze wykorzystanie mechanizmu konsultacji 

społecznych oraz inicjatyw obywatelskich 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– organizacje pozarządowe; 

Kierunek działania: 

Promocja i szersze zastosowanie działań 

wolontariackich 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– organizacje pozarządowe; 

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 

– Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej; 

– Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej; 

Kierunek działania: 

Szersze wykorzystanie organizacji pozarządowych 

do realizacji zadań publicznych w tym również zadań 

w obszarze ochrony środowisk. 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– organizacje pozarządowe; 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.6. Obszar strategiczny nr 5 Gospodarka niskoemisyjna i bioróżnorodność 

Celem obszaru strategicznego nr 5 – Gospodarka niskoemisyjna i dziedzictwo przyrody jest ochrona 

i przyjazne wykorzystanie potencjału dziedzictwa przyrody i zasobów naturalnych. 

Celem pola operacyjnego 5.1. – Modernizacja energetyczna jest zmniejszenie negatywnej 

presji człowieka na środowisko poprzez podniesienie efektywności energetycznej w sektorze 

mieszkaniowym, publicznym, przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych oraz w obszarze produkcji 

energii. Na terenach miejskich pożądane będą działania związane z rozwojem scentralizowanych 

lokalnie systemów ciepłowniczych, natomiast dla całości obszaru ważne będzie wspieranie edukacji  

ekologicznej, promocja i informacja na temat efektywności energetycznej.  

W najbliższych latach rozstrzygnie się także kwestia eksploatacji węgla brunatnego w gminie 

Babiak. W przypadku rozpoczęcia wydobycia ważne będzie monitorowanie poczynań inwestora, który 

winien dążyć do stosowania najlepszych dostępnych technologii oraz zapewnić wdrażanie rozwiązań 

skoncentrowanych na poprawie efektywności energetyki konwencjonalnej. 

Celem pola operacyjnego 5.2. – Odnawialne źródła energii jest zmniejszenie negatywnej 

presji człowieka na środowisko poprzez zwiększenie wykorzystania OZE oraz zmniejszenie zużycia 
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energii i emisji CO2. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych przyczynia się do ograniczania 

emisji polutenów do  atmosfery, dywersyfikacji źródeł energii i wzrostu bezpieczeństwa 

energetycznego  regionu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę  nowych instalacji 

energetycznych wykorzystujących  odnawialne źródła energii oraz wzmocnienie działań edukacyjnych 

i promocyjnych  w  rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym wśród przedsiębiorców. W powiecie 

kolskim panują szczególnie korzystne warunki dla rozwoju energetyki odnawialnej, a plany 

inwestycyjne poczynione przez samorządy powiatu w pełni realizują zapisy niniejszej strategii. 

Celem pola operacyjnego 5.3. – Dziedzictwo przyrody jest ochrona obszarów dziedzictwa 

przyrody i bioróżnorodności oraz ich przyjazne wykorzystanie na potrzeby turystyki. Zasoby 

środowiska przyrodniczego stanowią ważny potencjał rozwojowy powiatu. Ochrona i przyjazne 

wykorzystanie środowiska naturalnego wynika  zarówno z przepisów prawa polskiego i zobowiązań 

międzynarodowych, w tym unijnych
5
, jak również z międzypokoleniowej odpowiedzialności. 

Do realizacji w/w celu przyczyni się zarówno: 

– usuwanie bazowych niedostatków w zakresie infrastruktury zaopatrzenia w wodę, 

oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami; 

– racjonalna gospodarka leśna; 

– ochrona obszarów cennych przyrodniczo; 

– udział we wdrażaniu zintegrowanego systemu zarządzania środowiskiem.  

Tabela 7 Obszar strategiczny nr 2 – logika interwencji 

5.1. Modernizacja energetyczna 

Kierunek działania:  

Przygotowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Gminy powiatu kolskiego; 

Kierunek działania:  

Głęboka modernizacja energetyczna obiektów 

użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii 

 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

Kierunek działania:  

Głęboka modernizacja energetyczna w sektorze 

mieszkaniowym, w tym wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii  

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– mieszkańcy; 

– wspólnoty mieszkaniowe; 

– spółdzielnie mieszkaniowe; 

– gminne zasoby mieszkaniowe; 

Kierunek działania:  

Głęboka modernizacja energetyczna w 

przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych, w tym 

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– przedsiębiorstwa; 

– gospodarstwa rolne; 

5.2. Odnawialne źródła energii 

Kierunek działania:  

Komercyjne wykorzystanie zasobów wód 

geotermalnych, w tym dla celów grzewczych i 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Gminy powiatu kolskiego; 

                                                      
5
 Konwencji o różnorodności biologicznej oraz z Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa i Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 
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turystycznych 

Kierunek działania:  

Edukacja i zwiększanie świadomości ekologicznej 

mieszkańców, w tym w zakresie OZE 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

5.3. Dziedzictwo przyrody 

Współpraca w zakresie realizacji projektów    

dotyczących ochrony różnorodności biologicznej, 

tworzenia centrów ochrony różnorodności 

biologicznej oraz współpraca w zakresie budowy, 

rozbudowy, modernizacji i doposażenia obiektów, 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędnych do 

realizacji zadań z zakresu ochrony bioróżnorodności 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– organizacje pozarządowe; 

– Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Poznaniu; 

Prowadzenie  działań  informacyjno-edukacyjnych 

w zakresie ochrony środowiska i przyrody 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– placówki oświatowe; 

– organizacje pozarządowe; 

Współpraca w zakresie opracowania spójnej 

koncepcji szlaków, tras i ścieżek turystycznych/ 

rowerowych/ pieszych/konnych/ wodnych etc. oraz 

ich wytyczenie budowa/modernizacja/ 

uporządkowanie/oznakowanie, jak również 

promocja, m.in. w celu racjonalnego korzystania z 

zasobów z poszanowaniem potrzeb środowiska 

naturalnego 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Poznaniu; 

Poprawa jakość wód poprzez spójna gospodarkę 

wodno – ściekową. 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Poznaniu; 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.7. Obszar strategiczny nr 6 Zarządzanie w samorządzie 

Celem obszaru strategicznego nr 6 – Zarządzanie w samorządzie jest wzrost efektywności zarządzania 

w samorządzie lokalnym oraz rozwój współpracy z otoczeniem. 

Celem pola operacyjnego 6.1. – Nowoczesne kadry administracji publicznej jest wzrost 

kompetencji pracowników samorządowych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez: 

– udział w procesie budowy systemu kształcenia kadr dla zarządzania rozwojem regionu; 

– wzmocnienie kadr administracji samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych 

zajmujących się rozwojem i realizacją projektów. 

Celem  pola operacyjnego 6.2. – E-usługi i procesy zarządzania jest standaryzacja procesów oraz 

rozwój e-usług w samorządzie. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez: 

– udział w tworzeniu systemów monitorowania procesów społeczno-gospodarczych 

w województwie; 
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– udział w tworzeniu instytucjonalnego zaplecza analitycznego dla zarządzania rozwojem,  

w tym  w tworzeniu obserwatorium rozwoju regionu (regionalnego obserwatorium 

terytorialnego); 

– udział w tworzeniu instrumentów i systemów zarządzania przestrzenią i informacjami 

o przestrzeni województwa; 

– udział w programie „Proinnowacyjny samorząd lokalny”; 

– przygotowywanie i wdrażanie dokumentów programowych. 

– rozwijanie e-administracji. 

Celem pola operacyjnego 6.3.  Współpraca wewnętrzna i zewnętrzna jest wzrost intensywności 

współpracy partnerów rozwoju. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez: 

– zwiększenie udziału organizacji pozarządowych, jako partnera administracji samorządowej 

w zarządzaniu obszarem; 

– promocję i tworzenie powiązań z partnerami rozwoju; 

– udział w procesach lobbingowych na rzecz obszaru i regionu; 

– rozwój współpracy i partnerstw krajowych i międzynarodowych. 

Tabela 8 Obszar strategiczny nr 2 – logika interwencji 

6.1. Nowoczesne kadry administracji publicznej 

Kierunek działania:  

Szkolenia zawodowe pracowników administracji 

samorządowej oraz jednostek organizacyjnych 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

6.2. E-usługi i procesy zarządzania 

Kierunek działania:  

Rozwój informatyzacji i e-usług publicznych 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

6.3. Współpraca wewnętrzna i zewnętrzna 

Kierunek działania:  

Działania na rzecz poprawy współpracy 

międzysektorowej i zewnętrznej 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Powiat Kolski; 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– organizacje pozarządowe; 

– inni partnerzy rozwoju; 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.8. Obszar strategiczny nr 7 Estetyka i ład przestrzenny 

Celem obszaru strategicznego nr 7 – Estetyka i ład przestrzenny jest podniesienie estetyki przestrzeni 

publicznej i uporządkowanie ładu przestrzennego. 

Celem pola operacyjnego 7.1. – Rewitalizacja jest podniesienie estetyki przestrzeni publicznej 

i uporządkowanie ładu przestrzennego. Ciężar działań rewitalizacyjnych spoczywa w dużej mierze na 

samorządach gminnych i opiera się na wdrażaniu opracowanych uprzednio kompleksowych,  

zintegrowanych programach rewitalizacji przestrzennej, społecznej i gospodarczej. 
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Celem pola operacyjnego 7.2. – Dziedzictwo kultury i historii jest dostosowanie infrastruktury 

kultury do rosnących wymagań odbiorców i dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru. 

Kluczowe działania to odnowa obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego, układów 

urbanistycznych i ruralistycznych, tworzenie warunków dla utrwalania tożsamości oraz 

upowszechniania dorobku kultury lokalnej i regionalnej oraz jej promocja, opracowywanie 

i wdrażanie e-usług w kulturze, promocja nowych form w kulturze i kultury współczesnej. 

Tabela 9 Obszar strategiczny nr 2 – logika interwencji 

7.1. Rewitalizacja 

Rewitalizacja,         rewaloryzacja,         konserwacja, 

renowacja,  restauracja,  zachowanie budynków, 

budowli, układów urbanistycznych i ruralistycznych, 

obszarów poprzemysłowych i w miarę możliwości 

nadawanie im nowych funkcji, w tym społecznych, 

kulturalnych, czy gospodarczych 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– Powiat Kolski; 

– inni partnerzy rozwoju; 

7.2. Dziedzictwo kultury i historii 

Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, 

renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja 

na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów 

zabytkowych, w tym także zabezpieczenie zabytków 

przed kradzieżą i zniszczeniem, zagospodarowanie 

otoczenia obiektów i tworzenie, rozwój systemów   

oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych  

kulturowo 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– Powiat Kolski; 

– instytucje kultury; 

– inni partnerzy rozwoju; 

Zakup  trwałego  wyposażenia  oraz  konserwacja i 

zabezpieczenie   muzealiów,   archiwaliów, 

starodruków  i  innych  zabytków  ruchomych  jako 

integralnych       elementów       szerszego       

projektu infrastrukturalnego 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– Powiat Kolski; 

– inni partnerzy rozwoju; 

Działania  związane  z  wykorzystaniem  i  rozwojem 

aplikacji i usług teleinformatycznych, rozwój  

kultury, turystyki i ekoturystyki związanej  z  

treściami cyfrowymi 

Podmioty odpowiedzialne i wdrażające: 

– Gminy powiatu kolskiego; 

– Powiat Kolski; 

Źródło: Opracowanie własne. 

3.9. Obszar strategiczny nr 8 Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 

Celem obszaru strategicznego nr 8 – Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe jest 

podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego i mienia 

Celem pola operacyjnego 8.1. – Ochrona przed zagrożeniami jest ochrona środowiska naturalnego, 

życia i zdrowia mieszkańców oraz mienia. Realizacja w/w celu zakłada uczestnictwo w procesach 

planowania, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej dla potrzeb przeciwdziałania 

zagrożeniom naturalnym i antropogenicznym, monitoringu zagrożeń naturalnych i alarmowania, 

wyposażenie jednostek PSP i OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla przeciwdziałania 

i likwidacji skutków katastrof oraz doskonalenie procesów ratowniczo-gaśniczych PSP i OSP, 

wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby bezpieczeństwa publicznego oraz wczesnego 

ostrzegania przed zagrożeniami. 
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Celem pola operacyjnego 8.2. – Zarządzanie kryzysowe jest poprawa bezpieczeństwa 

publicznego w sytuacjach kryzysowych. Realizacja w/w celu w dużej mierze wykracza poza 

kompetencje lokalne i będzie ściśle uzależniona od współpracy instytucji i podmiotów 

reprezentujących różne poziomy zarządzania i odpowiedzialności. Planowane są m.in. następujące 

działania: udział w procesach budowy systemów wykrywania i alarmowania oraz wczesnego 

ostrzegania i zarządzania nimi, udział w procesach poprawy standardów, rozwój i integracja systemów 

ochrony przed zagrożeniami i bezpieczeństwa, udział w procesach wzmacniania zdolności struktur 

samorządowych do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i wymagań obronności 

państwa, udział w procesach budowania, rozwoju i integracji systemów ratowniczych, udział 

w procesach poprawy  bezpieczeństwa  na  obszarach  wodnych i zalewowych, udział w projektach 

planowania, modernizacji i rozbudowy budowli hydrotechnicznych, zabezpieczających przed  zbyt  

wysokimi  stanami  powodziowymi  oraz  łagodzących  ich  skalę i skutki, w tym rozbudowa 

systemów wałów i polderów oraz oddawanie rzekom terenów zalewowych, udział w procesach 

opracowywania i realizacji koncepcji racjonalnej gospodarki wodami opadowymi. 

Tabela 10 Obszar strategiczny nr 2 – logika interwencji 

8.1. Ochrona przed zagrożeniami 

Kierunek działania:  

Uczestnictwo w procesach planowania, rozbudowy 

i modernizacji infrastruktury technicznej dla potrzeb 

przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym 

i antropogenicznym, monitoring zagrożeń 

naturalnych i alarmowania przy minimalizacji presji 

na środowisko przyrodnicze wynikającej z 

zastosowanych technologii 

– Powiat Kolski; 

– Gminy Powiatu Kolskiego; 

– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu; 

– Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Poznaniu; 

– Państwowa Straż Pożarna; 

– jednostki OSP; 

– Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy; 

Kierunek działania:  

Wyposażenie jednostek PSP i OSP w specjalistyczny 

sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla przeciwdziałania 

i likwidacji skutków katastrof oraz doskonalenie 

procesów ratowniczo-gaśniczych PSP i OSP 

– Powiat Kolski; 

– Gminy Powiatu Kolskiego; 

Kierunek działania:  

Wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych na 

potrzeby bezpieczeństwa publicznego oraz budowy 

systemów wykrywania i alarmowania oraz 

wczesnego ostrzegania i zarządzania nimi 

– Państwowa Straż Pożarna; 

– jednostki OSP; 

– Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy; 

– Służba Policji; 

– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu; 

– Powiat Kolski; 

– Gminy Powiatu Kolskiego; 

8.2. Zarządzanie kryzysowe 

Kierunek działania:  

Uczestnictwo w procesach planowania, rozbudowy 

i modernizacji infrastruktury technicznej dla potrzeb 

zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa 

publicznego 

– Powiat Kolski; 

– Gminy Powiatu Kolskiego; 

– Państwowa Straż Pożarna; 

– jednostki OSP; 

– Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy; 
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– Służba Policji; 

Kierunek działania:  

Wdrożenie programów edukacyjnych w zakresie na 

wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych 

i miejscowych zagrożeń ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nagłych 

zjawisk pogodowych, zagrożeń komunikacyjnych 

oraz zagrożeń pożarowych. 

– Państwowa Straż Pożarna; 

– jednostki OSP; 

– Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy; 

– Służba Policji; 

– Powiat Kolski; 

– Gminy Powiatu Kolskiego; 

Źródło: Opracowanie własne.  
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4. Spójność strategii 

4.1. Krajowe dokumenty strategiczne 

4.1.1. Strategia 2020  

Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025 wpisuje się w logikę interwencji Strategii 

Europa 2020 przede wszystkim na poziomie dwóch wzajemnie ze sobą powiązanych priorytetów: 

 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 

przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 

 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie 

zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. 

SRPK 2015-2025 wpisuje się w logikę interwencji założoną w dokumencie Strategia Europa 2020, 

gdyż obszary strategiczne i pola operacyjne w niej zawarte przyczynią się do osiągnięcia priorytetów 

określonych przez Komisję Europejską oraz bezpośrednio przyczynią się do zwiększenia liczby miejsc 

pracy, podniesienia standardów życia, rozwoju kapitału ludzkiego, wyrównywania nierówności 

w dostępie do usług publicznych oraz wzmocnienia integracji i spójności społecznej, m.in. poprzez 

wspieranie gospodarki korzystającej z lokalnych zasobów oraz przyjaznej środowisku i bardziej 

konkurencyjnej,  rozwój kapitału ludzkiego poprzez m.in. wyższy poziom edukacji i ochrony zdrowia 

oraz walkę z ubóstwem.  

4.1.2. Polska 2030. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala 

nowoczesności (DSRK)
6
 

Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025 wpisuje się w logikę interwencji 

Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, m.in. na poziomie 

następujących wyzwań: 

– sytuacja demograficzna – przeciwdziałanie depopulacji, przeciwdziałanie zjawisku drenażu 

mózgów, międzypokoleniowa wymiana doświadczeń, aktywna polityka prorodzinna 

i senioralna; 

– wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy – promowanie 

przedsiębiorczości, rozwój aktywności inwestycyjnej, promowanie aktywnych postaw 

na rynku pracy, rozwój turystyki i aktywizacja mieszkańców w proces budowania oferty 

turystycznej; 

– odpowiedni potencjał infrastruktury – uzupełnianie niedostatków infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej i drogowej, inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną i sportową oraz kultury;  

                                                      
6
 Polska 2030. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Ministerstwo 

Administracji i Cyfryzacji.  https://mac.gov.pl/files/wp.../12/Polska2030_final_november2012.pdf. 

https://mac.gov.pl/files/wp.../12/Polska2030_final_november2012.pdf
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– solidarność i spójność regionalna – uczestnictwo w projektach ponadlokalnych, współpraca 

z zewnętrznymi partnerami rozwoju;  

– poprawa spójności społecznej – poprzez inwestycje i projekty z zakresu włączenia 

społecznego i ochrony zdrowia; 

– sprawne państwo – poprzez podnoszenie jakości działania samorządu terytorialnego, 

wprowadzenie mechanizmów współpracy wewnętrznych partnerów rozwoju; 

– wzrost kapitału społecznego – poprzez rozwój edukacji. 

Tym samym wdrażanie założeń SRPK 2015-2025 przyczyni się do poprawy jakości życia 

mieszkańców, w tym przede wszystkim dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami ekonomiczno-

społecznymi. 

4.1.3. Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, 

sprawne państwo (SRK)
7
 

Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025 wpisuje się w logikę interwencji Strategii 

Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo 

na poziomie:  

1. Obszaru strategicznego I. Sprawne i efektywne państwo – poprzez wdrażanie działań 

zapewniających ład administracyjny, działań prowadzących do rozwoju kapitału społecznego 

oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych. 

2. Obszaru strategicznego II. Konkurencyjna gospodarka – poprzez rozwój kapitału ludzkiego, 

zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i środowiska, wzrost wydajności i zwiększenie 

innowacyjności gospodarki oraz silniejsze wykorzystanie technologii cyfrowych. 

3. Obszaru strategicznego III. Spójność społeczna i terytorialna – poprzez zwiększenie aktywności 

osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmniejszenie ubóstwa w grupach 

najbardziej nim zagrożonych, zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych 

oraz podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych. 

Polityka spójności zaproponowana na okres po 2013 r. umożliwia wszystkim państwom 

członkowskim i regionom aktywne dążenie do inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu
8
. Założenia te w pełni realizuje SRPK 2015-2025 . 

4.1.4. Krajowy Program Reform 

Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025 wpisuje się w logikę interwencji Krajowego 

Programu Reform na poziomie: celu w zakresie zatrudnienia, celu energetycznego, celu w zakresie 

                                                      
7
 Strategia Rozwoju Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/srk_2020/strony. 
8
 Inwestowanie w przyszłość Europy, Piąty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, 

Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010 r., ISBN 978-92-79-17791-0,doi: 10.2776/26602    

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/srk_2020/strony/srk_2020_aktywne_spoleczenstwo_konkurencyjna_gospodarka_sprawne_panstwo_zostala_przyjeta_przez_rm_25092012.aspx
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edukacji oraz celu w zakresie przeciwdziałania ubóstwu. Realizacja SRPK 2015-2025 przyczyni się 

do odrabiania zaległości rozwojowych, w tym na zmniejszeniu dystansu infrastrukturalnego m.in. 

w energetyce, infrastrukturze społecznej oraz podniesienia jakości usług świadczonych przez 

administrację publiczną. 

4.1.5. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 

(KSRR)
9
 

Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025 wpisuje się w logikę interwencji Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie na poziomie 

realizacji polityki regionalnej wspierającej konkurencyjność regionów i zapewniająca spójność 

terytorialną kraju w ramach takich obszarów strategicznych jak: 

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów – Konkurencyjność poprzez rozwijanie 

potencjału rozwojowego i absorpcyjnego obszarów miejskich i wiejskich, zwiększenie 

mobilności zawodowej i przestrzennej, wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego 

i dziedzictwa kulturowego, tworzenie warunków do zwiększania inwestycji pozarolniczych; 

ukierunkowanie na poprawę jakości życia, budowanie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. 

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych – 

Spójność poprzez restrukturyzację społeczną, gospodarczą i przestrzenną, poprawianie dostępu 

do usług publicznych i zwiększanie ich jakości, zwiększanie dostępu do e-usług, przeciwdziałanie 

zjawisku wykluczenia społecznego i wzrost integracji społecznej. 

3. Tworzenie warunków dla skuteczniej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych 

ukierunkowanych terytorialnie – Sprawność poprzez wzmacnianie strategicznego podejścia na 

wszystkich szczeblach, lepsze ukierunkowanie terytorialne środków publicznych, budowanie 

kapitału społecznego przez sieci współpracy miedzy uczestnikami życia społeczno-

gospodarczego. 

4.2. Regionalne dokumenty strategiczne 

4.2.1. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 – Wielkopolska 2020 

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 Roku  

Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025 wpisuje się w logikę interwencji Strategii 

Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2020 na poziomie: 

 

 

                                                      
9
 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, 13 lipca 2010r. 
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Tabela 11 Spójność SRPK 2015-2025 z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego 2020 

Obszar strategiczny SRPK 2015-2025 Cel strategiczny SRWW 2020 

Gospodarka lokalna, rynek pracy i edukacja 

– Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności 

województwa 

– Cel strategiczny 6. Wzmocnienie potencjału 

gospodarczego regionu   

– Cel strategiczny 7. Wzrost kompetencji 

mieszkańców i zatrudnienia   

– Cel strategiczny 8. Zwiększanie zasobów oraz 

wyrównywanie potencjałów społecznych 

województwa 

– Cel strategiczny 9. Wzrost bezpieczeństwa 

i sprawności zarządzania regionem 

Transport i komunikacja 
– Cel strategiczny 1. Poprawa dostępności 

i spójności komunikacyjnej regionu 

Zdrowie publiczne i włączenie społeczne 

– Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności 

województwa  

– Cel strategiczny 8. Zwiększanie zasobów oraz 

wyrównywanie potencjałów społecznych 

województwa 

Usługi czasu wolnego i partycypacja społeczna 

– Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności 

województwa  

– Cel strategiczny 8. Zwiększanie zasobów oraz 

wyrównywanie potencjałów społecznych 

województwa 

Gospodarka niskoemisyjna i dziedzictwo przyrody 

– Cel strategiczny 2.Poprawa stanu środowiska 

i racjonalne gospodarowanie jego zasobami   

– Cel strategiczny 3. Lepsze zarządzanie energią 

Zarządzanie w samorządzie 

– Cel strategiczny 8. Zwiększanie zasobów oraz 

wyrównywanie potencjałów społecznych 

województwa 

– Cel strategiczny 9. Wzrost bezpieczeństwa 

i sprawności zarządzania regionem 

Estetyka i ład przestrzenny 

– Cel strategiczny 2.Poprawa stanu środowiska 

i racjonalne gospodarowanie jego zasobami 

– Cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności 

województwa    

– Cel strategiczny 8. Zwiększanie zasobów oraz 

wyrównywanie potencjałów społecznych 

województwa 

Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 
– Cel strategiczny 9. Wzrost bezpieczeństwa 

i sprawności zarządzania regionem 

Źródło: Opracowanie własne. 

4.3. Programy Operacyjne 

4.3.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 

Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025 wpisuje się w logikę interwencji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. 
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Tabela 12 Spójność SRPK 2015-2025 z Osiami Priorytetowymi Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 

Obszar strategiczny SRPK 2015-2025 Oś  priorytetowa RPO WO 2020 

Gospodarka lokalna, rynek pracy i edukacja 

– Oś  priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna 

gospodarka 

– Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne 

– Oś priorytetowa 6. Rynek pracy 

– Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne 

– Oś priorytetowa 8. Edukacja 

– Oś  priorytetowa  9.  Infrastruktura  dla  kapitału 

ludzkiego 

Transport i komunikacja 
– Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne 

– Oś priorytetowa 5. Transport 

Zdrowie publiczne i włączenie społeczne 

– Oś priorytetowa 6. Rynek pracy 

– Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne 

– Oś  priorytetowa  9.  Infrastruktura  dla  kapitału 

ludzkiego 

Usługi czasu wolnego i partycypacja społeczna 

– Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne 

– Oś  priorytetowa  9.  Infrastruktura  dla  kapitału 

ludzkiego 

Gospodarka niskoemisyjna i dziedzictwo przyrody 
– Oś priorytetowa 3. Energia 

– Oś priorytetowa 4. Środowisko 

Zarządzanie w samorządzie – Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna 

Estetyka i ład przestrzenny 

– Oś priorytetowa 4. Środowisko 

– Oś  priorytetowa  9.  Infrastruktura  dla  kapitału 

ludzkiego 

Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe – Oś priorytetowa 4. Środowisko 

Źródło: Opracowanie własne. 

4.3.2 Inne programy operacyjne 

Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025 wpisuje się w logikę interwencji programów 

operacyjnych o zasięgu krajowym i europejskim, takich jak Program Polska Cyfrowa 2014-2020; 

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 

Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020. Nie 

wszystkie z w/w programów operacyjnych otwierają możliwości pozyskiwania środków dla 

samorządu powiatowego, ale spójność SRPK 2015-2025 umożliwia aplikowanie o środki finansowe 

innym podmiotom, które bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają się do rozwoju obszaru. 



5. Opis finansowania 

Najważniejszym źródłem finansowania działań strategicznych będą środki z funduszy unijnych 

(Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRR, Europejskiego Funduszu Społecznego –

EFS i Funduszu Spójności). Ponadto w finansowaniu działań SRPK 2015-2025 niezbędne będzie 

zaangażowanie prywatnych środków, w tym pochodzących z bezzwrotnych i zwrotnych funduszy oraz 

rozwój instrumentów finansowych opartych na partnerstwie publiczno-prywatnym i partnerstwie 

publiczno-społecznym. Źródła finansowania SRPK 2015-2025: 

1. Środki własne Powiatu Kolskiego. 

2. Środki własne Gmin powiatu kolskiego. 

3. Krajowe i zagraniczne mechanizmy finansowe, w tym: 

 środki finansowe transferowane w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 

2014-2020; 

 środki finansowe z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

i Mechanizmu Norweskiego; 

 inne zagraniczne środki finansowe; 

 krajowe środki finansowe, w tym m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz innych 

agencji rządowych; 

 inne źródła finansowania. 

4. Komercyjne instrumenty finansowe, w tym: 

 pożyczki i kredyty bankowe; 

 leasing finansowy; 

 inne. 
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6. System monitoringu i ewaluacji 

6.1. Cel procedury 

Niniejsza procedura ma na celu określenie sposobu funkcjonowania systemu monitorowania 

i ewaluacji SRPK 2015-2025. Opisuje ona schemat i tryb postępowania, wskazuje narzędzia 

monitoringu i ewaluacji oraz sposób pozyskiwania za ich pomocą danych, wprowadza zestaw 

wskaźników monitorowania, a także określa strukturę organizacyjną wraz z podziałem obowiązków 

pomiędzy uczestników procesu i harmonogramem pracy. Dzięki tak skonstruowanej procedurze 

założenia uwzględnione w SRPK 2015-2025 zostaną zrealizowane w formie procesu ciągłego 

i dynamicznego. Procedura monitoringu i ewaluacji jest dedykowana tym kierunkom działania, za które 

bezpośrednią odpowiedzialność ponosi samorząd Powiatu Kolskiego. 

6.2. Różnice między monitoringiem a ewaluacją 

Integralną częścią SRPK 2015-2025 jest monitorowanie i ewaluacja efektów jej wdrażania. 

Sformułowanej raz strategii nie należy traktować jako zamkniętego dokumentu, który 

ma obowiązywać cały czas w niezmienionym kształcie, gdyż funkcjonująca jej postać została 

ukształtowana w określonych warunkach społecznych, ekonomicznych oraz politycznych, a te 

podlegają ciągłej zmianie. Dlatego też osiąganie założonych celów wymaga systematycznego 

monitorowania zmian wewnętrznych oraz zewnętrznych uwarunkowań rozwoju danej jednostki, 

ciągłej obserwacji oraz oceny pozytywnych i negatywnych doświadczeń przy wdrażaniu strategii 

i opracowywania, a także wdrażania strategii korygujących odstępstwa od uprzednio przyjętych 

planów
10

. 

Monitorowanie można zdefiniować jako proces systematycznego zbierania i analizowania 

ilościowych i jakościowych informacji na temat wdrażanych w ramach strategii zadań oraz samej 

strategii, mający na celu zapewnienie zgodności realizacji zadań i strategii z wcześniej 

zatwierdzonymi jej założeniami i celami. Terminem ewaluacja nazywamy natomiast ocenę realizacji 

strategii rozwoju pod względem skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości zaplanowanych 

oraz wdrażanych działań zgodnych z celami zapisanymi w dokumencie
11

. 

Ewaluacja jest funkcjonalnie powiązana z monitoringiem, gdyż jest on podstawowym źródłem 

informacji (danych wtórnych) bardzo istotnych z punktu widzenia wykonujących ewaluację danej 

strategii. Efektywność i skuteczność funkcjonowania systemu monitoringu w dużej mierze 

determinuje jakość i rzetelność oraz koszt przeprowadzonych badań ewaluacyjnych
12

. 

                                                      
10

 „System monitorowania i ewaluacji strategii. Nowotarski — nowatorski. Samorząd zorientowany 

projektowo”, Nowy Targ 2012, s. 17–18. 
11

 „Co to jest monitoring projektu? Co to jest ewaluacja projektu?”, dostęp online: 

www.poradnik.ngo.pl/x/619933 [2014-03-20]. 
12

 Tamże 

http://www.poradnik.ngo.pl/x/619933
http://www.poradnik.ngo.pl/x/619933


39 | S t r o n a  

 

Podobieństw między monitorowaniem a ewaluacją należy dopatrywać się w tym, że jeden 

i drugi proces bazuje na analizie informacji, której podstawą są wskaźniki. Podstawową różnicą jest 

to, że monitoring jest narzucony i obowiązkowy. Ponadto jest to proces współbieżny 

z harmonogramem. Ewaluacja natomiast może występować punktowo, w postaci: ex ante – oceny 

szacunkowej przed rozpoczęciem realizacji, mid term – przeprowadzenia nie później niż w ciągu roku 

następującego po zakończeniu połowy okresu realizacji oraz ex post – pełnej, przeprowadzanej 

najpóźniej w rok po zakończeniu realizacji.  

Krótkie porównanie procesu monitoringu z ewaluacją przedstawia się w następujący sposób
13

: 

 monitorowanie: 

 rejestrowanie postępów z prowadzonych działań; 

 bieżące weryfikowanie zarówno tempa, jak i kierunku, w którym zmierza strategia; 

 ewaluacja – szersze spojrzenie na strategię oraz sposób jej realizacji, zidentyfikowanie 

i ocena: 

 celów przedsięwzięcia; 

 sposobów realizacji, zamierzonych i niezamierzonych efektów wybiegających poza czas 

i miejsce wdrażania strategii. 

Tabela 13 Różnice między monitoringiem a ewaluacją 

Pytania Monitoring Ewaluacja 

Czym jest? 

 proces zbierania informacji - 

systematyczne badanie, które 

opiera się na pytaniach: czy 

strategia przebiega zgodnie 

z planem, czy udaje się osiągać 

zamierzone produkty 

i rezultaty?; 

 monitoring wykonywany jest 

w trakcie realizacji strategii, 

bada jej trzy elementy: 

harmonogram działań, budżet 

oraz zaplanowane rezultaty; 

 osoby odpowiedzialne za 

monitoring to osoby 

zarządzające strategią. 

 proces ciągły, systematyczne 

badanie wybranych elementów 

strategii; 

 odpowiada na pytanie: czy 

udało nam się osiągnąć 

zamierzone cele oraz w jaki 

sposób udało nam się je 

osiągnąć?; 

 ewaluacja wykonywana jest po 

wybranym elemencie strategii 

lub po całościowej realizacji 

strategii; 

 osoby odpowiedzialne za 

ewaluację to osoby 

zarządzające strategią (przy 

ewaluacji wewnętrznej) albo 

wynajęta instytucja/osoba 

(przy ewaluacji zewnętrznej). 

Czemu służy? 

 pozwala ocenić postępy 

prowadzonych działań, 

zweryfikować tempo 

i kierunek, w którym zmierza 

strategia; 

 pozwala także na bieżącą 

 pozwala pomóc 

w zaplanowaniu kolejnych 

działań; 

 dostarcza konkretnej oceny 

strategii, analizując 

poszczególne kryteria 

                                                      
13

 B. Ledzion, Teoria i praktyka zastosowania metod pozyskiwania danych z systemów monitoringu dla 

ewaluacji – sposoby weryfikacji i kontroli rzetelności i jakości danych monitoringowych, Ministerstwo 

Gospodarki i Pracy. 
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modyfikację działań, 

harmonogramu i budżetu, aby 

w razie potrzeby móc 

dostosować strategię do 

zmieniających się warunków 

bądź do aktualnej sytuacji; 

 dane pochodzące 

z monitoringu są podstawą do 

ich wykorzystania w ewaluacji. 

i precyzując tym samym, jakie 

elementy strategii trzeba 

usprawnić i jak to zrobić; 

 dostarcza informacji 

niezbędnych do podjęcia 

decyzji; 

 ocenia czy i jak udało się 

osiągnąć zakładany cel; 

 dane pochodzące z ewaluacji 

pomagają w planowaniu 

kolejnych strategii, a nie 

stanowią krytycznej oceny 

naszej pracy. 

Źródło: „Co to jest monitoring projektu? Co to jest ewaluacja projektu?”, http://poradnik.ngo.pl/x/619933 [2014-

03-20]. 

6.3. Podstawowe zasady monitoringu 

Podstawą skutecznego wdrażania założeń strategii rozwoju jest system informacji 

o zjawiskach i procesach społeczno-gospodarczych zachodzących na obejmowanym przez nią terenie. 

Inicjując działania mające na celu osiągnięcie wytyczonych w strategii pól, należy systematycznie 

gromadzić informacje o efektach ich realizacji i skuteczności zastosowanych instrumentów. 

Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji strategii są, zatem wyznaczone kierunki działań jej 

realizacji oraz wskaźniki. Istotą prowadzenia monitoringu tychże obszarów jest wyciąganie wniosków 

z tego, jakie zadania w określonych kierunkach zadań zostały zrealizowane. Jest nią również 

modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele w przyszłości. Dlatego 

też kluczowym elementem monitorowania jest wypracowanie takich technik zbierania informacji, 

które będą jak najbardziej miarodajnie odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań
14

. 

Monitoring będzie, zatem skutecznym narzędziem wdrażania założeń strategicznych tylko 

wówczas, gdy będzie kierował się następującymi zasadami
15

: 

 zasada wiarygodności – informacja musi być wiarygodna i musi opierać się 

na niepodważalnych danych, niedokładne dane w systemie monitorowania oznaczają 

powstanie ryzyka podjęcia niewłaściwych działań korygujących; 

 zasada aktualności – informacje powinny być gromadzone, przekazywane i oceniane 

w sposób ciągły, który umożliwia podjęcie działań korygujących;  

 zasada obiektywności – monitorowanie prowadzone w oparciu o analizę wskaźników 

porównawczych daje możliwość prowadzenia obiektywnej oceny niezakłóconej 

subiektywnością wynikającą z przywiązania do własnych pomysłów i dążeń; 

 zasada koncentracji na punktach strategicznych – monitorowanie powinno skupiać się przede 

wszystkim na tych obszarach życia społeczno-gospodarczego, w których istnieje 

                                                      
14

 System monitorowania i ewaluacji strategii. Nowotarski – nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo. 

Nowy Targ 2012, s. 19. 
15

 Tamże, s. 19. 

http://poradnik.ngo.pl/x/619933
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prawdopodobieństwo wystąpienia największych odchyleń, mogących wywoływać 

zahamowania w realizacji założeń strategii lub ich zatrzymanie; 

 zasada realizmu – monitorowanie musi być zgodne z realiami realizowanych zadań, dana 

jednostka wdrażając strategię, powinna dostrzegać przede wszystkim te elementy procesu, 

które świadczą o wydajności i jakości dostarczanych produktów; 

 zasada koordynacji informacji – monitorowanie musi być prowadzone w taki sposób, aby było 

skoordynowane z tokiem prowadzonych prac i jednocześnie nie wpływało na ich 

zahamowanie oraz nie przeszkadzało w realizacji podejmowanych działań,  informacje 

płynące z prowadzonego monitoringu powinny docierać do wszystkich zainteresowanych, tak 

aby umożliwić im właściwe podejmowanie decyzji mających znaczenie strategiczne; 

 zasada elastyczności – proces monitorowania musi być bardzo elastyczny i zapewniający 

szybkie reagowanie na zachodzące zmiany, także w przypadku zmian i korekt należy 

modyfikować system oceny w sposób dostosowany do zmieniających się oczekiwań 

w przyszłości. 

6.4. Narzędzia monitoringowe 

Dla miarodajnej oceny realizacji przyjętych założeń strategii potrzebne są konkretne dane 

ilościowe o charakterze statystycznym, które po przetworzeniu powinny zostać ujęte w serie 

wskaźników. Dzięki tym wskaźnikom można określić poziom wyjściowy oraz stopień osiągnięcia 

zakładanych celów. Wyniki zapisane w postaci wskaźników czy bezwzględnych informacji 

statystycznych mają także duże znaczenie w procesie uzyskiwania poparcia społecznego dla 

wprowadzanych zmian oraz świadczenia usług. Dają one czytelny i jednoznaczny obraz sytuacji, 

a analiza ich wartości pozwala ocenić, na ile podejmowane działania są zgodne z zakładanymi celami. 

Źródłem pochodzenia danych, które stanowią zobrazowanie stopnia przyjętych w strategii założeń, 

mogą być: jednostka własna, informacje ogólnodostępne, jak i sfera benchmarkingu. Ideą mierników 

opartych na danych wewnętrznych jednostki jest stworzenie narzędzi do pozyskiwania wiarygodnych 

i miarodajnych informacji przy minimalnym zaangażowaniu jej pracowników. W tym zakresie należy 

korzystać z materiałów przekazywanych obowiązkowo do GUS-u, urzędu wojewódzkiego, 

właściwego ministerstwa itp. Osobną grupę danych stanowią ogólnodostępne informacje publikowane 

w Banku Danych Lokalnych na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego. Ich 

pozytywną stroną jest ich zakres oraz obiektywizm. Mając jednakże na uwadze fakt, iż zarządzanie 

strategiczne jest procesem rozłożonym w czasie, należy uznać źródło GUS-u jako cenny materiał do 

globalnej oceny podjętych działań. Kolejnym narzędziem służącym do oceny efektów realizacji 

strategii może być porównanie osiąganych wyników z tymi, jakie osiągają inne jednostki. Taka 

sposobność może prowadzić do zidentyfikowania najlepszych wzorów, których wspólnym 

mianownikiem jest wydajność, gdyż benchmarking jest swojego rodzaju badaniem porównawczym 

polegającym na zestawianiu procesów i działań stosowanych przez własną jednostkę z tymi 
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preferowanymi przez inne, uważane za najlepsze w danej dziedzinie, gdzie wynik niniejszej analizy 

służy jako podstawa doskonalenia. 

W oparciu o informacje własne jednostki oraz te ogólnodostępne, możliwe jest szybkie 

reagowanie na negatywne efekty podejmowanych działań w ramach strategii rozwoju. To, przy 

założeniu, iż uda się pozyskać do współpracy inne jednostki z zakresu benchmarkingu, daje szansę 

na dostęp do kompletu informacji zarządczej, umożliwiającej nie tylko ocenę wewnętrznej zmiany, 

ale również zobiektywizowanie pozyskanej informacji w odniesieniu do globalnej sytuacji danej 

jednostki. 

6.5. Struktura organizacyjna oraz podział zadań 

Dla prowadzenia kompleksowego i szczegółowego procesu monitoringu strategii wskazane jest 

powołanie Zespołu roboczego ds. opracowania, monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju, 

w którym powinni znaleźć się kierownicy wydziałów/referatów związanych z różnymi dziedzinami 

życia społeczno-gospodarczego powiatu kolskiego. Koordynatorem prac Zespołu roboczego powinna 

zostać natomiast osoba znajdująca się na stanowisku, któremu instytucjonalnie powierzono 

kompetencje nadzorowania wdrażania i monitoringu strategii. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem 

jest, aby wszystkie czynności związane z procesem monitoringu strategicznego były wykonywane 

systematycznie – zgodnie ze specyfiką przyjętych w strategii założeń, a wnioski z ich 

przeprowadzania były zestawiane, najlepiej w formie raportu monitoringowego. Tak przygotowane 

analizy i raporty powinny zostać podane do publicznej wiadomości po pozytywnym zaopiniowaniu 

przez Zarząd Powiatu Kolskiego. Aby proces opracowywania, monitorowania i ewaluacji SRPK 

2015-2025 przebiegał bez problemów, a jego efekt był zgodny z oczekiwaniami, to oprócz 

opracowania struktury organizacyjnej procesu niezbędne jest określenie i opisanie modelu współpracy 

zawierającego dokładny opis ról, funkcji i zadań poszczególnych jego członków: 

Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego  

Prowadzi systematyczny monitoring i ewaluację zgodnie z zapisami niniejszej procedury zadań 

ujętych w SRPK 2015-2025, w tym: 

– gromadzi informacje dostarczone przez inne jednostki Starostwa Powiatowego oraz inne 

jednostki organizacyjne, o prowadzonych przez nie działaniach strategicznych; 

– sporządza informację o stanie realizacji SRPK 2015-2025 i przedstawia ją Zarządowi Powiatu 

Kolskiego. 

Zarząd Powiatu Kolskiego: 

– zatwierdza Okresowe raporty o stanie realizacji SRPK 2015-2025; 

– na wniosek radnych  Zarząd przedstawia Radzie Powiatu Kolskiego  raport o stanie realizacji 

SRPK 2015-2025; 
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– przedstawia do publicznej wiadomości Raporty o stanie realizacji SRPK 2015-2025. 

Rada Powiatu Kolskiego: 

– uchwala SRPK 2015-2025. 

Prawidłowo przeprowadzony proces monitoringu strategicznego w oparciu o wyżej wskazany schemat 

postępowania powinien przynieść korzyści w postaci: 

 pozyskiwania danych pozwalających dokonać oceny postępu w realizacji strategii i jej 

wpływu na rozwój jednostki; 

 efektywnej realizacji zadań zapisanych w strategii; 

 osiągania założonych rezultatów; 

 identyfikacji ewentualnych opóźnień lub nieprawidłowości w realizacji zadań i działań; 

 podejmowania działań naprawczych; 

 wniosków z systematycznie prowadzonego procesu monitorowania dokumentu 

strategicznego; 

 wniosków z prowadzonego monitoringu, które mogą być również podstawą do przyjęcia 

założeń rozwoju strategicznego w następnym okresie. 

Wyniki z raportów monitoringowych powinny stanowić podstawę ewaluacji przyjętych w 

strategii założeń, gdyż monitorowanie to sposób mierzenia tego, co się dzieje, natomiast ewaluacja 

pozwala nam stwierdzić, co to oznacza. 

6.6. Terminy 

Terminy dotyczące przekazywania uczestnikom procesu dokumentów stanowiących narzędzia 

monitoringu i ewaluacji przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 14 Terminy dotyczące przekazywania dokumentów uczestnikom procesu  

Dokument 
Częstotliwość 

opracowywania 

Uczestnicy procesu monitorowania, 

ewaluacji i aktualizacji realizacji strategii 

rozwoju 
Podanie 

informacji do 

publicznej 

wiadomości 

Wydział Promocji, 

Rozwoju i 

Zarządzania 

Kryzysowego 

Zarząd Rada 

raport 

monitoringowy 

o stanie realizacji 

strategii 

co trzy lata w okresie 

obowiązywania 

strategii 

do kwietnia roku 

następującego po 

okresie 

monitorowania 

maj czerwiec czerwiec 

końcowy raport 

ewaluacyjny 

jednorazowo, 

najpóźniej w rok po 

do października roku 

następującego po 
listopad grudzień grudzień 
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o stanie realizacji 

strategii rozwoju 

zakończeniu realizacji 

strategii 

okresie ewaluacji 

Źródło: Opracowanie własne. 

6.7. Szczegółowy opis postępowania 

Szczegółowy plan przygotowywania okresowego raportu monitoringowego o stanie realizacji 

SRPK 2015-2025 powinien być przedkładany Zarządowi Powiatu Kolskiego przy zachowaniu niżej 

wskazanej ścieżki postępowania. 

Tabela 15 Szczegółowy plan postępowania w ramach przygotowania Okresowego Raportu o 

stanie realizacji Strategii 

Lp. Realizator Opis czynności Termin 

1 

Wydział Promocji, 

Rozwoju i Zarządzania 

Kryzysowego 

Występuje o informacje dotyczące realizacji 

SRPK 2015-2025. Niezwłocznie dostarczone 

dane gromadzi i na ich podstawie sporządza 

Okresowy Raport o stanie realizacji Strategii 

luty w roku 

sprawozdawczym 

2 

Wydział Promocji, 

Rozwoju i Zarządzania 

Kryzysowego 

Przedstawia Okresowy Raport o stanie 

realizacji Strategii Zarządowi  

pierwsza połowa maja 

w roku sprawozdawczym 

3 Zarząd Powiatu Opiniuje i zatwierdza przedłożony materiał Po otrzymaniu Raportu 

4 Zarząd Powiatu 
Zleca umieszczenie zatwierdzonej wersji 

Raportu na właściwej stronie internetowej. 

Niezwłocznie po 

zatwierdzeniu Raportu nie 

później niż do końca 

czerwca w roku 

sprawozdawczym 

Źródło: Opracowanie własne. 

Dla Końcowego raportu monitoringowo-ewaluacyjnego o stanie realizacji SRPK 2015-2025 

szczegółowy plan postępowania powinien przedstawiać się w analogiczny sposób, z dostosowaniem 

ram czasowych niniejszej procedury. 
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Załącznik nr 1. Diagnoza społeczno-gospodarcza 

1. Przestrzeń i środowisko 

1.1. Położenie administracyjno-geograficzne 

Powiat kolski położony jest w centralnej Polsce w przestrzeni administracyjnej województwa 

wielkopolskiego, na wschód od Poznania i północny-zachód od Łodzi. Graniczy z powiatami: konińskim, 

tureckim, poddębickim, kutnowskim, łęczyckim, radziejowskim oraz włocławskim. Lokalizacja powiatu 

jest bardzo korzystna w ujęciu administracyjnym i transportowym (por. rozdział 4.2.), co potwierdza 

odległość stolicy powiatu od ważnych ośrodków administracyjnych: 

– Poznań – 133 km (czas dojazdu samochodem – 1 h 25 min) – stolica województwa 

wielkopolskiego, centrum gospodarcze regionu, ośrodek akademicki, ośrodek świadczenia usług 

publicznych wyższego rzędu; 

– Warszawa – 193 km (czas dojazdu samochodem – 1 h 45 min) – stolica kraju, centrum 

gospodarcze regionu i kraju, ośrodek akademicki, ośrodek świadczenia usług publicznych 

wyższego rzędu; ośrodek lokalizacji organów władzy państwowej, ośrodek lokalizacji placówek 

dyplomatycznych i konsularnych; 

– Łódź – 86 km (czas dojazdu samochodem – 1 h 12 min;) – stolica województwa łódzkiego, 

centrum gospodarcze regionu, ośrodek akademicki, ośrodek świadczenia usług publicznych 

wyższego rzędu; 

– Wrocław – 230 km (czas dojazdu samochodem – 2 h 41 min) – stolica województwa 

dolnośląskiego, centrum gospodarcze regionu, ośrodek akademicki, ośrodek świadczenia usług 

publicznych wyższego rzędu; 

– Toruń – 112 km (czas dojazdu samochodem – 1 h 31 min) – stolica województwa kujawsko-

pomorskiego, centrum gospodarcze regionu, ośrodek akademicki, ośrodek świadczenia usług 

publicznych wyższego rzędu; 

– Gdańsk – 277 km (czas dojazdu samochodem – 3 h 08 min) – stolica województwa pomorskiego, 

centrum gospodarcze regionu, ośrodek akademicki, ośrodek świadczenia usług publicznych 

wyższego rzędu; lokalizacja portu lotniczego i portu morskiego; 

– Kalisz – 67 km (czas dojazdu samochodem – 1 h 1 min) – ważny ośrodek gospodarczy regionu 

wielkopolskiego; 

– Berlin – 396 km (czas dojazdu samochodem – 3 h 47 min). 

Powiat kolski geograficznie położony jest na obszarze Kotliny Kolskiej, Wysoczyzny 

Kłodawskiej i Wysoczyzny Tureckiej oraz Pojezierza Kujawskiego. Wymienione wyżej mezoregiony 

należą do makroregionu Niziny Południowo-Wielkopolskiej. Pod względem hydrograficznym 

zdecydowana większość terenów powiatu kolskiego znajduje się w zlewni rzeki Warty: rzeki Ner, 
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Rgilewki, Kiełbaski oraz Noteci. Ponadto znajdują się tutaj jeziora, z których trzy należą do kompleksu 

jezior goplańskich.  
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Rysunek 2 Położenie powiatu kolskiego w województwie wielkopolskim 

 
Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca, Główny Urząd Statystyczny, http://poznan.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portrety_powiatow/powiat_kolski.pdf 

http://poznan.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portrety_powiatow/powiat_kolski.pdf
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Sieć osadniczą powiatu tworzy 11 gmin, w tym: gmina miejska Koło; trzy gminy miejsko-wiejskie 

Dąbie, Kłodawa, Przedecz; siedem gmin wiejskich: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Koło, Kościelec, 

Olszówka, Osiek Mały. W skład powiatu wchodzi łącznie 212 sołectw. 

Tabela 16 Powierzchnia gmin w powiecie kolskim 

Gmina Powierzchnia [ha] Liczba mieszkańców [os.] 

Gmina Koło – miasto 1 885 22 834 

Gmina Koło – tereny wiejskie 10 258 7 630 

Gmina Babiak 13 377 8 027 

Gmina Chodów 7 779 3 259 

Gmina Dąbie 13 035 6 508 

Gmina Grzegorzew 7 333 5 724 

Gmina Kłodawa 12 893 13 244 

Gmina Kościelec 10 464 6 728 

Gmina Olszówka 8 170 4 643 

Gmina Osiek Mały 8 732 5 969 

Gmina Przedecz 7 645 4 295 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

1.2. Opis wykorzystania terenów i zasobów naturalnych 

Powierzchnia powiatu kolskiego wynosi 101 071 ha. Dominującą formą zagospodarowania 

przestrzeni są użytki rolne, które łącznie zajmują 81 057 ha, tj. 80,2% powierzchni powiatu.  

Tabela 17 Struktura użytków rolnych w powiecie kolskim (2014 r.) 

Kategoria użytku rolnego Powierzchnia [ha] Udział w użytkach rolnych [%] 

użytki rolne - grunty orne 65 544 100,0% 

użytki rolne - sady 980 80,9% 

użytki rolne - łąki trwałe 6 894 1,2% 

użytki rolne - pastwiska trwałe 4 770 8,5% 

użytki rolne - grunty rolne zabudowane 2 391 5,9% 

użytki rolne - grunty pod stawami 36 30,0% 

użytki rolne - grunty pod rowami 442 0,04% 

Użytki rolne razem 81 057 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Grunty leśne zajmują powierzchnię 12 111 ha, co stanowi ~12,0% terenu powiatu. Większość 

gruntów leśnych, tj. 11 767 ha stanowią lasy.  

 

 

 

http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
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Tabela 18 Struktura użytków leśnych w powiecie kolskim (2014 r.) 

Kategoria użytku leśnego Powierzchnia [ha] Udział w użytkach leśnych [%] 

lasy 11 767 97,2 

grunty zadrzewione i zakrzewione 344 2,8 

Grunty leśne razem 12 111 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Około 1 035 ha, tj. 1,0 % powierzchni powiatu znajduje się pod wodami, z czego 981 ha, 

tj. 94,8% stanowią grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi. 

Tabela 19 Struktura gruntów pod wodą (2014 r.) 

Kategoria gruntu pod wodą Powierzchnia [ha] Udział w gruntach pod wodą [%] 

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 981 94,8% 

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 54 5,2% 

grunty pod wodami razem 1 035 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Na terenie powiatu kolskiego występują użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 496 ha. 

Z kolei nieużytki stanowią 1,9% ogólnej powierzchni powiatu. 

Tabela 20 Pozostałe formy zagospodarowania powierzchni (2014 r.) 

Forma zagospodarowania powierzchni Powierzchnia [ha] 

użytki ekologiczne 496 

nieużytki 1 950 

tereny różne 146 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Do najważniejszych walorów naturalnych powiatu kolskiego zalicza się jeziora i lasy. 

Na terenie powiatu znajdują się cztery jeziora. Największe z nich to Jezioro Brdowskie (198,2 ha) 

i Jezioro Lubotyń (110,8 ha), które wchodzą w skład kompleksu jezior goplańskich oraz Jezioro 

Przedecz (100,0 ha). Ponadto gmina Babiak w miejscowości Psary przylega do Jeziora 

Modzerowskiego, położonego w województwie kujawsko-pomorskim.  

Tereny leśne, zajmujące ~12,0% ogólnej powierzchni powiatu kolskiego, dominują 

w krajobrazie gmin: Babiak, Kościelec, Dąbie oraz Osiek Mały. Wskazane kompleksy leśne zajmują 

~73,0% wszystkich terenów leśnych powiatu.  

Na terenie powiatu występują cenne obszary dziedzictwa przyrody
16

: 

1. Obszar Natura 2000 Dolina Środkowej Warty – obszar obejmujący środkowy bieg rzeki Warty 

uznawany jest za ostoję ptaków o randze ogólnoświatowej. Dolina na tym odcinku ma zmienną 

szerokość od 500,0 m do ok. 5,0 km. Zmienność biegu Warty ma również odbicie w różnorodnej 

roślinności obszaru, co sprawia, że wyróżniono tu kilkanaście cennych siedlisk, w tym przede 

                                                      
16

 Geoserwis, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/. 

http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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wszystkim górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne 

i starorzecza, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i lasy łęgowe oraz nadrzeczne zarośla wierzbowe, 

murawy kserotermiczne i wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi. Dno doliny zajmują 

ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska, a także grunty orne o znacznej powierzchni. Tereny 

między wałami porastają wikliny nadrzeczne, jak również niewielkie zadrzewienia olchowe. 

Nadwarciański Park Krajobrazowy, stanowiący ornitologiczne centrum ostoi, zajmuje ok. 40% jej 

powierzchni. Występuje tu ponad 230 gatunków ptaków, z czego ponad połowa to gatunki 

lęgowe, a 42 wymienione są w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Największa koncentracja ptactwa 

przypada na czas wędrówek – liczba gęgaw i gęsi zbożowych oraz białoczelnych wynosi 

wówczas na terenie ostoi kilkanaście tysięcy osobników, a kaczek do 20 tysięcy. Spośród 

notowanych tu ssaków na uwagę zasługują coraz częściej pojawiające się bobry i wydry. 

Natomiast świat płazów reprezentują kumak nizinny i traszka grzebieniasta, z ryb występują 

koza, różanka i piskorz, a z owadów kozioróg dobosz. 

2. Obszar Natura 2000 Pradolina Bzury-Neru – obszar obejmuje odcinek Pradoliny Warszawsko-

Berlińskiej pomiędzy Łowiczem a Dąbiem. Pradolina jest obecnie wykorzystywana przez wiele 

cieków, z których najważniejsze to: Bzura (we wschodniej części Pradoliny) i Ner (w zachodniej 

części Pradoliny). Koryta większości cieków, w tym Bzury i Neru, są silnie zmienione 

i uregulowane. Pradolina Bzury-Neru, jest najcenniejszym obszarem bagiennym w środkowej 

części Polski. W dużej części ostoi zachodzi sukcesja regeneracyjna na skutek wycofywania się 

rolnictwa, a tereny te mimo niemal tysiącletniego użytkowania gospodarczego, stanowi ważną 

w skali regionu, kraju i całej sieci obszarów Natura 2000, ostoję różnorodności biologicznej. 

Przedmiotem ochrony na terenie pradoliny są m.in. śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary, 

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, śródlądowe murawy napiaskowe, 

zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne, niżowe i górskie 

świeże łąki użytkowane ekstensywnie, torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie 

z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze 

młak, turzycowisk i mechowisk, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, nocek duży, 

bóbr europejski, wydra europejska, traszka grzebieniasta, kumak, minóg strumieniowy, 

czerwończyk fioletek, lipiennik Loesela. 

3. Obszar chronionego krajobrazu Goplańsko-Kujawski – krajobraz obszaru to mozaika lasów 

mieszanych, łąk, pól uprawnych i jezior; rejon ten to także miejsca lęgowe ptactwa wodnego, 

błotnego i lądowego, w tym tak rzadkich gatunków jak: czaple purpurowe i bataliony, a podczas 

wiosennych i jesiennych wędrówek w regionie tym zatrzymują się na odpoczynek gęsi 

białoczelne i zbożowe oraz stada żurawi. 
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4. Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu
17

 – obejmuje powierzchnię 310 km
2
 i znajduje się na 

terenie trzech nadleśnictw; większość tego obszaru znajduje się w Nadleśnictwie Turek, 

fragmenty w nadleśnictwach: Koło i Konin; powierzchnia lasów państwowych położonych 

w obrębie obszaru Złotogórskiego wynosi 4 540 ha; na terenie obszaru ochroną objęto rzeźbę  

terenu części wysoczyzny  Tureckiej,  subregionu  Pagórków Złotogórskich; są to głównie formy 

szczelinowe  powstałe  w  czasie  zlodowacenia środkowopolskiego.  

5. Rezerwat leśny Kawęczyńskie Brzęki – leśny rezerwat przyrody położony w gminie Babiak, 

o powierzchni: 49,9 ha, został utworzony w 1959 r. w celu ochrony lasu dębowo-grabowego 

z jarząbem brekinią. 

6. Rezerwat przyrody Rogóźno – leśny rezerwat przyrody położony w gminie Przedecz, zajmujący 

powierzchnię 0,4 ha, który został utworzony w 1958 r. w celu ochrony lasu mieszanego z bukiem 

zwyczajnym i klonem polnym. 

7. Użytek ekologiczny Dąbskie Błota
18

 – jest to kompleks łąkowo – depresyjny o powierzchni ~ 

700,0 ha; obejmuje miasto Dąbie oraz wsie: Krzewo, Karszew, Wiesiołów, Kupinin i Domanin. 

Teren ten został włączony do  sieci Natura 2000 jako część obszaru specjalnej ochrony ptaków – 

Pradolina Warszawsko – Berlińska oraz obszar specjalnej ochrony siedlisk – Pradolina Bzury 

i Neru . Dąbskie Błota to jeden z najwartościowszych ornitologicznych terenów w całej dolinie 

Neru, obejmujący głównie łąki typu łęgów rozlewiskowych i łęgów właściwych, tereny 

podmokłe porasta szuwar mannowy i wielkoturzycowy; w miejscach bardziej suchych występują 

zbiorowiska trawiaste, z wiechliną błotną  i trzcinnikiem lancetowatym, charakterystycznym 

elementem dla tego obszaru są porośnięte trzciną, pałką szerokolistną i tatarakiem, oczka wodne, 

będące pozostałością po eksploatacji torfu. 

8. Kompleks przyrodniczy Bielce koło Kościelca. 

Aktywny wypoczynek na terenie powiatu kolskiego możliwy jest również dzięki istniejącym 

trasom rowerowym, w tym: 

– Szlak rowerowy nr 1: Koło - Dobrów - Police Mostowe - Police Ruszkowskie - Police Średnie 

- Białków Kościelny - Leszcze II - Dąbrowice - Trzęśniew Mały - Trzęśniew - Wakowy - 

Ochle - Dzierawy - Koło (czerwony); 

– Szlak rowerowy nr 2: Koło - Zawadka - Rzuchów - Majdany - Ladorudzek - Tarnówka - 

Grzegorzew - Stellutyszki - Powiercie - Zawadka - Koło (niebieski); 

– Szlak rowerowy nr 3: Koło - Borki - Młynek - Budzisław Stary - Drzewce - Smólniki - 

Plebanki - Kolonia Lipiny - Lipiny - Lichenek - Babiak - Zakrzewa - Brzezie - Lubotyń - 

Góraj - Mchowo - Wiercin - Radoszewice - Polonisz - Brdów - Nowiny Brdowskie - Osówie - 

Kiełczew - Kiełczewek - Boguszyniec - Mikołajówek - Koło (zielony); 

                                                      
17

 Złotogórski Obszar Chronionego Krajobrazu, Nadleśnictwo Turek, 

http://www.turek.poznan.lasy.gov.pl/documents/688698/20887764/Obszar+Z%C5%82otog%C3%B3rski.pdf 
18

 Obszar ten mocą uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 8 lutego 2007r.( Nr V /30 / 2007) został uznany 

za użytek ekologiczny. 

http://www.turek.poznan.lasy.gov.pl/documents/688698/20887764/Obszar+Z%C5%82otog%C3%B3rski.pdf
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– Nadwarciański Szlak Rowerowy – Poznań - zapory na jeziorze Jeziorsko. 

Bogate i zróżnicowane dziedzictwo przyrody predestynuje Powiat Kolski do rozwoju aktywnej 

turystyki kwalifikowanej w tym pieszej, rowerowej, konnej, rzecznej czy przyrodniczej. 

Do głównych problemów słabego wykorzystania walorów naturalnych do rozwoju turystyki 

należy zaliczyć brak infrastruktury w postaci ośrodków wypoczynkowych, czy też gospodarstw 

agroturystycznych. Aktualnie najwyższy poziom zagospodarowania turystycznego istnieje wokół 

jeziora Lubotyń. 

Rysunek 3 Obszary chronione na terenie powiatu kolskiego 

 
Źródło: Obszary chronione, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/. 

W ostatnich latach na terenie powiatu toczy się dyskusja dotycząca możliwości eksploatacji złóż 

węgla brunatnego na terenie gminy Babiak i gminy Koło. Dotychczas eksploatacji poddane były złoża 

węgla brunatnego na terenie gminy Osiek Mały oraz soli kamiennej na terenie gminy Kłodawa. 

Ponadto w okolicy miasta Koło istnieje kopalnie odkrywkowe, tzw. żwirownie. Jednakże budowa 

nowych kopalni wzbudza w ostatnim czasie duże kontrowersje z uwagi na protesty mieszkańców, w 

tym głównie rolników. 

 

 

 

 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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1.3. Opis zasobów kulturowych 

W okresie wczesnego średniowiecza teren miasta Koło należał do kasztelanii lądzkiej 

(Wielkopolska)
19

. Lubotyń, Brdów i Przedecz należały do Kujaw, z kolei Dąbie i Kłodawa 

do kasztelanii łęczyckiej. Od XIV wieku Ziemia Kolska znalazła się w powiecie konińskim, 

w województwie kaliskim. Od kongresu wiedeńskiego w 1815 r. ziemie te stanowiły część zaboru 

rosyjskiego w ramach Królestwa Polskiego. Powiat kolski historycznie został utworzony w 1866 r. 

na mocy Najwyższego Ukazu carskiego o nowym podziale administracyjnym Królestwa Polskiego. 

Obejmował 9 miast, 14 gmin wiejskich i 470 wsi, liczył 1 250 km² obszaru i zamieszkiwany był przez 

79 813 osoby (1869 r.). W skład ówczesnego powiatu kolskiego nie weszły Przedecz (powiat 

włocławski) oraz Dzierzbice i Chodów (powiat kutnowski). Powiat kolski ponownie utworzono 

1 stycznia 1999 r.  

Powiat kolski charakteryzuje się tym, że posiada atrakcyjne walory kulturowe, aktualnie 

koncentrujące się głównie w dziedzinie turystyki religijnej oraz muzealnej. Wystawiennictwo 

w powiecie dotyczy przede wszystkim historii kolskiego fajansu oraz upamiętnienia historii II wojny 

światowej.  

Do miejsc historycznych o dużym znaczeniu dla regionu należy zaliczyć Muzeum byłego 

niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Z kolei miejsca historyczne o 

znaczeniu regionalnym to przede wszystkim: Pustelnia w Kościele św. Trójcy w Dobrowie, Kościół 

p.w. św. Rodziny w Przedczu, gdzie w 1931 r. wikariuszem był kardynał Stefan Wyszyński. 

Tabela 21 Ważniejsze zabytki powiatu kolskiego według lokalizacji 

Lokalizacja Charakterystyka zabytku 

Borysławice Zamkowe Ruiny Zamku Biskupiego z XV w. 

Brdów Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie  

Dobrów Sanktuarium Błogosławionego Bogumiła 

Grzegorzew Drewniany Kościół Parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie 

Koło 
Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Klasztor Ojców 

Bernardynów w Kole 

Koło Kościół Opatrzności Bożej w Kole 

Koło Ruiny zamku  warownego z XIV w. 

Koło Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole (kościół farny) 

Koło Rynek miejski z ratuszem  

Kościelec Zespół pałacowy z XIX w. w Kościelcu z parkiem krajobrazowym 

                                                      
19

 Opracowano na podstawie historii dostępnej na stronie internetowej www.starostwokolskie.pl.  

http://www.starostwokolskie.pl/
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Kłodawa Zespół klasztorny Karmelitów Trzewiczkowych z XVII w. 

Kłodawa Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodawie 

Kłodawa Stary Rynek 

Przedecz Neogotycki Kościół św. Rodziny w Przedczu 

Przedecz Przedecki Zamek Starościński 

Źródło: Zasoby własne Powiatu Kolskiego,  www.starostwokolskie.pl  

Do wyróżniających się szlaków turystycznych skupionych wokół dziedzictwa historii i kultury 

należy zaliczyć:  

– Szlak Gotycki powiatu kolskiego - Na szlak ten składają się katedry, kościoły, zamki obronne, 

klasztory, ratusze, ruiny i mury miejskie – powstałe pomiędzy XIV, a XVI wiekiem na terenie 

Wielkopolski; 

– Podziemna Trasa Turystyczna w Kopalni Soli Kłodawa; 

– Szlak bunkrów i schronów w mieście Koło.  

Ze względu na posiadane zasoby dziedzictwa kultury i historii, powiat kolski jest 

predestynowany do rozwoju kwalifikowanej turystyki kulturowej. 

1.4. Kluczowe wnioski 

1. Lokalizacja powiatu jest bardzo korzystna w ujęciu administracyjnym i transportowym 

(por. rozdział 4.2.), co potwierdza odległość stolicy powiatu od ważnych ośrodków 

administracyjnych: Poznań, Kalisz, Gdańsk, Toruń, Łódź, Warszawa, Wrocław. 

2. Na terenie powiatu występują cenne obszary dziedzictwa przyrody, a do najważniejszych 

walorów naturalnych powiatu kolskiego zalicza się jeziora i lasy.  

3. Bogate i zróżnicowane dziedzictwo przyrody predestynuje Powiat Kolski do rozwoju aktywnej 

turystyki kwalifikowanej w tym pieszej, rowerowej, konnej, rzecznej czy przyrodniczej. 

4. Do głównych problemów słabego wykorzystania walorów naturalnych do rozwoju turystyki 

należy zaliczyć brak infrastruktury w postaci ośrodków wypoczynkowych, czy też gospodarstw 

agroturystycznych. 

5. Na terenie powiatu występują znaczne pokłady surowców naturalnych, tj. węgla brunatnego, 

wyczerpują się natomiast zasoby soli. Dotychczas eksploatacji poddane były złoża węgla 

brunatnego na terenie gminy Osiek Mały oraz soli kamiennej na terenie gminy Kłodawa.  

W ostatnich latach szeroko dyskutowana jest budowa nowej kopalni na terenie gminy Babiak. 

Planowana inwestycja, znajdująca się obecnie w fazie koncepcyjnej, wzbudza w ostatnim czasie 

duże kontrowersje z uwagi na protesty mieszkańców, w tym głównie rolników. 

6. Ze względu na posiadane zasoby dziedzictwa kultury i historii, powiat kolski jest 

predestynowany do rozwoju kwalifikowanej turystyki kulturowej. 

http://www.starostwokolskie.pl/
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2. Sfera społeczna 

2.1. Struktura demograficzna i społeczna 

Powiat kolski na koniec 2014 r. zamieszkiwało 88 848 osób, z czego 45 192 stanowiły kobiety (50,9%). 

Liczba ludności powiatu stanowi ~2,5% populacji województwa wielkopolskiego. W latach 2011-2014 

zauważalny jest systematyczny spadek liczby ludności – od 2011 r. populacja powiatu zmniejszyła się 

o 675 osób, tj. 0,8%. Powiat kolski charakteryzuje się niską gęstością zaludnienia (88 os./km
2
) na tle 

innych powiatów województwa wielkopolskiego; w rankingu pod względem liczby osób na km
2
 zajmuje 

20 miejsce. Gęstość zaludnienia powiatu kolskiego jest mniejsza niż średnia dla województwa 

wielkopolskiego (116 os./km
2
) i kraju (123 os./km

2
). 

Tabela 22 Liczba ludności w powiecie kolskim w latach 2011–2014 

Płeć 2011 2012 2013 2014 

kobiety 45 670 45 508 45 342 45 192 

mężczyźni 43 853 43 835 43 735 43 656 

Suma 89 523 89 343 89 077 88 848 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Wykres 1 Liczba ludności w powiecie kolskim w latach 2011–2014 – ujęcie graficzne 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Najliczniejszą populacją legitymuje się gmina miejska Koło, najmniej liczną zaś gmina wiejska 

Chodów.  
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Tabela 23 Liczba ludności w gminach powiatu kolskiego 

Koło (gmina miejska) 22 834 

Babiak 8 062 

Chodów 3 241 

Dąbie 6 498 

Grzegorzew 5 743 

Kłodawa 13 172 

Koło (gmina wiejska) 7 630 

Kościelec 6 723 

Olszówka 4 647 

Osiek Mały 6 006 

Przedecz  4 292 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/.  

Wykres 2 Liczba ludności w gminach powiatu kolskiego – ujęcie graficzne 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/.  

Saldo migracji wewnętrznych jest ujemne  i wyniosło w 2014 r. -218. Od 2011 r. wzrasta grupa 

osób przeprowadzających się do innych regionów kraju. Podobnie kształtuje się trend migracji 

zewnętrznych. Saldo migracji zagranicznych w 2014 roku wyniosło -27.  
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Tabela 24 Saldo migracji w powiecie kolskim w latach 2011- 2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

saldo migracji  wewnętrznych -130 -230 -245 -218 

saldo migracji zagranicznych -12 -29 -34 -21 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Przyrost naturalny w powiecie kolskim w ostatnich czterech latach jest ujemny. Ujemny przyrost 

naturalny jest zjawiskiem zauważalnym również na poziomie województwa wielkopolskiego oraz kraju. 

Z roku na rok spada liczba urodzeń żywych w powiecie kolskim. W 2014 r. urodziło się 875 dzieci, 

co oznacza spadek w porównaniu do roku 2011 o 41 osób. W analizie wskaźnika urodzeń żywych 

na 1000 osób również zauważalny jest wyraźny spadek. Wskaźnik ten dla powiatu (9,8) jest wyższy niż 

dla kraju (9,6), ale niższy niż dla województwa wielkopolskiego (10,7). 

Tabela 25 Przyrost naturalny w powiecie kolskim w latach 2011–2014 

Wyszczególnienie 20

11 

2012 2

013 

2

014 
przyrost naturalny -

23 
43 -

100 

-

105 
 urodzenia żywe  9

16 

9

76 

8

54 

8

75 
urodzenia żywe na 1000 osób 10,

2 
10,9 9

,6 

9

,8 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

 Udział osób w wieku produkcyjnym w populacji powiatu kolskiego stanowi 62,5% (58 629 

osób). Zauważalny jest wzrost grupy osób w wieku poprodukcyjnym (od 2011 r. grupa ta powiększyła się 

o 1 240 osób), co świadczy o starzeniu się społeczeństwa. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 

w analizowanym okresie (2011-2014) zmalała o 547 osób. 

Tabela 26 Ludność wg ekonomicznych grup wieku w powiecie kolskim w latach 2011–2014 

Ekonomiczna grupa wieku 2011 2012 2013 2014 

wiek przedprodukcyjny 14237 14094 13829 13690 

wiek produkcyjny  59997 59538 59121 58629 

wiek poprodukcyjny 15289 15711 16127 16529 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Tabela 27 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem w powiecie kolskim 

w latach 2011–2014 [%] 

Ekonomiczna grupa wieku 2011 2012 2013 2014 

wiek przedprodukcyjny 19,7 19,5 19,1 18,9 

wiek produkcyjny  63,2 63,0 62,8 62,5 

wiek poprodukcyjny 17,1 17,6 18,1 18,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

 Wskaźnik obciążenia demograficznego, czyli stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym 

na 100 osób w wieku produkcyjnym, zwiększał się na przestrzeni lat 2011 – 2014 i w ostatnim badanym 

http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
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roku wyniósł 29,7. Wartość tego wskaźnika jest mniej korzystna dla powiatu kolskiego niż dla 

województwa wielkopolskiego (28,0) czy kraju (29,0). 

Tabela 28 Wskaźnik obciążenia demograficznego w powiecie kolskim w latach 2011–2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

wskaźnik obciążenia demograficznego 27,0 27,9 28,8 29,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

 W celu analizy zmian zachodzących w poszczególnych grupach wiekowych, zastosowano 

metodę różnicową, pozwalającą na określenie trendów w ruchach wielkości populacji w dokładnych 

przedziałach wiekowych. Analiza wskazuje na silny wzrostowy trend w grupach wiekowych 30–44 lata 

oraz powyżej 55 lat, jak również niewielki wzrost w grupie wiekowej 5–9 lat. Z kolei największy spadek 

nastąpił w grupie wiekowej 0-4 lata, 10-29 lat, a także w grupie  wiekowej 45-54 lata. 

Wykres 3 Zmiany liczebności populacji wg grup wieku w powiecie kolskim w latach 2011-2014 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 
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Według prognoz liczba ludności powiatu kolskiego w 2035 r. będzie mniejsza o 8 679 osób 

w stosunku do 2015 r. 

Tabela 29 Prognoza liczby ludności powiatu kolskiego do 2035 roku 

Wyszczególnienie 2015 2020 2025 2030 2035 

powiat kolski 86 959 85 642 83 772 81 221 78 190 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

2.2. Struktura organizacji pozarządowych 

Według wykazu organizacji pozarządowych, opracowanego przez Starostwo Powiatowe w Kole 

(2015 r.) na terenie powiatu kolskiego funkcjonuje 99 organizacji. Działalność organizacji 

pozarządowych koncentruje się głównie na wspieraniu i upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, 

propagowaniu ekologicznego stylu życia oraz wspomaganiu rozwoju wspólnot i społeczności 

lokalnych, a także na działalności charytatywnej, pomocy społecznej, promocji zdrowia, jak również 

rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej. Działalność ochotniczych straży pożarnych 

skupia się na zapobieganiu pożarom oraz współdziałaniu w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, 

organami samorządowymi i innymi podmiotami; udziale w akcjach ratowniczo-gaśniczych; 

przeciwdziałaniu zagrożeniom ekologicznym i klęskom żywiołowym; informowaniu ludności 

o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; 

propagowaniu wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz 

prowadzeniu działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej. 

Tabela 30 Podmioty zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego 

Nazwa Miejscowość 

Kolskie Stowarzyszenie „Klub Abstynentów – Przyszłość” Koło 

Kłodawskie Towarzystwo Gospodarcze Kłodawa 

Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym w Kole 
Koło 

Społeczne Towarzystwo Hospicjum św. Krzyża w Kole Koło 

Klub Piłkarski „Zryw” Dąbie Dąbie 

Koło Absolwentów Zespołu Szkół Ogrodniczych Koło 

Kościeleckie Towarzystwo Doradców w Kościelcu Kościelec 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kole Koło 

Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” Koło 

Towarzystwo Śpiewaczo-Muzyczne „LUTNIA” im. St. Moniuszki Koło 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łuczywno, Racięcice i Okolic Łuczywo 

Kłodawskie Towarzystwo Kulturalne Kłodawa 

Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki” Koło 

Kolskie Stowarzyszenie Głuchoniemych Koło 

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Dąbie n/Nerem Dąbie 

http://stat.gov.pl/
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego  „Z Edukacją w 

przyszłość” w Korzeczniku 
Korzecznik 

Stowarzyszenie „Rozwój lokalny i  edukacja w Rysinach Kolonii” Rysiny Kolonia 

Górnicza Orkiestra Dęta „Solanie” Kłodawa 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicach Częściowych 
Dąbrowice 

Częściowe 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Gąsiorowie Gąsiorów 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie Dobrów 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicach Starych Dąbrowice Stare 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kościelcu Kościelec 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Gozdowie Gozdów 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Wakach Waki 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Turach Tury 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Trzęśniewie Trzęśniew 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Policach Średnich Police Średnie 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Daniszewie Daniszew 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie II Ruszków II 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łęce Łęka 

Stowarzyszenie Sprawni Inaczej w Kłodawie Kłodawa 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej w Brdowie Babiak 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru w Kościelcu Kościelec 

Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą w Kole Koło 

Stowarzyszenie „Solna Dolina” w Kłodawie Kłodawa 

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej Grzegorzew 

Stowarzyszenie „Kłodawska Jedynka” w Kłodawie Kłodawa 

Kolski Klub Fotograficzny „Fakt” im. prof. dr Tadeusza Cypriana             Koło 

Towarzystwo dla Kultury Lokalnej w Kole Koło 

Stowarzyszenie Wiejska Strzecha w Ladorudzu Ladorudz 

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Wsi Zalesie w Zalesiu Zalesie 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie Kłodawa 

Kolskie Towarzystwo Miłośników Dobrej Muzyki w Kole Koło 

Stowarzyszenie Oświatowe Osiek w Osieku Wielkim Osiek Wielki 

Stowarzyszenie Kobiet „Chata za Wsią” w Karszewie Karszew 

Stowarzyszenie „Rodzice na Rzecz Miejsko-Strażackiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w 

Dąbiu 
Dąbie 

Kłodawskie Stowarzyszenie Szkolne „Rawita” w Kłodawie Kłodawa 

Fundacja Akademia Możliwości w Kole Koło 

Stowarzyszenie „Aktywni Razem” Głębokie Głębokie 

Stowarzyszenie Spokojne Osiedle w Kole Koło 

Fundacja „Dom nad Jeziorem” w Brdowie Babiak 
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Stowarzyszenie „Dziedzictwo Karmelu” w Kłodawie Kłodawa 

Stowarzyszenie Babiak 21 w Babiaku Babiak 

Stowarzyszenie Oświatowe Górki w Górkach Górki 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zbójno w Zbójnie Zbójno 

Stowarzyszenie „Działajmy z Myślą o Przyszłości w Lubońku” Luboniek 

Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy – Brdów Babiak 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej Chodów 

Stowarzyszenie Wspomagające Rozwój Lokalny i Edukację w Szkole Podstawowej w 

Dębinie 
Dębina 

Stowarzyszenie Wspomagające Rozwój Szkoły Podstawowej  im. gen. Tadeusza Kutrzeby 

w Bierzwiennej Długiej „Nasza Szkoła” 

Bierzwienna 

Długa 

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Kolski w Kole Koło 

Stowarzyszenie Tradycja- Kultura- Region – Zatrzymać czas w Witowie Witowo 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Edukacja z pasją” w Ponętowie Górnym Drugim 
Ponętów Górny 

Drugi 

Stowarzyszenie Edukacyjne Borysławice w Borysławiach Kościelnych 
Borysławice 

Kościelne 

Stowarzyszenie „W Koło Sztuki” na Rzecz Zespołu Szkół Plastycznych             Koło 

Stowarzyszenie „Malinowa Mamba” w Kole Koło 

Stowarzyszenie Przyjaciół „Zakrzewiacy” w Zakrzewie Zakrzewo 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ponętów Dolny w Ponętowie Dolnym Ponętów Dolny 

Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych „Promyczek w Zabłociu” Zabłocie 

Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań”  w Kole Koło 

Klub Sportowy LZS „Sparta Barłogi” Grzegorzew 

Kolskie Towarzystwo Promocji Piłki Siatkowej w Kole Koło 

Wiejski Klub Sportowy „Start Dzierawy” Dzierawy 

Gminny Klub Sportowy „Osiek Mały” Osiek Mały 

Gminny Klub Sportowy „Olszówka” Olszówka 

Ludowy Zespół Sportowy „Karszew” Karszew 

Kolski Klub Sportów Walki Koło 

Kolskie Towarzystwo Cyklistów Koło 

Klub Sportowy „Baszta Przedecz” Przedecz 

Gminny Klub Sportowy „Osiek Wielki” Osiek Wielki 

Gminny klub Sportowy „Nałęcz” w Babiaku Babiak 

Kolski Klub Kyokushin-Kan Karate-Do Koło 

Klub Sportowy „Siatkarz”  Koło 

Klub Sportowy „Entuzjaści Sportów Motocyklowych” Grzegorzew 

Klub Sportowy „Złoty Niedźwiedź” w Chodowie Chodów 

Klub Sportowy „Leśnik” w Kole Koło 

Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży w Straszkowie Straszków 
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Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele” w Kole Koło 

Polskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych w Kole Koło 

Wielkopolski Klub Płetwonurków „NEPTUN” w Gozdowie Gozdów 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Kłodawa „RAZEM” Kłodawa 

Stowarzyszenie „KOLSKA TRÓJKA” w Kole Koło 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział 0470 w Kłodawie Kłodawa 

Stowarzyszenie Kultury Regionalnej Zespół Ludowy „Osieczanki” w Osieku Małym Osiek Mały 

Fundacja „ONI” w Kole Koło 

Klub Seniora „TRZECIA ZMIANA” w Kole Koło 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Kole, www.starostwokolskie.pl.  

2.3. Problemy społeczne 

Według danych GUS w 2014 r. w ramach podstawowej opieki medycznej udzielono łącznie 399 019 

porad lekarskich. W porównaniu do 2010 r. łączna liczba porad lekarskich wzrosła o ponad 15,6 tys. 

W ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej zrealizowano 529 013 usług, co w porównaniu do roku 

2011 oznacza wzrost o ponad 11 tys.
20

. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 31 Liczba udzielonych porad w powiecie kolskim w latach 2010–2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

POZ – porady ogółem 383 320 425 082 381 766 385 942 399 019 

AOZ – porady lekarskie ogółem brak danych brak danych 508 322 521 364 529 013 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Zakres priorytetowych potrzeb zdrowotnych określono na podstawie analizy dostępnych 

danych zdrowotnych, w tym danych dotyczących standaryzowanego współczynnika umieralności 

(dalej: SMR) udostępnionego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład 

Higieny (dalej: NIZP-PZH)
21

. 

Dane NIZP-PZH wskazują na wysoce niekorzystną sytuację epidemiologiczną w powiecie 

kolskim. Dla większości zbiorczych kategorii chorobowych klasyfikowanych według metodologii 

ICD 10 powiat kolski plasuje się w drugiej połowie wśród powiatów w Polsce. Szczególnie 

niekorzystna sytuacja występuje w przypadku zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (w tym 

zamierzone samouszkodzenie oraz wypadki komunikacyjne), zaburzeń wydzielania wewnętrznego, 

stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (głównie cukrzyca) oraz chorób układu kostno-

mięśniowego i tkanki łącznej. Analizę przeprowadzono na potrzeby planowania celowanych 

                                                      
20

 GUS nie publikuje danych dotyczących ambulatoryjnej opieki zdrowotnej sprzed roku 2011. 
21

Atlas umieralności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 

http://www.atlas.pzh.gov.pl/ALL0911/lista_map_ALL0911.html. 

http://www.starostwokolskie.pl/
http://stat.gov.pl/
http://www.atlas.pzh.gov.pl/ALL0911/lista_map_ALL0911.html
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programów profilaktycznych, dla realizacji których niezbędna będzie współpraca z innymi 

podmiotami. 
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Tabela 32 Główne problemy zdrowotne mieszkańców w powiecie kolskim 

Kod ICD 10 Jednostkach chorobowa 
Standaryzowany wskaźnik 

umieralności 

Miejsce wśród powiatów w 

Polsce 

G00-G99 Choroby układu nerwowego  0,969 200 

J00 - J99 Choroby układu oddechowego 0,987 200 

- Choroby powiązane z paleniem tytoniu 1,077 228 

I00 - I99 Choroby układu krążenia  1,097 234 

X2, K70, K73 Choroby alkoholozależne  1,172 281 

N00 - N99 Choroby układu moczowo-płciowego  1,234 293 

V01 - V99 Wypadki komunikacyjne  1,594 328 

E00 - E99 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej  1,563 328 

M00-M99 Choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej  1,718 329 

E10 - E14 Cukrzyca  1,628 331 

X60 - X84 Zamierzone samouszkodzenie  1,815 364 

V01 - Y98 Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu  1,525 366 

Źródło: Atlas umieralności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny http://www.atlas.pzh.gov.pl/ALL0911/lista_map_ALL0911.html. 

http://www.atlas.pzh.gov.pl/ALL0911/lista_map_ALL0911.html
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Według danych GUS, łączna liczba gospodarstw domowych, które korzystały ze środowiskowej 

pomocy społecznej w 2010 r. wynosiła 2 953 a w 2013 r.: 2 795. Odnotowano więc spadek liczby 

gospodarstw korzystających z pomocy społecznej o 5,3%. Zmniejszył się także udział dzieci w wieku 

do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku 

z poziomu 46,6% w 2010 r. do 37,6% w 2014 r. Niemniej jednak wskaźnik ten jest znacznie wyższy 

niż średnia dla województwa (30,9%) oraz Polski (30,2%). 

Tabela 33 Liczba mieszkańców powiatu kolskiego, którzy otrzymali świadczenia w ramach 

pomocy społecznej w latach 2010- 2013 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 

rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci 4 420 4 031 3 700 

dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny - ogółem 8 634 7 844 7 141 

dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek 

rodzinny 
7 743 7 055 6 466 

udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek 

rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku 
43,9 40,3 37,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. http://stat.gov.pl/. 

Zasięg korzystania z pomocy społecznej, czyli udział osób w gospodarstwach domowych 

korzystających z pomocy społecznej w ludności ogółem, wynosi dla powiatu kolskiego 9,5 i jest 

wyższy niż dla województwa wielkopolskiego (7,7). Wskaźnik przyjmuje wartości powyżej średniej 

dla gmin Babiak, Kościelec, Dąbie, Kłodawa, Olszówka, Przedecz. 

 

 

 

Najczęstsze powody korzystania z pomocy społecznej w roku 2014 to bezrobocie (4 378 os.), ubóstwo 

(3 442 osoby), niepełnosprawność (1 912 osoby), długotrwała lub ciężka choroba (1 785 osób), 
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bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych (1 424 osoby), potrzeba ochrony macierzyństwa 

(1 793 osoby). 

Tabela 34 Przyczyny korzystania ze świadczeń opieki społecznej w powiecie kolskim 

Przyczyny korzystania ze świadczeń opieki społecznej 2014 [os.] 

Ubóstwo 3 442 

Sieroctwo 8 

Bezdomność 68 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 1 793 

Bezrobocie 4 378 

Niepełnosprawność 1 912 

Długotrwała lub ciężka choroba 1 785 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego 
1 424 

Alkoholizm 590 

Narkomania 3 

Przemoc w rodzinie 116 

Zdarzenia losowe 61 

Suma 15 580 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu kolskiego 

na lata 2014-2020, Starostwo Powiatowe w Kole, Koło 2014. 

Analiza problemów społecznych przeprowadzona w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Powiatu Kolskiego na lata 2014-2020 wskazuje, że dominujące problemy społeczne na terenie 

powiatu to: bezrobocie, niskie dochody osiągane przez część populacji, niepełnosprawność, 

alkoholizm i inne uzależnienia; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i przemoc 

w rodzinie. Coraz większy wpływ na sytuację społeczną wywierają takie zjawiska jak spadek liczby 

urodzeń, brak mieszkań socjalnych oraz narastająca agresja i chuligaństwo młodzieży. Inne poważne 

zagadnienia to rosnące wykluczenie społeczne osób pozostających na marginesie życia społecznego; 

potrzeba zwiększenia pomocy dla rodzin żyjących poniżej minimum socjalnego, dysfunkcyjnych, 

wielodzietnych, niepełnych, mieszkających na wsi; rodzin, w których wychowywane są dzieci 

niepełnosprawne oraz w których występuje problem uzależnień i rodzin niezaradnych wychowawczo. 

Powyższe czynniki determinują występowanie trudności w funkcjonowaniu rodziny
22

. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na problemy osób niepełnosprawnych, które napotykają 

na różnorodne trudności ograniczające możliwość zwyczajnego funkcjonowania, w tym bariery 

architektoniczne, komunikacyjne i społeczne, niewystarczającą pomoc finansową i rzeczową, 

niedostatecznie rozwinięte usługi opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne, ograniczony dostęp 

do zatrudnienia. 

                                                      
22 Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu kolskiego na lata 2014-2020, Starostwo Powiatowe 

w Kole, Koło 2014. 
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 Ważną grupą defaworyzowaną są także dzieci i młodzież, a trudności na jakie napotykają 

to brak ofert spędzania czasu wolnego, co związane jest z ograniczonym dostępem do instytucji 

kulturalno-oświatowych; ubogim zapleczem dydaktycznym w szkołach; małą liczbą ośrodków 

rekreacyjno-sportowych; złą sytuacją finansową i trudnościami w znalezieniu pracy przez 

absolwentów szkół; utrudnionym dostępem do szkół wyższych oraz słabym połączeniem 

komunikacyjnym szkoła – dom; zagrożeniem nałogami i osłabieniem więzi rodzic – dziecko. Dzieci 

i młodzież niepełnosprawna natrafiają na liczne bariery architektoniczne, m.in. utrudniony dojazd 

do szkół. W w/w dokumencie wskazano, że problemy związane z dziećmi i młodzieżą, które należy 

uznać za dominujące to: brak placówek i innych miejsc kulturalno-oświatowych, gdzie młodzież 

mogłaby spędzać wolny czas i rozwijać swoje zainteresowania; zbyt mała liczba zajęć 

pozalekcyjnych; zła sytuacja materialna rodzin spowodowana niemożnością wykonywania pracy 

zawodowej przez rodziców; trudności na rynku pracy, które dotykają absolwentów szkół; 

niedostateczny system pomocy stypendialnej dla uczniów z niezamożnych rodzin; niewystarczająca 

opieka nad dzieckiem z brakami rozwojowymi, a także agresja i przemoc wśród coraz młodszych 

dzieci, chuligaństwo, wandalizm i kradzieże. 

2.4. Kluczowe wnioski 

1. W latach 2011-2014 zauważalny jest systematyczny spadek liczby ludności – od 2011 r. 

populacja powiatu zmniejszyła się o 675 osób, tj. 0,8%. Powiat kolski charakteryzuje się niską 

gęstością zaludnienia (88 os./km2) na tle innych powiatów województwa wielkopolskiego. 

Najliczniejszą populacją legitymuje się gmina miejska Koło, najmniej liczną zaś gmina wiejska 

Chodów.  

2. Saldo migracji wewnętrznych jest ujemne  i wyniosło w 2014 r. -218. Podobnie kształtuje się 

trend migracji zewnętrznych. Saldo migracji zagranicznych w 2014 r. wyniosło -27. Według 

prognoz liczba ludności powiatu kolskiego w 2035 roku będzie mniejsza o 8 679 osób 

w stosunku do 2015 r. 

3. Zauważalny jest wzrost grupy osób w wieku poprodukcyjnym (od 2011 r. grupa ta powiększyła 

się o 1 240 osób), co świadczy o starzeniu się społeczeństwa. Liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym w analizowanym okresie (2011-2014) zmalała o 547 osób. 

4. Działalność organizacji pozarządowych koncentruje się głównie na wspieraniu i upowszechnianiu 

kultury fizycznej i sportu, propagowaniu ekologicznego stylu życia oraz wspomaganiu rozwoju 

wspólnot i społeczności lokalnych, a także na działalności charytatywnej, pomocy społecznej, 

promocji zdrowia, jak również rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej.  

5. Dane NIZP-PZH wskazują na wysoce niekorzystną sytuację epidemiologiczną w powiecie 

kolskim. Dla większości zbiorczych kategorii chorobowych klasyfikowanych według 

metodologii ICD 10 powiat kolski plasuje się w drugiej połowie wśród powiatów w Polsce. 

Szczególnie niekorzystna sytuacja występuje w przypadku zewnętrznych przyczyn zachorowania 
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i zgonu (w tym zamierzone samouszkodzenie oraz wypadki komunikacyjne), zaburzeń 

wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (głównie cukrzyca) oraz 

chorób układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej. Analizę przeprowadzono na potrzeby 

planowania celowanych programów profilaktycznych, dla realizacji których niezbędna będzie 

współpraca z innymi podmiotami. 

6. Odnotowano spadek liczby gospodarstw korzystających z pomocy społecznej o 5,3%. Zmniejszył 

się także udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej 

liczbie dzieci w tym wieku z poziomu 46,6% w 2010 r. do 37,6% w 2014 r. Niemniej jednak 

wskaźnik ten jest znacznie wyższy niż średnia dla województwa (30,9%) oraz Polski (30,2%). 

7. Zasięg korzystania z pomocy społecznej, czyli udział osób w gospodarstwach domowych 

korzystających z pomocy społecznej w ludności ogółem, wynosi dla powiatu kolskiego 9,5 i jest 

wyższy niż dla województwa wielkopolskiego (7,7). Wskaźnik przyjmuje wartości powyżej 

średniej dla gmin Babiak, Kościelec, Dąbie, Kłodawa, Olszówka, Przedecz. 

8. Najczęstsze powody korzystania z pomocy społecznej w roku 2014 to bezrobocie (4 378 os.), 

ubóstwo (3 442 os.), niepełnosprawność (1 912 os.), długotrwała lub ciężka choroba (1 785 os.), 

bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych (1 424 os.), potrzeba ochrony 

macierzyństwa (1 793 os.). 

9. Dominujące problemy społeczne na terenie powiatu to: bezrobocie, niskie dochody osiągane 

przez część populacji; niepełnosprawność; alkoholizm i inne uzależnienia; bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i przemoc w rodzinie. Coraz większy wpływ 

na sytuację społeczną wywierają takie zjawiska jak spadek liczby urodzeń; brak mieszkań 

socjalnych oraz narastająca agresja i chuligaństwo młodzieży. 
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3. Sfera gospodarcza 

3.1. Struktura podstawowych branż gospodarki 

W powiecie kolskim na koniec 2014 r. aktywnych było 6 557 podmiotów gospodarczych w sektorze 

prywatnym i 282 w sektorze publicznym. Liczba przedsiębiorstw w powiecie nieznacznie wzrosła 

w porównaniu do 2010 r. tj. o 17 przedsiębiorstw. Prawie 40% podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych jest w gminie miejskiej Koło. Ponad 83% podmiotów stanowią osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą. W strukturze podstawowych branż gospodarki dominuje 

pozostała działalność gospodarcza. 

Tabela 35 Podmioty gospodarcze według grup rodzajów działalności PKD 2007 (2013 r.) 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 308 301 313 141 

przemysł i budownictwo 1 385 1 426 1 438 1 471 

pozostała działalność 4 909 5 022 5 083 5 227 

Suma 6 602 6 749 6 834 6 839 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Główną gałęzią gospodarki w powiecie jest rolnictwo (por. rozdział 3.2.), natomiast główną gałęzią 

przemysłu jest przemysł wydobywczy związany z eksploatacją soli kamiennej w rejonie Kłodawy 

(Kopalnia Soli Kłodawa) i węgla brunatnego na terenie gminy Osiek Mały (Kopalnia Węgla 

Brunatnego Konin). 

W strukturze podmiotów gospodarczych dominują przedsiębiorstwa należące do tzw. 

pozostałej działalności gospodarczej, które stanowią 76,4% podmiotów ogółem. Najwięcej 

podmiotów, jako podstawową działalność, wykazuje handel hurtowy i detaliczny; naprawę pojazdów 

samochodowych (sekcja G PKD 2007); budownictwo (sekcja F PKD 2007) oraz przetwórstwo 

przemysłowe – dominujący typ podmiotów to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Tabela 36 Podmioty gospodarcze wg sekcji i działów PKD 2007 w powiecie kolskim – ogółem 

(2014 r.) 

Sekcje i działy według PKD 2007 Wartość 

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 141 

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 4 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 540 

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

powietrze do układów klimatyzacyjnych 14 

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 33 

Sekcja F – Budownictwo 880 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 2318 

http://stat.gov.pl/
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Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 472 

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 149 

Sekcja J – Informacja i komunikacja 85 

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 197 

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 203 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 380 

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 153 

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 122 

Sekcja P – Edukacja 294 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 330 

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 96 

Sekcja S – Pozostała działalność usługowa 

Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące 

wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne 428 

Suma 6 839 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Tabela 37 Podmioty gospodarcze wg sekcji i działów PKD 2007 w powiecie kolskim – osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (2014 r.) 

Sekcje i działy według PKD 2007 Wartość 

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 116 

Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 2 

Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 445 

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

powietrze do układów klimatyzacyjnych 6 

Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 23 

Sekcja F – Budownictwo 833 

Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 2076 

Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 438 

Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 130 

Sekcja J – Informacja i komunikacja 72 

Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 190 

Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 30 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 343 

Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 136 

Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 0 

Sekcja P – Edukacja 117 

Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 276 

Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 27 

http://stat.gov.pl/
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Sekcja S – Pozostała działalność usługowa 

Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące 

wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne 226 

Suma 5 486 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Większość podmiotów gospodarczych należy do kategorii mikroprzedsiębiorstw, 

zatrudniających do 9 osób (6 572 podmioty). Powyżej 10 pracowników zatrudnia 267 firm, w tym 

siedem zatrudnia powyżej 250 pracowników.  

Tabela 38 Podmioty gospodarcze wg liczby pracowników (2014 r.) 

Liczba zatrudnianych pracowników Liczba jednostek gospodarczych 

0–9 6 572 

10–49 218 

 50-249 42 

 250 i więcej 7 

 Suma 6 839 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Do największych podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie powiatu kolskiego należy 

zaliczyć: Sanitec Koło, Zakłady Mięsne „Sokołów”, Wood Mizer oraz Okręgową Spółdzielnię 

Mleczarską w Kole, Kopalnię Soli Kłodawa, Glaspo w Grzegorzewie i Bovinas w Chodowie. 

W powiecie funkcjonuje Kolska Izba Gospodarcza zrzeszająca większość przedsiębiorców z terenu 

powiatu kolskiego. Reprezentuje miejscowe firmy; dba o ich interesy; czynnie promuje swoje wyroby 

poprzez uczestnictwo w targach i wystawach. 

3.2. Rolnictwo 

Na terenie powiatu kolskiego funkcjonuje 9 181 prywatnych gospodarstw rolnych, z których ponad 

93,0% prowadzi działalność rolniczą. Z tego ~32,0% gospodarstw to gospodarstwa mało obszarowe 

zajmujące powierzchnię do 5,0 ha, są to więc głównie gospodarstwa, z których dochód przeznaczany 

jest na bieżące utrzymanie.  

Tabela 39 Liczba gospodarstw prowadzących działalność rolniczą w powiecie kolskim (2010 r.) 

Grupy obszarowe [ha] Liczba gospodarstw Procent gospodarstw 

< 1 ha 1 810 19,7% 

1-5 ha 2 919 31,8% 

5- 10 ha 2 197 23,9% 

10 – 15 ha 1 075 11,7% 

> 15 1 180 12,9% 

Suma 9 181 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
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Wykres 4 Struktura gospodarstw rolnych – ujęcie graficzne 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Powierzchnia zasiewów w powiecie kolskim wynosi 7 728 ha. W strukturze produkcji rolnej 

dominują gospodarstwa uprawiające zboża (7 082 ha) oraz ziemniaki (3 085 ha), rzepak i rzepik 

(1 241 ha) i uprawy przemysłowe (1 364 ha).  

3.3. Rynek pracy 

Popyt na pracę w latach 2011-2013 spadł o ~8,5%. Liczba osób pracujących w powiecie kolskim 

zmniejszyła się o 1 291 os. Liczba pracujących mężczyzn jest znacznie wyższa niż pracujących kobiet, 

tj. odpowiednio: 52,7% oraz 47,3% ogółu pracujących. 

Tabela 40 Pracujący wg płci w powiecie kolskim w latach 2010–2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 

kobiety 6 994 6 397 6 549 

mężczyźni 8 275 7 263 7 429 

Suma 15 269 13 660 13 978 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Ogółem na 1 000 ludności w powiecie kolskim było 157 osób pracujących. Jest to wynik dużo 

niższy niż średnia w województwie wielkopolskim (249 osób) i w kraju (226 osób). Wysokość 

wskaźnika na terenie powiatu zawyża gmina miejska Koło oraz gmina Kłodawa. W pozostałych 

gminach pracę najemną wykonuję mniej niż 100 os. na każde 1 000 os. populacji, co jest zjawiskiem 

typowym dla gmin wiejskich. 

< 1 ha 

20% 

1-5 ha 

32% 

5- 10 ha 

24% 

10 – 15 ha 

11% 

> 15 

13% 

http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
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Tabela 41 Pracujący na 1 000 os. 

Jednostka Liczba pracujących na 1 000 os. 

Koło (gmina miejska) 377 

Powiat kolski 157 

Kłodawa 139 

Osiek Mały 97 

Kościelec 94 

Grzegorzew 75 

Dąbie 69 

Przedecz 60 

Chodów 58 

Babiak 54 

Koło (gmina wiejska) 49 

Olszówka 25 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Popyt na pracę dla osób zamieszkałych w powiecie kolskim tworzą głównie przedsiębiorcy prywatni. 

Najwięksi pracodawcy w powiecie to Sanitec Koło Sp. z o.o. (producent wyrobów wyposażenia 

łazienek), Saint-Gobain Abrasives Sp. z o.o. (producent materiałów i narzędzi ściernych), Sokołów 

S.A Oddział w Kole (branża mięsna), Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. (producent przewoźnych 

i stacjonarnych traków tartacznych oraz brzeszczotów do pił taśmowych), M&K Foam Sp. z o.o. 

(producent materacy), Wipasz S.A. (producent pasz dla drobiu, trzody i bydła, przetwórstwo drobiu). 

Znaczące na rynku krajowym i zagranicznym są również firmy lokalne, m.in.: Okręgowa Spółdzielnia 

Mleczarska w Kole (producent mleka w proszku, masła i galanterii nabiałowej), Andre Abrasive 

Articles Sp. z o.o. Sp. k (producent narzędzi ściernych), Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

Agronas Sp. z o.o. (produkcja materiałów siewnych), Glaspo Sp. z o.o. (produkcja szkła zespolonego). 

Tabela 42 Oferty pracy według wykształcenia w powiecie kolskim 

Oferty pracy według wykształcenia 2010 2012 2014 

gimnazjalne i poniżej 71 118 145 

policealne, średnie zawodowe 116 155 146 

zasadnicze zawodowe 186 190 264 

średnie ogólnokształcące 62 57 33 

wyższe 103 117 93 

Suma 538 637 681 

Źródło: Badanie kwestionariuszowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole, Starostwo Powiatowe w Kole. 

Spadkowi liczby osób pracujących towarzyszy wzrost liczby ofert pracy, co wskazywać może 

na brak koherencji między zapotrzebowaniem na konkretne specjalności a zasobami podaży pracy. 

http://stat.gov.pl/
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Największa liczba ofert pracy skierowana jest do pracowników z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym, najmniejsza zaś dla osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. 

W powiecie kolskim na koniec 2014 r. zarejestrowanych było 4 945 osób bezrobotnych, 

z czego 2 824 stanowiły kobiety. Stopa bezrobocia w 2014 r. wyniosła 14,5% i jest wyższa niż 

w województwie wielkopolskim (8,8%), co świadczy niekorzystnie o sytuacji na rynku pracy 

w powiecie. 

Tabela 43 Bezrobotni wg płci w powiecie kolskim w latach 2011–2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

mężczyźni 2 216 2 386 2 379 2 121 

kobiety 2 984 2 959 3 174 2 824 

Suma 5 200 5 345 5 553 4 945 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

W wartościach bezwzględnych najwięcej bezrobotnych osób zarejestrowanych jest w mieście Koło, 

jednakże bardziej miarodajną informacją o intensywności bezrobocia jest wskaźnik udziału 

bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Wartości wskaźnika 

wskazują, że najbardziej niekorzystna sytuacja występuje na terenie gminy Kłodawa, Babiak 

i Chodów. 

Tabela 44 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie kolskim 

Jednostka Liczba zarejestrowanych bezrobotnych 

Powiat kolski 4 945 

Koło (gmina miejska) 1 288 

Kłodawa 682 

Babiak 463 

Dąbie 386 

Kościelec 358 

Osiek Mały 355 

Koło (gmina wiejska) 349 

Grzegorzew 322 

Chodów 257 

Olszówka 246 

Przedecz 239 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Tabela 45 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

Jednostka terytorialna Wskaźnik 

Powiat kolski 8,9 

Koło (gmina miejska) 9,0 

Babiak 9,0 

http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
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Chodów 12,6 

Dąbie 9,4 

Grzegorzew 9,0 

Kłodawa 8,3 

Koło (gmina wiejska) 7,4 

Kościelec 8,6 

Olszówka 8,5 

Osiek Mały 9,4 

Przedecz 8,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Wykres 5 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Statystyczna analiza wykazała dodatkowo, że w roku 2014 w stosunku do roku 2011: 

– wzrosła liczba bezrobotnych w wieku 55-64 pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 

1 rok (68,3%); 

– wzrosła liczba niepełnosprawnych bezrobotnych (26,5%); 

– wzrosła liczba bezrobotnych ze stażem pracy poniżej roku (3,4%) oraz dłuższym niż 30 lat 

(2,6%); 

– spadła liczba bezrobotnych w wieku 18-24 pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 

6 miesięcy (-22,7%). 

3.4. Atrakcyjność inwestycyjna 

Tereny inwestycyjne są istotnym elementem zarządzania strategicznego jednostek samorządu 

terytorialnego i stanowić mogą podstawę ich trwałego rozwoju gospodarczego i społecznego. Powiat 
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kolski pod względem zasobów terenów inwestycyjnych wypada bardzo niekorzystnie na tle 

województwa wielkopolskiego. Na dzień 10 sierpnia 2014 r. w bazie PAIiIZ znajdowało się 206 ofert 

z terenu województwa  wielkopolskiego, co stanowi 10,2% ofert z całego kraju. W w/w bazie nie 

występują oferty z terenu powiatu kolskiego. Atrakcyjna lokalizacja dla potencjalnych terenów 

inwestycyjnych znajduje się w obszarze oddziaływania autostrady A2. Działania w tym obszarze 

podjęła już gmina miejska Koło, która prowadzi jednocześnie negocjacje z Łódzką Specjalną Strefą 

Ekonomiczną, w celu włączenia terenów inwestycyjnych do  ŁSSE. 

3.5. Kluczowe wnioski 

1. Liczba przedsiębiorstw w powiecie nieznacznie wzrosła w porównaniu do 2010 r. tj. o 17 

przedsiębiorstw. Prawie 40% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jest w gminie 

miejskiej Koło. Ponad 83% podmiotów stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą. W strukturze podstawowych branż gospodarki dominuje pozostała działalność 

gospodarcza. 

2. Główną gałęzią gospodarki w powiecie jest rolnictwo, natomiast główną gałęzią przemysłu jest 

przemysł wydobywczy związany z eksploatacją soli kamiennej w rejonie Kłodawy (Kopalnia 

Soli Kłodawa) i węgla brunatnego na terenie gminy Osiek Mały (Kopalnia Węgla Brunatnego 

Konin). 

3. W strukturze podmiotów gospodarczych dominują przedsiębiorstwa należące do tzw. pozostałej 

działalności gospodarczej, które stanowią 76,4% podmiotów ogółem. 

4. Większość podmiotów gospodarczych należy do kategorii mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających 

do 9 osób (6 572 podmioty). Powyżej 10 pracowników zatrudnia 267 firm, w tym siedem 

zatrudnia powyżej 250 pracowników.  

5. Na terenie powiatu kolskiego funkcjonuje 9 181 prywatnych gospodarstw rolnych, z których 

ponad 93,0% prowadzi działalność rolniczą. Z tego ~32,0% gospodarstw to gospodarstwa mało 

obszarowe zajmujące powierzchnię do 5,0 ha, są to więc głównie gospodarstwa, z których 

dochód przeznaczany jest na bieżące utrzymanie.  

6. Ogółem na 1 000 ludności w powiecie kolskim było 157 osób pracujących. Jest to wynik dużo 

niższy niż średnia w województwie wielkopolskim (249 osób) i w kraju (226 osób). Wysokość 

wskaźnika na terenie powiatu zawyża gmina miejska Koło oraz gmina Kłodawa. W pozostałych 

gminach pracę najemną wykonuję mniej niż 100 os. na każde 1 000 os. populacji, co jest 

zjawiskiem typowym dla gmin wiejskich. 

7. Spadkowi liczby osób pracujących towarzyszy wzrost liczby ofert pracy, co wskazywać może 

na brak koherencji między zapotrzebowaniem na konkretne specjalności a zasobami podaży 

pracy. Największa liczba ofert pracy skierowana jest do pracowników z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym, najmniejsza zaś dla osób z wykształceniem średnim 

ogólnokształcącym. 



77 | S t r o n a  

 

8. Stopa bezrobocia w 2014 r. wyniosła 14,5% i jest wyższa niż w województwie wielkopolskim 

(8,8%), co świadczy niekorzystnie o sytuacji na rynku pracy w powiecie. 

9. Statystyczna analiza wykazała dodatkowo, że w roku 2014 w stosunku do roku 2011: wzrosła 

liczba bezrobotnych w wieku 55-64 pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 1 rok 

(68,3%); wzrosła liczba niepełnosprawnych bezrobotnych (26,5%); wzrosła liczba bezrobotnych 

ze stażem pracy poniżej roku (3,4%) oraz dłuższym niż 30 lat (2,6%); spadła liczba bezrobotnych 

w wieku 18-24 pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy (-22,7%). 

10. Powiat kolski pod względem zasobów terenów inwestycyjnych wypada bardzo niekorzystnie 

na tle województwa wielkopolskiego. 

11. Atrakcyjna lokalizacja dla potencjalnych terenów inwestycyjnych znajduje się w obszarze 

oddziaływania autostrady A2. Działania w tym obszarze podjęła już gmina miejska Koło, która 

prowadzi jednocześnie negocjacje z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, w celu włączenia 

terenów inwestycyjnych do  ŁSSE. 
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4. Infrastruktura i usługi techniczne 

4.1. Mieszkalnictwo 

Zabudowa mieszkaniowa na terenie powiatu kolskiego różni się w zależności od rodzaju obszaru. 

Na terenach wiejskich dominuje zabudowa jednorodzinna, w której występują funkcje dodatkowe, 

w tym głównie usługowe. Natomiast na terenie miasta powiatowego Koło dominuje zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna.  

Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 28 548 budynków mieszkalnych. Łączna liczba izb 

wynosi 115 322. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosi 79,4 m
2
, a na 1 mieszkańca 

przypada średnio 25,4 m
2
. 

Tabela 46 Zasoby mieszkaniowe powiatu kolskiego 

Obszar Mieszkania [szt.] Izby [szt.] 

Powiat kolski 28 548 115 322 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Tabela 47 Zasoby mieszkaniowe powiatu kolskiego – wskaźniki 

Obszar 

przeciętna powierzchnia 

użytkowa 1 mieszkania 

[m
2
] 

przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkania na 1 os. 

[m
2
] 

mieszkania na 1000 

mieszkańców [szt.] 

Powiat kolski 79,4 25,4 320,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Większość mieszkań wyposażona jest w instalacje sanitarne i techniczne. Nieco lepsza sytuacja pod 

względem dostępności instalacji występuje na obszarze miasta. Sieć gazowa jest przyłączona jedynie 

do 700 mieszkań (dane GUS na 2014 r.) 

Tabela 48 Wyposażenie mieszkań w podstawowe instalacje – wskaźniki (2014 r.) 

Typ instalacji miasta wsie 

centralne ogrzewanie 84,1 68,6 

łazienka 93,4 76,2 

wodociąg 98,2 92,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl. 

4.2. Infrastruktura komunikacyjna 

Powiat kolski cechuje dobre połączenie drogowe w ujęciu regionalnym (np. Poznań, Konin, Kalisz) 

oraz krajowym (np. Łódź, Warszawa, Toruń, Wrocław) oraz międzynarodowym (np. Berlin). 

Na bardzo korzystną dostępność komunikacyjną powiatu wpływa przede wszystkim przebiegająca 

przez południową część powiatu autostrada A2 (na trasie: Świecko – Poznań – Koło – Dąbie – Łódź – 

Warszawa – Kałuszyn). Ważnym szlakiem komunikacyjnym jest także droga krajowa DK 92 

(na trasie: Rzepin – Poznań – Koło- Kłodawa – Łowicz – Kałuszyn) oraz drogi wojewódzkie: DW 263 

http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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(Dąbie – Kłodawa – Sompolno – Ślesin – Słupca), nr 269 (Sompolno – Izbica Kujawska – Kowal), 

DW 270 (Koło – Izbica Kujawska – Lubraniec – Brześć Kujawski), DW 470 (Kościelec – Turek – 

Kalisz), DW 473 (Koło – Dąbie – Uniejów – Łask). Powiat kolski ma również relatywnie dobre 

połączenie z portami lotniczymi w Poznaniu (odległość  z Koła do Portu Lotniczego Poznań- Ławica 

to ~156 km) oraz w Łodzi (odległość z Koła do Portu Lotniczego w Łodzi to ~92 km).  

Łączna długość dróg powiatowych wynosi 462,8 km, w tym drogi zamiejscowe stanowią 

400,5 km a ulice 62,3 km. W ostatnich latach zrealizowano szereg inwestycji drogowych, jednakże 

stan techniczny dróg znajdujących się w powiecie kolskim wymaga dalszych inwestycji 

i modernizacji.  

Usługi komunikacji autobusowej na terenie powiatu kolskiego świadczy Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Koninie Sp. z o.o. Ponadto usługi transportu zbiorowego świadczą 

także prywatni przewoźnicy. Analiza częstotliwości i zasięgu połączeń, wskazuje na nierówności 

w dostępie do usług komunikacyjnych. Dobrze bądź relatywnie dobrze skomunikowane 

są zlokalizowane przy drodze krajowej DK 92 miasta Koło i Kłodawa oraz miejscowość Kościelec. 

Natomiast najsłabiej skomunikowane są miejscowości zlokalizowane na obszarach wiejskich. 

Powiat kolski jest włączony w sieć połączeń kolejowych. Dostępne bezpośrednie połączenia 

realizowane są w kierunku: Warszawa, Łódź Kaliska, Poznań. Użytkowane dworce zlokalizowane 

są w miastach Koło i Kłodawa. Przez teren powiatu przebiega linia kolejowa magistralna w układzie 

równoleżnikowym.  
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Rysunek 4 Linie kolejowe na terenie powiatu kolskiego 

 
Źródło: Interaktywna mapa połączeń kolejowych, Polskie Linie Kolejowe S.A., http://mapa.plk-sa.pl/. 

4.3. Infrastruktura sieciowa i energetyka 

Infrastruktura sieciowa w powiecie kolskim jest stosunkowo dobrze rozwinięta w zakresie 

zwodociągowania, z sieci korzysta 89,1% populacji. Natomiast infrastruktura kanalizacyjna jest słabo 

rozwinięta, a z sieci korzysta 44,2% populacji. Najsłabiej rozwinięta jest sieć dystrybucji gazu, tylko 3,2% 

populacji korzysta z gazu sieciowego. Udział mieszkańców korzystających z urządzeń sieciowych jest 

niższy niż w województwie i kraju. 

 Wśród gmin powiatu kolskiego najlepszy dostęp do infrastruktury sieciowej mają mieszkańcy 

gminy miejskiej Koło. Natomiast w najmniej korzystnej sytuacji są mieszkańcy gminy Chodów i Przedecz 

oraz gminy wiejskiej Koło. 

 

http://mapa.plk-sa.pl/
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Tabela 49 Korzystający z infrastruktury sieciowej według gmin powiatu kolskiego  

Gmina powiatu kolskiego wodociąg kanalizacja gaz 

Koło (gmina miejska) 96,3 87,8 8,4 

Babiak 80,1 34,4 6,9 

Chodów 85,6 13,4 0,0 

Dąbie 82,0 19,1 0,0 

Grzegorzew 87,2 27,8 0,1 

Kłodawa 89,6 43,7 0,0 

Koło (gmina wiejska) 93,0 16,4 0,2 

Kościelec 85,6 20,2 2,3 

Olszówka 90,1 20,7 0,1 

Osiek Mały 88,8 43,9 3,0 

Przedecz 79,5 26,7 0,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Wykres 6 Korzystający z infrastruktury sieciowej według gmin powiatu kolskiego – ujęcie graficzne 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/. 

Teren powiatu jest w zasadzie w całości pokryty zasięgiem GSM głównych operatorów sieci 

komórkowych w Polsce. Mieszkańcy mają dostęp do Internetu. Ograniczony jest jedynie dostęp 

do Internetu szerokopasmowego.  

Do sieci energetycznej w powiecie kolskim podłączonych jest 28 350 gospodarstw domowych, 

które zużywają rocznie 61 090 MWh. Dostawą energii elektrycznej oraz operatorem sieci przesyłowych 
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zajmuje się Koncern Energetyczny ENERGA S.A. – Oddział Energetyka Kaliska w Kaliszu. Główne 

punkty dostępu są zlokalizowane na terenie każdej z gmin.  

 Na terenie powiatu kolskiego działa 51 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 28 310 MW. 

Funkcjonują także instalacje solarne (głównie na obiektach użyteczności publicznej). Potencjał dla 

dalszego rozwoju energetyki odnawialnej jest znaczny, przede wszystkim w zakresie energii słonecznej 

i geotermalnej.  Duże obszary upraw rolnych i hodowli są potencjalnym źródłem znaczących ilości słomy 

i biogazu z fermentacji metanowej odchodów zwierzęcych. 

W Kole planowana jest budowa pierwszej w Polsce elektrociepłowni geotermalnej. Według 

założeń ekologicznych źródło ciepła zapewni ok. 220 tys. GJ rocznie, co pokryje ok. 90% rocznego 

zapotrzebowania miasta na ciepło grzewcze i ciepłą wodę. 

Rysunek 5 Zasoby energii odnawialnej - legenda 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju, 

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/MAPA_20_ENER

GIA_ODNAWIALNA_230112.pdf. 

 

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/MAPA_20_ENERGIA_ODNAWIALNA_230112.pdf
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/MAPA_20_ENERGIA_ODNAWIALNA_230112.pdf


 

Rysunek 6 Powiat kolski na mapie rozmieszczenia zasobów odnawialnej energii wodnej i wiatrowej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/MAPA_20_ENERGIA_ODNAWIALNA_230112.pdf. 

 

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/MAPA_20_ENERGIA_ODNAWIALNA_230112.pdf
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Rysunek 7 Powiat kolski na mapie rozmieszczenia zasobów odnawialnej energii słonecznej i geotermalnej 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/MAPA_20_ENERGIA_ODNAWIALNA_230112.pdf. 

http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/MAPA_20_ENERGIA_ODNAWIALNA_230112.pdf
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4.4. Bezpieczeństwo publiczne 

Na terenie powiatu kolskiego działa jedna jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej, 

dziewięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej należących do KSRG i 83 jednostki spoza KSRG. 

W ramach systemu realizowane są kompleksowe działania mające na celu rozpoznawanie 

i przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń; przygotowanie na wypadek zdarzeń oraz reagowanie 

na zaistniałe zdarzenia. Profesjonalna kadra posiada dużą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu 

wielu dziedzin ratowniczych, w tym w obszarze zapobiegania zagrożeniom, edukacji ratowniczej 

i prewencji społecznej. Narzędziem pracy strażaka jest nowoczesny, zaawansowany technologicznie 

sprzęt zapewniający ochronę osobistą oraz umożliwiający skuteczne rozpoznanie i likwidację zagrożeń 

w poszczególnych dziedzinach ratownictwa. KSRG posiada niezawodny system łączności umożliwiający 

wymianę informacji z innymi służbami i podmiotami ratowniczymi. PSP posiada informacje o obiektach, 

infrastrukturze oraz o zagrożeniach, które są rozpoznane i skatalogowane w bazach danych umożliwiające 

ich wykorzystanie w procesie organizowania i prowadzenia działań ratowniczych. Dowódca jest 

wspomagany przez nowoczesne technologie i oprogramowanie komputerowe umożliwiające sprawne 

podejmowanie decyzji na poszczególnych poziomach kierowania akcją ratowniczą
23

. 

 W 2014 r. na terenie powiatu kolskiego miało miejsce 745 zdarzeń, w których interweniowały 

zastępy straży pożarnej. 

Tabela 50 Charakterystyka zdarzeń występujących na terenie powiatu kolskiego [stan na 2014 r.] 

Typ zagrożenia Liczba zdarzeń  Czy zagrożenie wzrosło w stosunku do lat poprzednich 

Pożary 325 wzrost liczby zdarzeń (+141) 

Miejscowe zagrożenia 388 spadek liczby zdarzeń (-72) 

Alarmy fałszywe 32 nieznaczny wzrost liczby zdarzeń (+3) 

Źródło: Badanie kwestionariuszowe w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kole, Starostwo Powiatowe w Kole, Koło 2015. 

Na terenie powiatu funkcjonuje Komenda Powiatowa Policji w Kole. W roku 2014 stwierdzono 

spadek liczby przestępstw w porównaniu do roku 2010 z 1 625 do 1 014. Największy odsetek przestępstw 

i wykroczeń stanowią przestępstwa drogowe, gospodarcze oraz kradzieże. Poniższa tabela przedstawia 

dane za lata 2010-2014 w podziale na przestępstwa stwierdzone oraz wykryte. 

 

                                                      
23

 Badanie kwestionariuszowe w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kole. 



 

86 | S t r o n a  

 

Tabela 51 Charakterystyka przestępstw na terenie powiatu kolskiego w latach 2010- 2014 

Kategoria 
Zabójstwo Zgwałcenie Uszczerbek na zdrowiu 

Udział w bójce lub 

pobiciu 

Kradzież cudzej 

rzeczy 

Przestępstwa 

rozbójnicze 

S W S W S W S W S W S W 

2010 0 - 1 100 47 31 12 100 224 48,9 31 87,1 

2011 1 100 1 100 35 17 20 100 275 50,2 17 88,2 

2012 2 100 0 - 19 43 14 100 245 52,7 43 88,4 

2013 0 - 0 - 14 12 12 91,7 241 53,1 12 83,3 

2014 1 100 0 - 16 7 6 83,3 196 55,3 7 100 

Źródło: Badanie kwestionariuszowe Komendy Powiatowej Policji w Kole, Starostwo Powiatowe w Kole, Koło 2015. 

Tabela 52 Charakterystyka przestępstw na terenie powiatu kolskiego w latach 2010- 2014 

Kategoria 
Kradzież z włamaniem 

Przestępstwa 

gospodarcze 
Uszkodzenie mienia 

Przestępstwa 

narkotykowe 
Przestępstwa drogowe 

S W S W S W S W S W 

2010 223 48 496 97,6 62 42,9 196 100 333 100 

2011 210 54,5 517 98,7 70 55,7 203 100 357 100 

2012 219 66 431 97 58 55,7 108 100 442 100 

2013 156 57,7 249 89,16 81 69,1 91 100 511 100 

2014 139 56,3 373 91,7 54 69,6 66 100 156 100 

Źródło: Badanie kwestionariuszowe Komendy Powiatowej Policji w Kole, Starostwo Powiatowe w Kole, Koło 2015. 
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4.5. Kluczowe wnioski 

1. Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 28 548 budynków mieszkalnych. Łączna liczba izb wynosi 

115 322. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosi 79,4 m², a na 1 mieszkańca 

przypada średnio 25,4 m². 

2. Infrastruktura sieciowa w powiecie kolskim jest stosunkowo dobrze rozwinięta w zakresie 

zwodociągowania, z sieci korzysta 89,1% populacji.  

3. Infrastruktura kanalizacyjna jest słabo rozwinięta, z sieci korzysta 44,2% populacji. 

4. Najsłabiej rozwinięta jest sieć dystrybucji gazu, tylko 3,2% populacji korzysta z gazu sieciowego. 

5. Udział mieszkańców korzystających z urządzeń sieciowych jest niższy niż w województwie i kraju. 

6. Wśród gmin powiatu kolskiego najlepszy dostęp do infrastruktury sieciowej mają mieszkańcy gminy 

miejskiej Koło. Natomiast w najmniej korzystnej sytuacji są mieszkańcy gmin Chodów i Przedecz 

oraz gminy wiejskiej Koło. 

7. Teren powiatu jest w zasadzie w całości pokryty zasięgiem GSM głównych operatorów sieci 

komórkowych w Polsce. Mieszkańcy mają dostęp do Internetu. Ograniczony jest jedynie dostęp 

do Internetu szerokopasmowego.  

8. Na terenie powiatu kolskiego odnawialne źródła energii są wykorzystywane w bardzo małej skali. 

Działa tylko jedna wiatrowa elektrownia na lądzie. Natomiast potencjał dla rozwoju energetyki 

odnawialnej jest znaczny, przede wszystkim w zakresie energii słonecznej i geotermalnej. 

9. Powiat kolski cechuje dobre połączenie drogowe w ujęciu regionalnym (np. Poznań, Konin, Kalisz) 

oraz krajowym (np. Łódź, Warszawa, Toruń, Wrocław) oraz międzynarodowym (np. Berlin). 

Na bardzo korzystną dostępność komunikacyjną powiatu wpływa przede wszystkim przebiegająca 

przez południową część powiatu autostrada A2 (na trasie: Świecko – Poznań – Koło – Dąbie – Łódź 

– Warszawa – Kałuszyn). Ważnym szlakiem komunikacyjnym jest także droga krajowa DK 92 

(na trasie: Rzepin – Poznań – Koło- Kłodawa – Łowicz – Kałuszyn) oraz drogi wojewódzkie: DW 

263 (Dąbie – Kłodawa – Sompolno – Ślesin – Słupca), nr 269 (Sompolno – Izbica Kujawska – 

Kowal), DW 270 (Koło – Izbica Kujawska – Lubraniec – Brześć Kujawski), DW 470 (Kościelec – 

Turek – Kalisz), DW 473 (Koło – Dąbie – Uniejów – Łask). Powiat kolski ma również relatywnie 

dobre połączenie z portami lotniczymi w Poznaniu (odległość  z Koła do Portu Lotniczego Poznań- 

Ławica to ~156 km) oraz w Łodzi (odległość z Koła do Portu Lotniczego w Łodzi to ~92 km).  

10. Usługi komunikacji autobusowej na terenie powiatu kolskiego świadczy Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Koninie Sp. z o.o. Ponadto usługi transportu zbiorowego świadczą 

także prywatni przewoźnicy. Występują nierówności w dostępie do usług komunikacyjnych. Dobrze 

bądź relatywnie dobrze skomunikowane są zlokalizowane przy drodze krajowej DK 92 miasta Koło 
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i Kłodawa oraz miejscowość Kościelec. Natomiast najsłabiej skomunikowane są miejscowości 

zlokalizowane na obszarach wiejskich. 

11. Powiat kolski jest włączony w sieć połączeń kolejowych. Dostępne bezpośrednie połączenia 

realizowane są w kierunku: Warszawa, Łódź Kaliska, Poznań. Użytkowane dworce zlokalizowane 

są w miastach Koło i Kłodawa. Przez teren powiatu przebiega linia kolejowa magistralna w układzie 

równoleżnikowym. 

12. Na terenie powiatu kolskiego działa jedna jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży 

Pożarnej, dziewięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej należących do KSRG i 83 jednostki spoza 

KSRG.  

13. W roku 2014 stwierdzono spadek liczby przestępstw w porównaniu do roku 2010 z 1 625 do 1 014. 

Największy odsetek przestępstw i wykroczeń stanowią przestępstwa drogowe, gospodarcze oraz 

kradzieże. 
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5. Infrastruktura i usługi społeczne 

5.1. Infrastruktura edukacyjna 

Współczynnik skolaryzacji brutto, czyli relacja liczby osób uczących się na danym poziomie kształcenia 

(niezależnie od wieku) do liczby ludności w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu 

poziomowi nauczania, dla szkół podstawowych w powiecie kolskim wynosi 98,81%, a dla gimnazjów — 

99,97%. Z kolei relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym poziomie 

kształcenia (w danej grupie wieku) do liczby ludności w grupie wieku określonej jako odpowiadająca 

temu poziomowi nauczania, czyli skolaryzacja netto, wynosiła dla szkół podstawowych 94,91%, a dla 

gimnazjów 95,81%. Współczynnik skolaryzacji zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych jest 

na zadowalającym poziomie. 

Tabela 53 Współczynnik skolaryzacji szkół podstawowych i gimnazjalnych (stan na 2014 r.) 

współczynnik skolaryzacji brutto [%] 

szkoły podstawowe 98,81 

szkoły gimnazjalne 99,97 

współczynnik skolaryzacji netto [%] 

szkoły podstawowe 94,91 

szkoły gimnazjalne 95,81 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Dane Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/. 

Wyniki egzaminów maturalnych w powiecie kolskim wypadły gorzej niż średnia województwa 

wielkopolskiego – analizę przeprowadzono dla poziomu podstawowego. Wyższe, aniżeli średnie, wyniki 

uzyskano z egzaminu z biologii, chemii, historii, informatyki, języka rosyjskiego i wiedzy 

o społeczeństwie. 

Tabela 54 Średnie wyniki procentowe - Matura 2015 - poziom podstawowy (dane dla 

przystępujących po raz pierwszy) 

Przedmiot  powiat kolski województwo wielkopolskie 

Biologia  45,03 41,93 

Chemia  52,67 33,06 

Filozofia  - 19,00 

Fizyka i astronomia  21,69 25,06 

Geografia  45,53 47,07 

Historia muzyki  - - 

Historia  61,00 50,89 

Historia sztuki  22,50 41,17 

Informatyka  42,50 32,96 

http://stat.gov.pl/
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Język angielski  61,26 70,65 

Język francuski  66,40 76,36 

Język hiszpański  - 78,19 

Język łaciński i kultura antyczna  - - 

Język niemiecki  57,77 59,40 

Język polski  55,13 60,18 

Język rosyjski  61,20 55,36 

Język ukraiński  - - 

Język włoski  - 86,29 

Matematyka  44,98 48,61 

Wiedza o społeczeństwie  39,57 38,32 

Wiedza o tańcu  - 18,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Średnie wyniki procentowe - Matura 2015 - poziom podstawowy (dane 

dla przystępujących po raz pierwszy), Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, 

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/391/mat_wyniki_teryt_podstawowy_2015.pdf. 

Wykres 7 Średnie wyniki procentowe - Matura 2015 - poziom podstawowy (dane dla 

przystępujących po raz pierwszy) – ujęcie graficzne 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Średnie wyniki procentowe - Matura 2015 - poziom podstawowy (dane 

dla przystępujących po raz pierwszy), Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, 

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/391/mat_wyniki_teryt_podstawowy_2015.pdf. 

Następujące placówki edukacyjne podlegają pod nadzór Powiatu Kolskiego: 

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie; 

– Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole; 
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– Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole; 

– Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica 

w Kościelcu; 

– Zespół Szkół Technicznych w Kole; 

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Mikołaja w Kole. 

Dane dotyczące liczby uczniów kształcących się w poszczególnych typach placówek edukacji 

ponadgimnazjalnej zostały przedstawione w tabeli poniżej.  
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Tabela 55 Charakterystyka edukacji ponadgimnazjalnej w powiecie kolskim (stan na 2013 r.) 

Placówka Liczba kobiet Liczba mężczyzn Ogółem Absolwenci 
Liczba etatów 

nauczycielskich 

Zasadnicza szkoła zawodowa (bez specjalnych) 140 402 542 222 29,6 

Zasadnicza szkoła zawodowa specjalna 15 25 40 15 4,2 

Licea profilowane (bez specjalnych) 45 11 56 58 4,1 

Technikum 525 863 1 388 321 112,9 

Technika dla dorosłych 6 29 35 17 1,8 

Ponadgimnazjalne technika uzupełniające dla dorosłych  59 62 121 85 7,9 

Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych 50 26 76 11 17,2 

Ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia 

zawodowe 
97 10 107 27 17,5 

Liceum ogólnokształcące 733 369 1 102 367 71,3 

Licea ogólnokształcące dla dorosłych 146 153 299 66 5,7 

Suma 1 816 1 950 3 766 1 189 272,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl. 

http://www.stat.gov.pl/


 

93 | S t r o n a  

 

W Zespole Szkół Technicznych w Kole jest prowadzona edukacja w ramach liceum, technikum 

i zasadniczej szkoły zawodowej. W ramach ZST funkcjonuje także Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego. Liczba osób uczących się w placówce w latach 2010 i 2014 przedstawia się następująco 

Tabela 56 Liczba osób uczęszczających do Zespołu Szkół Technicznych w Kole w roku 2010 i 2014 

Wyszczególnienie 
Liczba osób [os.] 

2010 2014 

Liceum 89 173 

Technikum 486 322 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 450 385 

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 84 72 

Suma 1 109 952 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie kwestionariuszowe placówek edukacyjnych w powiecie kolskim, 

Starostwo Powiatowe w Kole, Koło 2015. 

Liczba osób uczęszczających do ZST zmalała w stosunku do 2010 roku o ~14,2%. Zespół Szkół 

Technicznych w Kole zatrudnia łącznie 67 nauczycieli, z czego 3 nauczycieli ma tytuł nauczyciela 

kontraktowego, 15 nauczyciela mianowanego, a tytuł nauczyciela dyplomowanego posiada 49 osób. 

Dyrekcja ZST wskazuje na potrzeby inwestycyjne związane z termomodernizacją, rozwojem Pracowni 

Zajęć Praktycznych, rozwojem infrastruktury sportowej (sali gimnastycznej, budową boiska 

wielofunkcyjnego). 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Mikołaja w Kole prowadzi Szkołę 

Podstawową Specjalną, Gimnazjum Specjalne, Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną, Szkołę Specjalną 

Przysposabiającą do Pracy, Roczne Przygotowanie Przedszkolne. W ośrodku kształci się 128 osób, 

a liczba ta stanowi spadek w stosunku do 2010 r. o 23,4%.  

Tabela 57 Liczba uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w roku 2010 i 

2014 

Wyszczególnienie 
Liczba osób [os.] 

2010 2014 

Szkoła Podstawowa Specjalna 40 34 

Gimnazjum Specjalne 33 24 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna 64 36 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 30 26 

Roczne Przygotowanie Przedszkolne 0 8 

Suma 167 128 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie kwestionariuszowe placówek edukacyjnych w powiecie kolskim, 

Starostwo Powiatowe w Kole, Koło 2015. 
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zatrudnia 47 nauczycieli, w tym 2 nauczycieli 

stażystów, 10 nauczycieli kontraktowych, 14 nauczycieli mianowanych, 21 nauczycieli dyplomowanych. 

Potrzeby inwestycyjne związane z rozwojem placówki to przede wszystkim rozbudowa bazy socjalno- 

edukacyjnej, sportowej (budowa boiska), poprawa wyposażenia. 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu 

prowadzi następujące typy szkół: Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego; Technikum 

Organizacji Usług Gastronomicznych; Technikum Informatyczne; Technikum Rolnicze; Technikum 

Ekonomiczne; Zasadnicza Szkoła Zawodowa; Liceum Ogólnokształcące; Technikum Teleinformatyczne; 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. W ZS RCKU kształci się 484 uczniów, a liczba 

ta stanowi spadek w stosunku do 2010 r. o 18,5%. 

Tabela 58 Liczba uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. 

Stanisława Staszica w Kościelcu w roku 2010 i 2014 

Wyszczególnienie 
Liczba osób [os.] 

2010 2014 

Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 137 43 

Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych 22 14 

Technikum Informatyczne 107 49 

Technikum Rolnicze 103 72 

Technikum Ekonomiczne 87 95 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 47 37 

Liceum Ogólnokształcące 91 46 

Technikum Teleinformatyczne 0  25 

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 0  103 

Suma 594 484 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie kwestionariuszowe placówek edukacyjnych w powiecie kolskim, 

Starostwo Powiatowe w Kole, Koło 2015. 

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica 

w Kościelcu zatrudnia 64 nauczycieli, w tym 4 nauczycieli stażystów; 7 nauczycieli kontraktowych; 17 

nauczycieli mianowanych oraz 36 nauczycieli dyplomowanych. Potrzeby inwestycyjne związane 

z rozwojem placówki to przede wszystkim rozbudowa infrastruktury sportowej (hala sportowa), poprawa 

wyposażenia (m.in. komputery), inwestycje w infrastrukturę otoczenia (drogi wewnętrzne) oraz kolektory 

słoneczne. 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole 

prowadzi Technikum oraz Liceum Ogólnokształcące. W ramach technikum kształci się w zawodach: 

technik ekonomista, technik geodeta, technik obsługi turystycznej. Z kolei w Liceum Ogólnokształcącym 
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wyróżnia się klasy o profilach: europejskim, prozdrowotnym, usportowionym, prozdrowotnym – 

ratownictwo medyczne, europejsko-medialnym z elementami dziennikarstwa. W Zespole Szkół 

Ekonomiczno-Administracyjnych, kształci się łącznie 421 uczniów, a liczba ta stanowi spadek o 13,2% 

w stosunku do 2010 r.  

Tabela 59 Liczba uczniów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Stanisława i 

Władysława Grabskich w Kole w latach 2010 i 2014 

Wyszczególnienie 
Liczba uczniów [os.] 

2010 2014 

Liceum Ogólnokształcące 90 112 

Technikum: technik ekonomista 231 149 

Technikum: technik geodeta 29 94 

Technikum: technik obsługi turystycznej - 66 

Liceum profilowane 135 - 

Suma 485 421 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie kwestionariuszowe placówek edukacyjnych w powiecie kolskim, 

Starostwo Powiatowe w Kole, Koło 2015. 

Kadrę nauczycielską stanowi 41 osób, z czego 3 osoby to nauczyciele stażyści, 7 osób to nauczyciele 

kontraktowi, 6 osób to nauczyciele mianowani, natomiast 25 osób to nauczyciele dyplomowani. Zespół 

Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie 

oraz Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu. 

W Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego kształci się łącznie 644 uczniów, a liczba 

ta stanowi spadek o 12,7% w stosunku do 2010 r. Placówka ta zatrudnia 50 nauczycieli.  

Tabela 60 Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole 2014 

Wyszczególnienie 
Liczba uczniów [os.] 

2010 2014 

Liceum Ogólnokształcące 738 644 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie kwestionariuszowe placówek edukacyjnych w powiecie kolskim, 

Starostwo Powiatowe w Kole, Koło 2015. 

5.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu kolskiego wpływa 

na podnoszenie komfortu życia i zadowolenia ze świadczonych usług. Na terenie powiatu funkcjonuje 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole. Liczbę pacjentów na poszczególnych 

oddziałach w 2010 r. i 2014 r. przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 61 Charakterystyka pacjentów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Kole w latach 2010 i 2014 

Poradnie/ oddziały 
Liczba pacjentów/ klientów 

2010 2014 

Oddział Wewnętrzny I nie dotyczy 2 447 

Oddział Wewnętrzny II nie dotyczy 1 058 

Oddział Chirurgii Ogólnej 2 775 2 884 

Oddział Dziecięcy 1 474 1 400 

Oddział Noworodkowy 967 775 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny 1 999 1 734 

Oddział Wewnętrzny 2 876 nie dotyczy 

Oddział Płucny 693 nie dotyczy 

Szpitalny Oddział Ratunkowy 26 470 nie dotyczy 

Poradnia Chirurgii Ogólnej 6 126 6 474 

Poradnia Kardiologiczna 1 483 1 991 

Poradnia Położniczo-Ginekologiczna 2 860 1 908 

Poradnia Urologiczna 454 961 

Izba Przyjęć nie dotyczy 19 317 

Podstawowa Opieka Zdrowotna  nie dotyczy 2 476 

Podstawowa Opieka Zdrowotna ( położne środowiskowe) nie dotyczy 2 171 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie kwestionariuszowe placówek ochrony zdrowia w powiecie 

kolskim, Starostwo Powiatowe w Kole, Koło 2015. 

SP ZOZ zatrudnia 55 lekarzy, z tego najwięcej na oddziale chirurgii ogólnej. Liczba personelu 

medycznego wynosi 136 osób. Najsilniej obsadzone są: oddział chirurgii ogólnej, izba przyjęć oraz 

oddział wewnętrzny I. 

Tabela 62 Personel medyczny w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole 

Oddział Liczba lekarzy 
Inny personel 

medyczny 

Oddział Wewnętrzny I 9 25 

Oddział Wewnętrzny II 3 14 

Oddział Chirurgii Ogólnej 11 29 

Oddział Dziecięcy 6 13 

Oddział Noworodkowy 2 12 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny 7 13 
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Izba Przyjęć 12 21 

Podstawowa Opieka Zdrowotna  5 7 

Podstawowa Opieka Zdrowotna ( położne środowiskowe) nie dotyczy 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Badanie kwestionariuszowe placówek ochrony zdrowia w powiecie 

kolskim, Starostwo Powiatowe w Kole, Koło 2015. 

W ramach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole funkcjonują także 

poradnie zdrowia tj. Poradnia Chirurgii Ogólnej; Poradnia Kardiologiczna; Poradnia Położniczo- 

Ginekologiczna oraz Poradnia Urologiczna. 

Do głównych potrzeb placówki należy poprawa infrastruktury w zakresie m.in. modernizacji 

oddziału chirurgii wraz z blokiem operacyjnym w SP ZOZ w Kole. Konieczna jest informatyzacja 

procesów zarządzania szpitalem. W zakresie wyposażenia niezbędny jest zakup w szczególności 

videogastroskopu, videokolonoskopu, videobronchoskopu, inkubatorów, aparatów do znieczuleń, 

respiratorów, aparatów USG, kardiomonitorów, defibrylatorów, detektorów tętna płodu, stanowisk 

reanimacyjnych, ambulansów. 

Na terenie powiatu kolskiego funkcjonuje 25 aptek oraz 5 punktów aptecznych. Wskaźnik 

ludności przypadającej na 1 aptekę w powiecie wynosi 3 554 osoby, wartość ta jest wyższa niż średnia dla 

województwa wielkopolskiego (2 930 osób) i Polski (3 094 osoby). 

  Zadania opieki społecznej realizują gminne i miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (prowadzone 

przez samorządy gminne) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (prowadzony przez samorząd 

powiatu kolskiego). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole odpowiada za realizację zadań 

powiatowych z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Do jego 

obowiązków należy m.in. realizacja zadań własnych powiatu zapisanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej. Na terenie powiatu kolskiego funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej: 

– Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 w Kole, przeznaczony dla osób przewlekle 

somatycznie chorych, który posiada 113 miejsc; 

– Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia 

(Orionistek) przy ul. Blizna 55 w Kole, który posiada 53 miejsca. 

Na terenie powiatu kolskiego funkcjonują 3 środowiskowe domy samopomocy dla osób przewlekle 

psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo: 

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole (ul. Stary Rynek 15, 62-600 Koło)  – posiada 25 

miejsc w ramach pobytu dziennego; 

– Środowiskowy Dom Samopomocy w Dębnie Królewskim (Dębno Królewskie 53, 62-620 Babiak) 

– posiada 20 miejsc w ramach pobytu dziennego; 
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– Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu (ul. E. Plater 1, 62-660 Dąbie) – posiada 16 miejsc 

w ramach pobytu dziennego oraz 14 miejsc w ramach pobytu całodobowego. 

Osoby niepełnosprawne mają możliwość uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Na terenie 

powiatu funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej KSON „Sprawni inaczej”, dedykowane dla 

mieszkańców miasta i gminy Koło, gmin ościennych, a także z powiatu konińskiego. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole wykazuje potrzeby w zakresie: 

– utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kłodawie; 

– utworzenia punktu interwencji kryzysowej; 

– modernizacji DPS przy ul. Poniatowskiego, m.in. modernizacja systemu p.poż., remont 

pomieszczeń sanitarnych, III etap modernizacji kotłowni, zakup i wymiana windy, remonty 

posadzek i wykładziny na korytarzach, remont instalacji wodnej; elektrycznej, centralnego 

ogrzewania, remont ogrodzenia, remont centrali telefonicznej, sieci informatycznej i telewizyjnej. 

5.3. Infrastruktura kultury 

Na terenie powiatu kolskiego działają następujące muzea: 

1. Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem –  Muzeum 

zostało otwarte 17 czerwca 1990 r. W 2009 r. w odrestaurowanym spichlerzu uruchomiono 

wystawę stałą poświęconą historii obozu. 

2. Muzeum Technik Ceramicznych w Kole -  muzeum zlokalizowane w zabudowaniach fabrycznych 

po Freudenreichach, z wydzielonym piecem do wypału fajansu. Muzeum prezentuje historyczne 

metody produkcji wyrobów ceramicznych. Wystawy stałe muzeum to: Fajans kolski – formy, 

dekoracje i techniki zdobnicze oraz Zabytki ziemi kolskiej na akwarelach Tadeusza Osińskiego. 

3. Filia w Kościelcu – Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu – utworzone w dawnym 

zajeździe pocztowym. Urządzono salę z ekspozycją obrazującą historię usług pocztowych. 

Do najciekawszych pamiątek zalicza się tutaj: model pierwszego polskiego wagonu pocztowego 

z 1860 r., dawne aparaty telegraficzne, fragmenty ubiorów pocztylionów oraz stare dokumenty 

i ryciny. 

4. Muzeum Regionalne w Przedczu – znajduje się na terenie pozostałości średniowiecznego zamku, 

wzniesionego w czasach Kazimierza Wielkiego. 

Liczba zwiedzających w 2014 r. wyniosła 2 921 osób, co stanowi spadek w porównaniu do 2010 r. o 336 

osób. Liczba imprez oświatowych w muzeach zmalała w 2014 r. o ponad 30%. 

Tabela 63 Imprezy na terenie muzeów powiatu kolskiego w latach 2011-2014 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

imprezy oświatowe w muzeach ogółem 89 88 73 63 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1860
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odczyty/prelekcje/spotkania 0 7 6 5 

konkursy 1 1 1 1 

warsztaty 1 1 1 0 

imprezy plenerowe 3 2 1 1 

lekcje zajęcia 84 75 63 54 

sesje i seminaria naukowe/sympozja 0 2 1 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. http://stat.gov.pl/. 

Ponadto na terenie powiatu kolskiego działają samorządowe ośrodki kultury. Ważnymi instytucjami 

kultury w gminach powiatu kolskiego są biblioteki. Wyróżnia się 25 placówek bibliotecznych wraz 

z filiami. Całkowita wielkość księgozbioru jest szacowana na 13 758 woluminów. Wskaźnik liczby 

czytelników na 1000 ludności wynosi dla powiatu kolskiego 109 osób. 

Ogólna liczba imprez odbywających się na terenie powiatu kolskiego w 2014 r. wynosiła 374,  

co stanowi wzrost o 54 wydarzenia w porównaniu do 2010 r. Największy przyrost jest odnotowany 

w liczbie uczestników seansów filmowych (o 120%) oraz wystaw (o 65,77%). O ponad 71% spadła liczba 

uczestników imprez turystycznych. 

Tabela 64 Liczba uczestników imprez na terenie powiatu kolskiego w latach 2011- 2014  

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

ogółem 46 119 50 680 57 496 60 907 

seanse filmowe 500 1 508 1 863 1 100 

wystawy 2 600 2 500 3 190 4 310 

występy zespołów amatorskich 14 340 7 350 7 850 19 550 

występy artystów i zespołów zawodowych 11 000 9 540 7 221 7 100 

dyskoteki 1 070 1 100  200 250 

prelekcje, spotkania, wykłady 4 018 2 674 4 359 6 173 

imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne 6 324 9 633 1 927 1 800 

konkursy 1 112 1 866 1 475 1 081 

inne - 14 509 29 411 19 543 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. http://stat.gov.pl/. 

5.4. Kluczowe wnioski 

1. Współczynnik skolaryzacji zarówno szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych jest 

na zadowalającym poziomie. 

2. Placówki edukacyjne zgłaszają potrzeby inwestycyjne związane głównie z zakupem nowoczesnych 

narzędzi dydaktycznych, pomocy naukowych, sprzętu do nauki przedmiotów informatycznych 

http://stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/
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i prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz potrzeby w zakresie infrastruktury i wyposażenia 

sportowego. 

3. Usługi medyczne o znaczeniu ponadlokalnym zabezpiecza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Kole. Do głównych potrzeb placówki należy poprawa infrastruktury w zakresie 

m.in. modernizacji oddziału chirurgii wraz z blokiem operacyjnym. Konieczna jest informatyzacja 

procesów zarządzania szpitalem. W zakresie wyposażenia niezbędny jest zakup w szczególności 

videogastroskopu, videokolonoskopu, videobronchoskopu, inkubatorów, aparatów do znieczuleń, 

respiratorów, aparatów USG, kardiomonitorów, defibrylatorów, detektorów tętna płodu, stanowisk 

reanimacyjnych oraz ambulansów. 

4. Oferta usług kulturalnych rozwija się prężnie w ostatnich latach, jednakże wciąż jest 

na niedostatecznym poziomie. Ogólna liczba imprez odbywających się na terenie powiatu kolskiego 

w 2014 r. wynosiła 374,  co stanowi wzrost o 54 wydarzenia w porównaniu do 2011 r. Największy 

przyrost jest odnotowany w liczbie uczestników seansów filmowych (o 120%) oraz wystaw 

(o 65,77%). O ponad 71% spadła liczba uczestników imprez turystycznych.  
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6. Analiza porównawcza – Powiat Kolski na tle powiatów województwa wielkopolskiego 

Przeanalizowano trzy grupy czynników: 

– czynniki gospodarcze: 

 podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności; 

 jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności; 

 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności; 

 nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca; 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto. 

– czynniki społeczne: 

 ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym; 

 przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym korzystającym z pomocy społecznej; 

 stopa bezrobocia rejestrowanego. 

– czynniki infrastrukturalne: 

 korzystający z wodociągu jako % ogółu mieszkańców; 

 korzystający z kanalizacji jako % ogółu mieszkańców; 

 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę. 

Wskazanym czynnikom przyporządkowano wartości statystyczne za 2014 r.
24

 właściwe dla 

danego powiatu (35 jednostek samorządowych typu powiat). Źródłem informacji był Bank Danych 

Lokalnych prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. W dalszej kolejności powiaty uporządkowano 

w hierarchii od najbardziej korzystnej sytuacji do najmniej korzystnej i przyznano punkty od 1 (dla 

sytuacji bardzo niekorzystnej – najniższy wynik statystyczny) do 35 (sytuacja bardzo korzystna – 

najlepszy wynik statystyczny). W ostatnim etapie powiatom przypisano miejsce w rankingu w danej 

grupie czynników oraz dla wyniku skumulowanego. Poniżej przedstawiono tabele statystyczne opatrzone 

komentarzem. 

6.1. Czynniki gospodarcze 

Przeanalizowano następujące czynniki gospodarcze: 

– podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności; 

– jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności; 

– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności; 

– nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca; 

– przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto. 

                                                      
24

 Dla niektórych wskaźników dane GUS dostępne są dla 2013 r. 
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Czynniki te odzwierciedlają przede wszystkim poziom przedsiębiorczości mieszkańców, jak 

również odnoszą się do kwestii wynagrodzeń. 

Tabela 65 Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 

Jednostka terytorialna 
podmioty wpisane do rejestru 

REGON na 10 tys. ludności 
Punkty 

Powiat m. Poznań 1 963 35 

Powiat poznański 1 531 34 

Powiat m. Leszno 1 387 33 

Powiat m. Kalisz 1 148 32 

Powiat wolsztyński 1 134 31 

Powiat wrzesiński 1 081 30 

Powiat m. Konin 1 080 29 

Powiat nowotomyski 1 077 28 

Powiat gnieźnieński 1 063 27 

Powiat obornicki 1 055 26 

Powiat śremski 1 047 25 

Powiat leszczyński 1 020 24 

Powiat kępiński 1 018 23 

Powiat ostrowski 993 22 

Powiat kościański 992 21 

Powiat średzki 961 20 

Powiat ostrzeszowski 960 19 

Powiat szamotulski 951 18 

Powiat międzychodzki 948 17 

Powiat grodziski 945 16 

Powiat pilski 931 15 

Powiat gostyński 930 14 

Powiat chodzieski 902 13 

Powiat pleszewski 900 12 

Powiat wągrowiecki 867 11 

Powiat słupecki 858 10 

Powiat jarociński 855 9 

Powiat rawicki 838 8 

Powiat krotoszyński 828 7 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 811 6 

Powiat kolski 770 5 
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Powiat kaliski 761 4 

Powiat koniński 733 3 

Powiat złotowski 723 2 

Powiat turecki 712 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: dane Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl. 

Tabela 66 Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności 

Jednostka terytorialna 

jednostki nowo 

zarejestrowane w rejestrze 

REGON na 10 tys. ludności 

 Punkty 

Powiat m. Poznań 166 35 

Powiat poznański 128 34 

Powiat m. Leszno 113 33 

Powiat gnieźnieński 97 32 

Powiat m. Konin 95 31 

Powiat chodzieski 94 30 

Powiat m. Kalisz 92 29 

Powiat śremski 92 29 

Powiat słupecki 91 27 

Powiat grodziski 91 27 

Powiat wrzesiński 90 25 

Powiat ostrzeszowski 89 24 

Powiat międzychodzki 89 24 

Powiat średzki 89 24 

Powiat jarociński 88 21 

Powiat pleszewski 87 20 

Powiat nowotomyski 87 20 

Powiat wągrowiecki 87 20 

Powiat obornicki 87 20 

Powiat leszczyński 86 16 

Powiat wolsztyński 86 16 

Powiat pilski 86 16 

Powiat koniński 84 13 

Powiat ostrowski 83 12 

Powiat kościański 82 11 

Powiat szamotulski 80 10 

Powiat kępiński 78 9 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 78 9 

Powiat gostyński 75 7 

Powiat kaliski 73 6 

Powiat turecki 73 6 

http://www.stat.gov.pl/
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Powiat rawicki 71 4 

Powiat złotowski 70 3 

Powiat krotoszyński 69 2 

Powiat kolski 62 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: dane Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl. 

 

Tabela 67 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 000 ludności 

Jednostka terytorialna 

Osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą na 

1000 ludności 

Punkty 

Powiat m. Poznań 126 35 

Powiat poznański 120 34 

Powiat m. Leszno 101 33 

Powiat wolsztyński 92 32 

Powiat m. Kalisz 85 31 

Powiat wrzesiński 84 30 

Powiat gnieźnieński 83 29 

Powiat leszczyński 82 28 

Powiat obornicki 82 28 

Powiat kępiński 81 26 

Powiat m. Konin 81 26 

Powiat nowotomyski 81 26 

Powiat śremski 81 26 

Powiat ostrowski 78 22 

Powiat ostrzeszowski 78 22 

Powiat kościański 78 22 

Powiat grodziski 76 19 

Powiat gostyński 74 18 

Powiat szamotulski 73 17 

Powiat średzki 73 17 

Powiat pilski 72 15 

Powiat chodzieski 71 14 

Powiat wągrowiecki 70 13 

Powiat pleszewski 69 12 

Powiat słupecki 69 12 

Powiat międzychodzki 69 12 

Powiat jarociński 66 9 

http://www.stat.gov.pl/
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Powiat krotoszyński 64 8 

Powiat rawicki 64 8 

Powiat kolski 62 6 

Powiat koniński 62 6 

Powiat kaliski 61 4 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 61 4 

Powiat turecki 57 2 

Powiat złotowski 54 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: dane Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl. 

Tabela 68 Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca 

Jednostka terytorialna 
Nakłady inwestycyjne na 1 

mieszkańca 
Punkty 

Powiat m. Poznań 6 211,6 35 

Powiat poznański 4 686,0 34 

Powiat szamotulski 3 564,7 33 

Powiat ostrowski 3 450,4 32 

Powiat kępiński 3 352,4 31 

Powiat m. Kalisz 3 240,5 30 

Powiat chodzieski 3 002,2 29 

Powiat krotoszyński 2 951,9 28 

Powiat nowotomyski 2 918,5 27 

Powiat średzki 2 889,8 26 

Powiat leszczyński 2 708,8 25 

Powiat m. Konin 2 703,4 24 

Powiat wolsztyński 2 557,4 23 

Powiat jarociński 2 442,7 22 

Powiat międzychodzki 2 333,5 21 

Powiat pilski 2 326,3 20 

Powiat wrzesiński 2 297,4 19 

Powiat kościański 2 207,7 18 

Powiat gostyński 2 066,5 17 

Powiat koniński 2 032,2 16 

Powiat grodziski 1 957,8 15 

Powiat gnieźnieński 1 945,6 14 

Powiat kolski 1 883,9 13 

Powiat turecki 1 823,8 12 

Powiat m. Leszno 1 582,5 11 
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Powiat obornicki 1 512,4 10 

Powiat ostrzeszowski 1 466,4 9 

Powiat wągrowiecki 1 377,4 8 

Powiat rawicki 1 286,8 7 

Powiat złotowski 1 182,4 6 

Powiat kaliski 1 172,4 5 

Powiat śremski 1 127,6 4 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 1 043,9 3 

Powiat pleszewski 981,6 2 

Powiat słupecki 709,6 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: dane Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl. 

Tabela 69 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto 

Jednostka terytorialna Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto Punkty 

Powiat m. Poznań 4 354,4 35 

Powiat szamotulski 3 817,6 34 

Powiat leszczyński 3 678,4 33 

Powiat m. Konin 3 653,3 32 

Powiat pilski 3 635,9 31 

Powiat kolski 3 624,4 30 

Powiat obornicki 3 595,8 29 

Powiat poznański 3 520,4 28 

Powiat średzki 3 466,9 27 

Powiat nowotomyski 3 466,3 26 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 3 410,1 25 

Powiat m. Kalisz 3 395,8 24 

Powiat m. Leszno 3 362,9 23 

Powiat koniński 3 328,4 22 

Powiat chodzieski 3 303,1 21 

Powiat gostyński 3 282,6 20 

Powiat wrzesiński 3 264,9 19 

Powiat kościański 3 257,1 18 

Powiat gnieźnieński 3 253,4 17 

Powiat ostrowski 3 212,4 16 

Powiat ostrzeszowski 3 193,7 15 

Powiat pleszewski 3 190,5 14 

Powiat międzychodzki 3 172,8 13 

http://www.stat.gov.pl/
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Powiat wągrowiecki 3 135,8 12 

Powiat śremski 3 108,4 11 

Powiat słupecki 3 093,7 10 

Powiat turecki 3 025,0 9 

Powiat złotowski 3 019,4 8 

Powiat wolsztyński 3 013,6 7 

Powiat kaliski 3 007,5 6 

Powiat grodziski 2 976,9 5 

Powiat rawicki 2 920,6 4 

Powiat krotoszyński 2 849,9 3 

Powiat jarociński 2 803,8 2 

Powiat kępiński 2 544,2 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: dane Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl. 

Najkorzystniejsza sytuacja mierzona czynnikami gospodarczymi związanymi z poziomem 

i intensywnością przedsiębiorczości występuje w mieście na prawach powiatu Poznań, powiecie 

poznańskim, w mieście na prawach powiatu Kalisz, w mieście na prawach powiatu Konin. Najmniej 

korzystna sytuacja kształtuje się w powiecie złotowskim, kaliskim i tureckim. Z perspektywy czynników 

gospodarczych powiat kolski plasuje się na 29. miejscu w województwie. 

Tabela 70 Czynniki gospodarcze – suma punktów 

Jednostka terytorialna Suma 

Powiat m. Poznań 175 

Powiat poznański 164 

Powiat m. Kalisz 146 

Powiat m. Konin 142 

Powiat m. Leszno 133 

Powiat nowotomyski 127 

Powiat leszczyński 126 

Powiat wrzesiński 123 

Powiat gnieźnieński 119 

Powiat średzki 114 

Powiat obornicki 113 

Powiat szamotulski 112 

Powiat wolsztyński 109 

Powiat chodzieski 107 

Powiat ostrowski 104 

http://www.stat.gov.pl/
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Powiat pilski 97 

Powiat śremski 95 

Powiat kępiński 90 

Powiat kościański 90 

Powiat ostrzeszowski 89 

Powiat międzychodzki 87 

Powiat grodziski 82 

Powiat gostyński 76 

Powiat wągrowiecki 64 

Powiat jarociński 63 

Powiat pleszewski 60 

Powiat słupecki 60 

Powiat koniński 60 

Powiat kolski 55 

Powiat krotoszyński 48 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 47 

Powiat rawicki 31 

Powiat turecki 30 

Powiat kaliski 25 

Powiat złotowski 20 

Źródło: Opracowanie własne.  

6.2. Czynniki społeczne 

Przeanalizowano następujące czynniki społeczne: 

– ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym; 

– przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym korzystających z pomocy społecznej; 

– stopa bezrobocia rejestrowanego. 

Czynniki te odzwierciedlają sytuację demograficzno-ekonomiczną społeczeństwa. 

Tabela 71 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

Jednostka terytorialna 

ludność w wieku poprodukcyjnym 

na 100 osób w wieku 

produkcyjnym 

Punkty 

Powiat poznański 22,1 35 

Powiat grodziski 22,7 34 

Powiat leszczyński 23,4 33 

Powiat koniński 24,0 32 

Powiat obornicki 24,5 31 
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Powiat złotowski 24,8 30 

Powiat wągrowiecki 25,0 29 

Powiat średzki 25,0 29 

Powiat śremski 25,2 27 

Powiat nowotomyski 25,6 26 

Powiat wolsztyński 25,6 26 

Powiat szamotulski 25,8 24 

Powiat gostyński 26,2 23 

Powiat kępiński 26,3 22 

Powiat wrzesiński 26,6 21 

Powiat kościański 26,7 20 

Powiat pilski 26,7 20 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 26,8 18 

Powiat międzychodzki 26,9 17 

Powiat ostrzeszowski 27,0 16 

Powiat krotoszyński 27,1 15 

Powiat pleszewski 27,1 15 

Powiat gnieźnieński 27,1 15 

Powiat jarociński 27,3 12 

Powiat chodzieski 27,3 12 

Powiat kaliski 27,4 10 

Powiat turecki 27,6 9 

Powiat słupecki 27,8 8 

Powiat rawicki 28,0 7 

Powiat ostrowski 28,4 6 

Powiat kolski 29,7 5 

Powiat m. Leszno 31,4 4 

Powiat m. Konin 35,0 3 

Powiat m. Poznań 35,4 2 

Powiat m. Kalisz 37,1 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: dane Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl. 

Tabela 72 Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym korzystającym z pomocy społeczne 

Jednostka terytorialna 

Przeciętna liczba osób w 

gospodarstwie domowym 

korzystających z pomocy 

społecznej 

Punkty 

Powiat m. Poznań 1,94 35 

Powiat m. Kalisz 1,99 34 

http://www.stat.gov.pl/
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Powiat m. Konin 2,12 33 

Powiat m. Leszno 2,13 32 

Powiat gnieźnieński 2,59 31 

Powiat poznański 2,64 30 

Powiat ostrowski 2,70 29 

Powiat średzki 2,70 29 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 2,78 27 

Powiat słupecki 2,81 26 

Powiat kościański 2,81 26 

Powiat kępiński 2,82 24 

Powiat złotowski 2,82 24 

Powiat turecki 2,83 22 

Powiat międzychodzki 2,83 22 

Powiat pilski 2,84 20 

Powiat szamotulski 2,84 20 

Powiat wrzesiński 2,85 18 

Powiat pleszewski 2,88 17 

Powiat gostyński 2,90 16 

Powiat nowotomyski 2,90 16 

Powiat krotoszyński 2,92 14 

Powiat chodzieski 2,93 13 

Powiat śremski 2,97 12 

Powiat wągrowiecki 2,98 11 

Powiat leszczyński 2,99 10 

Powiat obornicki 2,99 10 

Powiat kolski 3,01 8 

Powiat rawicki 3,01 8 

Powiat kaliski 3,04 6 

Powiat grodziski 3,04 6 

Powiat ostrzeszowski 3,06 4 

Powiat jarociński 3,11 3 

Powiat koniński 3,13 2 

Powiat wolsztyński 3,16 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: dane Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl. 

Tabela 73 Stopa bezrobocia rejestrowanego 

Jednostka terytorialna Stopa bezrobocia rejestrowanego Punkty 

Powiat m. Poznań 3,2 35 

Powiat kępiński 3,5 34 

Powiat poznański 3,5 33 

http://www.stat.gov.pl/
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Powiat nowotomyski 4,7 32 

Powiat wolsztyński 4,7 31 

Powiat leszczyński 6,4 30 

Powiat kościański 6,8 29 

Powiat kaliski 6,9 28 

Powiat m. Kalisz 6,9 27 

Powiat m. Leszno 6,9 26 

Powiat szamotulski 7,0 25 

Powiat śremski 7,1 24 

Powiat grodziski 7,8 23 

Powiat ostrowski 8,1 22 

Powiat międzychodzki 8,4 21 

Powiat krotoszyński 8,6 20 

Powiat ostrzeszowski 9,1 19 

Powiat turecki 9,2 18 

Powiat obornicki 9,2 17 

Powiat rawicki 9,3 16 

Powiat pleszewski 9,6 15 

Powiat pilski 10,2 14 

Powiat gostyński 10,7 13 

Powiat jarociński 10,9 12 

Powiat m. Konin 12,2 11 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 12,2 10 

Powiat gnieźnieński 12,5 9 

Powiat średzki 12,5 8 

Powiat wrzesiński 13,1 7 

Powiat chodzieski 14,0 6 

Powiat kolski 14,5 5 

Powiat słupecki 14,8 4 

Powiat złotowski 15,1 3 

Powiat wągrowiecki 16,0 2 

Powiat koniński 17,3 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: dane Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl. 

Najkorzystniejsza sytuacja mierzona czynnikami społecznymi występuje w powiecie poznańskim, 

powiecie kępińskim i powiecie kościańskim. Najmniej korzystna sytuacja kształtuje się w powiecie 

http://www.stat.gov.pl/
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kolskim, jarocińskim i rawickim. Z perspektywy czynników społecznych powiat kolski plasuje się na 35. 

miejscu, tj. ostatnim w województwie. 

Tabela 74 Czynniki społeczne - suma punktów 

Jednostka terytorialna Suma 

Powiat poznański 98 

Powiat kępiński 80 

Powiat kościański 75 

Powiat nowotomyski 74 

Powiat leszczyński 73 

Powiat m. Poznań 72 

Powiat szamotulski 69 

Powiat średzki 66 

Powiat grodziski 63 

Powiat śremski 63 

Powiat m. Leszno 62 

Powiat m. Kalisz 62 

Powiat międzychodzki 60 

Powiat obornicki 58 

Powiat wolsztyński 58 

Powiat złotowski 57 

Powiat ostrowski 57 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 55 

Powiat gnieźnieński 55 

Powiat pilski 54 

Powiat gostyński 52 

Powiat krotoszyński 49 

Powiat turecki 49 

Powiat pleszewski 47 

Powiat m. Konin 47 

Powiat wrzesiński 46 

Powiat kaliski 44 

Powiat wągrowiecki 42 

Powiat ostrzeszowski 39 

Powiat słupecki 38 

Powiat koniński 35 

Powiat chodzieski 31 
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Powiat rawicki 31 

Powiat jarociński 27 

Powiat kolski 18 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: dane Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl. 

6.3. Czynniki infrastrukturalne 

Przeanalizowano następujące czynniki infrastrukturalne: 

– korzystający z wodociągu jako % ogółu mieszkańców; 

– korzystający z kanalizacji jako % ogółu mieszkańców; 

– przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę. 

Tabela 75 Korzystający z wodociągu jako % ogółu mieszkańców 

Jednostka terytorialna 
Korzystający z wodociągu jako % 

ogółu mieszkańców 
Punkty 

Powiat m. Leszno 98,6 35 

Powiat m. Kalisz 97,3 34 

Powiat m. Konin 97,3 34 

Powiat m. Poznań 96,6 32 

Powiat rawicki 95,7 31 

Powiat gnieźnieński 95,0 30 

Powiat wągrowiecki 95,0 30 

Powiat kościański 94,8 28 

Powiat gostyński 94,6 27 

Powiat jarociński 94,4 26 

Powiat chodzieski 94,4 26 

Powiat poznański 94,0 24 

Powiat wrzesiński 93,9 23 

Powiat śremski 93,8 22 

Powiat ostrowski 93,4 21 

Powiat średzki 93,4 21 

Powiat turecki 93,1 19 

Powiat krotoszyński 93,0 18 

Powiat kępiński 92,9 17 

Powiat pilski 92,9 17 

Powiat słupecki 92,8 15 

Powiat leszczyński 92,5 14 

Powiat obornicki 92,5 14 

http://www.stat.gov.pl/
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Powiat szamotulski 92,2 12 

Powiat koniński 90,5 11 

Powiat ostrzeszowski 90,4 10 

Powiat pleszewski 89,2 9 

Powiat kolski 89,1 8 

Powiat nowotomyski 88,7 7 

Powiat grodziski 87,9 6 

Powiat międzychodzki 87,8 5 

Powiat złotowski 87,4 4 

Powiat wolsztyński 86,0 3 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 84,9 2 

Powiat kaliski 83,4 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: dane Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl. 

Tabela 76 Korzystający z kanalizacji jako % ogółu mieszkańców 

Jednostka terytorialna 
Korzystający z kanalizacji jako % 

ogółu mieszkańców 
Punkty 

Powiat m. Leszno 93,8 35 

Powiat m. Konin 92,2 34 

Powiat m. Poznań 91,2 33 

Powiat m. Kalisz 88,9 32 

Powiat chodzieski 75,3 31 

Powiat pilski 75,2 30 

Powiat gnieźnieński 70,6 29 

Powiat śremski 70,2 28 

Powiat jarociński 66,6 27 

Powiat obornicki 65,9 26 

Powiat kościański 64,2 25 

Powiat średzki 63,9 24 

Powiat złotowski 63,3 23 

Powiat międzychodzki 62,7 22 

Powiat szamotulski 60,0 21 

Powiat poznański 59,7 20 

Powiat rawicki 59,5 19 

Powiat wągrowiecki 59,5 19 

Powiat ostrowski 58,2 17 

Powiat kępiński 57,7 16 

Powiat gostyński 57,7 16 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 57,1 14 

Powiat wolsztyński 56,1 13 
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Powiat krotoszyński 55,2 12 

Powiat wrzesiński 53,1 11 

Powiat nowotomyski 51,3 10 

Powiat słupecki 50,8 9 

Powiat ostrzeszowski 48,0 8 

Powiat pleszewski 47,5 7 

Powiat turecki 46,4 6 

Powiat grodziski 46,1 5 

Powiat kolski 44,2 4 

Powiat leszczyński 36,4 3 

Powiat koniński 33,4 2 

Powiat kaliski 28,0 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: dane Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl. 

Tabela 77 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę 

Jednostka terytorialna 
Przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania na 1 osobę 
punkty 

Powiat poznański 32,2 35 

Powiat m. Poznań 29,3 34 

Powiat leszczyński 29,0 33 

Powiat ostrzeszowski 28,9 32 

Powiat kaliski 27,9 31 

Powiat kępiński 27,6 30 

Powiat ostrowski 27,4 29 

Powiat m. Leszno 26,9 28 

Powiat krotoszyński 26,8 27 

Powiat pleszewski 26,7 26 

Powiat koniński 26,6 25 

Powiat nowotomyski 26,6 25 

Powiat rawicki 26,6 25 

Powiat międzychodzki 26,3 22 

Powiat szamotulski 26,3 22 

Powiat wolsztyński 26,2 20 

Powiat słupecki 26,0 19 

Powiat m. Kalisz 25,8 18 

Powiat kolski 25,8 18 

Powiat kościański 25,8 18 

Powiat grodziski 25,7 15 

Powiat wrzesiński 25,5 14 

http://www.stat.gov.pl/
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Powiat gostyński 25,5 14 

Powiat turecki 25,4 12 

Powiat chodzieski 25,1 11 

Powiat obornicki 25,0 10 

Powiat średzki 25,0 10 

Powiat jarociński 24,9 8 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 24,8 7 

Powiat wągrowiecki 24,6 6 

Powiat m. Konin 24,2 5 

Powiat złotowski 23,9 4 

Powiat gnieźnieński 23,8 3 

Powiat pilski 23,8 3 

Powiat śremski 23,7 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: dane Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl. 

Najkorzystniejsza sytuacja mierzona czynnikami infrastrukturalnymi występuje w mieście 

na prawach powiatu Poznań, mieście na prawach powiatu Leszno, mieście na prawach powiatu Kalisz. 

Najmniej korzystna sytuacja kształtuje się w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, powiecie grodziskim, 

powiecie kolskim. Z perspektywy czynników infrastrukturalnych powiat kolski plasuje się na 33. miejscu 

w województwie. 

Tabela 78 Czynniki infrastrukturalne – suma punktów 

Jednostka terytorialna Suma 

Powiat m. Poznań 99 

Powiat m. Leszno 98 

Powiat m. Kalisz 84 

Powiat poznański 79 

Powiat rawicki 75 

Powiat m. Konin 73 

Powiat kościański 71 

Powiat chodzieski 68 

Powiat ostrowski 67 

Powiat kępiński 63 

Powiat gnieźnieński 62 

Powiat jarociński 61 

Powiat krotoszyński 57 

Powiat gostyński 57 

http://www.stat.gov.pl/
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Powiat szamotulski 55 

Powiat średzki 55 

Powiat wągrowiecki 55 

Powiat śremski 51 

Powiat leszczyński 50 

Powiat ostrzeszowski 50 

Powiat obornicki 50 

Powiat pilski 50 

Powiat międzychodzki 49 

Powiat wrzesiński 48 

Powiat słupecki 43 

Powiat pleszewski 42 

Powiat nowotomyski 42 

Powiat koniński 38 

Powiat turecki 37 

Powiat wolsztyński 36 

Powiat kaliski 33 

Powiat złotowski 31 

Powiat kolski 30 

Powiat grodziski 26 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 23 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: dane Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl. 

6.4. Analiza porównawcza – podsumowanie 

W ujęciu sumarycznym, największą liczbę punktów uzyskało miasto na prawach powiatu Poznań, które 

przoduje w statystykach pod względem wysokich nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca; niskiej stopy bezrobocia rejestrowanego; wyposażenia mieszkań 

w podstawową infrastrukturę. Najmniej korzystnie kształtuje się sytuacja w powiecie kaliskim, kolskim 

i złotowskim, które cechują się niskim poziomem przedsiębiorczości, czy niskim stopniem wyposażenia 

mieszkań w instalacje sanitarne. Powiat kolski zajął 34. miejsce w rankingu, tj. miejsce przedostatnie 

w województwie.  

Tabela 79 Analiza porównawcza – suma punktów 

Jednostka terytorialna Suma 

Powiat m. Poznań 346 

Powiat poznański 341 

Powiat m. Leszno 293 

http://www.stat.gov.pl/
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Powiat m. Kalisz 292 

Powiat m. Konin 262 

Powiat leszczyński 249 

Powiat nowotomyski 243 

Powiat gnieźnieński 236 

Powiat szamotulski 236 

Powiat kościański 236 

Powiat średzki 235 

Powiat kępiński 233 

Powiat ostrowski 228 

Powiat obornicki 221 

Powiat wrzesiński 217 

Powiat śremski 209 

Powiat chodzieski 206 

Powiat wolsztyński 203 

Powiat pilski 201 

Powiat międzychodzki 196 

Powiat gostyński 185 

Powiat ostrzeszowski 178 

Powiat grodziski 171 

Powiat wągrowiecki 161 

Powiat krotoszyński 154 

Powiat jarociński 151 

Powiat pleszewski 149 

Powiat słupecki 141 

Powiat rawicki 137 

Powiat koniński 133 

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 125 

Powiat turecki 116 

Powiat złotowski 108 

Powiat kolski 103 

Powiat kaliski 102 

 Źródło: Opracowanie własne. 
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Załącznik nr 2. Analiza SWOT 

Celem analizy SWOT jest przeanalizowanie głównych mocnych i słabych stron w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej dotyczącej Powiatu 

Kolskiego. Ponadto do każdego zagadnienia zostały przypisane szanse i zagrożenia, które mogą się wydarzyć w przyszłości oraz wynikają 

z otoczenia powiatu. 

Tabela 80 Analiza SWOT – Powiat Kolski 

Przestrzeń, zasoby naturalne, infrastruktura i środowisko 

Silne strony Słabe strony 

– lokalizacja powiatu jest bardzo korzystna w ujęciu administracyjnym 

transportowym, co potwierdza odległość stolicy powiatu od ważnych 

ośrodków administracyjnych: Poznań, Kalisz, Gdańsk, Toruń, Łódź, 

Warszawa, Wrocław; 

– dobre połączenie drogowe w ujęciu regionalnym (np. Poznań, Konin, 

Kalisz) oraz krajowym (np. Łódź, Warszawa, Toruń, Wrocław) oraz 

międzynarodowym (np. Berlin);  

– relatywnie dobre połączenie z portami lotniczymi w Poznaniu 

(odległość  z Koła do Portu Lotniczego Poznań- Ławica to ~156 km) 

oraz w Łodzi (odległość z Koła do Portu Lotniczego w Łodzi to ~92 

km); 

– powiat kolski jest włączony w sieć połączeń kolejowych – dostępne 

bezpośrednie połączenia realizowane są w kierunku: Warszawa, Łódź 

Kaliska, Poznań; 

– na terenie powiatu występują cenne obszary dziedzictwa przyrody, a do 

najważniejszych walorów naturalnych powiatu kolskiego zalicza się 

jeziora i lasy; 

– bogate i zróżnicowane dziedzictwo przyrody predestynuje Powiat 

Kolski do rozwoju aktywnej turystyki kwalifikowanej w tym pieszej, 

rowerowej, konnej, rzecznej czy przyrodniczej; 

– na terenie powiatu występują znaczne pokłady surowców naturalnych, 

tj. węgla brunatnego,  

– ze względu na posiadane zasoby dziedzictwa kultury i historii, powiat 

kolski jest predestynowany do rozwoju kwalifikowanej turystyki 

kulturowej; 

– słabe wykorzystanie walorów naturalnych do rozwoju turystyki, w tym 

m.in. brak infrastruktury w postaci ośrodków wypoczynkowych, czy też 

gospodarstw agroturystycznych; 

– infrastruktura kanalizacyjna jest słabo rozwinięta, z sieci korzysta 

44,2% populacji; 

– bardzo słabo rozwinięta jest sieć dystrybucji gazu, tylko 3,2% populacji 

korzysta z gazu sieciowego; 

– ograniczony dostęp do Internetu szerokopasmowego; 

– odnawialne źródła energii są wykorzystywane w bardzo małej skali; 
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– infrastruktura sieciowa w powiecie kolskim jest stosunkowo dobrze 

rozwinięta w zakresie zwodociągowania; 

– teren powiatu jest w zasadzie w całości pokryty zasięgiem GSM 

głównych operatorów sieci komórkowych w Polsce; mieszkańcy mają 

dostęp do Internetu; 

– znaczny potencjał dla rozwoju energetyki odnawialnej, przede 

wszystkim w zakresie energii słonecznej i geotermalnej; 

– dobrze zabezpieczone są usługi ochrony przed zagrożeniami – na 

terenie powiatu kolskiego działa jedna jednostka ratowniczo-gaśnicza 

Państwowej Straży Pożarnej, dziewięć jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej należących do KSRG i 83 jednostki spoza KSRG; 

– spadek przestępczości; 

Szanse Zagrożenia 

– inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną; 

– wykorzystanie zasobów energii odnawialnej zarówno na potrzeby 

ciepłownictwa sieciowego, jak i rozproszonych źródeł energii; 

– wykorzystanie zasobów energii konwencjonalnej; 

– planowanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych w tym w ramach 

II Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej; 

– brak lub zaniechanie inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną 

zarządzaną na poziomie wojewódzkim lub krajowym; 

– postępująca marginalizacja obszarów peryferyjnych powiatu (Gmina 

Przedecz i Chodów); 

– kontrowersje wokół budowy nowej kopalni węgla brunatnego na 

terenie gminy Babiak skutkujące opóźnieniami w procesie 

decyzyjnym; 

Społeczeństwo, kultura, usługi publiczne 

Silne strony Słabe strony 

– spadek liczby gospodarstw korzystających z pomocy społecznej; 

– spadek udziału dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują 

zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku; 

– rozwijająca się oferta kulturalna; 

– systematyczny spadek liczby ludności; 

– saldo migracji (wewnętrznych i zewnętrznych) jest ujemne; 

– wzrost grupy osób w wieku poprodukcyjnym; 

– wysoce niekorzystna sytuacja epidemiologiczna; szczególnie 

niekorzystna sytuacja występuje w przypadku zewnętrznych przyczyn 

zachorowania i zgonu, zaburzeń wydzielania wewnętrznego, stanu 

odżywienia i przemiany metabolicznej oraz chorób układu kostno-

mięśniowego i tkanki łącznej; 

– zasięg korzystania z pomocy społecznej, czyli udział osób 

w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej 
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w ludności ogółem, wynosi dla powiatu kolskiego 9,5 i jest wyższy niż 

dla województwa wielkopolskiego (7,7); 

– dominujące problemy społeczne na terenie powiatu to: bezrobocie, 

niskie dochody osiągane przez część populacji; niepełnosprawność; 

alkoholizm i inne uzależnienia; bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i przemoc w rodzinie. Coraz większy wpływ na 

sytuację społeczną wywierają takie zjawiska jak spadek liczby urodzeń; 

brak mieszkań socjalnych oraz narastająca agresja i chuligaństwo 

młodzieży; 

Szanse Zagrożenia 

– rozwój nowoczesnych form kształcenia; 

– rozwój społeczeństwa informacyjnego; 

– wzrost innowacyjności, przedsiębiorczości i aspiracji mieszkańców;  

– integracja międzynarodowa; 

– rozwój ekonomii społecznej; 

– wzrost tożsamości i integracji lokalnej; 

– planowanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych w tym w ramach II 

Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej; 

– depopulacja; 

– marginalizacja grup o najniższym wykształceniu, wykluczonych pod 

względem ekonomicznym, społecznym i fizycznym;   

Gospodarka, rolnictwo, turystyka 

Silne strony Słabe strony 

– spadek liczby bezrobotnych w wieku 18-24 pozostających bez pracy 

przez okres dłuższy niż 6 miesięcy; 

– dobrze rozwinięte i ugruntowane tradycje produkcji rolnej; 

– relatywnie wysokie przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto; 

– stopa bezrobocia jest wyższa niż w województwie wielkopolskim, co 

świadczy niekorzystnie o sytuacji na rynku pracy w powiecie; wzrasta 

liczba bezrobotnych w wieku 55-64 pozostających bez pracy przez 

okres dłuższy niż 1 rok (68,3%); wzrasta liczba niepełnosprawnych 

bezrobotnych; wzrasta liczba bezrobotnych ze stażem pracy poniżej 

roku oraz dłuższym niż 30 lat; 

– bardzo niska dostępność terenów inwestycyjnych; 

– słabe wykorzystanie walorów naturalnych do rozwoju turystyki, w tym 

m.in. brak infrastruktury w postaci ośrodków wypoczynkowych, czy też 

gospodarstw agroturystycznych; 
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Szanse Zagrożenia 

– wykorzystanie przewag lokalizacyjnych w kierunku budowania 

atrakcyjności inwestycyjnej; aktywizacja gospodarcza potencjalnych 

terenów inwestycyjnych, w tym wokół węzła Domanin; 

– włączenie terenów inwestycyjnych do Łódzkiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej; 

– rozwój nowoczesnych form kształcenia; 

– zapewnienie potencjalnym inwestorom dostępu do taniej energii; 

–  zwiększający się popyt na usługi turystyczne i rekreacyjne; rozwój 

turystyki przyrodniczej, aktywnej; rozwój turystyki kwalifikowanej, 

krajoznawczej, zabytkoznawczej; rozwój agroturystyki; 

– rosnący popyt na zdrową żywność, produkty tradycyjne i regionalne; 

– innowacje w produkcji i przetwórstwie rolnym; 

– rozwój infrastruktury technik informacyjnych i komunikacyjnych; 

– wzrost udziału nakładów inwestycyjnych (prywatnych i publicznych);  

– wzrost umiędzynarodowienia przedsiębiorstw; 

– wzrost popytu na towary i usługi;  

– postęp technologiczny inwestycje zewnętrzne; 

– rosnąca ranga zielonej gospodarki i przemysłu ekologicznego; 

– rosnąca przedsiębiorczość mieszkańców;  

– innowacje kooperacja i powiązania klastrowe;  

– inteligentne specjalizacje regionalne; 

– planowanie i pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym w ramach II 

Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej. 

– rosnąca konkurencyjność ze strony innych ośrodków gospodarczych; 

– marginalizacja kapitału rodzimego; 

– niedostosowana do potrzeb rynku pracy oferta edukacyjna, w tym 

w zakresie szkolnictwa zawodowego; 

– depopulacja i drenaż zasobów pracy; 

– przenoszenie na gminy nowych obowiązków bez przydzielania 

adekwatnych środków finansowych. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Załącznik nr 3. Raport z badania ankietowego 

1. Wstęp 

Badanie ankietowe zostało zrealizowane w ramach opracowywanej Strategii Rozwoju Powiatu 

Kolskiego. Objęto nim mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, pochodzące  

z obszaru powiatu. Raport powstał w oparciu o dane z badania ankietowego przeprowadzonego 

na terenie Powiatu Kolskiego w czerwcu i lipcu 2015 r., na potrzeby którego przygotowano 3 rodzaje 

ankiet:  

 dla mieszkańców; 

 dla przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub działających na obszarze powiatu kolskiego; 

 dla organizacji pozarządowych posiadających siedzibę lub działających na obszarze powiatu 

kolskiego. 

W tak sformułowanym kształcie badania ankietowego przyjęto możliwość wypełnienia więcej 

niż jednej ankiety. Dla przykładu, jeśli mieszkaniec jest równocześnie właścicielem firmy oraz 

członkiem stowarzyszenia, to miał możliwość wypełnienia trzech ankiet. Przyjęto, że inna jest 

percepcja mieszkańca, przedsiębiorcy oraz organizacji pozarządowej, gdyż podmioty te mają zupełnie 

inne problemy, cele, zakres działań, potrzeby, oczekiwania, a także relacje z samorządem 

terytorialnym. Układ przedstawionych wyników stanowi odzwierciedlenie zrealizowanych ankiet. 

Opracowanie składa się z uwag metodologicznych, charakterystyki badanej populacji oraz graficznego 

ujęcia wyników udzielonych odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszach formularzy. 

Realizacja niniejszego projektu badawczego stanowi integralną część prac nad „Strategią 

Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025”. Zgodnie z założeniem, dokument ten ma nakreślać 

najważniejsze cele, do których dążyć będzie Powiat w założonym horyzoncie czasu. Kształt 

kwestionariuszy użytych do badania ankietowego i problematyka zawarta w poszczególnych 

formularzach wychodzi naprzeciw problemom istotnym z perspektywy rozwoju Powiatu. 

Celem ankiety skierowanej dla mieszkańca było przede wszystkim zbadanie poziomu jakości 

życia w powiecie. A zatem w szczególności istotne było zebranie informacji o problemach, potrzebach 

i jakości życia. Było to badanie ukierunkowane na zgromadzenie danych o subiektywnych odczuciach 

mieszkańców. Respondenci odpowiadali także na pytania dotyczące m.in. oceny realizacji zadań 

i inwestycji na terenie powiatu w podziale na kategorie takie jak: edukacja, bezpieczeństwo, rekreacja, 

kultura. Odpowiadający ponadto mogli wskazać, który obszar rozwoju powinien stanowić ich zdaniem 

priorytet działań na terenie powiatu w latach 2015-2025. 

Ankieta dedykowana przedsiębiorcom była narzędziem badawczym do zobrazowania oceny 

prowadzenia działalności gospodarczej pozarolniczej/ rolniczej oraz możliwości jej rozwoju 

na obszarze powiatu. Kwestionariusz przeznaczony dla organizacji pozarządowych miał na celu 

przedstawienie problematyki dotyczącej prowadzenia działalności pożytku publicznego przez 
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organizacje pozarządowe, zebranie informacji o ich sytuacji, możliwościach rozwoju, a także 

o współpracy z administracją publiczną w powiecie. Należy przy tym zaznaczyć, iż kategorie wyżej 

wskazanych ankiet nie dotyczyły tylko zadań realizowanych przez samorząd terytorialny na poziomie 

powiatu, ale także poruszały kwestie, za które odpowiedzialność spoczywa na gminach, czy 

jednostkach centralnych realizujących zadania kluczowe dla mieszkańców. Celem badania była także 

możliwość szerszego zaangażowania mieszkańców powiatu w proces uspołeczniania i wspólnego 

budowania strategii rozwoju oraz zweryfikowanie potrzeb i oczekiwań respondentów w zakresie 

przyszłości obszaru, a także nakreślenie ważnych kierunków rozwojowych z poziomu operacyjnego. 

Kwestionariusze do przeprowadzenia badania ankietowego zostały przygotowane zarówno 

w formacie DOC, jak i stworzono ich wersję elektroniczną udostępnioną na portalu www.ebadania.pl. 

Kwestionariusze były dystrybuowane różnymi kanałami komunikacyjnymi, w tym m.in. poprzez: 

 Starostwo Powiatowe Kole; 

 informację o prowadzeniu badania ankietowego umieszczoną na stronie internetowej Powiatu 

Kolskiego; 

 portal www.ebadania.pl. 

Do ostatecznej analizy zakwalifikowano wszystkie przesłane drogą elektroniczną, jak 

i w wersji papierowej ankiety. W wyniku realizacji badania uzyskano: 

 51 ankiet dla przedsiębiorstw; 

 38 ankiet dla organizacji pozarządowych; 

 962 ankiety dla mieszkańców.  

Dane z kwestionariuszy zostały poddane analizie statystycznej i merytorycznej. Przy realizacji 

ankiet zachowano anonimowość osób ankietowanych. Struktura kwestionariuszy uwzględniała 

zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, przy czym zdecydowanie przeważał typ pytania 

zamkniętego. 

Niniejsze opracowanie stanowi raport z przeprowadzonych badań. Przy jego opracowaniu 

kierowano się zasadą precyzyjnego przedstawienia wyników i unikania ich krzyżowej, głębszej 

interpretacji statystycznej. Dzięki temu potencjalnie zainteresowany tą problematyką czytelnik będzie 

miał możliwość dokonania samodzielnej analizy w oparciu o przedstawione dane ilościowe 

i jakościowe. 

2. Powiat Kolski w percepcji mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji 

pozarządowych 

2.1. Analiza na podstawie ankiet dla mieszkańców 

Większość respondentów, stanowiły kobiety (53,0%). Wśród zrealizowanych ankiet najwięcej zostało 

wypełnionych przez osoby w wieku 15-20 lat (30,0%), 41-50 (29,0%) oraz 31-40 (20,0%). Odsetek 

grupy wiekowej powyżej 61. roku życia wyniósł 1,0%. Jest to ważna informacja z perspektywy 

http://www.ebadania.pl/
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aktywizowania najstarszych osób w życie społeczne powiatu. Dane te potwierdzają wyniki badania 

realizowanego w skali ogólnopolskiej przez Instytut Spraw Publicznych i dotyczącego społeczeństwa 

obywatelskiego oraz kapitału społecznego w Polsce. Badania te wskazują, że udział osób powyżej 60. 

roku życia w miejscowościach poza dużymi aglomeracjami miejskimi ma tendencje do utrzymywania 

się na stosunkowo niskim poziomie
25

. Wykształcenie osób biorących udział w badaniu było 

zróżnicowane – osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 31,0% badanej populacji, średnim 

ogólnokształcącym 21,0%, policealnym lub średnim zawodowym – 20,0%.  

Mieszkańcy oceniają ogólną sytuację w powiecie głównie jako przeciętną (49,0%) lub dobrą 

(32,0%). Jednakże aż 11,0% respondentów wskazało na odpowiedź „źle”. Wśród mieszkańców 

dominuje przeświadczenie, że jakość życia w ostatnich 4 latach w powiecie nie uległa zmianie 

(55,0%). W ocenie 22,0% respondentów jakość życia poprawiła się, a dla 17,0% uległa pogorszeniu. 

Aż 51,0% respondentów ocenia iż powiat nie rozwija się, a 42,0% rozważa możliwość opuszczenia 

powiatu w najbliższych 2 latach, w tym 17,0% jest już zdecydowana wyjechać. 

W odniesieniu do poziomu zadowolenia z realizacji zadań publicznych, respondenci najlepiej 

ocenili: dostęp do usług telekomunikacyjnych, edukację publiczną oraz gospodarkę wodno-ściekową 

i odpadami komunalnymi. Najsłabiej oceniono realizację zadań publicznych związanych z rynkiem 

pracy, opieką zdrowotną, wsparciem rodziny, wsparciem młodych małżeństw, polityką prorodzinną 

drogami, ulicami, mostami, placami oraz organizacją ruchu drogowego. Zdaniem mieszkańców 

priorytet dla rozwoju powiatu winny stanowić przede wszystkim: poprawa jakości dróg, chodników 

oraz zwiększenie ilości i jakości ścieżek rowerowych, poprawa jakości funkcjonowania 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, poprawa jakości funkcjonowania 

lokalnego rynku pracy. 

2.2. Analiza na podstawie ankiet dla przedsiębiorców 

Większość respondentów, którzy wzięli udział w badaniu, stanowili mikroprzedsiębiorcy (71,0%), 

reprezentanci branży usługowej (53,0%). Spośród podmiotów biorących udział w badaniu 

¾ rozpoczęła działalność w latach 1990-2004. 

Respondenci oceniają sytuację finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstwa jako przeciętną lub 

dobrą (49,0% i 27,0%). Natomiast 20,0% badanych wskazało iż sytuacja ta jest zła. Przedsiębiorcy 

ocenili, że ich sytuacja finansowo-ekonomiczna w ostatnich 4 latach nie uległa zmianie (47,0%). 

Aż 25,0% podmiotów odnotowało pogorszenie warunków finansowo-ekonomicznych. Inwestycję 

o jednostkowej wartości powyżej 100,0 tys. PLN w ostatnich 4 latach zrealizowała 
1
/3 podmiotów. 

Działalność eksportową realizuje tylko 12,0% respondentów, a jedynie 20,0% planuje prowadzić tego 

rodzaju aktywność w najbliższych latach. Środki z dotacji Unii Europejskiej bądź innych źródeł 

                                                      
25

Zob. szerzej, Partycypacja publiczna w praktyce, red. Anna Olech, Warszawa 2013; Przepis na uczestnictwo. 

Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, red. Anna Olech, Warszawa 2013. Raporty dostępne są: 

http://www.isp.org.pl/publikacje,25.html 
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zewnętrznych w ostatnich 4 latach pozyskało około 30% podmiotów, a prawie połowa planuje 

w perspektywie najbliższych 2 lat aplikować o takie środki. 

W powiecie realizowane są  głównie następujące instrumenty wsparcia lokalnej działalności: 

wsparcie w zatrudnieniu pracowników, doposażeniu stanowisk pracy np. przy zatrudnieniu młodych 

osób, osób niepełnosprawnych, promocja przedsiębiorców, rolników, rzemieślników działających 

na terenie powiatu np. wydawanie folderów informacyjno-promocyjnych, organizacja targów, misji 

gospodarczych, kojarzenie inwestorów, fora gospodarcze, zrzeszenia przedsiębiorców, rolników, 

rzemieślników (np.. Stowarzyszenia, klastry, izby gospodarcze), pomoc w znalezieniu lub 

wyszkoleniu kadry: pracowników, stażystów, wolontariuszy. 

Respondenci oceniają podejście przedstawicieli samorządu do osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub rolniczą w sposób zróżnicowany – 51,0% oceniło podejście jako przeciętne, 17,0% 

jako dobre, a 14,0% jako złe. Niekorzystnie przedstawia się także ocena możliwości rozwoju 

działalności gospodarczej w powiecie – 53,0% przedsiębiorców ocenia ją jako przeciętną, a 27,0% 

jako złą. 

2.3. Analiza na podstawie ankiet dla organizacji pozarządowych 

Połowa organizacji biorących udział w badaniu została założona w latach 2005-2013. Podmioty 

te trudnią się przede wszystkim wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, 

organizacją imprez integracyjnych, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury oraz tradycją, edukacją 

i wychowaniem. 

Respondenci oceniają  ogólną kondycję swoich organizacji pozarządowych jako przeciętną 

(50,0%) lub dobrą (47,0%). Wśród mocnych stron organizacje pozarządowe identyfikują 

rozpoznawalność organizacji w otoczeniu, zaangażowanie członków/pracowników, owocną 

współpracę ze społecznością lokalną, udział w organizacji ludzi młodych oraz pozyskiwanie środków 

finansowych z różnych źródeł na realizację zadań statutowych. Natomiast wśród słabych stron – 

niewystarczające środki finansowe, brak w organizacji ludzi młodych, małą liczbę 

członków/pracowników. Ponad połowa organizacji pozarządowych współpracuje z samorządem 

lokalnym, a 40,0% respondentów ocenia współpracę jako dobrą. Kooperacja ta dotyczy najczęściej 

popularyzacji ich działalności. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oceniają możliwość 

rozwoju jako przeciętną (50,0%) lub dobrą (42,0%). 
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3. Graficzna analiza badania ankietowego – mieszkańcy 

Wykres 8 Jak ocenia Pani/Pan jakość życia w powiecie? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy. 

Wykres 9 Jakość Pani/Pana życia w ostatnich 4 latach? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy. 
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Wykres 10 Które, z poniższych zdań, według Pani/Pana, właściwie oddaje sytuację w powiecie? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy. 

Wykres 11 Czy w perspektywie najbliższych 2 lat planuje Pani/Pan opuszczenie terenu powiatu? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy. 
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Wykres 12 Jakość realizacji zadań publicznych w powiecie – ocena bardzo dobra lub dobra – łącznie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy. 
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Wykres 13 Jakość realizacji zadań publicznych w powiecie – ocena źle lub bardzo źle – łącznie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy. 
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Wykres 14 Priorytety rozwojowe Powiatu Kolskiego w latach 2015-2025 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy. 
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Wykres 15 Metryczka - mieszkańcy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – mieszkańcy. 
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4. Graficzna analiza badania ankietowego – przedsiębiorcy 

Wykres 16 Jak ocenia Pani/Pan sytuację finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstwa? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy. 

Wykres 17 Sytuacja finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa w ostatnich 4 latach 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy. 
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Wykres 18 Czy w ostatnich 4 latach zrealizowano w przedsiębiorstwie inwestycję o jednostkowej 

wartości powyżej 100 tys. PLN? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy. 

Wykres 19 Czy przedsiębiorstwo realizuje działalność? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy. 
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Wykres 20 Czy przedsiębiorstwo planuje rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności eksportowej? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy. 

Wykres 21 Czy w ostatnich 4 latach przedsiębiorstwo pozyskało środki z dotacji Unii 

Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych/ zewnętrznych?  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy. 
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Wykres 22 Czy w perspektywie najbliższych 2 lat przedsiębiorstwo planuje aplikować o środki 

z dotacji Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy. 
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Wykres 23 Które z niżej przedstawionych propozycji wsparcia lokalnej działalności są realizowane w powiecie? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy. 
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Wykres 24 Jak oceniają Państwo podejście przedstawicieli samorządu terytorialnego do osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy. 

Wykres 25 Jak ocenia Pan/Pani możliwość rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej lub 

rolniczej na obszarze powiatu? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy. 
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Wykres 26 Metryczka - przedsiębiorcy 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – przedsiębiorcy. 
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5. Graficzna analiza badania ankietowego – organizacje pozarządowe 

Wykres 27 Jak ocenia Pani/Pan ogólną kondycję Państwa organizacji? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – organizacje pozarządowe. 

Wykres 28 Jakie są mocne strony Państwa organizacji pozarządowej? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – organizacje pozarządowe. 
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Wykres 29 Jakie są słabe strony Państwa organizacji pozarządowej?  

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – organizacje pozarządowe. 

Wykres 30 Czy Państwa organizacja pozarządowa współpracuje z samorządem powiatu 

kolskiego? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – organizacje pozarządowe. 
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Wykres 31 Proszę zaznaczyć formy współpracy dotyczące Państwa organizacji pozarządowej 

z samorządem terytorialnym 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe  – organizacje pozarządowe. 

Wykres 32  Jak oceniają Państwo podejście przedstawicieli samorządu powiatowego do 

organizacji pozarządowych? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – organizacje pozarządowe. 
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Wykres 33 Jak ocenia Pan/Pani możliwość rozwoju Państwa organizacji pozarządowej? 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – organizacje pozarządowe.  

Bardzo dobrze, mam 

szereg możliwości 

rozwoju prowadzonej 

działalności 

2% 

Dobrze, mam 

możliwości rozwoju 

prowadzonej 

działalności 

42% 

Przeciętnie 

50% 

Źle, mam niewielkie 

możliwości rozwoju 

prowadzonej 

działalności 

3% 

Bardzo źle, nie mam 

możliwości rozwoju 

prowadzonej 

działalności 

3% 



 

144 | S t r o n a  

 

Wykres 34 Metryczka – organizacje pozarządowe 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badanie ankietowe – organizacje pozarządowe. 

 

 

 

 



 

145 | S t r o n a  

 

Spisy 

Spis rysunków 

Rysunek 1 Podstawowe definicje ............................................................................................................ 5 

Rysunek 2 Położenie powiatu kolskiego w województwie wielkopolskim .......................................... 47 

Rysunek 3 Obszary chronione na terenie powiatu kolskiego ................................................................ 52 

Rysunek 4 Linie kolejowe na terenie powiatu kolskiego ...................................................................... 80 

Rysunek 5 Zasoby energii odnawialnej - legenda ................................................................................. 82 

Rysunek 6 Powiat kolski na mapie rozmieszczenia zasobów odnawialnej energii wodnej i wiatrowej 83 

Rysunek 7 Powiat kolski na mapie rozmieszczenia zasobów odnawialnej energii słonecznej i 

geotermalnej .......................................................................................................................................... 84 

 

Spis tabel 

Tabela 1 Obszary strategiczne ................................................................................................................11 

Tabela 2 Matryca SRPK 2015-2025 ...................................................................................................... 12 

Tabela 3 Obszar strategiczny nr 1 – logika interwencji ......................................................................... 17 

Tabela 4 Obszar strategiczny nr 2 – logika interwencji ......................................................................... 21 

Tabela 5 Obszar strategiczny nr 2 – logika interwencji ......................................................................... 23 

Tabela 6 Obszar strategiczny nr 2 – logika interwencji ......................................................................... 25 

Tabela 7 Obszar strategiczny nr 2 – logika interwencji ......................................................................... 26 

Tabela 8 Obszar strategiczny nr 2 – logika interwencji ......................................................................... 28 

Tabela 9 Obszar strategiczny nr 2 – logika interwencji ......................................................................... 29 

Tabela 10 Obszar strategiczny nr 2 – logika interwencji ....................................................................... 30 

Tabela 11 Spójność SRPK 2015-2025 z celami strategicznymi Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego 2020 ........................................................................................................................... 35 

Tabela 12 Spójność SRPK 2015-2025 z Osiami Priorytetowymi Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 ................................................................... 36 

Tabela 13 Różnice między monitoringiem a ewaluacją ........................................................................ 39 

Tabela 14 Terminy dotyczące przekazywania dokumentów uczestnikom procesu ............................... 43 

Tabela 15 Szczegółowy plan postępowania w ramach przygotowania Okresowego Raportu o stanie 

realizacji Strategii ................................................................................................................................. 44 

Tabela 16 Powierzchnia gmin w powiecie kolskim .............................................................................. 48 

Tabela 17 Struktura użytków rolnych w powiecie kolskim (2014 r.) .................................................... 48 

Tabela 18 Struktura użytków leśnych w powiecie kolskim (2014 r.) .................................................... 49 

Tabela 19 Struktura gruntów pod wodą (2014 r.) .................................................................................. 49 



 

146 | S t r o n a  

 

Tabela 20 Pozostałe formy zagospodarowania powierzchni (2014 r.) .................................................. 49 

Tabela 21 Ważniejsze zabytki powiatu kolskiego według lokalizacji ................................................... 53 

Tabela 22 Liczba ludności w powiecie kolskim w latach 2011–2014 ...................................................... 55 

Tabela 23 Liczba ludności w gminach powiatu kolskiego .................................................................... 56 

Tabela 24 Saldo migracji w powiecie kolskim w latach 2011- 2014 ....................................................... 57 

Tabela 25 Przyrost naturalny w powiecie kolskim w latach 2011–2014 ............................................... 57 

Tabela 26 Ludność wg ekonomicznych grup wieku w powiecie kolskim w latach 2011–2014 ........... 57 

Tabela 27 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem w powiecie kolskim 

w latach 2011–2014 [%] ......................................................................................................................... 57 

Tabela 28 Wskaźnik obciążenia demograficznego w powiecie kolskim w latach 2011–2014 ............. 58 

Tabela 29 Prognoza liczby ludności powiatu kolskiego do 2035 roku ................................................. 59 

Tabela 30 Podmioty zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego ........ 59 

Tabela 31 Liczba udzielonych porad w powiecie kolskim w latach 2010–2014 .................................. 62 

Tabela 32 Główne problemy zdrowotne mieszkańców w powiecie kolskim ........................................ 64 

Tabela 33 Liczba mieszkańców powiatu kolskiego, którzy otrzymali świadczenia w ramach pomocy 

społecznej w latach 2010- 2013 ............................................................................................................ 65 

Tabela 34 Przyczyny korzystania ze świadczeń opieki społecznej w powiecie kolskim ...................... 66 

Tabela 35 Podmioty gospodarcze według grup rodzajów działalności PKD 2007 (2013 r.) ................ 69 

Tabela 36 Podmioty gospodarcze wg sekcji i działów PKD 2007 w powiecie kolskim – ogółem (2014 

r.) ........................................................................................................................................................... 69 

Tabela 37 Podmioty gospodarcze wg sekcji i działów PKD 2007 w powiecie kolskim – osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą (2014 r.) ..................................................................................... 70 

Tabela 38 Podmioty gospodarcze wg liczby pracowników (2014 r.) .................................................... 71 

Tabela 39 Liczba gospodarstw prowadzących działalność rolniczą w powiecie kolskim (2010 r.) ...... 71 

Tabela 40 Pracujący wg płci w powiecie kolskim w latach 2010–2014 ............................................... 72 

Tabela 41 Pracujący na 1 000 os. .......................................................................................................... 73 

Tabela 42 Oferty pracy według wykształcenia w powiecie kolskim ..................................................... 73 

Tabela 43 Bezrobotni wg płci w powiecie kolskim w latach 2011–2014 ............................................. 74 

Tabela 44 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie kolskim ............................................... 74 

Tabela 45 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ........... 74 

Tabela 46 Zasoby mieszkaniowe powiatu kolskiego ............................................................................ 78 

Tabela 47 Zasoby mieszkaniowe powiatu kolskiego – wskaźniki ........................................................ 78 

Tabela 48 Wyposażenie mieszkań w podstawowe instalacje – wskaźniki (2014 r.) ............................. 78 

Tabela 49 Korzystający z infrastruktury sieciowej według gmin powiatu kolskiego ........................... 81 

Tabela 50 Charakterystyka zdarzeń występujących na terenie powiatu kolskiego [stan na 2014 r.] .... 85 

Tabela 51 Charakterystyka przestępstw na terenie powiatu kolskiego w latach 2010- 2014 ................ 86 

Tabela 52 Charakterystyka przestępstw na terenie powiatu kolskiego w latach 2010- 2014 ................ 86 



 

147 | S t r o n a  

 

Tabela 53 Współczynnik skolaryzacji szkół podstawowych i gimnazjalnych (stan na 2014 r.) ........... 89 

Tabela 54 Średnie wyniki procentowe - Matura 2015 - poziom podstawowy (dane dla przystępujących 

po raz pierwszy) .................................................................................................................................... 89 

Tabela 55 Charakterystyka edukacji ponadgimnazjalnej w powiecie kolskim (stan na 2013 r.) .......... 92 

Tabela 56 Liczba osób uczęszczających do Zespołu Szkół Technicznych w Kole w roku 2010 i 2014 93 

Tabela 57 Liczba uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w roku 2010 i 

2014 ....................................................................................................................................................... 93 

Tabela 58 Liczba uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. 

Stanisława Staszica w Kościelcu w roku 2010 i 2014 .......................................................................... 94 

Tabela 59 Liczba uczniów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Stanisława i 

Władysława Grabskich w Kole w latach 2010 i 2014 ........................................................................... 95 

Tabela 60 Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole 2014 .................................... 95 

Tabela 61 Charakterystyka pacjentów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 

Kole w latach 2010 i 2014 ..................................................................................................................... 96 

Tabela 62 Personel medyczny w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole .. 96 

Tabela 63 Imprezy na terenie muzeów powiatu kolskiego w latach 2011-2014 ................................... 98 

Tabela 64 Liczba uczestników imprez na terenie powiatu kolskiego w latach 2011- 2014 .................. 99 

Tabela 65 Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności ............................................... 102 

Tabela 66 Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności .......................... 103 

Tabela 67 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1 000 ludności .......................... 104 

Tabela 68 Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca .......................................... 105 

Tabela 69 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto ..................................................................... 106 

Tabela 70 Czynniki gospodarcze – suma punktów ............................................................................. 107 

Tabela 71 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym ......................... 108 

Tabela 72 Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym korzystającym z pomocy społeczne . 109 

Tabela 73 Stopa bezrobocia rejestrowanego ........................................................................................110 

Tabela 74 Czynniki społeczne - suma punktów ...................................................................................112 

Tabela 75 Korzystający z wodociągu jako % ogółu mieszkańców ......................................................113 

Tabela 76 Korzystający z kanalizacji jako % ogółu mieszkańców ......................................................114 

Tabela 77 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę .................................................115 

Tabela 78 Czynniki infrastrukturalne – suma punktów ........................................................................116 

Tabela 79 Analiza porównawcza – suma punktów ...............................................................................117 

Tabela 80 Analiza SWOT – Powiat Kolski ..........................................................................................119 

 

Spis wykresów 

Wykres 1 Liczba ludności w powiecie kolskim w latach 2011–2014 – ujęcie graficzne .......................... 55 



 

148 | S t r o n a  

 

Wykres 2 Liczba ludności w gminach powiatu kolskiego – ujęcie graficzne ....................................... 56 

Wykres 3 Zmiany liczebności populacji wg grup wieku w powiecie kolskim w latach 2011-2014 ..... 58 

Wykres 4 Struktura gospodarstw rolnych – ujęcie graficzne ................................................................ 72 

Wykres 5 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ............ 75 

Wykres 6 Korzystający z infrastruktury sieciowej według gmin powiatu kolskiego – ujęcie graficzne

 ............................................................................................................................................................... 81 

Wykres 7 Średnie wyniki procentowe - Matura 2015 - poziom podstawowy (dane dla przystępujących 

po raz pierwszy) – ujęcie graficzne ....................................................................................................... 90 

Wykres 8 Jak ocenia Pani/Pan jakość życia w powiecie? ................................................................... 127 

Wykres 9 Jakość Pani/Pana życia w ostatnich 4 latach? ..................................................................... 127 

Wykres 10 Które, z poniższych zdań, według Pani/Pana, właściwie oddaje sytuację w powiecie? ... 128 

Wykres 11 Czy w perspektywie najbliższych 2 lat planuje Pani/Pan opuszczenie terenu powiatu? .. 128 

Wykres 12 Jakość realizacji zadań publicznych w powiecie – ocena bardzo dobra lub dobra – łącznie

 ............................................................................................................................................................. 129 

Wykres 13 Jakość realizacji zadań publicznych w powiecie – ocena źle lub bardzo źle – łącznie ..... 130 

Wykres 14 Priorytety rozwojowe Powiatu Kolskiego w latach 2015-2025 ........................................ 131 

Wykres 15 Metryczka - mieszkańcy.................................................................................................... 132 

Wykres 16 Jak ocenia Pani/Pan sytuację finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstwa? ....................... 133 

Wykres 17 Sytuacja finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa w ostatnich 4 latach ........................ 133 

Wykres 18 Czy w ostatnich 4 latach zrealizowano w przedsiębiorstwie inwestycję o jednostkowej 

wartości powyżej 100 tys. PLN? ......................................................................................................... 134 

Wykres 19 Czy przedsiębiorstwo realizuje działalność? ..................................................................... 134 

Wykres 20 Czy przedsiębiorstwo planuje rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności eksportowej? ... 135 

Wykres 21 Czy w ostatnich 4 latach przedsiębiorstwo pozyskało środki z dotacji Unii Europejskiej 

bądź innych źródeł zagranicznych/ zewnętrznych? ............................................................................ 135 

Wykres 22 Czy w perspektywie najbliższych 2 lat przedsiębiorstwo planuje aplikować o środki 

z dotacji Unii Europejskiej bądź innych źródeł zagranicznych? ......................................................... 136 

Wykres 23 Które z niżej przedstawionych propozycji wsparcia lokalnej działalności są realizowane w 

powiecie? ............................................................................................................................................. 137 

Wykres 24 Jak oceniają Państwo podejście przedstawicieli samorządu terytorialnego do osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą? ........................................................................ 138 

Wykres 25 Jak ocenia Pan/Pani możliwość rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej lub 

rolniczej na obszarze powiatu? ............................................................................................................ 138 

Wykres 26 Metryczka - przedsiębiorcy ............................................................................................... 139 

Wykres 27 Jak ocenia Pani/Pan ogólną kondycję Państwa organizacji? ............................................. 140 

Wykres 28 Jakie są mocne strony Państwa organizacji pozarządowej? .............................................. 140 

Wykres 29 Jakie są słabe strony Państwa organizacji pozarządowej? ................................................ 141 



 

149 | S t r o n a  

 

Wykres 30 Czy Państwa organizacja pozarządowa współpracuje z samorządem powiatu kolskiego?

 ............................................................................................................................................................. 141 

Wykres 31 Proszę zaznaczyć formy współpracy dotyczące Państwa organizacji pozarządowej 

z samorządem terytorialnym ............................................................................................................... 142 

Wykres 32  Jak oceniają Państwo podejście przedstawicieli samorządu powiatowego do organizacji 

pozarządowych? .................................................................................................................................. 142 

Wykres 33 Jak ocenia Pan/Pani możliwość rozwoju Państwa organizacji pozarządowej? ................. 143 

Wykres 34 Metryczka – organizacje pozarządowe ............................................................................. 144 

 


