Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Wschowa na lata 2016 – 2022” w 2019
Dokument opracowany w celu przedstawienia postępu w realizacji Strategii.
Poniżej przedstawione zostały wartości wskaźników realizacji na przełomie od roku bazowego 2016 do roku 2019.

Cel strategiczny I.1 Wykorzystanie możliwości gminy dla jej rozwoju gospodarczego:
2016
2017
Liczba nowych podmiotów gospodarczych
166
202
rejestrowanych na terenie gminy
Udział dochodów z CIT w dochodach gminy
0,72 %
0,52 %
ogółem
Liczba miejsc pracy utworzonych na terenie
Brak danych
Brak danych
gminy, w tym na terenach inwestycyjnych
Liczba inwestycji zrealizowanych na
terenach inwestycyjnych

2018

2019

Uwagi

239

200

-

0,6 %

0,51%

-

Brak danych

Brak danych

-

0

0

2

0

Liczba publikacji/działań promocyjnych
zachęcających do inwestowania na terenach
inwestycyjnych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

0

Liczba km wybudowanych,
zmodernizowanych lub wyremontowanych
dróg

Około 2,000 km

Około 1,120 km

1,6065 km

0,676 km

Dotyczy terenu
zlokalizowanego
w obrębie
ul. Nowopolnej,
przeznaczonego pod
działalność usługową
Gmina Wschowa
posiada wyłącznie
tereny inwestycyjne
zlokalizowane
w obrębie
ul. Nowopolnej
W roku 2019
podpisana została
umowa z Lubuskim
Urzędem
Wojewódzkim na
wykonanie 1,365 km
(Wschowa – Buczyna
(Papiernia))
1

Liczba km wybudowanej, rozbudowanej lub
zmodernizowanej sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i wodociągowej
Liczba zainstalowanych odnawialnych
źródeł energii na budynkach użyteczności
publicznej
Liczba osób bezrobotnych

-

-

0,5487 km

1,568 km

-

0

0

2 szt.

1 szt.

Dotyczy SP 1 we
Wschowie

853 osoby

706 osób

631 osób

604 osoby

-

2017

2018

2019

Uwagi

Cel strategiczny II.1. Rozwój bazy mieszkaniowej na terenie gminy:
2016

Powierzchnia terenów pod budownictwo
mieszkaniowe

Liczba wybudowanych lub
zmodernizowanych mieszkań, w tym
mieszkań komunalnych i socjalnych

424,10 ha

424,10 ha

424,10 ha

424,10 ha

51

79

51

54

W latach 2016 –
2018 nie
wprowadzano zmian
w Miejscowym
Planie
Zagospodarowania
przestrzennego,
mających wpływ na
powierzchnię
terenów pod
budownictwo
mieszkaniowe.
Brak informacji
dotyczącej
powierzchni
zabudowanej.
Przyjęta wartość
odnosi się wyłącznie
do zasobów
gminnych
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Sporządziła: Agnieszka Tomczak – Kierownik Referatu Rozwoju

Cel strategiczny III.1. Podniesienie jakości i warunków edukacji publicznej:
2016
2017
Liczba zmodernizowanych placówek
4
2
oświatowych
Liczba doposażonych placówek
6
4
oświatowych
Wartość inwestycji związanych z
320 629,43 zł
362 933,22 zł
modernizacją i doposażeniem placówek
oświatowych

Średni wynik egzaminów gimnazjalnych

Średni wynik egzaminów na zakończenie
szkoły podstawowej

Historia, WOS –
53,52 %
J. polski – 62,94 %
Przedmioty
przyrodnicze – 45,48
%
Matematyka – 46,20
%
J. angielski
podstawowy – 61,93
%
J. angielski
rozszerzony – 57,60
%
J. niemiecki
podstawowy – 36,55
%
J. niemiecki
rozszerzony – 14,06
%
Część pierwsza język
polski – 69,86%
Część pierwsza
matematyka –
54,52%
Część druga język

Historia, WOS –
52,59 %
J. polski – 63,26 %
Przedmioty
przyrodnicze – 45,29
%
Matematyka – 43,87
%
J. angielski
podstawowy – 62,64
%
J. angielski
rozszerzony – 56,56
%
J. niemiecki
podstawowy – 43,38
%
J. niemiecki
rozszerzony – 21,00
%

2018

2019

Uwagi

5

3

-

11

2

-

657 033,23 zł

1 813 469,32 zł

-

Historia, WOS –
52,65 %
J. polski – 60,60 %
Przedmioty
przyrodnicze – 49,94
%
Matematyka – 45,84
%
J. angielski
podstawowy – 61,17
%
J. angielski
rozszerzony – 61,66
%
J. niemiecki
podstawowy – 38,46
%
J. niemiecki
rozszerzony –
14,42%

Historia, WOS –
53,54 %
J. polski – 56,22 %
Przedmioty
przyrodnicze – 45,30
%
Matematyka – 42,44
%
J. angielski
podstawowy – 64,73
%
J. angielski
rozszerzony – 61,35
%
J. niemiecki
podstawowy – 54,00
%
J. niemiecki
rozszerzony –
30,50%
J. polski – 56,36 %
Matematyka – 43,55
%
J. angielski
podstawowy – 53,56
%

W związku ze zmianą W związku ze zmianą
w systemie oświaty
w systemie oświaty
sprawdzian nie odbył
nie odbyły się
się
egzaminy.

-

-
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Sporządziła: Agnieszka Tomczak – Kierownik Referatu Rozwoju

Liczba dzieci w przedszkolach

angielski – 69,13%
Część druga język
niemiecki – 64,61%
Dane z SIO na
30.09.2016
775 dzieci

Dane z SIO na
30.09.2016
875 dzieci

Cel strategiczny IV.1. Poprawa infrastruktury i oferty służącej turystyce:
2016
2017
Liczba km wybudowanych ścieżek
0 km
0 km
rowerowych
Wartość inwestycji przeznaczonych na
36 954,99 zł
budowę i modernizację infrastruktury
turystycznej
Wartość inwestycji przeznaczonych na
16 998,00 zł
32 575,87 zł
rozwój i modernizację istniejących obiektów
sportowych
Wartość wybudowanych nowych obiektów
388 353,48 zł
219 805,94 zł
rekreacyjnych i sportowych

Dane z SIO na
30.09.2018
918 dzieci

J. niemiecki
podstawowy – 35,53
%
Dane z SIO na
30.09.2019
905 dzieci

2018

2019

Uwagi

0,690 km

0 km

-

444 210,69 zł

531 864,00 zł

-

358 879,97 zł

219 292,00

-

56 739,38 zł

44 571,00 zł

Przyjęta wartość jest
jedynie wartością
szacunkową z uwagi
na niemożność
jednoznacznego
określenia rodzaju
prowadzonej
działalności
gospodarczej

Liczba podmiotów gospodarczych
działających w sferze turystyki i rekreacji

Brak danych

Brak danych

91

91

Liczba wydarzeń promujących gminę

Brak danych

Brak danych

Ok. 170

Ok. 180

-
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Sporządziła: Agnieszka Tomczak – Kierownik Referatu Rozwoju

Cel strategiczny V.1. Zapewnienie optymalnych warunków życia mieszkańcom gminy:
2016
2017
2018
Liczba zgłoszonych i zrealizowanych
WBO - 14 projektów WBO - 7 projektów
WBO - 6 projektów
oddolnych inicjatyw mieszkańców,
Fundusz Sołecki - 11
Fundusz Sołecki –
Fundusz Sołecki - 36
zwłaszcza w ramach budżetu
zadań
17 zadań
zadań
obywatelskiego i funduszy sołeckich
Liczba programów/przedsięwzięć/inicjatyw
10
14
19
kulturalnych wspieranych przez gminę

Uwagi
WBO – brak
Fundusz Sołecki –
11 zadań

-

18

-

Liczba organizacji pozarządowych
działających na terenie gminy

-

-

80

80

Ilość
zarejestrowanych
w KRS oraz
wpisanych do
ewidencji Starosty

Liczba inwestycji w poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i
bezpieczeństwa przeciwpożarowego

6

4

11

5

-

W powyższych wskaźnikach wskazano informacje możliwe do uzyskania lub wartości orientacyjne. Nie wszystkie wartości wskaźników możliwe
były do określenia, ponieważ nie są prowadzone rejestry czy statystyki w takich kategoriach. Utrudniona mierzalność określonych wskaźników oznacza, że
zostały one błędnie dobrane.
Z uwagi na powyższe trudności sugeruje się przy najbliższej aktualizacji lub zmianie Strategii zweryfikować listę wskaźników oraz wprowadzić
zmiany, aby skuteczniej monitorować postępy w realizacji Strategii. Aby te wskaźniki mogły spełniać swoją rolę proponuje się ich przedefiniowanie lub
zmianę na inne. Pozwoli to w przyszłości na lepsze zobrazowanie faktycznego stopnia realizacji wyznaczonych celów oraz wskazanie obszarów
wymagających większej troski.
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