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WSTĘP 

 

Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego stanowi dokument określa-

jący obszary interwencji w celu realizacji polityki spójności na terenie powiatu  w ramach 

nowej perspektywy finansowej z funduszy europejskich  na lata 2014-2020.  Koncentracja 

tematyczna została skonstruowana w odniesieniu do realizacji  polityk horyzontalnych Unii 

Europejskiej: równości szans, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju. Plan Rozwo-

ju Lokalnego jest   spójny z najważniejszymi dokumentami strategicznymi na poziomie Unii 

Europejskiej, kraju i regionu oraz odpowiada na zdiagnozowane w tych dokumentach wy-

zwania i potrzeby społeczno-ekonomiczne. Centralnym dokumentem odniesienia jest Strate-

gia Europa 2020, Strategia Rozwoju Kraju 2020 oraz Strategia Rozwoju Województwa Lubu-

skiego do 2020 roku. Ponadto Plan Rozwoju Lokalnego znajduje bezpośrednie odniesienie do 

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Rolą wymienionego programu jest 

realizacja celów województwa określonych w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Wojewódz-

twa Lubuskiego 2020 za pomocą wdrażania projektów współfinansowanych z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Lokalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym 

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 jest: inteligentny, długofalowy i 

zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego 

poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowa-

nie barier rozwojowych.  

Poprzez  inteligentny rozwój należy rozumieć rozwój gospodarki oparty na wiedzy i innowa-

cji – w szczególności za pomocą wdrożeń innowacyjnych w gospodarkę oraz stosowania 

technik komunikacyjno-informacyjnych w poszczególnych dziedzinach działalności gospo-

darczej, a także publicznej i społecznej.  

Dokument odnosi się także do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Strze-

lecko – Drezdeneckiego do roku 2015, przyjętej Uchwałą nr XXIII/135/08 Rady Powiatu 

Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 31 października 2008 roku. 
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CZĘŚĆ I  

DIAGNOZA POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO  

 OCENA POZYCJI WYJŚCIOWEJ 

 

Na mapie administracyjnej Województwa Lubuskiego Powiat Strzelecko-Drezdenecki jest 

usytuowany w północno-wschodniej części województwa. Położenie powiatu w administra-

cyjnych granicach Województwa Lubuskiego rzutuje na jego powiązanie z problemami oraz 

wyzwaniami regionu. Wojewódzko Lubuskie w świetle strategicznego dokumentu zatytuło-

wanego Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary 

Wiejskie – zostało przypisane do grypy peryferyjnych regionów Polski północno-zachodniej i 

charakteryzuje się niskim poziomem urbanizacji połączonym ze specyficzną sytuacją agrarną. 

Bariery rozwojowe Województwa Lubuskiego (m.in. słabe przyciąganie kapitału oraz niska 

innowacyjność przedsiębiorstw,  ograniczona dostępność komunikacyjna, słaba dostępność 

infrastruktury cyfrowej, ubóstwo ekonomiczne mieszkańców województwa, niska jakość 

kształcenia) w znacznym stopniu determinują obecną sytuację społeczno-gospodarczą Powia-

tu Strzelecko-Drezdeneckiego.  Z drugiej strony bariery rozwojowe województwa lubuskiego  

wskazują na  kierunki interwencji w kluczowych obszarach mających znaczenie  dla prawi-

dłowego funkcjonowania powiatu oraz jakości życia jego mieszkańców.  

Dla ustalenia pozycji wyjściowej  Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego  ważną rolę odgrywa 

porównanie wybranych wskaźników jego  rozwoju ze wskaźnikami rozwoju pozostałych po-

wiatów województwa lubuskiego - przy przyjęciu jednakowych kryteriów dla każdego ze 

wskaźników.   

Pozycję wyjściową Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na tle hierarchizacji liniowej powia-

tów województwa lubuskiego przedstawia poniższa tabela:  
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Źródło: Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego  

na rozwój Województwa Lubuskiego, Zielona Góra, 2011. 

 

Przytoczone zestawienie zostało sporządzone dla poszczególnych obszarów wymienionych w 

tabeli, z uwzględnieniem jednakowych wskaźników dla każdego z obszarów.  

W obszarze struktura gospodarki wzięto pod uwagę następujące wskaźniki:  nakłady 

inwestycyjne w przedsiębiorstwach na mieszkańca, spółki handlowe z udziałem kapitału za-

granicznego na 10 tys. ludności, podmioty gospodarki zarejestrowane w rejestrze REGON, 

produkcja sprzedana przemysłu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł, stopa bezrobocia, użyt-

ki rolne w % powierzchni ogólnej, tereny przemysłowe w % powierzchni ogólnej.  

W obszarze środowisko naturalne wzięto pod uwagę następujące wskaźniki: ludność 

korzystająca ze sieci wodociągowej na 10 tys. mieszkańców, ludność korzystająca z sieci ka-

nalizacyjnej na 10 tys. mieszkańców, ludność korzystająca z sieci gazowej na 10 tys. miesz-

kańców, ludność korzystająca z oczyszczalni na 10 tys. mieszkańców.  

Lp. Powiat Struktura  

gospodarki 

Środowisko 

naturalne 

Problemy  

społeczne 

Kapitał  

ludzki 

Dostępność 

 1  gorzowski      3     14     7     14     1 

 2 międzyrzecki      7     9     9     2     9 

 3 Słubicki      5     3     13     6     14 

 4 Strzelecko-

drezdenecki 

    10     13     12     8     5 

 5 sulęciński     8     10     11     9     7 

 6 Gorzów Wielko-

polski 

    2     1     2     1     11 

 7 Krośnieński      12     12     10     13     12 

 8 Nowosolski       14     5     6     11    13 

 9 Świebodziński     6     4     3     5     6 

10 Wschowski      11     8     5     4     4 

11 Zielonogórski      9     11     4     12     3 

12 Żagański      13      7     14     10     8 

13 Żarski      4     6     8     7     2 

14 Zielona Góra      1     2     1     3     10 
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W obszarze problemy społeczne wzięto pod uwagę następujące wskaźniki: przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie brutto (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 

osób), saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 ludności, liczba 

organizacji pozarządowych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców, 

dzieci w przedszkolach na 1000 dzieci w wieku 3-5 lat, przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania na osobę, zakłady opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców, lekarze według 

podstawowego miejsca pracy na 10 tys. mieszkańców, ludność na jedną placówkę bibliotecz-

ną.  

W obszarze kapitał ludzki wzięto pod uwagę następujące wskaźniki: przyrost naturalny 

na 1000 ludności, stopa skolaryzacji w szkołach podstawowych, stopa skolaryzacji w gimna-

zjach, obciążenie demograficzne (ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym), poziom feminizacji w grupie wiekowej 20-29 lat, uzyskanie  przez uczniów 

najlepszych średnich wyników z egzaminu gimnazjalnego (2008 r.)  

W obszarze dostępności wzięto pod uwagę następujące wskaźniki: drogi publiczne o 

twardej nawierzchni (km) na km kw. , liczbę uczniów szkół podstawowych przypadających 

na 1 komputer przeznaczony do użytku uczniów z dostępem do Internetu, liczba uczniów 

gimnazjów przypadająca na 1 komputer przeznaczony do użytku uczniów z dostępem do In-

ternetu, liczba samochodów osobowych na 10 tys. mieszkańców.  

W oparciu o wymienione wyżej wskaźniki Powiat Strzelecko-Drezdenecki w Średniookreso-

wej ocenie z 2011 roku  oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na roz-

wój Województwa Lubuskiego, został wskazany jako powiat, który w stosunku do pozosta-

łych powiatów Województwa Lubuskiego:  

- posiada najniższe saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 

mieszkańców  

- posiada najniższy stopień dróg publicznych powiatowych o twardej nawierzchni i jednocze-

śnie posiada najwięcej samochodów osobowych na 10 tys. mieszkańców  

- posiada najniższą dostępność uczniów do komputera  
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CHARAKTERYSTYKA POWIATU NA TLE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO  

 

Powierzchnia  

powierzchnia województwa lubuskiego – 13988 km kw. 

powierzchnia powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego – 1248 km kw. 

powierzchnia miasta i gminy Dobiegniew – 351 km kw. 

powierzchnia miasta i gminy Drezdenko – 400 km kw. 

powierzchnia miasta i gminy Strzelce Krajeńskie – 319 km kw. 

powierzchnia gminy Stare Kurowo -  78 km kw. 

powierzchnia gminy Zwierzyn – 100 km kw. 

Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  

 

Ludność  

Województwo lubuskie – ludność ogółem – 1023158, w tym mężczyźni – 498337, kobiety – 

524821 

Powiat Strzelecko - Drezdenecki – ludność ogółem – 50686, w tym mężczyźni – 25007, ko-

biety – 25679 

Miasto i gmina Dobiegniew – ludność ogółem – 6873, w tym mężczyźni – 3429, kobiety – 

3444 

Miasto i gmina Drezdenko – ludność ogółem – 17619, w tym mężczyźni – 8690, kobiety – 

8929 

Miasto i gmina Strzelce Krajeńskie – ludność ogółem – 17542, w tym mężczyźni – 8577, ko-

biety – 8965 

Gmina Stare Kurowo – ludność ogółem – 4215, w tym mężczyźni – 2103, kobiety – 2112 

Gmina Zwierzyn- ludność ogółem – 4437, w tym mężczyźni – 2208, kobiety - 2229 

Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  

 

Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały 

Województwo lubuskie – napływ 12625, odpływ 13290, saldo migracji -665 

Podregion gorzowski – napływ 4683, odpływ 4858, saldo migracji -175 

Powiat Strzelecko - Drezdenecki – napływ 527, odpływ 619, saldo migracji -92 

Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  
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Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym  

Województwo lubuskie – ogółem 1023158, w tym :  

ludność w wieku przedprodukcyjnym – 192884 

ludność w wieku produkcyjnym – 669142  

ludność w wieku poprodukcyjnym – 161132  

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym - 53 

 

Powiat Strzelecko – Drezdenecki – ogółem 50686, w tym  

ludność w wieku przedprodukcyjnym – 10100 

ludność w wieku produkcyjnym – 32669 

ludność w wieku poprodukcyjnym – 7917  

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym - 55 

 

Miasto i gmina Dobiegniew – ogółem 6873, w tym :  

ludność w wieku przedprodukcyjnym – 1265 

ludność w wieku produkcyjnym – 4399  

ludność w wieku poprodukcyjnym – 1209 

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym - 56 

 

Miasto i gmina Drezdenko – ogółem – 17619, w tym :  

ludność w wieku przedprodukcyjnym – 3523 

ludność w wieku produkcyjnym – 11305 

ludność w wieku poprodukcyjnym – 2791  

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym - 56 

 

Miasto i gmina Strzelce Krajeńskie – ogółem – 17542, w tym :  

ludność w wieku przedprodukcyjnym – 3469 

ludność w wieku produkcyjnym – 11451 

ludność w wieku poprodukcyjnym – 2622 

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym - 53 

 

Gmina Stare Kurowo – ogółem – 4215, w tym :  

ludność w wieku przedprodukcyjnym – 879 
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ludność w wieku produkcyjnym – 2695 

ludność w wieku poprodukcyjnym – 641 

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym - 56 

 

Gmina Zwierzyn – ogółem – 4437, w tym :  

ludność w wieku przedprodukcyjnym – 964 

ludność w wieku produkcyjnym – 2819 

ludność w wieku poprodukcyjnym – 654 

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym - 57 

Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  

 

Pracujący. Stan w dniu 31 XII 2012 

Województwo lubuskie – ogółem – 214967, w tym kobiety - 107182 

Podregion gorzowski – ogółem – 85349, w tym kobiety - 43309 

Powiat Strzelecko – Drezdenecki – ogółem – 7970, w tym kobiety 3559 

Miasto i gmina Dobiegniew – ogółem – 941, w tym kobiety 415 

Miasto i gmina Drezdenko – ogółem – 3156, w tym kobiety 1457 

Miasto i gmina Strzelce Krajeńskie - ogółem– 2906, w tym kobiety 1330 

Gmina Stare Kurowo – ogółem – 592, w tym kobiety  213 

Gmina Zwierzyn – ogółem – 375, w tym kobiety  144 

Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013. 

 

Bezrobotni zarejestrowani. Stan w dniu 31 XII 2012  

Województwo lubuskie – ogółem – 60614 

Podregion gorzowski – ogółem – 22048 

Powiat Strzelecko – Drezdenecki – ogółem – 4903 

Miasto i gmina Dobiegniew – ogółem – 872 

Miasto i gmina Drezdenko – ogółem – 1545  

Miasto i gmina Strzelce Krajeńskie - ogółem– 1699 

Gmina Stare Kurowo – ogółem – 344  

Gmina Zwierzyn – ogółem – 443 

Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w  %. Stan w dniu 31 XII 2012 
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Województwo lubuskie – 15,9 

Podregion gorzowski – 14,7 

Powiat Strzelecko – Drezdenecki – 26,0 

Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  

 

 

Ogółem zarejestrowani bezrobotni w dniu 31.10.2013 

 

Wyszcze-

gólnienie 

Bezrobotni Bezrobotni 

z prawem 

do zasiłku 

Bezrobotni 

do 25 roku 

życia 

Bezrobotni 

powyżej 50 

roku życia 

Długotrwa-

le bezro-

botni 

Bezrobotni 

bez kwali-

fikacji za-

wodowych 

Ogó

łem 

Ko-

bie-

ty 

Ogó

łem 

Ko-

bie-

ty 

Ogó

łem 

Ko-

bie-

ty 

Ogó

łem 

Ko-

bie-

ty 

Ogó

łem 

Ko-

bie-

ty 

Ogó

łem 

Ko-

bie-

ty 

Miasto 

Dobie-

gniew 

360 187 65 33 155 88 216 90 493 287 320 188 

Gmina 

Dobie-

gniew 

479 270 89 38 

Gmina 

Zwierzyn 

390 224 49 24 88 67 73 22 219 130 165 96 

Gmina 

Stare Ku-

rowo 

348 204 59 29 79 49 80 35 191 118 134 84 

Miasto 

Drezden-

ko 

917 467 188 90 300 165 357 132 736 430 549 309 

Gmina 

Drezden-

ko 

614 348 133 69 

Miasto 

Strzelce 

Krajeń-

skie 

794 446 159 75 237 136 440 173 859 526 622 373 

Gmina 

Strzelce 

Krajeń-

skie 

777 423 123 59 

PUP ra-

zem 

467

9 

256

9 

865 417 859 505 116

6 

452 249

8 

149

1 

179

0 

105

0 
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Wzrost 

(+) lub 

spadek (-) 

do po-

przednie-

go mie-

siąca 

-48 -20 -3 -4 -45 -32 -15 -7 -5 +8 -9 +4 

Wzrost 

(+) lub 

spadek (-) 

do analo-

gicznego 

okresu 

roku 

ubiegłego 

+21

5 

+15

9 

-58 -46 -53 -16 +20

7 

+84 +17

8 

+10

3 

+8 +32 

Źródło: Stan bezrobocia na koniec miesiąca październik 2013 (sporz. mgr K. Antczak). Powiatowy Urząd Pracy 

w Strzelcach Krajeńskich, www.pup.strzelcek.pl 

 

Pomoc społeczna stacjonarna. Stan w dniu 31 XII 2012 

Województwo lubuskie – domy i zakłady (bez filii) 42, miejsca (łącznie z filiami) 2827, 

mieszkańcy (łącznie z filiami) 2728 

Podregion gorzowski – domy i zakłady (bez filii) 20, miejsca (łącznie z filiami) 1382, miesz-

kańcy (łącznie z filiami) 1360 

Powiat Strzelecko-Drezdenecki - domy i zakłady (bez filii) 3, miejsca (łącznie z filiami) 102, 

mieszkańcy (łącznie z filiami) 102 

Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  

 

Ochrona zdrowia 

Stacjonarna i ambulatoryjna opieka zdrowotna oraz apteki w 2012 roku  

 

        

        Obszar  

Łóżka 

w szpitalach 

ogólnych 

 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna  

Apteki 
Przychodnie Praktyki lekar-

skie 

Województwo  

Lubuskie  

4537 536 248 304 

Podregion go-

rzowski  

1942 204 71 110 

Powiat strzelec-

ko- drezdenecki  

131 28 12 14 

 
Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  
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Edukacja i wychowanie 

 

Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2012/2013 – placówki przedszkolne i ilość 

dzieci  

 

Wyszczegól-

nienie 

Placówki Miejsca w 

przedszko-

lach 

Odziały Dzieci 

Ogó-

łem 

W tym 

przed-

szkola 

Ogó-

łem 

W tym w 

przedszko-

lach 

Ogó-

łem 

W tym w 

przedszko-

lach 

Województwo 

lubuskie 

490 253 26210 1467 1103 33525 26466 

Podregion 

gorzowski 

195 96 9825 563 416 12792 9941 

Powiat Strze-

lecko - Drez-

denecki 

31 6 929 72 43 1555 1059 

Miasto i gmi-

na Dobie-

gniew 

3 1 125 8 6 189 138 

Miasto i gmi-

na Drezdenko 

15 1 334 29 14 573 334 

Miasto i gmi-

na Strzelce 

Krajeńskie 

6 2 320 23 17 553 443 

Gmina Stare 

Kurowo 

2 1 100 5 4 122 103 

Gmina Zwie-

rzyn 

5 1 50 7 2 118 41 

Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  

 

 

Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2006/07  

Województwo lubuskie – ilość szkół ogółem – 334, ilość uczniów ogółem  – 56491, ilość 

absolwentów – 9654 

Podregion gorzowski – ilość szkół ogółem – 120, ilość uczniów ogółem – 21476, ilość absol-

wentów – 3616  

Powiat Strzelecko – Drezdenecki – ilość szkół ogółem – 23, ilość uczniów ogółem – 3003, 

ilość absolwentów – 493 

Miasto i gmina Dobiegniew - ilość szkół ogółem – 2, ilość uczniów ogółem – 385, ilość ab-

solwentów – 63 

Miasto i gmina Drezdenko - ilość szkół ogółem – 10, ilość uczniów ogółem – 1039, ilość ab-

solwentów – 171 
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Miasto i gmina Strzelce Krajeńskie - ilość szkół ogółem – 6, ilość uczniów ogółem – 1012, 

ilość absolwentów – 163 

Gmina Stare Kurowo - ilość szkół ogółem – 2, ilość uczniów ogółem – 275, ilość absolwen-

tów – 43  

Gmina Zwierzyn - ilość szkół ogółem – 3, ilość uczniów ogółem – 292, ilość                       

absolwentów – 53 

Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  

 

Gimnazja dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2012/13  

Województwo lubuskie – ilość szkół ogółem – 179, ilość uczniów ogółem – 31160, ilość ab-

solwentów – 10141 

Podregion gorzowski – ilość szkół ogółem – 63, ilość uczniów ogółem –  11537, ilość absol-

wentów – 3677  

Powiat Strzelecko – Drezdenecki – ilość szkół ogółem – 8, ilość uczniów ogółem – 1641, 

ilość absolwentów – 559 

Miasto i gmina Dobiegniew - ilość szkół ogółem – 1, ilość uczniów ogółem – 197, ilość ab-

solwentów – 62 

Miasto i gmina Drezdenko - ilość szkół ogółem – 2, ilość uczniów ogółem – 499, ilość absol-

wentów – 174 

Miasto i gmina Strzelce Krajeńskie - ilość szkół ogółem – 2, ilość uczniów ogółem – 646, 

ilość absolwentów – 228 

Gmina Stare Kurowo - ilość szkół ogółem – 1, ilość uczniów ogółem – 141, ilość absolwen-

tów – 46  

Gmina Zwierzyn - ilość szkół ogółem – 2, ilość uczniów ogółem – 158, ilość absolwentów – 

49 
Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  

 

Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży w roku szkolnym 2012/13  

Województwo lubuskie – ilość szkół ogółem – 65, ilość uczniów ogółem – 5969, ilość absol-

wentów – 2159 

Podregion gorzowski – ilość szkół ogółem – 22, ilość uczniów ogółem – 2267, ilość absol-

wentów – 922  

Powiat Strzelecko – Drezdenecki – ilość szkół ogółem – 4, ilość uczniów ogółem – 421, ilość 

absolwentów – 167 

Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  
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Licea ogólnokształcące dla młodzieży w roku szkolnym 2012/13 

Województwo lubuskie – ilość szkół ogółem – 59, ilość uczniów ogółem – 12983, ilość ab-

solwentów – 4481  

Podregion gorzowski – ilość szkół ogółem – 23, ilość uczniów ogółem – 4925, ilość absol-

wentów – 1725 

Powiat Strzelecko – Drezdenecki – ilość szkół ogółem – 3, ilość uczniów ogółem – 574, ilość 

absolwentów – 191 

Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  

 

Licea profilowane dla młodzieży w roku szkolnym 2012/13  

Województwo lubuskie – ilość szkół ogółem – 5, ilość uczniów ogółem – 189, ilość absol-

wentów – 181 

Podregion gorzowski – ilość szkół ogółem – 3, ilość uczniów ogółem – 140, ilość absolwen-

tów – 96  

Powiat Strzelecko – Drezdenecki – ilość szkół ogółem – 0, ilość uczniów ogółem – 0, ilość 

absolwentów – 0 

Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  

 

Technika oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne dla młodzieży w roku                 

szkolnym 2012/13 

Województwo lubuskie – ilość szkół ogółem – 65, ilość uczniów ogółem – 15678, ilość ab-

solwentów – 3634 

Podregion gorzowski – ilość szkół ogółem – 28, ilość uczniów ogółem – 5499, ilość absol-

wentów – 1327 

Powiat Strzelecko – Drezdenecki – ilość szkół ogółem – 3, ilość uczniów ogółem – 372, ilość 

absolwentów – 126  

Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  

 

Szkoły policealne w roku szkolnym 2012/13 

Województwo lubuskie – liczba szkół ogółem – 61, ilość uczniów ogółem – 7393, ilość ab-

solwentów – 1998  

Podregion gorzowski – liczba szkół ogółem – 22, ilość uczniów ogółem – 2254 ilość absol-

wentów – 580 

Powiat Strzelecko – Drezdenecki – liczba szkół ogółem – 0, ilość uczniów ogółem – 0, ilość 

absolwentów – 0  
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Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  

 

Kultura 

Obszar Biblioteki publiczne Muzea Kina 

Województwo 

Lubuskie 

254 16 12 

Podregion gorzowski 92 8 8 

Powiat Strzelecko – 

Drezdenecki 

16 2 0 

Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Przestępstwa stwierdzone przez policję i prokuraturę w zakończonych postępowaniach 

przygotowawczych w 2012 roku   

Wyszczegól-

nienie 

Ogó-

łem 

W tym przestępstwa Z liczby ogółem przestęp-

stwa 

O charak-

terze 

kryminal-

nym 

O charakte-

rze 

gospodar-

czym 

Dro-

gowe 

 

Prze-

ciwko 

życiu i 

zdrowiu 

Przeciwko mie-

niu 

Ra-

zem 

W tym 

kradzież 

samo-

chodu 

Województwo 

Lubuskie 

38692 25539 5794 5669 1038 1803

3 

440 

Podregion go-

rzowski 

15910 10322 2673 2300 417 7927 185 

Powiat Strze-

lecko - Drez-

denecki 

1622 1020 172 365 64 751 6 

Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  

 

Infrastruktura komunalna  

Wodociągi i kanalizacja w 2012 roku 

Obszar Sieć wodociągowa rozdziel-

cza w kilometrach 

Sieć kanalizacyjna 

w kilometrach 

Województwo lubuskie 6658,7 3191,6 

Podregion gorzowski 2535,0 1161,7 

Powiat Strzelecko - Drezde-

necki 

475,1 174,9 

Miasto i Gmina Dobiegniew 71,8 77,3 

Miasto i Gmina Drezdenko 90,8 48,5 
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Miasto i Gmina Strzelce 

Krajeńskie 

102,4 37,7 

Gmina Stare Kurowo 92,7 11,4 

Gmina Zwierzyn 117,4 - 
Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  

 

Sieć gazowa w 2012 roku 

Obszar Sieć gazowa w kilometrach Odbiorcy gazu z sieci 

Województwo lubuskie 3808,4 192298 

Podregion gorzowski 1774,6 64891 

Powiat strzelecko- drezde-

necki 

133,7 4119 

Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  

 

Drogi publiczne w 2012 

 

Obszar 

Drogi publiczne o nawierzchni 

twardej w kilometrach 

W tym o nawierzchni ulepszonej 

w kilometrach 

Powiatowe Gminne Powiatowe Gminne 

Województwo 

Lubuskie 

3504,8 2322,4 3234,0 1630,8 

Podregion go-

rzowski 

1366,1 867,5 1280,0 548,5 

Powiat Strzelec-

ko – Drezdenec-

ki 

183,6 170,6 172,0 109,0 

Źródło: Województwo Lubuskie 2013 -  Podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zie-

lona Góra 2013.  

 

OBSZARY KONCENTRACJI POTENCJAŁÓW I BARIER ROZWOJOWYCH - 

ANALIZA SWOT  

1. Sfera społeczna powiatu :  

 

Mocne strony  Słabe strony  
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 Duża atrakcyjność przyrodnicza 

(Drawieński Park Narodowy, Puszcza 

Notecka, liczne rezerwaty)  

 Dobrze wykształcona sieć żeglow-

nych dróg wodnych – rzeka Noteć 

stanowiąca ważny  potencjał trans-

portowy łączący poprzez Kanał Byd-

goski dorzecza Odry i Wisły  

  Trasy kajakowe na rzece Drawa  

 Liczne obiekty zabytkowe – m.in. 

liczne obiekty sakralne oraz mury 

obronne w strzelcach Krajeńskich  

 Różnorodność kulturowa, obecność 

mniejszości narodowych i etnicznych, 

w tym Łemków i Ukraińców  

 Tożsamość lokalna ukształtowana 

przez obecność mieszkańców daw-

nych Kresów Wschodnich  

 Prężna działalność organizacji poza-

rządowych  

 Mała atrakcyjność lokalnego rynku 

pracy 

 Brak odpowiedniej infrastruktury 

rekreacyjno-sportowej dla realizacji 

funkcji turystycznych 

 Ograniczony dostęp do usług me-

dycznych świadczonych na wysokim 

poziomie  

 Słaba świadomość konsumencka 

mieszkańców powiatu  

 Występujące bariery architektoniczne 

w budynkach użyteczności publicznej  

 

2. Szanse i zagrożenia związane z rozwojem sfery społecznej powiatu  

 

Szanse  Zagrożenia  

 

 

 Dodatni przyrost naturalny 

 Dodatnie saldo migracji na pobyt sta-

ły  

 Poprawa jakości kształcenia, zgodne-

go z zapotrzebowaniem lokalnego 

rynku pracy 

 

 Odpływ młodych i wykształconych 

ludzi do większych ośrodków miej-

skich i zagranicę 

 Utrudniony dostęp do edukacji-

wzrost kosztów kształcenia  

 Słabo rozwinięta profilaktyka me-
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 Poprawa dostępności do usług me-

dycznych oraz poprawa ich jakości  

 Wypromowanie produktów marko-

wych powiatu  

 Współpraca z partnerami zagranicz-

nymi  oraz wymiana wzajemnych do-

świadczeń, m. in. wspólnych imprez 

w zakresie kultury,  sportu oraz spo-

tkań mieszkańców 

 Wzrost świadomości konsumenckiej  

 Oferta w sferze kultury i sportu dla 

osób w różnym wieku oraz różnym 

stanie zdrowia  

 Rozwój społeczeństwa informacyjne-

go oraz rozwój e-usług  

dyczna  

 Utrudniony dostęp do usług medycz-

nych na wysokim poziomie, niski 

standard usług medycznych w ramach 

ubezpieczenia społecznego oraz długi 

okres oczekiwania na specjalistyczne 

porady lekarskie   

 Wykluczenie energetyczne oraz cy-

frowe  z powodu ubóstwa  

 Wykluczenie społeczne na terenach 

byłych Państwowych Gospodarstw 

Rolnych  

 

 

3. Infrastruktura i sfera gospodarcza powiatu :  

 

Mocne strony  Słabe strony  

 

 Rozwinięta sieć dróg i linii kolejo-

wych  

 Funkcjonująca Kopalnia ropy nafto-

wej i gazu ziemnego Lubiatów  

 Rozwinięty przemysł drzewny i meta-

lowy  

 Rozwinięte rzemiosło  

 Obszary o korzystnych warunkach do 

prowadzenia gospodarki rolnej 

 

 Zły stan dróg  

 Brak obwodnic głównych ośrodków 

miejskich – Strzelec Krajeńskich, 

Drezdenka, Dobiegniewa  

 Braki w infrastrukturze technicznej- 

drogowej i kolejowej  

 Infrastruktura społeczna wymagająca 

modernizacji i rozbudowy   

 Braki w systemie zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego  

 Nie wystarczająca dostępność komu-
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nikacyjna, w tym ze  stolicą państwa  

 Niedostateczny rozwój infrastruktury 

sieciowej na obszarach wiejskich, w 

tym kanalizacji   

 Niski poziom wykorzystywania ener-

gii odnawialnej  

 Wymagające rewitalizacji obiekty 

dziedzictwa kulturowego 

 

4. Szanse i zagrożenia związane z rozwojem infrastruktury i sfery gospodarczej powiatu  

 

Szanse  Zagrożenia  

 Wzmocnienie infrastruktury tech-

nicznej – poprawa i rozbudowa infra-

struktury drogowej i kolejowej  

 Poprawa i zwiększenie dostępności 

komunikacyjnej  

 Rozwój transportu wodnego  

 Rozwój stref gospodarczych i pozy-

skanie nowych inwestorów  

 Kooperacja jednostek badawczo-

rozwojowych oraz wyższych uczelni 

z sektorem gospodarczym  

 Rozwój turystyki jako dziedziny go-

spodarki  

 Wzrost rozpoznawalności i atrakcyj-

ności powiatu – wykorzystanie funk-

cji promocyjnych produktów marko-

wych powiatu 

 Rozprzestrzenianie procesów rozwo-

jowych na obszary wiejskie – popra-

wa infrastruktury technicznej na wsi  

 Zewnętrzne trudności w pozyskiwa-

niu  środków finansowych na moder-

nizację i rozwój infrastruktury tech-

nicznej oraz niespójny i nietrwały 

system prawny  

 Malejąca konkurencyjność powiatu 

ze względu na niedostatecznie zmo-

dernizowaną i rozwiniętą infrastruk-

turę techniczną  
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W rankingu powiatów w 2013 roku  prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich w ka-

tegorii liczby mieszkańców do 60 tys. mieszkańców, Powiat Strzelecko-Drezdenecki  został 

sklasyfikowany na 11 miejscu – najwyższym w Województwie Lubuskim.  Łącznie w wy-

mienionej kategorii oceniono 90  powiatów, na podstawie następujących kryteriów: działania 

proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz 

funkcjonowanie JST, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatel-

skiego, umocnienie systemów zarządzania bezpieczeństwem urzędu, promocja rozwiązań z 

zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz społecznej gospo-

darki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych  i proekologicznych, współpraca 

krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne.  Ranking Związku Powiatów Polskich 

jako stowarzyszenia dążącego do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich powiatów, jest  

elementem, którego nie można pominąć,  dokonując diagnozy Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego.  

 

CZĘŚĆ II 

KIERUNKI ROZWOJU POWIATU  

STRZELECKO – DREZDENECKIEGO  

 

ANALIZA PRZEPROWADZOENEJ ANKIETY 

 

Cel i metodologiczne założenia 

W celu określenia najważniejszych działań o charakterze inwestycyjnym na terenie powiatu 

Strzelecko – Drezdeneckiego została stworzona ankieta za pomocą której mieszkańcy Powia-

tu mogli podawać swoje własne propozycję.   

Ankieta zawierała trzy pytania, w ramach trzech głównych obszarów inwestycyjnych tzn. 

infrastruktura, sfera społeczna, gospodarka. W badaniu wzięło udział 244 respondentów w 

tym 240 mieszkańców powiatu. Do analizy zostały ostatecznie przyjęte tylko ankiety wypeł-

nione przez mieszkańców powiatu.  
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Przy realizacji starano się zapewnić odpowiednią reprezentatywność. By uzyskać największą 

liczbę odpowiedzi, ankiety były udostępnione na stronie internetowej jak i w Starostwie Po-

wiatowym w Strzelcach Krajeńskich dla wszystkich osób zainteresowanych. Z racji, że dobór 

próby miał charakter celowy ankiety były również wysyłane do wszystkich, którzy z racji 

pełnienia funkcji są zainteresowani tworzonym dokumentem. Ostatecznie ankieta została wy-

pełniona przez mieszkańców powiatu, w tym radnych Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, 

pracowników Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, pracowników jednostek podległych oraz 

przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu.  

Struktura respondentów 

Struktura mieszkańców powiatu, którzy wzięli udział w badaniu wygląda następująco: 

PŁEĆ WARTOŚCI W % 

KOBIETA 68 

MĘŻCZYZNA 32 

RAZEM 100 

WIEK WARTOŚCI W % 

do 20 lat 3 

od 21 do 40 lat 42 

od 41 do 60 lat 49 

powyżej 60 lat 6 

razem 100 

WYKSZTAŁCENIE WARTOSCI W % 

podstawowe  1 

zasadnicze 5 

średnie 19 

wyższe 76 

razem 100 

  

W próbie przeważają kobiety. Struktura wiekowa pokazuje, że respondent jest głównie    w 

wieku od 21 do 60 lat. Zdecydowana większość legitymuje się wykształceniem wyższym.  
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Przedsięwzięcia w ramach infrastruktury 

Pierwsze pytanie zostało sformułowane następująco Proszę wskazać główne przedsięwzięcia 

jakie powinny być realizowane w ramach infrastruktury na terenie powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego. Proponowane odpowiedzi (kafeteria) były następujące: 

A. Inwestycje w zakresie budowa i modernizacja dróg 

B. Inwestycje w zakresie ochrony zdrowia 

C. Inwestycje w zakresie edukacji 

D. Inwestycje w zakresie kultury 

E. Inwestycje w zakresie ochrony środowiska 

F. Inwestycje w zakresie turystyki 

G. Inne. Podaj jakie: 

  

Wykres 1. Opracowanie własne.  

Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

 

 

Analiza pokazuje, że w ramach infrastruktury, mieszkańcy najczęściej wskazują na podjęcie 

działań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg (67%). Wysoki odsetek 

wskazań mają również działania inwestycyjne w zakresie ochrony zdrowia (48%), jak i edu-

kacji (46%). Niemal jedna czwarta respondentów wskazuje na potrzebę inwestycji w zakresie 

turystyki (24%), a co piąty w zakresie kultury (20%).  

Wśród odpowiedzi inne pojawiały się najczęściej głosy mówiące o potrzebie inwestycji   w 

zakresie rozwoju infrastruktury jednostek pomocy społecznej, rozwoju jednostek pomocy spo-

67%

48% 46%

20%
17%

24%

8%

A B C D E F Inne

Infrastruktura
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łecznej, inwestycje w zakresie pomocy społecznej. Poza tym pojawiały się pojedyncze głosy 

mówiące o potrzebie budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich, połączenia autobusowego Do-

biegniew – Drezdenko, Dobiegniew PKP - Drezdenko oraz Dobiegniew PKS - Strzelce Kra-

jeńskie, doposażenie warsztatów szkolnych w szkołach zawodowych,         w zakresie sportu w 

tym boiska, hale, ścieżki pieszo – rowerowe. 

 

Główne problemy społeczne 

Pytanie drugie zostało sformułowane w sposób następujący Proszę wskazać główne problemy 

społeczne, które powinny być rozwiązane na terenie powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego. 

Proponowane odpowiedzi (kafeteria) były następujące: 

A. Ograniczenie bezrobocia 

B. Poprawa jakości edukacji 

C. Poprawa jakości opieki zdrowotnej 

D. Lepszy dostęp do kultury 

E. Inne. Jakie: 

 

  

Wykres 2. Opracowanie własne.  

Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

 

 

84%

27%

54%

13%
8%

A B C D Inne

Problemy społeczne
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Zdecydowana większość respondentów (84%) wskazuje na potrzebę podjęcia działań w za-

kresie ograniczania bezrobocia. Ponad połowa (54%) wskazuje natomiast na potrzebę popra-

wy jakości edukacji.  

Wśród odpowiedzi inne respondenci najczęściej wskazywali na potrzebę zapewnienia lepsze-

go dostępu do stacjonarnej opieki pomocy społecznej oraz w drugiej kolejności lepszego do-

stępu do usług opiekuńczych, w tym całodobowych usług opiekuńczych. Pojedyncze głosy 

zanotowano również w odniesieniu do: ograniczenie biurokracji                  i uproszczenie 

przepisów prawa, redukcji biurokracji, lepszego traktowania uczniów przez nauczycieli, reak-

tywowania szkolnictwa zawodowego, edukacji osób niepełnosprawnych, opieki nad osobami 

starszymi oraz pomocy starszym.  

 

Rozwój gospodarczy powiatu 

Pytanie trzecie zostało sformułowane Proszę wskazać działania jakie powinny być podjęte w 

celu rozwoju gospodarczego powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego. Proponowane odpowiedzi 

(kafeteria) były następujące: 

A. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw 

B. Pozyskiwanie nowych inwestorów 

C. Rozwój stref gospodarczych 

D. Inne. Podaj jakie: 

 

Wykres 3. Opracowanie własne.  

Dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

 

51%

70%

42%

5%

A B C Inne

Gospodarka
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Najwięcej respondentów wskazało na potrzebę pozyskiwania nowych inwestorów (70%). 

Połowa respondentów wskazało potrzebę wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (51%). 

Dwóch na pięciu wskazało potrzebę rozwoju stref gospodarczych (42%). 

Wśród odpowiedzi inne respondenci zdecydowanie najczęściej wskazywali na potrzebę 

wsparcia ekonomii społecznej, w tym rozwój spółdzielni socjalnych. Poza tym pojawiły się 

głosy w odniesieniu do:  obniżenia lub zaniechanie poboru podatków lokalnych, redukcji po-

datków miejscowych, braku połączeń w ramach komunikacji publicznej/zbiorowej.   

 

WIZJA POWIATU STRZELECKO – DREZDENECKIEGO  W 2020 ROKU  

 

Powiat Strzelecko - Drezdenecki  jest konkurencyjnym ośrodkiem w północno-zachodniej czę-

ści Województwa Lubuskiego  

Zapewnia wysoką jakość życia dzięki wykorzystaniu potencjału społecznego, gospodarczego i 

kulturowego. Powiat cechuje atrakcyjność oraz rozpoznawalność kulturowa i turystyczna.  

 

Przyjęta wizja oznacza, że:  

 

- mieszkańcy powiatu uczestniczą w procesach rozwojowych  

- poprawie uległa jakość życia na obszarach wiejskich  

- na terenie powiatu jest generowany wzrost gospodarczy w oparciu o rozwój turystyki i wielo-

kulturowość jego mieszkańców  

- Powiat Strzelecko – Drezdenecki  jest dobrze skomunikowany ze stolicami administracji pu-

blicznej szczebla wojewódzkiego: Gorzowem Wielkopolskim i Zieloną  oraz metropoliami 

zachodniej części kraju:  Poznaniem,  Szczecinem, a także Berlinem  

- Powiat Strzelecko – Drezdenecki Charakteryzuję się zmodernizowaną oraz rozbudowaną 

infrastrukturą drogową  

- odcinek międzynarodowej drogi wodnej E- 70 na rzece Noteć jest kompleksowo zagospoda-

rowany i jego wykorzystanie przyczynia się do rozwoju turystyki na terenie Powiatu  

-  zostało udrożnione połączenie kolejowe na linii Krzyż- Drezdenko – Stare Kurowo - Strzel-

ce Krajeńskie Wschód – Gorzów Wielkopolski – Kostrzyn nad Odrą i dalej z połączeniami 

Kostrzyn nad Odrą – Berlin 

- dziedzictwo kulturowe, wielokulturowość  oraz walory przyrodnicze powiatu są eksponowa-

ne i promowane  
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- na terenie powiatu rozwija się turystyka w oparciu o produkty markowe i wytyczone szlaki 

turystyczne  

- współpraca  Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego  z partnerami z Niemiec stymuluje wzrost 

jakości życia. 

Przedstawiona wizja Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego  formułuje stan pożądany Powiatu 

Strzelecko – Drezdeneckiego  w 2020 roku.  

Ze względu na ośmioletni horyzont czasowy, w przedstawionej wizji należy uwzględnić ele-

ment niepewności. Tempo rozwoju Powiatu jest uzależnione częściowo od procesów zależnych 

w niewielkim stopniu od działań starostwa, na przykład od rozwoju sytuacji politycznej, go-

spodarczej i demograficznej. Zagrożenie dla osiągnięcia przedstawionej wizji Powiatu Strze-

lecko - Drezdeneckiego w 2020 roku, może stanowić także rozbudowany, niespójny i nietrwały 

system prawny.  

Powiat Strzelecko – Drezdenecki  znajduje się pod wpływem oddziaływania Gorzowa Wielko-

polskiego i Zielonej Góry jako  silnych  ośrodków wojewódzkich  

Nie można obecnie  jasno wskazać na ewentualne zmiany granic administracyjnych Powiatu 

Strzelecko - Drezdeneckiego, np. wskutek połączenia z Powiatem Gorzowskim w jedną więk-

szą jednostkę administracyjną.  

Rozstrzygnięcia w tym zakresie leżą ostatecznie w gestii administracji rządowej, co nie zamyka 

otwartości władz Starostwa na zmiany przynoszące korzyści lokalnej wspólnocie samorządo-

wej.  

IDENTYFIKACJA  OBSZARÓW INTERWENCJI 

 

Przez obszar interwencji należy rozumieć grupę kategorii interwencji odpowiadającej odpo-

wiedniej sferze działalności powiatu. W oparciu o dokonaną analizę potencjałów i barier roz-

wojowych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego oraz przeprowadzone konsultacje społeczne, 

wytypowano obszary interwencji w sferze społecznej, w sferze infrastruktury i gospodarki 

oraz w sferze obszarów wiejskich.  

W sferze społecznej wytypowano następujące obszary interwencji: obszar rynku pracy i 

walki z bezrobociem, obszar opieki zdrowotnej – poprawy jej dostępności oraz jakości, ob-

szar pomocy społecznej – poprawy jej dostępności oraz jakości, obszar edukacji, obszar kul-

tury, obszar cyfryzacji.  

W poszczególnych obszarach interwencji w sferze społecznej zostały wytypowane działania 

zarówno inwestycyjne w infrastrukturę społeczną oraz nie posiadające takiego charakteru  
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W sferze infrastruktury i gospodarki wytypowano następujące obszary interwencji: ob-

szar infrastruktury drogowej – jej modernizacja i rozbudowa, obszar infrastruktury społecznej 

– jej modernizacja i rozbudowa, obszar bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowo-

dziowego – modernizacja i rozbudowa systemu zabezpieczeń przed powodzią, obszar tury-

styki (rozumianej jako dziedzina gospodarki) – rozwój bazy turystycznej, obszar związany z 

dziedzictwem kulturowym – rewitalizacja obiektów zabytkowych  

W sferze  obszarów wiejskich wytypowano następujące obszary interwencji:  

równowaga społeczno-gospodarcza – wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego i prze-

ciwdziałanie społecznej marginalizacji  

Celem interwencji jest spowodowanie pozytywnej zmiany społeczno-ekonomicznej w obsza-

rze uznanym za problemowy. Aby pożądana zmiana mogła zaistnieć niezbędne jest podjęcie 

konkretnych działań – wyzwań rozwojowych 

Powiązanie ustalonych obszarów interwencji na terenie Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego z obszarami szczególnej interwencji w wymiarze przestrzennym woje-

wództwa lubuskiego – odniesienie do Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego z 

horyzontem czasowym do 2020 roku oraz  

Wymienione obszary interwencji  pokrywają się  z obszarami strategicznej interwencji, wy-

mienionymi w aktualizacji z dnia 19 listopada 2012 Strategii Rozwoju Województwa Lubu-

skiego z horyzontem czasowym do 2020 roku. Strategia jako najważniejszy dokument samo-

rządu województwa lubuskiego, określa kierunki rozwoju regionalnego i wskazuje  obszary 

szczególnej interwencji w wymiarze przestrzennym  Województwa Lubuskiego.  

Ponadto wymienione obszary interwencji określone w Planie Rozwoju Lokalnego dla Powia-

tu Strzelecko – Drezdeneckiego  pokrywają się z głównym celem RPO Lubuskie 2020, to 

znaczy długofalowym, inteligentnym i zrównoważonym rozwojem oraz wzrostem jakości 

życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie poten-

cjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych.  

Lista wyzwań rozwojowych dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w perspektywie 

czasowej 2014-2020 – w odniesieniu do osi priorytetowych RPO Lubuskie 2020  

W oparciu o ustalone obszary interwencji w sferze społecznej, w sferze infrastruktury i go-

spodarki oraz w sferze obszarów wiejskich,  została wytypowana lista wyzwań rozwojowych 
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– zadań do realizacji, które  są planowane  przez poszczególne jednostki organizacyjne Po-

wiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w perspektywie czasowej do 2020 roku. Wytypowane wy-

zwania rozwojowe (zadania inwestycyjne oraz zadania nieinwestycyjne ), posiadają bezpo-

średnie odniesienie do Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 

2020  

Oś priorytetowa 1.  Gospodarka i innowacje 

Cel główny: podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez 

wsparcie działalności B+R oraz sektora MŚP 

Działania w ramach osi pierwszej skierowane są m.in. do przedsiębiorców, klastrów, instytu-

cji otoczenia biznesu, jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni wyższych.  

W związku z tym nie mają one bezpośredniego odniesienia do Powiatu Strzelecko - Drezde-

neckiego. 

 

Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy  

Cel główny: rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i wzrost ich wykorzystania 

przez mieszkańców regionu. 

Priorytet inwestycyjny 2.3. Wzmocnienie zastosowania TIK (technologii informacyjno-

komunikacyjnych) dla e-administracji, e-lerning, e-integracja, e-zdrowie 

Cel szczegółowy 2.3.1. Upowszechnienie i wzrost zastosowania technik informacyjnych i 

komunikacyjnych we wszystkich dziedzinach życia. 

Zadania do realizacji  w ramach Osi Priorytetowej 2 PRO Lubuskie 2020  

Instytucje i podmioty 

uczestniczące w zada-

niu 

Nazwa planowanego zada-

nia 

Wskaźnik rezultatu stra-

tegicznego 

Źródło 

finanso-

wania  

Powiatowe Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. 

Szpital Powiatowy w 

Drezdenku 

Rozbudowa systemu in-

formatycznego poprzez 

kompletne wdrożenie  

elektronicznej dokumenta-

cji medycznej oraz prze-

prowadzenie kampanii spo-

łecznej i edukacyjnej w za-

Odsetek osób korzysta-

jących z usług elektro-

nicznych e-zdrowie 

 

EFRR 
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Oś Priorytetowa 3.  Gospodarka niskoemisyjna  

Cel główny : przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez  wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej  

Priorytet inwestycyjny  4.1. Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł ener-

gii  

Cel szczegółowy 4.1.1. Zwiększenie udziału produkcji energii z OZE na terenie wojewódz-

twa lubuskiego  

Priorytet  inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odna-

wialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym  

Cel szczegółowy 4.3.1. Racjonalizacja zużycia energii w sektorze publicznym i mieszkanio-

wym  

Zadania do realizacji  w ramach Osi Priorytetowej 3 PRO Lubuskie 2020 

Instytucje i podmio-

ty uczestniczące w 

Nazwa planowanego za-

dania 

Wskaźnik rezultatu stra-

tegicznego 

Źródło finan-

sowania 

kresie korzystania z usług 

elektronicznych e-zdrowie  

Zespół Szkół Ponad-

gimnazjalnych w Drez-

denku 

Doposażenie  pracowni 

ogólnokształcących i za-

wodowych w TIK -

ułatwienie uczniom dostę-

pu do Internetu oraz wyko-

rzystanie nowoczesnych  

technologii w procesie  

e-edukacji 

Odsetek uczniów korzy-

stających z Internetu 

oraz uczestniczących w 

procesie dydaktycznym 

prowadzonym za pomo-

cą TIK 

EFRR 

Poradnia Psychologicz-

no-Pedagogiczna w 

Drezdenku 

Doposażenie placówki w 

sprzęt komputerowy 

Odsetek kadry nauczy-

cielskiej korzystającej z 

nowych technologii 

EFRR 

Powiatowy Zespół 

Ekonomiczno-

Administracyjny w 

Strzelcach Krajeńskich  

Doposażenie szkół i pla-

cówek oświatowych w 

sprzęt komputerowy z do-

stępem do Internetu – wy-

korzystanie nowoczesnych 

technologii w procesie e-

edukacji 

Odsetek uczniów korzy-

stających z Internetu  

oraz uczestniczących w 

procesie dydaktycznym 

prowadzonym za pomo-

cą TIK 

ERFR  

Starostwo Powiatowe w 

Strzelcach Krajeńskich 

Wykorzystanie nowocze-

snych technologii w dostę-

pie do usług publicznych w 

administracji- rozwój e-

administracji 

Odsetek osób korzystają-

cych z usług elektronicz-

nych e-administracja 

EFRR 



30 
 

zadaniu 

Starostwo Powiato-

we w Strzelcach 

Krajeńskich 

Promowanie lokalnych 

zasobów poprzez zwięk-

szenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł 

energii 

 Udział energii ze źródeł 

energii odnawialnych w 

końcowym zużyciu 

energii brutto  

EFRR 

Zespół Szkół Cen-

trum Kształcenia 

Ustawicznego w 

Strzelcach Krajeń-

skich  

Termomodernizacja bu-

dynku warsztatów szkol-

nych  

Udział energii ze źródeł 

energii odnawialnych w 

końcowym zużyciu 

energii brutto  

EFRR 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy im. 

Janusza Korczaka w 

Strzelcach Krajeń-

skich  

Termomodernizacja 

głównego budynku  

SOSW wraz z wymianą 

pokrycia dachowego  

Udział energii ze źródeł 

energii odnawialnych w 

końcowym zużyciu 

energii brutto  

EFRR 

Poradnia Psycholo-

giczno-

Pedagogiczna w 

Drezdenku 

Termomodernizacja bu-

dynku poradni  

Udział energii ze źródeł 

energii odnawialnych w 

końcowym zużyciu 

energii brutto 

ERFR 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Strzelcach 

Krajeńskich  

Termomodernizacja bu-

dynku urzędu oraz bu-

dynku garażowego  

Udział energii ze źródeł 

energii odnawialnych w 

końcowym zużyciu ener-

gii brutto 

EFRR 

 

Oś Priorytetowa 4.  Środowisko i kultura  

Cel główny: poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom 

wynikającym ze zmian klimatu i ochrona dziedzictwa kulturowego  

Priorytet inwestycyjny 5.2. Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje 

ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządza-

nia klęskami żywiołowymi  

Cel szczegółowy 5.2.1.  Poprawa stanu bezpieczeństwa w regionie, w tym zwiększenie bez-

pieczeństwa powodziowego, poprzez stałe podnoszenie poziomu wyposażenia służb ratowni-

czych w sprzęt do likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń oraz rozwój form małej re-

tencji  
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Priorytet inwestycyjny 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i 

rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu Natura 2000 

oraz zielonej infrastruktury  

Cel szczegółowy 6.4.1. Ochrona i wykorzystanie kapitału przyrodniczego regionu  

Zadania do realizacji  w ramach Osi Priorytetowej 4. PRO Lubuskie 2020 - Środowisko 

Instytucje i pod-

mioty uczestniczą-

ce w zadaniu 

Nazwa planowanego zadania Wskaźnik re-

zultatu strate-

gicznego 

Źródło finan-

sowania 

Komenda Powia-

towa Państwowej 

Straży Pożarnej  

 

w Strzelcach Kra-

jeńskich  

Zwiększenie bezpieczeństwa w ob-

rębie zalewowym poprzez doposa-

żenie w sprzęt do zapobiegania i 

zwalczania skutków powodzi i nad-

zwyczajnych zagrożeń (w tym sa-

mochodu terenowego i cysterny) 

_ EFRR 

Starostwo Powia-

towe w Strzelcach 

Krajeńskich- Wy-

dział Zarządzania 

Kryzysowego  

1.Zwiększenie bezpieczeństwa na 

terenie powiatu – podniesienie po-

ziomu wyposażenia ostrzegawczego 

o zagrożeniach 

2. Zwalczanie skutków powodzi i 

nadzwyczajnych zagrożeń - doposa-

żenie w beczkowozy  

3.Wspieranie rozbudowy i moderni-

zacji systemów ochrony przeciwpo-

wodziowej – w tym koncepcji 

ochrony Miasta i Gminy Drezdenko 

przed powodzią 

4.Podniesienie poziomu wyposaże-

nia powiatowego magazynu prze-

ciwpowodziowego 

_ EFRR 

Starostwo Powia-

towe w Strzelcach 

Krajeńskich  

Wykorzystanie w celach rozwojo-

wych kompleksowego zagospoda-

rowania odcinka międzynarodowej 

drogi wodnej E-70 na rzece Noteć , 

zagospodarowanie nadbrzeża – roz-

wój turystyki  

- EFRR 

 

Priorytet inwestycyjny 6.3. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i natural-

nego  

Cel szczegółowy 6.3.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego 

regionu  
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Zadania do realizacji  w ramach Osi Priorytetowej 4 PRO Lubuskie 2020-Kultura 

Instytucje i pod-

mioty uczestniczą-

ce w zadaniu 

Nazwa planowanego zadania Wskaźnik re-

zultatu strate-

gicznego 

Źródło finanso-

wania 

Starostwo Powia-

towe w Strzelcach 

Krajeńskich 

1.Promocja krajobrazu oraz dzie-

dzictwa kulturowego Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego 

2.Promocja i prezentacja wielokul-

turowości mieszkańców Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego 

3. Ochrona i promocja zasobu kul-

turowego wsi i przestrzeni wiej-

skiej na terenie Powiatu Strzelec-

ko-Drezdeneckiego – udział w pro-

gramie ,,Sieć najciekawszych wsi” 

_ EFRR 

 

Oś Priorytetowa 5. Transport  

Cel główny: wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubuskiego poprzez poprawę 

przepustowości i sprawności infrastruktury transportowej w regionie  

Priorytet inwestycyjny 7.2. Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 

drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TENT  

Cel szczegółowy 7.2.1. Poprawa przepustowości i sprawności infrastruktury transportowej w 

województwie poprzez pełne włączenie regionu w transeuropejskie sieci transportowe  

 

Zadania do realizacji  w ramach Osi Priorytetowej 4 PRO Lubuskie 2020-Transport 

drogowy 

Instytucje i pod-

mioty uczestniczą-

ce w zadaniu 

Nazwa planowanego zadania Wskaźnik re-

zultatu strate-

gicznego 

Źródło finan-

sowania 

Starostwo Powia-

towe w Strzelcach 

Krajeńskich 

Modernizacja infrastruktury dro-

gowej o znaczeniu regionalnym 

wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą  na 

terenie Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego:  

1.Droga powiatowa nr 1375 F 

Choszczno-Stary Klukom –Krzęcin –

Bobrówko (ul. Choszczeńska, ul. 

 

 

km 

(nawierzchni 

twardej) 

 

 

16,437 km  

 

EFRR 
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Strzelecka)-Strzelce Krajeńskie (ul. 

A. Asnyka) ,  z wydzielonymi miej-

scami do kontroli pojazdów 

2.Droga powiatowa nr 1365 F  

Santok- Płomykowo- Górki Noteckie 

–Zwierzyn (ul. Wojska Polskiego),  z 

wydzielonymi miejscami do kontroli 

pojazdów  

3.Droga powiatowa nr 1362 F Gościm 

– Lubiatów - Sowia Góra,   z wydzie-

lonymi  miejscami 

do kontroli pojazdów 

4.Droga powiatowa nr 1373 F  

Ostromęcko – Ogardy – Strzelce Kra-

jeńskie (ul. Gdańska),  z wydzielo-

nymi miejscami  do kontroli pojaz-

dów  

5.Droga powiatowa nr 1368 F  

Drawno – Zatom – Radęcin – Lipinka 

– Słowin – Grąsy – Dobiegniew, z 

wydzielonymi miejscami do kontrolo 

pojazdów  

6.Droga powiatowa nr 1371 F  

Bierzwnik – Kolsk – Dobiegniew (ul. 

Mickiewicza), z wydzielonymi miej-

scami do kontroli pojazdów 

7.Mostki drogowe  

8.Obwodnica Drezdenka  

9.Droga krajowa nr 22 wraz z obwodni-

cami w Strzelcach Krajeńskich i Dobie-

gniewie. 

 

 

7,959 km  

 

 

11,450 km  

 

13,193 km  

 

16,456 km  

 

 

7,572 km 

 

 

 

 

Priorytet inwestycyjny  7.4.  Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i inter 

- operacyjnego systemu transportu kolejowego  

Cel szczegółowy 7.4.1. Wzmocnienie systemu kolejowych regionalnych przewozów pasażer-

skich i towarowych   

Zadania do realizacji  w ramach Osi Priorytetowej 4 PRO Lubuskie 2020-Transport 

kolejowy 

Instytucje i pod-

mioty uczestni-

czące w zadaniu 

Nazwa planowanego zadania Wskaźnik rezul-

tatu strategiczne-

go 

Źródło finansowa-

nia 

Starostwo Powia-

towe w Strzelcach 

Modernizacja infrastruktury 

kolejowej  

Wskaźnik mię-

dzygałęziowej 

EFRR 
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Krajeńskich 1.Kreowanie warunków do 

przejęcia przez samorządy lo-

kalne dworców kolejowych 

oraz modernizacji kolejowej 

infrastruktury dworcowej na 

stacjach kolejowych: Strzelce 

Krajeńskie – Wschód, Stare 

Kurowo, Drezdenko 

  

dostępności 

transportowej 

 

 

 

 

Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy  

Cel główny: podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców regionu oraz adap-

tacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian zachodzących w gospodarce  

Priorytet inwestycyjny 8.5. Zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym 

pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrud-

nienia oraz wspierania mobilności pracowników  

Cel szczegółowy 8.5.1. Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy, 

w tym osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy  

Priorytet inwestycyjny 8.7 Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przed-

siębiorstw  

Cel szczegółowy 8.7.1. podniesienie zdolności do samo zatrudnienia oraz rozwój przedsię-

biorczości  

Priorytet inwestycyjny 8.8. Równość mężczyzn i kobiet oraz godzenie życia zawodowego i 

prywatnego  

Cel szczegółowy 8.8.1. Wyrównanie szans w dostępie do zatrudnienia  

Priorytet inwestycyjny 8.10. Aktywne i zdrowe starzenie się  

Cel szczegółowy 8.10.1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców regionu  

Zadania do realizacji  w ramach Osi Priorytetowej 6 PRO Lubuskie 2020  

Instytucje i pod-

mioty uczestniczą-

ce w zadaniu 

Nazwa planowanego zadania Wskaźnik re-

zultatu strate-

gicznego 

Źródło finansowania 
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Powiatowy Urząd 

Pracy w Strzel-

cach Krajeńskich  

1.Wsparcie osób poszukujących 

pracy i nieaktywnych zawodowo 

– przeciwdziałanie zjawisku bez-

robocia oraz łagodzenie jego 

skutków  

2.Pomoc dla osób chcących roz-

począć działalność gospodarczą 

– zwiększenie miejsc pracy po-

przez zwiększenie aktywności 

zawodowej  

3.Wsparcie osób po okresie dez-

aktywacji związanej z opieką nad 

dzieckiem oraz opieką nad oso-

bami zależnymi – wyrównywa-

nie szans na rynku pracy  

4.Wsparcie osób zagrożonych 

przerwaniem aktywności zawo-

dowej  

  

Osoby 

 

 

 

EFS 

Powiatowe Cen-

trum  

Zdrowia Sp. z o.o.  

Szpital Powiatowy  

W Drezdenku  

  

1.Rozwój profilaktyki nowotwo-

rowej  

2.Wdrażanie  programów zdro-

wotnych dla osób zagrożonych 

przerwaniem aktywności zawo-

dowej  

3.Wdrazanie opracowanych pro-

gramów poprawy zdrowia osób 

starszych  

Osoby EFS 

Powiatowe Cen-

trum Pomocy Ro-

dzinie  

w Drezdenku  

1.Wspieranie osób nieaktywnych 

zawodowo – tworzenie miejsc 

pracy w sektorze przedsiębior-

czości społecznej  

  

 

Oś Priorytetowa 7.  Równowaga społeczna  

Cel główny: zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i niwelowanie dysproporcji 

społecznych  

Priorytet inwestycyjny 9.4. Aktywna integracja w szczególności w celu poprawy zatrudnial-

ności  
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Cel szczegółowy 9.4.1. Upowszechnienie aktywizacji zawodowej, społecznej, zdrowotnej i 

edukacyjnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

Priorytet inwestycyjny 9.7. Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jako-

ści usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  

Cel szczegółowy 9.7.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych  

Priorytet inwestycyjny 9.8. Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych  

Cel szczegółowy 9.8.1. Wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia sektora ekonomii społecz-

nej  

Priorytet inwestycyjny 9.9. Lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność  

Cel szczegółowy 9.9.1. Wzrost aktywności społeczności lokalnych w obszarze przeciwdzia-

łania wykluczeniu społecznemu  

Zadania do realizacji  w ramach Osi Priorytetowej 7 PRO Lubuskie 2020  

Instytucje i pod-

mioty uczestniczą-

ce w zadaniu 

Nazwa planowanego zadania Wskaź-

nik re-

zultatu 

strate-

gicznego 

Źródło 

finanso-

wania 

Powiatowe Cen-

trum Pomocy Ro-

dzinie 

 w Drezdenku   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym - wdrażanie programów na rzecz 

integracji osób i rodzin wykluczonych i zagro-

żonych wykluczeniem społecznym przy wyko-

rzystaniu  instrumentów aktywizacji edukacyj-

nej, zdrowotnej, społecznej i zawodowej  

2. Wspieranie osób nieaktywnych zawodowo – 

tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębior-

czości społecznej  

3.Rozwój świadczeń spersonalizowanych i zin-

tegrowanych usług społecznych (pomocy spo-

łecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, 

opiekuńczych i zdrowotnych) – rozszerzenie ich 

dostępności  

4.Utworzenie placówki wychowawczej dla 

dzieci pozbawionych opieki 

5.Rozwój usług pomocy środowiskowej , usług 

wspierających i interwencyjnych dla rodzin za-

grożonych wykluczeniem społecznym  

6. rozwój sieci wsparcia ekonomii społecznej  

Osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFS  
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Dom Pomocy Spo-

łecznej w Dobie-

gniewie   

7.Tworzenie regionalnych i lokalnych part-

nerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej  

8. Rozwój placówek wsparcia dziennego  

9.Aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz 

rozwoju lokalnego z ukierunkowaniem na ob-

szary biedy – z udziałem grup marginalizowa-

nych 

 

1.Rozwój usług opiekuńczych, zdrowotnych, 

rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych skierowa-

nych do  osób niesamodzielnych (w tym niepeł-

nosprawnych i starszych) 

2.Tworzenie placówek całodobowej opieki oraz 

dziennych domów pomocy 

 

 

 

 

 

Osoby 

 

 

 

 

EFS 

 

Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja  

Cel główny: upowszechnienie edukacji na każdym etapie kształcenia oraz dostosowanie sys-

temu nauczania do potrzeb regionalnego rynku pracy  

Priorytet inwestycyjny 10.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podsta-

wowego i średniego  

Cel szczegółowy 10.1.1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji oraz dosto-

sowanie systemu kształcenia do zindywidualizowanych potrzeb uczniów  

Priorytet inwestycyjny 10.3. Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie, podniesienie 

umiejętności i kwalifikacji siły roboczej i zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i 

szkolenia do potrzeb rynku pracy  

Cel szczegółowy 10.3.1. Wzmocnienie potencjału, atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe uwzględnia-

jące potrzeby rynku pracy  

Cel szczegółowy 10.3.2. Upowszechnienie i promocja kształcenia ustawicznego osób doro-

słych   
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Zadania do realizacji  w ramach Osi Priorytetowej 8 PRO Lubuskie 2020 

Instytucje i pod-

mioty uczestniczą-

ce w zadaniu 

Nazwa planowanego zadania Wskaźnik 

rezultatu 

strategiczne-

go 

Źródło 

finanso-

wania 

Zespół Szkół  

Centrum Kształ-

cenia  

Ustawicznego  

w Strzelcach Kra-

jeńskich  

1.Doposażenie bazy dydaktycznej i nau-

kowej  

2.Wsparcie nauczycieli prowadzących 

kształcenie ogólne, specjalne i zawodowe 

w zakresie kształcenia i doskonalenia za-

wodowego  

3. Rozwój wysokiej jakości nowoczesnego 

szkolnictwa zawodowego  

4.Rozwój współpracy z pracodawcami i 

szkołami wyższymi  

5.Tworzenie warunków zbliżonych do rze-

czywistego środowiska pracy zawodowej  

6.Upowszechnianie kształcenia ustawicz-

nego – wdrażanie programów nauczania 

skierowanych do osób dorosłych w celu 

uzupełnienia, zmiany lub podwyższenia 

wykształcenia ogólnego oraz kwalifikacji 

zawodowych  

Osoby EFS 

Zespół Szkół Po-

nadgimnazjalnych 

w Drezdenku  

1.Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów – przeciwdziałanie rozwarstwie-

niu społecznemu w edukacji 

2.Podnoszenie jakości edukacji    

3. Wsparcie nauczycieli prowadzących 

kształcenie ogólne, specjalne i zawodowe 

w zakresie kształcenia i doskonalenia za-

wodowego  

4. Doposażenie bazy dydaktycznej i nau-

kowej Liceum Ogólnokształcącego  

5.Kontynuacja wdrażania założeń rządo-

wego programu ,,Cyfrowa szkoła” w ob-

szarach e-nauczyciel i e- szkoła  

6. Tworzenie warunków zbliżonych do 

rzeczywistego środowiska pracy zawodo-

wej  

7. Doposażenie bazy dydaktycznej i nau-

kowej szkół  prowadzących kształcenie 

zawodowe:  

Technikum Ekonomicznego, Technikum 

Budowlanego oraz Zasadniczej Szkoły 

Osoby EFS 
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Zawodowej  

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy 

im. Janusza Kor-

czaka w Strzel-

cach Krajeńskich  

1.Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów , w tym poprzez działania służące 

indywidualizacji podejścia do ucznia  

2.Przeciwdziałanie rozwarstwieniu  

społecznemu w edukacji  

3.Doposażenie bazy dydaktycznej i nauko-

wej 

 

Osoby EFS 

Poradnia Psycho-

logiczno-

Pedagogiczna w 

Drezdenku 

1.Wyrównywanie szans edukacyjnych, w 

tym poprzez działania służące indywiduali-

zacji podejścia do ucznia  

Osoby EFS 

Powiatowy Zespół 

Ekonomiczno-

Administracyjny w 

Strzelcach Krajeń-

skich  

1.Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów – przeciwdziałanie rozwarstwieniu 

społecznemu w edukacji  

2.Doposażenie bazy dydaktycznej i nauko-

wej szkół i placówek oświatowych  

3.Kontynuacja wdrażania założeń rządowe-

go programu ,,Cyfrowa szkoła” w obsza-

rach e-nauczyciel i e-szkoła  

4.Doposażenie bazy dydaktycznej i nauko-

wej szkół i placówek oświatowych prowa-

dzących kształcenie zawodowe  

5.Rozwój wysokiej jakości nowoczesnego 

szkolnictwa zawodowego  

6.Rozwój współpracy szkół i placówek 

kształcenia zawodowego z ich otoczeniem – 

zwłaszcza z pracodawcami i szkołami wyż-

szymi  

Osoby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFS 

Liceum Ogólno-

kształcące im. Ma-

cieja Rataja w 

Strzelcach Krajeń-

skich  

1.Wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów – przeciwdziałanie rozwarstwieniu 

społecznemu w edukacji  

2. Podnoszenie jakości edukacji    

3. Doposażenie bazy dydaktycznej i nau-

kowej 

 

Osoby EFS 

 

Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna  

Cel główny: wzrost dostępności i poprawa jakości usług społecznych, zdrowotnych i eduka-

cyjnych w regionie  

Priorytet inwestycyjny 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przy-

czyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia nierówności w 
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zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie spo-

łeczności lokalnych  

Cel szczegółowy 9.1.1. Poprawa jakości infrastruktury zdrowotnej i społecznej uwzględniają-

ca obszary deficytowe  

Priorytet inwestycyjny 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich  

Cel szczegółowy 9.2.1. Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, i społeczna obszarów zmargina-

lizowanych i zagrożonych marginalizacją  

Priorytet inwestycyjny 10.4. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe 

życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej  

Cel szczegółowy 10.4.1. Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej wszystkich szczebli 

kształcenia  

Inwestycje w infrastrukturę bezpośrednio wpływającą na jakość życia mieszkańców regionu 

jest podstawowym warunkiem poprawy jakości kapitału ludzkiego. Rozbudowa,  moderniza-

cja i unowocześnianie infrastruktury społecznej warunkuje poprawę stanu zdrowia mieszkań-

ców regionu, polepszy możliwości systemu edukacji oraz pomocy społecznej i w konsekwen-

cji wpłynie na zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego – szczególnie na obszarach 

wiejskich , które do dnia dzisiejszego ponoszą negatywne skutki likwidacji PGR-ów.  

W związku z tym w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020 nastą-

piło połączenie działań realizowanych w Osiach Priorytetowych 6-8 (finansowanych z EFS) z 

poprawą infrastruktury w celu uzyskania efektu synergii, czyli większego efektu w dostępno-

ści oraz poprawie jakości usług społecznych, edukacyjnych i zdrowotnych.  

Priorytet inwestycyjny 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich  

Cel szczegółowy 9.2.1. Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza, i społeczna obszarów zmargina-

lizowanych i zagrożonych marginalizacją  
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Zadania do realizacji  w ramach Osi Priorytetowej 9 PRO Lubuskie 2020 – infrastruk-

tura zdrowotna i społeczna  

Instytucje i podmioty 

uczestniczące w zada-

niu 

Nazwa planowanego zada-

nia 

Wskaźnik rezultatu stra-

tegicznego 

Źródło 

finanso-

wania 

Powiatowe Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. 

Szpital Powiatowy w 

Drezdenku 

1.Wyposażenie obiektów 

związanych z infrastruktu-

rą ochrony zdrowia w wy-

sokospecjalistyczny sprzęt 

medyczny i ratunkowy 

2. Eliminowanie barier 

przyczyniających się do 

wykluczenia  poprzez in-

westycje w infrastrukturę 

rehabilitacyjną 

Oczekiwana liczba osób 

korzystających z ulep-

szonych usług opieki 

zdrowotnej  

 

EFRR 

Dom Pomocy Społecz-

nej w Dobiegniewie   

1.Inwestycje w infrastruk-

turę zdrowotną związaną 

ze wsparciem osób zależ-

nych  i starszych w celu 

utworzenia placówki cało-

dobowej opieki oraz dzien-

nych domów pomocy  

2.Eliminowanie barier 

przyczyniających się do 

wykluczenia  poprzez in-

westycje w infrastrukturę 

rehabilitacyjną  

3.Realizacja projektów in-

frastrukturalnych związa-

nych z zapewnieniem usług 

opiekuńczych  

4.Inwestycje w infrastruk-

turę 

wpływające na rozwój   re-

gionalny i lokalny poprzez 

eliminowanie barier przy-

czyniających się do wyklu-

czenia  

Oczekiwana liczba osób 

korzystających z ulep-

szonych usług opieki 

zdrowotnej  

 

EFRR 

Powiatowe Centrum  1.Inwestycje w infrastruktu- Oczekiwana liczba osób EFRR 
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Priorytet inwestycyjny 10.4. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe 

życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej  

Cel szczegółowy 10.4.1. Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej wszystkich szczebli 

kształcenia 

Zadania do realizacji  w ramach Osi Priorytetowej 9 PRO Lubuskie 2020 - infrastruk-

tura edukacyjna 

Instytucje i pod-

mioty uczestniczą-

ce w zadaniu 

Nazwa planowanego zadania Wskaźnik 

rezultatu 

strategiczne-

go 

Źródło 

finanso-

wania 

Zespół Szkół  

Centrum Kształ-

cenia  

Ustawicznego  

w Strzelcach Kra-

jeńskich  

1.Modernizacja infrastruktury, w tym: na-

prawa dachu na budynku głównym szkoły 

i na sali gimnastycznej, modernizacja 

warsztatów szkolnych, położenie wykła-

dzin termozgrzewalnych, wymiana drzwi 

wejściowych, oddymianie klatek schodo-

wych w budynku głównym szkoły  

2.Wykonanie boiska wielofunkcyjnego  

Do uzupeł-

nienia w ko-

lejnym etapie 

prac nad 

programem 

EFRR 

Pomocy Rodzinie 

 w Drezdenku   

 

 

rę  

placówek wsparcia dzienne-

go  w celu rozbudowy tych 

placówek i rozszerzenia ich 

działalności  

2.Realizacja projektów in-

frastrukturalnych związa-

nych z zapewnieniem 

wsparcia rodziny oraz pie-

czy zastępczej  

3.Inwestycje w infrastruktu-

rę 

wpływające na rozwój   re-

gionalny i lokalny poprzez 

eliminowanie barier przy-

czyniających się do wyklu-

czenia  

4.Wspieranie rewitalizacji 

fizycznej, gospodarczej i 

społecznej ukierunkowanej 

na tereny popegeerowskie - 

przeciwdziałanie wyklucze-

niu społecznemu i ubóstwu  

korzystających z ulep-

szonych usług opieki 

zdrowotnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba wybudowa-

nych/przebudowanych / 

rozbudowanych obiek-

tów, w których realizo-

wane są usługi aktywiza-

cji społeczno-zawodowej  
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3.Zakup pomocy dydaktycznych dla  nowo 

utworzonych zawodów 

  

Zespół Szkół Po-

nadgimnazjalnych 

w Drezdenku  

1.Modernizacja infrastruktury, w tym re-

monty pomieszczeń szkolnych 

2.Budowa boiska wielofunkcyjnego 

3.Budowa kortu tenisowego 

4.Budowa parkingów – poprawa dostępno-

ści do usług edukacyjnych  

5.Wyposażenie pracowni  w nowoczesne 

pomoce dydaktyczne i naukowe, w tym do 

nowo utworzonych pracowni przedmiotów 

zawodowych  

  

Do uzupeł-

nienia w ko-

lejnym etapie 

prac nad 

programem 

EFRR 

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy 

im. Janusza Kor-

czaka w Strzel-

cach Krajeńskich  

1.Modernizacja infrastruktury, w tym: wy-

konanie instalacji elektrycznej w budyn-

kach dydaktycznych, wymiana pokrycia 

dachowego z ociepleniem głównego bu-

dynku, malowanie pomieszczeń wraz z ro-

botami towarzyszącymi, wymiana ogrodze-

nia 

2.Znoszenie barier architektonicznych i 

poprawa dostępności do usług edukacyj-

nych , w tym 

Wymiana nawierzchni boisk sportowych  

3 Wyposażenie pracowni  w nowoczesne 

pomoce dydaktyczne i naukowe, 

 

  

Do uzupeł-

nienia w ko-

lejnym etapie 

prac nad 

programem 

EFRR 

Poradnia Psycho-

logiczno-

Pedagogiczna w 

Drezdenku 

1.Modernizacja budynku poradni, w tym 

wymiana okien, znoszenie barier architek-

tonicznych, instalacja windy, remont po-

mieszczeń strychu w celu adaptacji na ga-

binety terapeutyczne 

2. Wyposażenie gabinetów terapeutycznych  

w nowoczesne pomoce dydaktyczne i nau-

kowe 

 

 

Do uzupeł-

nienia w ko-

lejnym etapie 

prac nad 

programem 

EFRR 

Powiatowy Zespół 

Ekonomiczno-

Administracyjny w 

Strzelcach Krajeń-

skich  

1.Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej 

poprzez budowę boisk wielofunkcyjnych  

2.Wyposażenie szkół placówek oświato-

wych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i 

naukowe  

3.Zakup nowoczesnego samochodu w celu 

doposażenia szkół i placówek oświatowych  

 

Do uzupełnie-

nia w kolej-

nym etapie 

prac nad pro-

gramem 

EFRR 

Liceum Ogólno-

kształcące im. Ma-

cieja Rataja w 

1.Modernizacja infrastruktury, w tym wy-

miana podłóg w salach lekcyjnych - gabine-

tach i na korytarzach  
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Strzelcach Krajeń-

skich 

2.Wykonanie elewacji zewnętrznej z termo-

izolacją  

3.Budowa boiska wielofunkcyjnego  

4. Znoszenie barier architektonicznych i 

poprawa dostępności do usług edukacyj-

nych , w tym wymiana nawierzchni na 

chodnikach, placu apelowym, parkingu  

 

 

UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO DLA PO-

WIATU STRZELECKO – DREZDENECKIEGO  NA LATA 2014 – 2020  

 

Instytucją wdrażającą Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na 

lata 2014 – 2020 jest Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich.  

Wdrażanie dokumentu jest procesem wieloaspektowym. Po pierwsze należy wziąć pod uwagę 

założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego na lata 

2014 – 2020  oraz uchwałę budżetową na rok 2014 i kolejne lata wdrażania planu.  

Od  dopuszczalnej wysokości zobowiązań powiatu i wysokości środków jakie będą mogły 

być bezpośrednio wydatkowane z budżetu na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację 

przyjętych zadań, zależy skala pozyskanych środków wspólnotowych. Ponadto ze względu na 

siedmioletnią perspektywę wdrażania dokumentu, istotną rolę na modyfikację jego treści mo-

gą mieć wpływ zmiany polityczne, gospodarcze oraz legislacyjne. Monitorowanie wymienio-

nych zmian oraz elastyczność w dostosowywaniu się do nowych okoliczności będzie rzuto-

wało na skuteczność uzyskania dofinansowania na poszczególne zadania. Ponieważ zadania 

będą w znacznym stopniu podejmowane przez jednostki organizacyjne powiatu (także przy 

współudziale z partnerami społecznymi), ważną rolę odegra wypełnienie kryteriów formal-

nych związanych z wymogami PRO Lubuskie 2020, które zostały przewidziane dla poszcze-

gólnych Osi Priorytetowych i mieszczących się w ich ramach priorytetów inwestycyjnych 

oraz typów działań i projektów. Jednocześnie realizacja poszczególnych zadań w ramach 

PRO Lubuskie 2020, jest uzależniona od sprawnego przepływu informacji pomiędzy jednost-

kami organizacyjnymi powiatu i jego władzami, a także poszczególnymi gminami wchodzą-

cymi w skład powiatu oraz partnerami społecznymi.  W przeciwnym razie wysiłek ukierun-

kowany  na podjęcie zamierzonych zadań zostanie rozproszony. Ponadto ważną odegra moni-

torowanie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego oraz jego poszczególnych elementów, które 

będzie  dokonywane nie rzadziej niż raz na dwa miesiące  przez zespół złożony między inny-

mi ze starosty i jego zastępców, naczelników poszczególnych wydziałów Starostwa Powiato-
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wego, skarbnika powiatu, przedstawicieli Rady Powiatu oraz jednostek organizacyjnych 

wchodzących w skład powiatu. Ponadto powołany zespół opracuje roczne raporty na temat 

wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego oraz dokona oceny po zakończeniu jego realizacji.  

 

PODSUMOWANIE  

 

Peryferyjne położenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego względem centrum administra-

cyjnego państwa oraz  głównych ośrodków miejskich kraju stanowi w sposób naturalny istot-

ną barierę ograniczającą rozwój społeczno – gospodarczy. Stan taki rzutuje w sposób nega-

tywny niemalże na wszystkie sfery jakości życia mieszkańców powiatu:  począwszy od do-

stępności komunikacyjnej, podaży usług publicznych, deficytu miejsc pracy aż po brak  do-

stępności do wysokiej jakości oferty w sferze kultury. Są to czynniki, które w znacznym stop-

niu obniżają atrakcyjność Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego jako miejsca zamieszkania i 

pracy.  Ponadto Powiat Strzelecko – Drezdenecki, podobnie jak inne ośrodki na terenie woje-

wództwa lubuskiego, charakteryzuje się znacznym wskaźnikiem zagrożenia ubóstwem. Ubó-

stwo jest jedną z kluczowych przyczyn wykluczenia społecznego. Dodatkowo na obszarach 

popegeerowskich usytuowanych na terenie Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego dochodzi 

do kumulacji barier o charakterze infrastrukturalnym i społecznym. W związku z tym obszary 

popegeerowskie charakteryzują się niskim poziomem dostępności do dóbr i usług warunkują-

cych możliwości rozwojowe.  

Reakcją na bariery ograniczające tendencje rozwojowe Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego 

są zadania prorozwojowe wymienione w Planie Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Strzelecko – 

Drezdeneckiego i wytypowane do realizacji w ramach PRO Lubuskie 2020. Zidentyfikowane 

potrzeby w obszarze sfery społecznej, sfery infrastruktury i gospodarki oraz obszarów wiej-

skich (popegeerowskich) stanowią przesłankę do podjęcia interwencji w celu przełamania 

barier prorozwojowych, co nie byłoby możliwe bez udziału środków finansowych z unijnych 

funduszy. Celem podjętych zadań w poszczególnych sferach każdego z obszarów interwencji 

będzie podniesienie stopnia  rozwoju Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego oraz jakości życia 

jego mieszkańców w perspektywie czasowej do 2020 roku.  

Niezbędnym elementem osiągnięcia zamierzonego celu jest czynne zaangażowanie się w pro-

ces prorozwojowy wszystkich podmiotów zainteresowanych pozyskaniem środków finanso-

wych w ramach PRO Lubuskie 2020.  
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU ROZWOJU LOKLANEGO  POWIATU STRZE-

LECKO-DREZDENECKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

Załącznik 1 Uchwała Nr XXXIV/250/2013 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 16 

grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 

Załącznik 2 Uchwała Nr XXXIV/251/2013 Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 16 

grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Strzelecko-Drezdeneckiego na lata 2014-2026 

Załącznik 3 Wieloletnia Prognoza Finansowa. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/251/2013 

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2013 roku 

Załącznik 4 Wykaz przedsięwzięć do WPF. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/251/2013 Ra-

dy Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia 2013 roku 

Załącznik 5 Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzelecko-

Drezdeneckiego na lata 2014-2026. Załącznik Nr 3do Uchwały Nr XXXIV/251/2013 

Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z dnia 16 grudnia  2013 roku 

 

 

 


