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Część I - Diagnoza
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1 SFERA WARUNKÓW NATURALNYCH
1.1

POŁOŻENIE FIZYCZNO – GEOGRAFICZNE, BUDOWA GEOLOGICZNA
I UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI
Słupca to miasto środkowowschodniej części Wielkopolski. Leży na 52o 17'

szerokości geograficznej północnej i na 17° 53' długości geograficznej wschodniej.
Znajduje się na wysoczyźnie, wznoszącej się około 92 – 96 m n.p.m., położonej na
prawym, zachodnim brzegu rzeki Meszny, stanowiącej prawy dopływ Warty. Od strony
północno – wschodniej przylega do Jeziora Słupeckiego, Miasto położone jest na
obszarze wydzielonej przez T. Bartkowskiego Równiny Wrzesińskiej, stanowiącej wg
B. Krygowskiego wycinek
k Wysoczyzny Gnieźnieńskiej. Równina ta leży na styku
kolejnych nawarstwień polodowcowych – stadiów lodowca bałtyckiego, frankfurckiego
i brandenburskiego. Na północy obejmuje ona ciąg moren czołowych, wchodzących
w skład tzw. moreny czołowej środkowopoznańskiej.
środkowopoznańskiej. Na południu dochodzi do
wysoczyzny dyluwialnej doliny Warty, stanowiącej człon tzw. Pradoliny Warszawsko –
Berlińskiej.
Rzeźba terenu najważniejszych okolic Słupcy obejmuje wysoczyznę dyluwialną
z nałożoną na nią równiną sandrową, terasy w dolinie rzeki Meszny oraz płaskie dno
doliny ze zboczami. Okolice Słupcy stanowią płaską równinę moreny dennej, którą
tworzą pokłady gliny zwałowej przedzielone utworami międzymorenowymi (piaski,
piaski mułkowate, mułki). Glina zwałowa występuje na całej wysoczyźnie
wysoczyźn bezpośrednio
na powierzchni, bądź też na niewielkiej głębokości (prawdopodobnie pod tzw. moreną
ablacjalną). Piaski i żwiry sandrowe zalegające na północ od Słupcy mają miąższość
około 4 m. Głębokość ich zalegania zmniejsza się w kierunku południowym, nakładając
n
się na glinę zwałową moreny dennej. Sandry, jak twierdził geograf i geomorfolog
T. Bartkowski, powstały w wyniku roztopów lodowca, który stacjonował na północy,
w okolicy południowego krańca Jeziora Powidzkiego, usypując morenę czołową. Morena
denna w okolicy Słupcy poprzecinana jest wysokimi od 9 do 13 m (wysokości
względnej) stromymi zboczami o układzie południkowym. Jeden ciąg zboczy biegnie na
północny – wschód po linii Słupca – Piotrowice, drugi na północny – zachód po linii
Słupca – Słomczyce i Słupca – Łężec. Obydwie wysoczyzny rozdzielone są moreną denną.
Wytworem działalności lodowca jest również położona na wschód od ciągu zboczy
Słupca – Piotrowice szeroka niecka wypełniona torfami. Rozciąga się ona między Słupcą,
a wsią Korwin, od północy i południa zamknięta jest wysokim na 3 – 4 metry ryglem.
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Wg T. Bartkowskiego niecka ta jest pozostałością dawnego jeziora rynnowego, którego
południowy rygiel został rozcięty
rozcięty przez wody odpływające z niego w kierunku
południowym. Jezioro to było akwenem płytkim, o rytmicznie zmieniającym się
zwierciadle wody. Bardzo szybko też po wycofaniu się lodowca zaczęło zarastać.
Przypuszcza się, że jego długość wynosiła około 5 km, a szerokość 1km. Głębokość, ze
względu na brak badań, nie została dostatecznie określona.
Teren w okolicy Słupcy wznosi się na wysokość od 72,4 do 118,5 m n.p.m. Najniżej
położone są obszary w dolinie rzeki Meszny w rejonie wsi Kąty, najwyżej – wieś
Niezgoda.

1.2

WARUNKI KLIMATYCZNE
Obecnie okolice Słupcy leżą w tzw. środkowej dzielnicy rolniczo – klimatycznej

(wg. E. Romera w regionie Krainy Wielkich Dolin). Charakteryzuje ją ścieranie się
wpływów klimatu oceanicznego z kontynentalnym. Początek okresu wegetacyjnego
weget
przypada tu najczęściej na koniec marca lub początek kwietnia, jego koniec natomiast
na początek listopada. Średnio długość okresu wegetacyjnego wynosi około 210 dni. Na
podstawie rejestracji i danych meteorologicznych w okresie 15 – lecia: 1973 – 1987,
średnia temperatura roczna dla Słupcy wynosiła około +7,8° C, w tym średnia
temperatura stycznia – 2,8° C, a lipca około +17,4° C. Najniższa średnia temperatura
stycznia wynosiła – 30,3° C, a najwyższa + 12,0° C, a dla lipca odpowiednio + 1,1° C
i +33,6° C.
Pod względem opadów atmosferycznych rejon Słupcy leży w strefie, dla której średnia
roczna opadów wynosi 500 – 550 mm. W rejonie Słupcy dominują wiatry zachodnie
(21,8 %), południowo – zachodnie (12,9%) i północno – zachodnie(9,5%). Największą
prędkość
dkość osiągają wiatry zachodnie – 4,9 m/s i północno – zachodnie – 3,5 m/s.
Występowanie wymienionych kierunków wiatrów powoduje, że w rejonie Słupcy
dominuje obecność mas powietrza polarno – morskiego, dających zimą odwilże, a latem
ochłodzenie i deszcze.

1.3 HYDROGRAFIA OKOLIC SŁUPCY
Okolice Słupcy położone są w dorzeczu Warty. Zgodnie z nachyleniem całego
obszaru ku południowi, tj. ku dolinie Warty, wszystkie cieki są jej prawymi dopływami:
Wrześnica, Struga i Meszna.
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Meszna – rzeczka o długości 37 km – wypływa z Jeziora Powidzkiego koło Kochowa (90
m n.p.m.). Powierzchnia jej dorzecza wynosi około 705 m. Meszna, meandrując
w kierunku południowo – zachodnim, wpływa do Warty na zachód od Policka (80 m
n.p.m.). Pod wsią Kąty wpływa do niej rzeczka Struga (Rudnik).
(Rudnik). Pod Słupcą Meszna wraz
ze zbiegającymi się tu innymi strugami tworzy lokalny, silnie unerwiony węzeł
hydryczny, składający się z kilkunastu mniejszych i większych cieków oraz kanałów
melioracyjnych, wprowadzających wody do tej rzeki.
Sieć hydrograficzną
iczną koło Słupcy wzbogaca Jezioro Słupeckie. Zbiornik został utworzony
w latach 1954 – 1955 w wyniku spiętrzenia Meszny na obszarach moczarowato –
bagiennych rynny polodowcowej. Ma on powierzchnię 258 ha. Jego szerokość wynosi
0,9 km, długość 3,6 km, zaś głębokość w zależności od poziomu spiętrzenia waha się od
2,5 do 1,8 m. Najniższy poziom lustra wody występuje w okresie wegetacyjnym
(miesiące wiosenno – letnie). Jezioro jest wykorzystywane jako zbiornik retencyjny,
służący nawadnianiu użytków zielonych w dolinie rzeki Meszna, na obszarze około 548
ha. Stanowi ono zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Do południowych brzegów jeziora
(na wschód od Słupcy) przylegają obszary leśne i park założony w 1867 r. W 2010 roku
przeprowadzona została odnowa urządzeń wodnych
wodnych i piętrzących na terenie Jeziora
Słupeckiego,

wykonawcą

robót

było

Przedsiębiorstwo

Robót

Budowlanych

i Melioracyjnych HYDROWAT z Konina. Na czas robót konieczne było obniżenie lustra
wody, co w połączeniu z dużymi mrozami spowodowało masowe śnięcie ryb.
ry
Stan wód gruntowych jest zależny od wodostanu Warty i Jeziora Powidzkiego. Na
wiosnę, wraz ze wzrostem poziomu wód w Warcie, podnosi się również poziom wód
gruntowych oraz poziom rzeki Meszna. Podobnie wpływa na to poziom wód Jeziora
Powidzkiego. Obecniee stosunki wodne reguluje zbiornik retencyjny Jeziora Słupeckiego,
który zapobiega między innymi rozlewaniu się rzeki Meszny na okoliczne łąki wskutek
tzw. cofki. Poziom wód gruntowych opada jesienią. Cyrkulacja hydryczna uzależniona
jest także od charakteru
ru podłoża, przez które przesiąkają wody gruntowe oraz od
wielkości opadów. Poziom występowania wód gruntowych waha się tu w granicach od
6 do 7 m na wysoczyźnie (691 cm we wsi Ląd) do około 3 – 4 m na granicy sandru
wysoczyzny (417 cm we wsi Kochowo) i 80 cm do 1,5 m w dolinie rzeki Meszny (132 cm
we wsi Kąty).
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1.4 GLEBY
Gleby występujące w okolicy Słupcy powstały na wysoczyźnie dyluwialnej
zbudowanej z gliny zwałowej. Wokół Słupcy występują też niewielkie strefy z piaskami
akumulacji wodno – lodowcowej o różnym
różnym uziarnieniu (żwiry). Na obszarze niecki
jeziora rynnowego występują torfy i mursze. Wszystkie te utwory stanowiły podłoże do
dalszych procesów glebotwórczych.
Obecnie w okolicy Słupcy wyróżnia się następujące typy gleb na gruntach ornych:
pseudobielicowe, brunatne wyługowane oraz czarne ziemie właściwe i zdegenerowane.
W mniejszym stopniu występują typy murszowo – mineralne i murszaste. Są to gleby
pszenne i żytnie. W dolinach cieków oraz w lokalnych obniżeniach terenowych
występują gleby murszowo
urszowo – torfowe, murszowe, murszowo – mineralne. Gleby te
nadają się przede wszystkim pod użytki zielone. Ogólnie można stwierdzić, iż w okolicy
Słupcy przeważają gleby łatwe do uprawy, zawierające w wierzchnich warstwach piaski
gliniaste lekkie i piaski gliniaste mocne. Stanowią one około 58% gruntów ornych.
Oprócz tego w około 40% występują tu gleby lekkie, zawierające w wierzchnich
warstwach piaski luźne i słabo gliniaste. W niewielkiej ilości występują gleby średnie
z gliną lekką w wierzchnich warstwach.
warstwa

1.5 FAUNA
Świat zwierzęcy ukształtowany został po wycofaniu się lodowca. Stanowił on
podstawę bytu grup ludzkich zamieszkujących te tereny. Obecnie niewielka lesistość
powoduje, iż fauna nie jest zbyt urozmaicona. W okolicy Słupcy z ssaków pospolite są:
sarny, dziki, lisy, zające i wiewiórki, rzadziej można spotkać jelenie. W granicach parków
krajobrazowych (np. Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego) obserwowane są łosie,
wydry, piżmaki. Bardzo liczna jest populacja bobrów. Z gatunków ssaków ginących
i zagrożonych
grożonych w Polsce na uwagę zasługują tu mroczek posrebrzany i wilki (wędrowne).
W okolicy Słupcy ciekawy jest świat ptaków, zwłaszcza w dolinie Warty (Nadwarciański
Park Krajobrazowy, utworzony w 1995r.). Ich niepowtarzalne bogactwo – dotyczy to
zarówno liczby
iczby gatunków, jak i liczebności par lęgowych, a także wielkości stad
w okresie przelotów – stanowi o wyjątkowo dużej wartości przyrodniczej tego terenu.
Ranga ornitologiczna doliny Warty środkowej jest wyjątkowo wysoka. Na podstawie
opracowań (Winiecki, Wesołowski 1987; Gromadzki 1994 i inni), obszar ten uznano za
jeden z siedmiu najwartościowszych ostoi ptaków wodnych i błotnych w Polsce.
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Równocześnie został on zakwalifikowany do najcenniejszych ornitologicznie obszarów
Europy. W roku 1995 międzynarodowa organizacja BirdLife International nadała mu
rangę ogólnoświatową – „Globaly Important Bird Areas". W parku krajobrazowym
można spotkać cztery gatunki perkozów (np. perkoz zausznik), czaple siwe, bąki
z rodziny czaplowatych i ginący już gatunek bączek. Jednym
Je
z najliczniejszych gatunków
jest bocian biały. Bogato reprezentowane są blaszkodziobe: gęś gęgawa, kaczka
krzyżówka, krakwa, cyraneczka, rożeniec, płaskonos, cyranka, czernica, głowienka.
Z ptaków drapieżnych notowany jest: myszołów, jastrząb gołębiarz,
gołębiarz, kobuz i pustułka.
Występują też licznie błotniaki: stawowy, łąkowy i zbożowy. Wyjątkowo cenną grupą są
tzw. siewkowce, np.: czajka, batalion, rycyk krwawodziób, kszyk, brodźce, dubelt oraz
kulik wielki. Kolonijnie gniazdują tutaj mewy śmieszki, a także rybitwy (zwyczajna,
białoczelna i białoskrzydła). Urwiste brzegi Warty zasiedla zimorodek oraz gniazdujące
kolonijnie jaskółki brzegówki. Z wróblowatych spotyka się remizy, dziwonie,
podróżniczki, trzciniaki. Z pozostałych grup kręgowców płazy i gady reprezentowane
repre
są
przede wszystkim przez gatunki pospolite. Spotykane są zatem: żaby (śmieszka, wodna,
trawna, moczarowa), ropuchy (szara, zielona, rzadziej paskówka), rzekotki drzewne
oraz traszka zwyczajna. Wśród gadów najliczniejsze są: jaszczurki (zwinka i zielona),
a na ternach podmokłych spotykany jest zaskroniec. Wszystkie tereny podmokłe
(starorzecza w dolinie Warty) są ważną ostoją wyżej wymienionych zwierząt.
W 1998 r. utworzony został w okolicach Słupcy Powidzki Park Krajobrazowy.
W zróżnicowanym biotopowo
opowo parku zwierzęta reprezentowane są przez liczne gatunki,
w tym gatunki prawnie chronione i rzadko występujące. Bogato reprezentowana jest
ichtiofauna. Spotykamy tutaj: sielawę, sieję, szczupaka, lina, kiełba, karpia, karasia,
leszcza, krąpia, jelca, klenia,
lenia, ukleję, płoć, słonecznicę, piskorza, suma, węgorza, sandacza,
okonia i jazgarza. Płazy reprezentowane są również przez gatunki pospolite, a także
występują tutaj: rzekotki drzewne, grzebiuszki ziemne i traszki grzebieniaste. Z gadów
licznie występujee jaszczurka zwinka i zaskroniec zwyczajny. Poza tym występuje tutaj
gniewosz plamisty i notowane są obserwacje żmij zygzakowatych. Różnorodność
środowisk i duże jeziora parku sprawiają, że występuje tu wiele gatunków ptaków
z różnych grup systematycznych. Do najciekawszych należą: puszczyk, płomykówka,
pójdźka, sowa uszata, lelek, dudek, rudzik, kopciuszek, krogulec, płaskonos, bocian
czarny, bąk, kruk i gil. Z ssaków spotyka się: jeże, krety, ryjówki, zające, wiewiórki i inne.
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Do najciekawszych zaliczyć należy:
należy: gacka brunatnego, borowca wielkiego, nocka
Natterera, jenoty, borsuki, wydry, kuny, tchórze, gronostaje, jelenie i daniele.

1.6 FLORA
Rejon Słupcy pod względem geobotanicznym leży w obrębie Pasa Wielkich Dolin,
w strefie Krainy Wielkopolsko – Kujawskiej.j. Pierwotne okolice Słupcy objęte były
następującymi formacjami roślinnymi: lasami, bagnami i łęgami. W obecnej strukturze
zalesień największą rolę odgrywają sosny, które porastają około 90 % powierzchni
leśnej. W niektórych zespołach leśnych można spotkać
spotkać dęby, graby i olsze czarne.
W mniejszej ilości występują tu brzozy, jesiony, lipy, klony, osiki, ja wory, modrzewie,
wiązy i topole. Najbliższe okolice Słupcy są obszarami bezleśnymi, jeżeli pominiemy
niewielki lasek i park na wschód od Słupcy. Większe zbiorowisko
zbiorowisko leśne znajduje się na
północ od Słupcy, między Piotrowicami a Powidzem. Dominują zatem pola uprawne, łąki
i pastwiska. Na terytorium Gminy Słupca istnieje też kilka obszarów z pomnikami
przyrody, np. w Młodojewie pięć dębów szypułkowych o obwodach
obwodach 3 – 4 m i lipa
drobnolistna o obwodzie 4,5 m. W parku słupeckim spotyka się następujące gatunki
drzew: dęby szypułkowe i bezszypułkowe, jesiony, kasztanowce, czeremchy, wiąz
korkowy, klony, lipy, olchy. W okolicach Słupcy pod względem florystycznym
flo stycznym wyróżnia
wyró
się Powidzki Park Krajobrazowy (zbiorowiska leśne, wodne, szuwarowe, bagienne,
torfowiskowe,

murawy napiaskowe

i

kserotermiczne,

zbiorowiska

zaroślowe,

ziołoroślowe i synantropijne) oraz Nadwarciański Park Krajobrazowy (bory sosnowe,
wierzbowe, topolowe,
we, olszowe, olsy porzeczko we, olsy torfowcowe, lasy gradowe,
szuwary, łąki i słonorośla). W okolicach Słupcy spotyka się gatunki chronione: widłaki,
grzybienie białe, grążel żółty, rosiczki, lilia złotogłów, storczyki, goryczki, kalina
koralowa i pełnik europejski.
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2 SFERA SPOŁECZNA
2.1 CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI
Na przestrzeni ostatnich lat stan ludności w mieście uległ pewnemu obniżeniu
i waha się w granicach 14 732 – 13 987 osób. Spowodowane
wane jest to migracją ludności
(wyjazdy
wyjazdy młodych ludzi za granicę w poszukiwaniu pracy), a także starzeniem
s
się
społeczeństwa.

Zameldowani
na pobyt

2013
1999

2000

2009

2010

2011

2012

Stan na
dzień

stały - rok
Liczba osób

21.01.2013r.

14 787

14 732

14 252

14 232

14 204

14 037

13 987

Źródło: Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej (Ewidencja Ludności)

Ilość osób

Kobiety

Mężczyźni

6723

7264

zameldowanych na pobyt
stały
13 987

Źródło: Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej (Ewidencja Ludności)

Na bardzo niskim poziomie występuje w Słupcy przyrost naturalny, co nie wskazuje na
możliwość szybkiego tempa wzrostu liczby ludności w mieście. Możliwe jest to raczej
za sprawą rozwijającego się od 2000 roku budownictwa wielorodzinnego
i budownictwa jednorodzinnego, w których to zasobach osiedliło się wiele osób
zamieszkałych
zkałych dotychczas poza miastem. Na stan ludności w mieście niewielki wpływ
ma czasowa obecność i czasowa nieobecność mieszkańców.

2.1.1

MIGRACJA LUDNOŚCI

31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

31.12.2009

30.06.2013

czasowo

czasowo

czasowo

czasowo

czasowo

czasowo

czasowo

czasowo

czasowo

czasowo

obecni

nieobecni

obecni

nie
ieobecni

obecni

nieobecni

nieobecni

nieobecni

obecni

nieobecni

255

317

195

352

209

175

173

245

272

220

Źródło: Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej (Ewidencja Ludności)
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Dane wskazują, że aktualniee więcej ludności przybywa do miasta niż, z niego wyjeżdża
na okres ponad 2 miesięcy. Czasowy pobyt w mieście jest wynikiem przybywania tu
pracowników spoza miasta i w mniejszym stopniu uczniów szkół średnich. Na czasowy
pobyt poza Słupcą wpływ ma przede wszystkim migracja za pracą, ale także pobyt
młodzieży
dzieży na odległych uczelniach.

2.1.2

STAN LUDNOŚCI W WIEKU PRODUKCYJNYM I NIEPRODUKCYJNYM

Wiek

ROK

Przedprodukcyjny

Produkcyjny

Poprodukcyjny

1998

3927

9547

1418

1999

3700

9636

1451

2000

3623

9684

1425

2009

2415

9745

2092

2010

2448

9716

2040

2013

2371

9355

2261

Źródło: Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej (Ewidencja Ludności)

Dane wskazują, że w ostatnich latach spadkowi uległa liczba osób w wieku
produkcyjnym i przedprodukcyjnym, a zwiększyła się liczba osób w wieku
poprodukcyjnym. Stan taki jest efektem niżu demograficznego. Utrzymuje się zatem
istniejąca od wielu lat potrzeba zwiększenia liczby
liczby miejsc pracy na terenie miasta lub
w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

2.2 STAN BEZROBOTNYCH W SŁUPCY
1999

2000

2009

2010

2011

2012

1401

1355

842

798

927

933

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy

Stan bezrobocia w mieście utrzymuje się na poziomie 10 % w stosunku do liczby
mieszkańców w wieku produkcyjnym.
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2.2.1
Ogółem

STRUKTURA BEZROBOTNYCH W SŁUPCY
Kobiety

Mężczyźni

W tym

Powyżej

Powyżej

Długotrwale

Bezrobotni

będący w

25 roku

50 roku

bezrobotni

w powiecie

szczególnej

życia

życia

178

167

487

4122

sytuacji na
rynku
pracy

933

491

442

840

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy
w końcu III kwartału 2012 r. największą grupę stanowią osoby w wieku 25-34
25
lata,
którzy obejmowali 31,14% populacji oraz bezrobotni w wieku 18-24
18 24 lata – 28,65%.
Wśród osób bez pracy przeważają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 33,52% i gimnazjalnym 24,27%, stanowiąc ogółem
ogó
57,79%.
Wśród bezrobotnych dominują osoby pozostające bez pracy powyżej
pow
24 m-cy
m
stanowiąc
21,38% wszystkich bezrobotnych. Podział bezrobotnych wg stażu pracy pokazuje,
że najwięcej osób posiada staż pracy 1-5
1 lat – 27,38% oraz do 1 roku – 20,24%. Odsetek
osób bez stażu pracy wynosił – 19,05%.
W celu aktywizacji osób bezrobotnych organizowane były w 2012 r. przez PUP w Słupcy
następujące formy wsparcia:
- prace interwencyjne dla 63 osób,
osób
- roboty publiczne dla 20 osób,
osób
- szkolenia grupowe i indywidualne dla 88 osób,
- przygotowanie zawodowe dorosłych dla 1 osoby,
osoby
- studia podyplomowe bezrobotnych dla 5 osób,
osób
- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dofinansowanie) dla 25
osób,
- refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia
doposaże
stanowisk
sk pracy 210 000 zł dla 14
osób,
- staże dla 256 osób,
- prace społecznie użyteczne dla 68 osób,
osób
- w ramach projektu realizowanego ze środków EFS (poddziałania 6.1.3.) – „Zaplanuj
swoją przyszłość” zaktywizowano 13 osób,
osób
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- w ramach II Programu celowego finansowanego
finansowanego z EFS w ramach poddziałania 6.1.3.
„Zaplanuj swoją przyszłość” zaktywizowano 112 osób, zorganizowano staże dla 71 osób
i zagwarantowano jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
(dofinansowanie) dla 41 osób,
osób
- w ramach III Programu celowego z rezerwy Ministra zorganizowano następujące
formy aktywizacji: aktywizację osób bezrobotnych do 30 roku życia dla 51 osób, staże
dla 23 osób, szkolenia dla 10 osób, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowisk pracy dla 7 osób, zagwarantowano jednorazowe środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej (dofinansowanie) dla 11 osób, zaktywizowano osoby powyżej
50 roku życia - roboty publiczne dla 8 osób, zaktywizowano osoby znajdujące się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy: zorganizowano szkolenia dla 24 osób, roboty
publiczne dla 22 osób i wypłacono jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej (dofinansowanie) dla 18 osób, zaktywizowano osoby bezrobotne –
wypłacono

jednorazowe

środki

na

rozpoczęcie
rozpoczęcie

działalności

gospodarczej

(dofinansowanie) dla 3 osób, zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia
stanowisk pracy dla 3 osób,
Uchwałą Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 marca 2012r. ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Niepełnosprawnych (PFRON) PUP otrzymał kwotę
w wysokości 426 485 zł na aktywizację osób niepełnosprawnych ze wskazaniem na
niżej wymienione formy:
-

finansowanie

kosztów

szkolenia

i

przekwalifikowania

zawodowego

2 500 zł (przeszkolono 1 osobę na kursie prawa jazdy kat. C),
C
- zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla 12 osób
niepełnosprawnych 423 985 zł.
Zgodnie z umową nr WRR/000130/15/D zawartą w dniu 19 września 2012 r.
o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między
regionami II”
I” obszar G, zmienioną aneksem nr 1 do w/w umowy z dnia 19 września
2012 r. PUP otrzymał kwotę w wysokości 213 242 zł na aktywizację osób
niepełnosprawnych. W ramach przyznanego dofinansowania zaangażowano kwotę
209 600 zł na wyposażenia stanowiska pracy dla
dla 4 osób niepełnosprawnych.
W roku 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy podpisał umowy i porozumienia
partnerskie na realizację wspólnych programów dotyczących aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych z niżej wymienionymi stronami:
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- Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Pomocy Społecznej w Słupcy (25.01.2012r.); celem niniejszej
umowy jest wspólna realizacja projektu „Dobry Początek” współfinansowanego z EFS
w Ramach Działania 7.1.1 POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej (projekt systemowy
systemowy realizowany od 2008r.),
2008r.)
- Firmą AG Doradztwo Adam Górski w Poznaniu (19.12.2011r.). Okres realizacji
projektu od 01.10.2011r. – 30.09.2013r.; celem niniejszej umowy jest współpraca
w realizacji projektu pt. „Własna firma – szansą na zmianę”. Projekt realizowany
w ramach

Działania

6.2.

„Wsparcie

oraz

promocja

przedsiębiorczości

i samozatrudnienia”, POKL, współfinansowany z UE w ramach EFS. Projekt ma na celu
zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez samozatrudnienie. Cel
ten będzie osiągnięty
iągnięty dzięki wsparciu szkoleniowo – doradczemu skierowanemu do
uczestników projektu oraz przyznaniu jednorazowej dotacji inwestycyjnej na
uruchomienie pozarolniczej działalności gospodarczej w kwocie 40 tys. zł i wsparciu
pomostowemu wypłaconemu w sześciu
sześc comiesięcznych ratach,
- Urzędem Gminy w Lądku (31.01.2012r.); celem niniejszej umowy partnerskiej jest
wspólna realizacja projektu „Aktywność pomaga w życiu”, współfinansowanego z EFS
w ramach Działania POKL
KL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej,
- Centrum Rozwoju Kompetencji w Pleszewie (31.01.2012r.); celem współpracy jest
realizacja programu Leonarda da Vinci – Europejski Start – Nowe Kompetencje
Zawodowe i dotyczy staży zagranicznych
zagraniczny w gastronomii i hotelarstwie,
e,
- Wojewódzkim Urzędem Pracy (marzec 2012r.); strony zobowiązały się do
współdziałania

i podejmowania

różnorodnych

inicjatyw

wspierających

rozwój

zatrudnienia i wykształcenia mieszkańców województwa w ramach „Partnerstwa na
rzecz Rozwoju
ju Wielkopolskiego Rynku Pracy”,
- Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie (26.04.2012r.); celem umowy współpracy
jest realizacja projektu pt. „Daj sobie szansę”, finansowanego w ramach Działania 6.2.
POKL,
- Wojskową Komendą Uzupełnień w Koninie (23.04.2012r.); w ramach współpracy PUP
zobowiązał się do informowania osób bezrobotnych o możliwości wstąpienia do
Narodowych
arodowych Sił Rezerwowych (NSR),
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupcy (26.06.2012r.) realizacja do 2013
r.; celem porozumienia jest współpraca w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej
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integracji, wynikającej z realizacji projektu systemowego „Kwalifikacje atutem w pracy”
realizowanego
ealizowanego w ramach POKL KL 2007-2013
2007 2013 Podziałanie 7.1.1. Dotyczy podejmowania
działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie
pozostających

w

zatrudnieniu,

będących

w

wieku

aktywności

zawodowej

i korzystających ze świadczeń pomocy
pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej, w szczególności długotrwale bezrobotnych.1

2.3 POMOC SPOŁECZNA I ZDROWOTNA
2.3.1

OPIEKA SPOŁECZNA

Znaczny stopień bezrobocia obejmujący 10 % ludności w wieku produkcyjnym
sprawia, że maleją dochody rodzin. Stąd duża liczba rodzin objętych opieką społeczną.

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1214

1215

1270

1131

1152

1034

1070

3067

2725

2869

2928

2496

2141

3054

Ilość osób w
rodzinach
objętych
opieką
społeczną
Ilość osób w
rodzinach,
łącznie z pracą
socjalną
Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy

Sytuacja majątkowa rodzin sprawia, że wiele z nich nie
nie jest w stanie pokryć w pełni
pełn
kosztów utrzymania mieszkań. Stąd też duży procent ogółu rodzin korzysta z dodatków
mieszkaniowych, co jest drugą znaczną formą pomocy państwa i samorządu. Udział
beneficjentów pomocy społecznej w stosunku do ogółu ludności wynosił ok. 8%.
Wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012
roku stanowiły ponad 6 mln zł, czyli ok. 19% wydatków Gminy Miejskiej Słupca.

1

Dane dotyczące bezrobocia zaczerpnięte zostały z materiałów dostępnych na stronie www.pupslupca.pl.
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Pomoc w zakresie dożywiania objęła refundację posiłków w stołówce szkolnej,
świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności, refundację posiłków w stołówce
Św. Brata Alberta i Zakładzie Aktywności Zawodowej w Słupcy. Od 2007 r. MOPS co
roku realizuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę ponad
1,5 mln złotych. Prowadzona jest też Świetlica Środowiskowa, gdzie uczęszczało średnio
20 wychowanków. Prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz zajęcia
socjoterapeutyczne

pod

kierunkiem

pedagoga

–

terapeuty.

Przeciwdziałanie

alkoholizmowi i narkomanii, a także koszt utrzymania świetlic to ok. 280 tysięcy złotych
rocznie.
Od 1 maja 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy realizuje partnerski
projekt systemowy „Dobry Początek”. Zakłada on działania upowszechniające oraz
zwiększające aktywność osób bezrobotnych, wyrównujące
wyrównując ich szansę
sę zatrudnienia na
rynku pracy oraz ułatwiające
ające wejście lub powrót na rynek pracy osobom bezrobotnym
korzystającym z pomocy społecznej. Jego celem głównym jest wzrost aktywności
społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym osób w wieku
aktywności
ktywności zawodowej, zamieszkujących na terenie miasta Słupcy i korzystających
z pomocy

społecznej.

MOPS

zaproponował

w

ramach

projektu

warsztaty

psychologiczne, warsztaty z doradcą zawodowym, kursy – komputerowy z elementami
księgowości, języka angielskiego,
angielskiego, obsługi kasy fiskalnej, obsługi koparko – ładowarki,
prawa jazdy kat. B i C, magazynier, operator wózka widłowego, kurs asertywnej
i efektywnej komunikacji interpersonalnej, trening kompetencji i umiejętności
społecznych, kurs gotowania, kurs kosmetyczny
kosmetyczny z wizażem, kurs bukieciarstwa, kursy
BHP i prawa pracy, ratownictwa medycznego i kurs Małego Biznesu. Partnerami
programu są: Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy, Urząd Miasta w Słupcy, Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupcy,
Słupc a także konińskie Centrum Szkoleniowe
„Wiedza”. Program „Dobry Początek” będzie kontynuowany do 2014 roku. Miasto
posiada uchwaloną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Słupcy
na lata 2011 – 2020.
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2.3.2
Lata

DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba gospodarstw

Kwota

Dotacja

Średnia

domowych, które

wypłaconych

z budżetu

miesięczna

otrzymały dodatek

dodatków

państwa

gospodarstw

mieszkaniowy

domowych
objętych
dodatkiem
mieszkaniowym

A

B

C

D

b/ (12 msc)

2006

5.222

652.659,22

0

436

2007

4.269

562.455,99

0

356

2008

3.257

420.943,91

0

272

2009

3.036

427.049,44

0

253

2010

2.944

465.985,07

0

246

2011

3.140

528.125,50

0

262

2012

3.142

576.296,40

0

262

Źródło: Referat Działalności Gospodarczej i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta w Słupcy

2.3.3

OPIEKA ZDROWOTNA

Samorząd miejski mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Słupcy
przekazywał środki dla słupeckiego szpitala; 72 tysiące złotych na zakup karetki
(2007 r.), 80 tysięcy na zakup specjalistycznych łóżek kardiologicznych oraz myjko –
dezynfektorów (2008 r.),, 70 tysięcy złotych na zakup inkubatora otwartego do
reanimacji noworodków oraz diatermii – sprzętu niezbędnego do przeprowadzania
operacji (2010 r.),, 55 tysięcy na zakup aparatu do pomiaru rzutu serca (2011 r.), a także
45 tysięcy na zakup ultrasonografu
ultrasonograf (2013 r.).
Urząd Miasta organizuje szereg bezpłatnych badań dla mieszkańców, m.in.: badania
mammograficzne, badania profilaktyczne nowotworu gruczołu krokowego, badania
słuchu, badania w kierunku profilaktyki jelita grubego, badania krwi w kierunku PSA,
badania kału na obecność krwi utajonej, badanie rentgenowskie płuc połączone ze
spirometrią.
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2.4 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
Budownictwo mieszkaniowe w Słupcy największy rozwój osiągnęło w latach 1970 –
1990, kiedy to w związku z powstaniem WKS Mostostal nastąpił
ił rozwój gospodarczy
miasta i wzrost liczby mieszkańców. Zakład zatrudniał około 1500 pracowników.
Nastąpił rozwój budownictwa spółdzielczego, komunalnego i zakładowego. W 1991
roku do użytku oddany został ostatni blok Spółdzielni Mieszkaniowej. Po tym okresie
następował jedynie przyrost ilości mieszkań w ramach indywidualnego budownictwa
jednorodzinnego. Nastąpił znaczny spadek, a praktycznie zahamowanie, zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych przez budownictwo spółdzielcze i komunalne. Rok 2000 był
pierwszym
erwszym po 10 latach, kiedy do użytku oddane zostały nowe mieszkania
w budownictwie wielorodzinnym. Nastąpiło to za sprawą Towarzystwa Budownictwa
Społecznego. Od roku 2007 wybudowane zostały przez firmę deweloperską WEXEL dwa
wielorodzinne budynki posiadające
posiada
mieszkania 1, 2 lub 3 pokojowe. Ponadto na terenie
znajdującym się przy ulicy Berlinga w sąsiedztwie bloków TBS i WEXEL wybudowano
kolejne kompleksy budynków. W konsekwencji przedłużenia ul. Kopernika, miasto
wzbogaciło się o dodatkowy wyjazd z miasta w kierunku północnym, gdzie otworzą się
nowe możliwości dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego.
W wyniku porozumienia z Polskimi Kolejami Państwowymi w budynku dworca PKP
powstało 5 tymczasowych lokali mieszkalnych wyposażonych w zimną wodę, WC,
WC
łazienkę i centralne ogrzewanie.
W ostatnich latach nastąpiła poprawa stanu budynków komunalnych.
komunalnych Działo się tak za
sprawą Uchwały NR XIII/62/07 Rady Miasta Słupcy z dnia 27 września 2007 r.
"Wieloletni
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Słupca
na lata 2008 – 2012", która to uchwała wprowadziła stały mechanizm dotacji na
remonty zasobów mieszkaniowych.
mieszkaniowych Od początku
zątku obowiązywania tej uchwały na
remonty kapitalne elementów budynków stanowiących wyłączną własność Gminy
Miejskiej Słupca wydano łącznie kwotę 302 166,59 zł, w tym 261 055,00 zł to dotacja
zgodna z wyżej wymienioną uchwałą.

2.5 OŚWIATA, KULTURA, KULTURA FIZYCZNA
2.5.1

OŚWIATA

Na terenie miasta funkcjonują trzy przedszkola. W roku szkolnym 2013/2014
2013
przygotowano 593 miejsca w przedszkolach
p
(145– Przedszkole nr 1; 201 – Przedszkole
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nr 2; 247 – Przedszkole nr 4). Poziom uprzedszkolnienia w Słupcy wynosi ok. 80%.
Niestety, nie wszystkie dzieci mogły skorzystać z opieki przedszkolnej, miały ją
zapewnione wszystkie dzieci rodziców, którzy
którzy oboje pracują. Dlatego też konieczna jest
modernizacja istniejącej
stniejącej bazy oświatowej, tak, aby wszystkie dzieci w wieku
przedszkolnym mogły uczęszczać do przedszkola.
przedszkola. Oznacza to, że w latach 2014 – 2020
Przedszkole nr 2 powinno zostać rozbudowane, a Przedszkole nr 4 powinno przejść
kapitalny remont. Wskazane byłoby również zapewnienie nowej siedziby dla
Przedszkola nr 1 (stała siedziba zapewni większy komfort dzieciom uczęszczającym do
przedszkola,

które

jest

przedszkolem
przedszkolem

integracyjnym,

pozwoli

także

uniknąć

ewentualnych kłopotów związanych z wynajmem pomieszczeń).
Plany Ministerstwa Edukacji Narodowej zakładają, iż w 2014 r. część dzieci 6-letnich
w wyniku reformy trafi do szkół, w związku z czym problem dostępności miejsc
m
w przedszkolach znacznie się zmniejszy.
zmniejszy
Obecna sieć szkół miejskich obejmuje dwie szkoły podstawowe i gimnazjum. Słupca
powoli staje się miastem usportowionym (w mieście powstało kilka boisk, które cieszą
się dużym zainteresowaniem młodzieży), dlatego
dlatego wskazane byłoby utworzenie
i utrzymanie dodatkowych klas sportowych funkcjonujących w gimnazjum, tak, aby
czwartoklasiści rozpoczynający naukę w klasie sportowej mogli ją kontynuować
również podczas dalszej nauki. Sieć szkół miejskich uzupełnia oddział gimnazjum
g
prowadzony przez spółkę „EDUKACJA LUBASZ” Sp. z o.o. współpracujący z Ochotniczym
Ochotnic
Hufcem Pracy w Czarnkowie. Gimnazjum przeznaczone jest dla uczniów, którzy mają
trudności w uczeniu się i osiąganiu zadowalających wyników
wyników w nauce w szkołach
typowych. Nauka w nim ma na celu pomoc w wyborze zawodu, zapewnić przyuczenie
do wykonywania określonego zawodu,
zawodu, a także pomóc w wyborze pracodawcy.
pracodawcy Szkoła
kończy się zewnętrznym egzaminem gimnazjalnym, organizowanym przez OKE
w Poznaniu.
Po przejęciu szkolnictwa podstawowego przez samorządy, ciężar utrzymania szkół
spoczął na budżecie miejskim, bowiem środki przekazywane z subwencji nie pokrywają
bieżących potrzeb szkół. Przejęte obiekty, pomimo zaangażowania znacznych środków,
wymagają dalszych
lszych niezbędnych nakładów na remonty i wyposażenie. W szczególności
dotyczy to Gimnazjum, a w mniejszym stopniu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły
Podstawowej Nr 3.
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W Szkole Podstawowej nr 3 wybudowany został łącznik, który łączy tę placówkę z halą
sportową
wą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Będzie to miało istotny wpływ na
zdrowie dzieci, które nie będą narażone na nagłe zmiany temperatury podczas
przechodzenia ze szkoły na trening i odwrotnie. W związku z planowanym
wcześniejszym obowiązkiem szkolnym obejmującym 6 – latków, należy tak
przystosować obie placówki (tj. SP1 i SP3), aby sześciolatki nie tylko były bezpieczne,
ale aby lepiej zaadaptowały się w nowym dla nich środowisku szkolnym. Żeby ten
proces przebiegał jak najbardziej łagodnie chcielibyśmy
chcielibyśmy dla nich utworzyć ogródki
jordanowskie funkcjonujące przy szkołach, co dawałoby dzieciom wrażenie kontynuacji
nauki przedszkolnej. Planujemy, iż pieniądze na ten cel pochodzić będą z programu
„Radosna Szkoła”. W celu likwidacji zmianowości w Szkole Podstawowej
Podstawowej nr 1 im. KEN
w Słupcy, szczególnie w obrębie klas I – III, konieczne będzie poszerzenie bazy lokalowej
poprzez adaptacje strychów należących do szkoły.
Poza miejskimi placówkami oświaty w Słupcy funkcjonują ponadto: Liceum
Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Zawodowych, Specjalny
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Szkoła
Muzyczna I stopnia. Placówki
acówki te zaspokajają potrzeby kształcenia słupeckiej młodzieży.
Nieliczna część młodych osób pragnąca uczyć się w specjalistycznych placówkach,
znajduje je w pobliskich miastach – Koninie, Wrześni i Gnieźnie.
Placówki oświatowe miasta dysponują odpowiednio
odpowiednio wykształconymi kadrami, które
zapewniają prawidłowy proces nauczania.
Wykorzystując środki

unijne

realizowane

lub

zrealizowane

zostały projekty

zapewniające szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych w szkołach np.: projekt „Czego Jaś się
nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał” (w którym udział brały Szkoła Podstawowa
nr 1i Szkoła Podstawowa
dstawowa nr 3, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące oraz Specjalny
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy) – w ramach projektu szkoły zostały wyposażone
w sprzęt, pomoce dydaktyczne, a przede wszystkim rozbudowane zostały zajęcia
pozalekcyjne w istniejących kołach zainteresowań;
za
a także „Indywidualizacja nauczania
w klasach od I do III szkół podstawowych na terenie Miasta Słupcy” – projekt również
wzbogacający ofertę edukacyjną Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3
o zajęcia dodatkowe dla uczniów.
Istotnym problemem są kwestie wychowawcze zwłaszcza w odniesieniu do dzieci
i młodzieży. Narastająca wśród młodzieży fala przestępstw i przemocy oraz szerzące się
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zjawisko narkomanii wskazują, że niezbędne będzie w najbliższym czasie zastosowanie
w placówkach szkolnych
lnych odpowiednich działań, które tym zjawiskom będą zapobiegać.
Oprócz procesu dydaktycznego właściwe byłoby też położenie większego nacisku na
proces wychowawczy dzieci i młodzieży. Dobrym rozwiązaniem było wprowadzenie
„dzienników elektronicznych”, za pomocą
pomocą których rodzice przez Internet mogą na
bieżąco sprawdzać nie tylko postępy w nauce swoich dzieci, ale też listę obecności
dziecka w szkole. Taka kontrola pozwoli na szybsze wyłapanie ewentualnych
problemów. Minusem takiego rozwiązania jest fakt, że nie
nie każdy rodzic ma dostęp do
Internetu.

2.5.2

SPORT I REKREACJA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy zajmuje się prowadzeniem
działalności sportowo – rekreacyjnej na bazie hali widowiskowo – sportowej, na której
prowadzone są szkółki piłki siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, badmintona,
karate, a także broni pneumatycznej. Dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
organizowane są turnieje i ligi w różnych dyscyplinach sportu. Szkoła Podstawowa Nr 3
w Słupcy na hali prowadzi zajęcia klas sportowych w dyscyplinach
dyscyplinach: siatkówka –
dziewczęta

i

koszykówka

–

chłopcy.

W godzinach

przedpołudniowych

hala

wykorzystywana jest przez Szkołę Podstawową nr 3 w Słupcy na zajęcia wychowania
fizycznego, a w godzinach popołudniowych na zajęcia różnych stowarzyszeń
sportowych
ch oraz grup indywidualnych. W soboty i niedziele na hali organizowane są
różnego rodzaju ligi, turnieje itp., jak również zajęcia dodatkowe organizowane przez
szkoły z terenu miasta. Na stadionie prowadzone są zajęcia i treningi w piłce nożnej dla
dzieci,

młodzieży

i

dorosłych.

Stadion

w

godzinach

przedpołudniowych

wykorzystywany jest na zajęcia wychowania fizycznego, w których uczestniczą
uczniowie ze szkół z miasta
iasta i gminy
miny Słupca. Organizowane są zawody lekkoatletyczne,
pożarnicze,, a także mecze ligowe drużyn
drużyn SKP. Bieżnia lekkoatletyczna służy
mieszkańcom naszego miasta do prowadzenia treningów biegowych przygotowujących
biegaczy do startu w licznych biegach organizowanych zarówno w Słupcy, jak i na
terenie całego kraju. W 2010 roku przeprowadzone zostały
zosta remonty trybun, wymiana
siedzisk,
isk, płyty głównej wraz z nawodnieniem.
Na strzelnicy prowadzone są treningi, ligi i turnieje strzeleckie z kbks, TOZ oraz broni
pneumatycznej dla młodzieży i dorosłych. Wykorzystywany jest też ona do spotkań
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integracyjnych. Na kortach tenisowych prowadzone są szkółki dla dzieci,
dzieci organizowane
turnieje i ligi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Korty codziennie wykorzystywane są
w celach treningowych. W 2008 r. Gmina Miejska Słupca wybudowała kompleks
ko
boisk
ORLIK 2012 pry ul. Gajowej
jowej, który wykorzystywany jest w godzinach dopołudniowych
przez szkoły naszego miasta,
miasta a w godzinach popołudniowych prowadzone jest szkolenie
dzieci i młodzieży w piłce nożnej, piłce koszykowej i siatkowej. Organizowane są
turnieje i ligi. W okresie wiosenno – letnim dużym powodzeniem cieszą się boiska do
plażowej piłki siatkowej. W godzinach dopołudniowych z boisk korzystają uczniowie
szkół naszego miasta, a w godzinach popołudniowych stowarzyszenia oraz osoby
indywidualne. Na dziedzińcu SP1 i LO wybudowane
wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne,
z którego w godzinach dopołudniowych korzystają uczniowie ww. szkół, a po godzinie
16 boisko jest ogólnodostępne.
W 2009 roku w Słupcy powstał drugi ORLIK, który zlokalizowany został pomiędzy
Zespołem Szkół Ekonomicznych
Ekonomiczn
a Gimnazjum. W tym przypadku inwestorem był Powiat
Słupecki, a wkład Gminy Miejskiej Słupca wyniósł 100 tys. złotych. Z kompleksu boisk
także korzystają uczniowie ZSE i Gimnazjum. W 2010 r. powstała dokumentacja
dotycząca budowy krytej pływalni. Sama inwestycja
inwestycja niestety jeszcze nie doszła do
skutku z powodu braku odpowiednich środków finansowych i programu, z którego
można byłoby pozyskać dofinansowanie do budowy basenu. Pływalnia, która powstanie
z pewnością będzie wykorzystywana w celach rekreacyjno – profilaktycznych przez
dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców miasta i powiatu słupeckiego,
z uwzględnieniem uczestników zajęć na Warsztatach
arsztatach Terapii Zajęciowej i osób
pracujących w Zakładzie Aktywności Zawodowej. W godzinach dopołudniowych basen
wykorzystywany
orzystywany byłby na zajęcia i naukę pływania dla przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta Słupcy, gmin powiatu
słupeckiego oraz innych gmin. W godzinach popołudniowych na basenie odbywałyby
się zajęcia sekcji wyczynowej i byłby ogólnodostępny. W soboty i niedziele mogłyby
odbywać się zawody pływackie dla dzieci przedszkolnych, młodzieży szkół
podstawowych,

gimnazjum,

ponadgimnazjalnych

i dorosłych

o

charakterze

rekreacyjnym. Ponadto na basenie działałyby: kręgielnia, boisko
boisko do squasha, strzelnica
sportowa do strzałów z broni pneumatycznej, gabinety odnowy, sauny, gastronomia,
pokoje noclegowe oraz punkty usługowe. Działalność MOSiR–u
MOSiR u winna zmierzać do
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zwiększenia dostępności, upowszechniania i popularyzacji imprez sportowo
sportow –
rekreacyjnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
W 2008 roku na placu przy skrzyżowaniu ulic Kopernika i Sikorskiego przygotowano
teren
n na potrzeby budowy skateparku. Pierwszym
Pierwszym etapem realizacji tego zadania było
przygotowanie nawierzchni
ni o specjalnych właściwościach. W 2010 roku odbył się drugi
etap prac, które polegały na instalacji urządzeń do wykonywania trików i rewolucji.
W 2013 r. obiekt wzbogaciła się o nowe urządzenia: quarter pipe, bank ramp i poręcz
prosta.
W sąsiedztwie skateparku powstał plac zabaw. Urządzenia
rządzenia wykonane zostały przez
Zakład Aktywności Zawodowej,
Zawodowej a w jego otoczeniu zostały wykonane nasadzenia zieleni.
Kolejny plac zabaw powstał u zbiegu ulic Cmentarnej i Gajowej.
Gajowej Koszt
oszt tej inwestycji
wyniósł 15 tys. złotych. W roku 2011 Miasto Słupca zwyciężyło w konkursie Place
Zabaw „Muszkieterowie” – dzięki temu na terenie miasta wybudowany został kolejny
dobrze wyposażony plac zabaw. Powstały również dwa place zabaw przy Kościele bł.
Michała Kozala i przy Kościele św. Leonarda.

2.5.3

TURYSTYKA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zajmuje się także działalnością o charakterze
turystycznym. MOSiR propaguje, krzewi turystykę oraz zdrowy styl życia poprzez
organizację rajdów, złazów, kuligów, regat żeglarskich, spływów kajakowych dla dzieci,
młodzieży czy dorosłych takich, jak: Rajd im. E. Taczanowskiego Szlakami Powstańców
Styczniowych

w

Nieznane,

Marsze

Patrolowe,

Złaz

Siedmiomilowców

dla

przedszkolaków i klas I – III SP oraz imprezy turystyczne i rekreacyjne w ramach
„Słupeckich Dni Rodziny”.
y”. Rajdy i złazy organizowane w mieście Słupcy, jak również na
terenie Ziemi Słupeckiej i Wielkopolskiej, mają na celu zapoznanie uczestników
z zabytkami, historią oraz walorami turystycznymi Słupcy i okolic.
Propagowaniem kultury, turystki na terenie miasta
miasta i powiatu zajmują się również
organizacje pozarządowe. Organizowane są wystawy, spotkania seminaryjne oraz
prelekcje o zabytkach i historii
orii miasta i ziemi słupeckiej.
W 2010 roku na terenie lasku między ulicami Gajową a Szeluty oznaczone zostały trasy
biegowe i spacerowe.
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2.6 KULTURA
2.6.1

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SŁUPCY

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy to instytucja kultury z ponad
60 – letnią tradycją. Biblioteka zaczynała pracę posiadając 262 książki.
Placówka zmieniała swoje siedziby. Zawsze były to pomieszczenia
pomieszczenia prywatne lub
kościelne. W roku 2001 przeniesiono siedzibę biblioteki do budynku miejskiego
mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 24. Po 10 latach działalności pomieszczenia
okazują się zbyt ciasne, ponieważ rozrasta
ro
się księgozbiór i przybywa czytelników. Pod
koniec 2012 roku księgozbiór wynosił 35 869 woluminów, zarejestrowanych było 2 352
czytelników i w ciągu roku odwiedziło bibliotekę ponad 14 417 osób.
osób Zdaniem
dyrektora placówki czytelnictwo, mimo złych prognoz
prognoz będzie wzrastało sukcesywnie,
sukcesywnie
zwłaszcza jeżeli oprócz książek w naszej bibliotece znajdą się zbiory specjalne, takie jak
książka mówiona, książki pisane Braillem, filmy, wypożyczalnia zbiorów muzycznych
itd. Aby pomieścić dodatkowe wypożyczalnie konieczne są nowe pomieszczenia, a także
gruntowny remont siedziby.
Biblioteka organizuje szereg imprez dla dzieci i młodzieży, z którymi wychodzi do szkół.
Jest organizatorem różnego rodzaju konkursów plastycznych.

2.6.2

MIEJSKI DOM KULTURY W SŁUPCY

MDK powstał w 1965 roku jako Powiatowy Dom Kultury z siedzibą w dzisiejszym
„Grodzisku” (Pl. Wolności). Placówka wielokrotnie zmieniała siedzibę i ostatecznie
w 1991 roku ulokowana została w budynku kina „Grażyna” przy ulicy Traugutta 5.
Wiosną 2006 roku Powiatowy Inspektorat
Inspektorat Budowlany wydał zakaz eksploatowania
budynku z uwagi na groźbę katastrofy budowlanej. Siedziba MDK miała 70 lat i strop nie
był nigdy remontowany.
W latach 2006 – 2009 poszczególne formy pracy MDK działały w rozproszeniu,
korzystając z gościnności szkół. Po wyremontowaniu i oddaniu budynku, jednym
z najważniejszych zadań było zorganizowanie jak najbardziej różnorodnej
różnorodn oferty działań
własnych MDK.
Odremontowany budynek Miejskiego Domu Kultury i kina został oddany
odd
do użytku
w styczniu 2009. Kino
ino zmieniło
zmieniło swą dotychczasowa nazwę z „Grażyna” na „Sokolnia”,
aby upamiętnić Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które w okresie międzywojennym
miało swą siedzibę w tym miejscu. Wyremontowany budynek jest obiektem
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pozwalającym na realizację wielu różnorodnych pomysłów.
pomysłów. Został powiększony o dwie
sale konferencyjne z niezależnym wejściem i zapleczem. Stworzyło to możliwość
wynajmowania
nia tychże pomieszczeń firmom i osobom prywatnym na konferencje,
narady i różnego rodzaju spotkania.
W ramach działań Miejski Dom Kultury kontynuuje liczne stałe formy pracy:
pracy muzyczne,
teatralne i plastyczne.. Zadaniem MDK jest wspomaganie osób, dzieci, młodzieży czy
dorosłych, posiadających talent w określonej dziedzinie. Dzięki pracy z doświadczonymi
instruktorami mogą oni rozwijać swoje umiejętności,
umiejętności, następnie prezentować je
mieszkańcom miasta,, powiatu i kraju, zdobywając nagrody w wielu konkursach.
konkursach
W MDK działa kilka grup muzycznych, w różnym wieku i zróżnicowanych stylistycznie.
Liczną grupę dziecięcą i młodzieżową skupia Studio Piosenki MDK. Podopieczni pracują
regularnie nad warsztatem i wielokrotnie występowali na okolicznościowych imprezach
miejskich.
Z pomocy MDK korzysta także Miejski Chór „Kanon”. Placówka finansuje dyrygenta oraz
ora
pokrywa

koszty

transportu

chóru

podczas

licznych

występów

w

innych

miejscowościach.
MDK współpracuje również z zespołem śpiewaczym klubu Seniora „Odrodzenie”, a także
z Orkiestrą Dętą OSP. Orkiestra cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców
Słupcy, bierze udział w licznych przeglądach orkiestr dętych, zajmując na nich czołowe
miejsca.
Miejski Dom Kultury w Słupcy może poszczycić się niezmiernie bogatą tradycję istnienia
i działania zespołów teatralnych. Zespoły teatralne tworzone są już w przedszkolach.
przedszkol
Przykładem jest tutaj grupa z Przedszkola nr 2 „Miś” zdobywająca liczne nagrody na
przeglądach teatralnych. Starsze dzieci to zespół „Psia Kość”, który zrzesza uczniów kl.
IV, V, VI Szkoły
zkoły Podstawowej Nr 1 w Słupcy, a także „Orbita”,, w którym udzielają
udzielaj się
gimnazjaliści. W MDK działa również młodzieżowy zespół „Human Sapiens”, który
skupia młodzież z Liceum Ogólnokształcącego.
Bardzo ważnym elementem pracy Miejskiego Domu Kultury jest rozbudzanie oraz
zaspakajanie kulturalnych zainteresowań mieszkańców miasta. Od początku pełnego
funkcjonowania placówki podjęto starania, których celem było wypełnienie kalendarza
imprez i koncertów. Mowa tu nie tylko o prezentacji własnego dorobku, ale
i o występach bardziej i mniej znanych wykonawców.
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MDK prowadzi szeroko
ko zakrojoną kampanię reklamowo – promocyjną swoich imprez
i działań. Najważniejszą jednak sprawą jest współpraca z mediami. Zapowiedzi imprez,
koncertów oraz aktualny repertuar kina „Sokolnia” znaleźć można
można w prasie lokalnej,
lokalnej
radio i telewizji.
Nowym sposobem
obem informowania widzów jest system powiadamiania SMS – owego.
W 2010 roku wprowadzona została nowa forma promocji – wyświetlanie informacji
i reklam na szybie zewnętrznej za pomocą projektora multimedialnego. W MDK znajduje
się również siedziba redakcji biuletynu miejskiego, miesięcznika „Informator Słupecki”.
W 2012 r. zakończony został proces cyfryzacji kina „Sokolnia”. Na ten cel Miejski Dom
Kultury otrzymał wsparcie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Wysokość dofinansowania z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosła 114 025,16 zł, a z Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej w wysokości 162 543,09 zł. Koszt cyfryzacji kina „Sokolnia” ostatecznie
wyniósł 414 247 zł. Po otrzymaniu
otrzymaniu zwrotu podatku VAT w wysokości 77 460,82 zł,
realny wkład własny środków Miejskiego Domu Kultury oraz Gminy Miejskiej Słupca
wyniósł

60

217,93

zł.

Inwestycja

była

wydatkiem

koniecznym,

zgodnie

z ogólnoświatowymi trendami podnoszenia poziomu technologicznego w kinematografii.
Według prognoz fachowców tej branży, już za kilka lat całkowicie wstrzymana zostanie
produkcja analogowych taśm 35 mm i kina posługiwać się będą wyłącznie nośnikami
cyfrowymi. Ponadto wprowadzenie cyfrowego systemu pozwoliło na natychmiastowy
dostęp no nowości, bez ogranicznika w postaci ilości wyprodukowanych kopii 35 mm.
MDK cały czas podnosi poziom wyposażenia aparatury nagłośnieniowej. Planowany jest
zakup podwieszanych na stałe systemów liniowych oraz zakup drugiego zestawu
nagłośnieniowego do obsługi imprez plenerowych.
Placówka zamierza kontynuować obraną ścieżkę poprzez rozwój działań własnych,
wspieranie utalentowanych artystów oraz zapraszanie twórców reprezentujących jak
najszersze spektrum działań artystycznych.

2.6.3

MUZEUM REGIONALNE W SŁUPCY

Muzeum Regionalne w Słupcy powstało z inicjatywy słupeckiego regionalisty,
zbieracza pamiątek związanych z przeszłością ziemi słupeckiej – Wojciecha
Sypniewskiego. Wielu starań i wysiłków
wysiłków w finalizację tego przedsięwzięcia dołożyły
władze ówczesnego Urzędu Powiatowego. Dzień 21 stycznia 1975 r. stał się początkiem
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działalności muzeum. Po reorganizacji administracyjnej kraju w latach 1975 – 1983
słupeckie muzeum stało się filią Muzeum Okręgowego w Koninie. W roku 1984 uzyskało
(tak jak wszystkie tego typu instytucje) status samodzielnej placówki przyjmując nazwę
– Muzeum Regionalne. Znamienną okazała się dla dalszego rozwoju placówki decyzja
władz miasta o zakupie i przekazaniu na cele muzealne zabytkowego budynku na
ul. Warszawskiej 53. Ta eklektyczna willa z lat 30 XX w., należąca niegdyś do znanego
słupeckiego notariusza Stanisława Gregorkiewicza, rozwiązała problemy lokalowe
słupeckiego muzeum. Po trwających w latach 1987 – 1990 intensywnych
ensywnych pracach
remontowo – adaptacyjnych budynek początkowo użytkowany był wspólnie
z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Słupcy. Od roku 1997 r. po kolejnej
modernizacji pomieszczeń muzeum rozpoczęło w pełni swoją działalność statutową.
Jako samorządowa instytucja upowszechniania kultury działa m. in. na podstawie
Ustawy o muzeach z 1996r. oraz w oparciu o znowelizowany Statut uchwalony przez
Radę Miasta z dnia 29 października 2009 r. Wpisana została do Księgi Rejestrowej
Instytucji Kultury
ry pod numerem 2/2002 w dniu 6 grudnia 2002r.
Program działania, jak i styl pracy muzeum jest konsekwencją realizacji zadań
statutowych, do których przede wszystkim należy:
należy gromadzenie dóbr kultury, ich
naukowe opracowanie, właściwe przechowywanie, zabezpieczenie
zabezpieczenie i udostępnianie
zwiedzającym.
Poprzez różnorodne formy działań stara się docierać do szerokiego i zróżnicowanego
grona odbiorców stając się ważnym ośrodkiem szeroko pojętej edukacji kulturalnej
w mieście i regionie.
Jest jedyną tego typu instytucją
instytucją kultury działającą na obszarze miasta i powiatu, nie
nastawioną na zysk, pozostającą w służbie społeczeństwa, otwartą na publiczność, ale
prowadzoną jak przedsiębiorstwo, które dostarcza produkty w postaci: zróżnicowanych
tematycznie wystaw, koncertów, spotkań, lekcji muzealnych, realizuje różnorodne
projekty, współpracując ze szkołami i instytucjami miasta oraz powiatu. Ważnym
elementem w funkcjonowania muzeum jest więc ciągłe budowanie właściwych relacji
r
między placówką muzealną a środowiskiem społecznym.
społeczn
Wiodącym tematem zbiorów muzeum są eksponaty ilustrujące historię i kulturę miasta
oraz bogatą przeszłość ziemi słupeckiej. Gromadzone w działach: archeologicznym,
etnograficznym oraz artystyczno – historycznym i numizmatycznym mówią o dziejach
miasta i regionu. Muzeum sukcesywnie poszerza zbiory w oparciu o ich zakup oraz
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darowizny - w związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na zakup
eksponatów.
W latach 2009 – 2012 zostały przeprowadzone liczne prace remontowe dzięki dotacji
z Ministerstwa
erstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Polegały one przede wszystkim na
odnowieniu pokrycia dachowego i elewacji budynku, ale również wymianie kotła
centralnego ogrzewania, grzejników, wykonaniu odwodnienia naokoło budynku,
wymianie okien i drzwi, remoncie
remoncie schodów i tarasów, a także malowaniu pomieszczeń.
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3 SFERA PRZESTRZENNA
3.1 POWIERZCHNIA MIASTA WEDŁUG KIERUNKÓW WYKORZYSTANIA
Powierzchnia miasta Słupcy wynosi 1030 ha i jest wykorzystywana zgodnie
z danymi w tabeli poniżej. W latach 2006 – 2012 nie obserwowano istotnych zmian
w strukturze użytkowania terenu miasta.
Według stanu na dzień 31.12.2012 r. grunty stanowiące własność oraz będące
w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Słupca wyniosły 159.4264 ha w tym:
- 0,0976 ha - położone są na terenie wsi Kotunia gmina Słupca
- 0,1620 ha - przysługuje prawo użytkowania wieczystego

Rodzaj gruntów

wielkość (ha)

procent

1.

Grunty w użytkowaniu wieczystym

33,9477

21,29 %

2.

Gminny zasób nieruchomości, w tym:

125,2191

78,54 %

a) grunty pod szkołami i przedszkolami

4,8770

3,06 %

b) grunty jednostek kultury

0,3735

0,23 %

c) grunty ośrodka sportu i rekreacji

5,1269

3,22 %

d) grunty pod zielenią

52,3171

32,82 %

e) grunty pod komunalnymi budynkami

3,4156

2,14 %

f) grunty pod drogami gminnymi

33,5984

21,07 %

g) inne grunty

25,5106

16,00 %

3.

0,2596

0,16 %

mieszkalnymi

Pozostałe grunty

Źródło: Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta
w Słupcy
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Gminny zasób nieruchomości na dzień
dzień 31.12.2012r.
Pozostałe grunty
0,2596 ha 0,16%

Grunty pod szkołami
i przedszkolami 4,8770
ha- 3,06%

Inne grunty25,5106ha- 16,00%

Grunty jednostek
kultury- 0,3735 ha kultury
0,23%

Grunty ośrodka sportu i
rekreacji 5.1269 ha 3,22%

Grunty pod drogami
gminnymi 33,5984
ha- 21,07%

Grunty pod
komunalnymi
budynkami 3,4156
ha- 2,14%

Grunty pod zielenią
52.3171 ha - 32,82%

Źródło: Referat Finansowo-Księgowy
Księgowy Urzędu Miasta w Słupcy

Łączna wartość gruntów Gminy Miejskiej Słupca wynosi 24.111.323,74 PLN.

Struktura użytkowania terenu miasta Słupcy stan na 2012 r.
L.p.

1.

Przeznaczenie terenu

Użytki rolne (w tym):

Powierzchnia

w Struktura

[ha]

w [%]

490,5

47,58

1.1

– Grunty orne

420

40,74

1.2

– Sady

2

0,19

1.3

– Łąki i pastwiska

0,5

0,05

1.4

– Użytki zielone

51

4,95

1.5

– Grunty rolne zabudowane

13

1,26

1.6

– Nieużytki, rowy i inne

4

0,39

2.

Lasy i grunty leśne

44

4,26

3.

Grunty pod wodami

83

8,05

4.

Grunty zabudowane i zurbanizowane

300,5

29,14

4.1

Tereny mieszkalne

149,5

14,50

4.2

Tereny przemysłowe

100

9,70
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4.3

Pozostałe

51

4,94

5.

Tereny komunikacyjne

113

10,97

5.1

Drogi

84

8,15

5.2

Tereny kolejowe

25

2,52

Źródło: Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta
w Słupcy

Grunty według form własności
L.p.

Forma własności

1.

Powierzchnia

w Struktura

[ha]

w [%]

Skarb Państwa

184

17,9

2.

Grunty komunalne

159

15,4

3.

Grunty prywatne

607

58,9

4.

Grunty spółdzielni

14

1,4

5.

Grunty kościołów i zw. wyznaniowych

14

1,4

6.

Grunty powiatu

33

3,2

7.

Grunty wojewódzkie

3

0,3

8.

Grunty spółek prawa handlowego

16

1,5

1030

100

RAZEM

Źródło: Referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta
w Słupcy

3.2 STRUKTURA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH NA TERENIE MIASTA
Na stan zasobów mieszkaniowych składają się mieszkania:
•

spółdzielcze

•

komunalne

•

pozostałe, czyli prywatne, czynszowe

Struktura własności zasobów mieszkaniowych w Gminie Miejskiej Słupca (budynki
wielorodzinne).
L
1
2

Zasób mieszkaniowy
Stanowiące własność Gminy Miejskiej Słupca
Stanowiące współwłasność Gminy Miejskiej Słupca
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3
4
5
6
7
8

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółdzielnia
ielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
Lokatorsko
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mostostalowiec”
Wspólnoty Mieszkaniowe
Budownictwo wielorodzinne - prywatne

2
30
1
4
6
4

60
1930
50
316
172
54

Źródło: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy

Wykaz budynków i lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy,
w których gmina posiada 100% udziałów.
Lp
adres budynku
.
1
Aleja Tysiąclecia 2B
2
Traugutta 7A

powierzchnia
użytkowa budynku
305,6
271,49

liczba lokali
mieszkalnych
8
6

3
Warszawska 7
4
Parkowa 1
5
Obóz 5
6
Obóz 8
7
Kościuszki 7
8
Gajowa 6
9
Elektrowniana 2
10 Bolesława Prusa 1
11 21-go Stycznia 21
12 11-go Listopada 6
13 11-go Listopada 8
14 Zagórowska 26A
Razem

303,08
109,50
227,68
93,45
181,60
50,92
366,57
688,40
168,40
359,09
617,20
154,50

9
2
6
6
5
1
8
19
4
9
14
4

3897,48

101

Źródło: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy

Lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy znajdujące się
w budynkach w których utworzono Wspólnoty Mieszkaniowe.
Lp

Ratajczaka 5
Ratajczaka 7

użytkowa
981,00
1640,10

Liczba lokali mieszkalnych
razem
gminy
prywatne
18
7
11
28
12
16

3

Kilińskiego 18

2003,60

36

12

24

4
5

Orzeszkowej 3
Orzeszkowej 3A

1127,50
1602,00

20
30

8
14

12
16

.
1
2

Adres budynku
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6 Traugutta 10A
7 Traugutta 12A
8 Traugutta 14A
9 Traugutta 16
10 Aleja Tysiąclecia 2A
11 Warszawska 18
12 Traugutta 78
13 Traugutta 7
14 Warszawska 50 / 50A
15 Wspólna 8
16 Aleja Tysiąclecia 3
17 Warszawska 42
RAZEM:

1119,55
1093,70
1714,86
1480,99
299,80
523,20
376,26
675,60
209,10
441,65
53,0
526,81

31
30
45
32
8
12
13
16
5
12
1
12

4
10
15
11
7
6
7
7
3
9
1
4

27
20
30
21
1
6
6
9
2
3
0
8

15868,72

349

137

212

Źródło: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Słupcy

Mieszkaniowe zasoby Gminy Miejskiej Słupca można podzielić na dwie kategorie. Do
pierwszej kategorii należy zaliczyć lokale mieszkalne w budynkach „Wspólnot
Mieszkaniowych”, które podlegają systematycznej prywatyzacji. W większości są to
lokale w średnim stanie technicznym. Po wykonanej w latach 2008-2012
2008
termomodernizacji niektórych budynków, wykonaniu remontów pokryć dachowych
oraz wymianie części stolarki okiennej,
okiennej, lokale zabezpieczone zostały przed szkodliwym
działaniem wpływów atmosferycznych. Decyzje o zakresie remontów oraz sposobie ich
finansowania we Wspólnotach Mieszkaniowych należą do kompetencji właścicieli
lokali. Obowiązek gminy
miny sprowadza się do partycypacji
partycypacji w kosztach remontów
proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Należy zauważyć, że w miarę postępującej
prywatyzacji

udziały

gminy
miny

w

nieruchomościach

poszczególnych

Wspólnot

Mieszkaniowych maleją. Stosowane stawki czynszu, wyższe niż opłaty eksploatacyjne
ekspl
i fundusz remontowy, nie angażują budżetu miasta w dopłatach do Wspólnot
Mieszkaniowych. Do drugiej kategorii należy zaliczyć lokale mieszkalne i socjalne
znajdujące się w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy Miejskiej Słupca
które są w stanie technicznym zdecydowanie gorszym, a w niektórych przypadkach na
granicy dopuszczalności do użytkowania. W większości wymagają kapitalnego remontu.
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Prognozowane potrzeby mieszkaniowe w kolejnych latach.
Prognozowane

Rok

zapotrzebowanie
74
80
80
80
80
80

2012
2013
2014
2015
2016
2017

W tym
mieszkalne
33
35
35
35
35
35

socjalne
29
30
30
30
30
30

Wyroki
12
15
15
15
15
15

* Tabelę opracowano w oparciu o wnioski o przydział pomocy mieszkaniowej, które pozytywnie
zakwalifikowano do realizacji w Referacie Działalności Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych
zarejestrowanych do 30.09.2012 r., oraz prognozowany napływ wniosków. Tabela uwzględnia także
zapotrzebowanie na lokale socjalne w celu wykonania prawomocnych wyroków
wyroków sądowych nakazujących
eksmisje.
Źródło: Referat Działalności Gospodarczej i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta w Słupcy

W grudniu 2012 r. powstał „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miejskiej Słupca na lata 2013-2017”,
2013
który zatwierdzony został uchwałą
uchwa
Nr XXVI/69/2012 Rady Miasta Słupcy. Przedstawia on, iż założenia strategii
mieszkaniowej zmierzają w kierunku racjonalizacji źródeł finansowania gospodarki
mieszkaniowej na terenie gminy. W związku z czym docelowo zakłada się osiągnięcie
maksymalnego stopnia samofinansowania. Służy temu kontynuowana polityka
czynszowa i prywatyzacja zasobu. Głównymi kierunkami działań, które zostaną podjęte
w celu usprawnienia systemu i doprowadzenia do stanu pełnego samofinansowania
zasobu mieszkaniowego będą:
1)

prywatyzacja mieszkań - pozwoli to na odciążenie budżetu gminy,

2)

urealnienie czynszów - przewiduje się podnoszenie stawek czynszowych, co

spowoduje pokrywanie coraz większej części kosztów remontów wpływami z czynszów.
Głównymi źródłamii finansowania i utrzymania
utrzymania zasobów komunalnych mają być:
1)

wpływy z czynszów najmu za lokale mieszkalne,

2)

wpływy z czynszów najmu za lokale użytkowe i inne,

3)

dotacje z budżetu Gminy.
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4 SFERA GOSPODARCZA
4.1 GOSPODARKA PRZEMYSŁOWA
W strukturze gospodarczej miasta dominuje przemysł, przetwórstwo rolno –
spożywcze i usługi.
Większe zakłady na terenie Słupcy to:
•

Mostostal Słupca S.A. i Mostostal Montaż zajmujące się produkcją wszelkiego
rodzaju konstrukcji stalowych i ich montażem, szczególnie hal przemysłowych
i magazynowych,
zynowych, budowli inżynierskich, zbiorników,
zbiorników, silosów, wież, kominów,
rurociągów,
ciągów, mostów, wiaduktów, obiektów użyteczności publicznej i pawilonów
handlowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym i kompletną obudową ocieplaną
i nieocieplaną. Eksportują głownie do Niemiec, Norwegii, Austrii i Danii,

•

„Konspol – Bis” Sp. z o.o. powstał w 1994 roku, firma zajmuje się ubojem
kurczaków, jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła na rynek kurczaka
i elementów kurczaka chłodzonych powietrzem. Wyroby firmy dostępne są na
terenie
renie całego kraju a także zagranicą (głównie Niemcy i Francja),

•

Spółdzielnia Inwalidów „Przyjaźń" – specjalizująca się w przetwórstwie tworzyw
sztucznych, stolarstwie i produkcji elementów elektronicznych. Eksportuje
głownie do Niemiec,

•

Danpol

–

producent

ekologicznych

systemów

budowlanych

z

betonu

i keramzybetonu,
•

Słowińscy S.J. – produkcja okien i drzwi,

•

Roskon – przedsiębiorstwo produkcyjno-budowlane,
produkcyjno

•

dyskonty i supermarkety – Biedronka, Lidl, Tesco, Intermarche, Twój Market,
Netto, Polo Market,

•

PSB „Mrówka” - hurtowni materiałów budowlanych i ogrodowych.

Na terenie miasta dobrze rozwinięte są usługi transportowe. Firmy zajmujące się
transportem i spedycją to miedzy innymi „Bestandig Logistic”, a także Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
Usługowe Arkadiusz Filipowski
powski i Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
Handlowo
Tupalski – reprezentujący przewozy autokarowe.
Ponadto w Słupcy zlokalizowanych jest wiele średnich i małych zakładów
produkcyjnych i usługowych, które zajmują się:
•

produkcją mebli i obróbką drewna,
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•

usługami budowlanymi,
wlanymi, produkcją stolarki budowlanej,

•

produkcją elementów metalowych, kontenerów,

•

produkcją wyrobów skórzanych,

•

wędliniarstwem,

•

usługami dla rolnictwa

•

fryzjerstwo i usługi kosmetyczne.
kosmetyczne

Wszystkie ważniejsze instytucje obsługujące działalność gospodarczą znajdują się na
terenie miasta i w większości zlokalizowane są w jego centralnej części.
Ilość podmiotów gospodarczych, aktualnie działających, zarejestrowanych w Urzędzie
Miasta w Słupcy – 1069.

Przedsiębiorcy zarejestrowani w ewidencji działalności gospodarczej
gosp
miasta
Słupcy
Lata

Ogółem
Nowo
zarejestrowa zarejestrow
no
ane

Zmiany
Wyrejestrowa
wpisów do
ne
ewidencji

Aktualnie
działające

2000

2879

175

174

-

1371

2001

3227

348

260

–

1459

2002

3351

124

110

–

1473

2003

3488

137

169

143

1441

2004

3695

207

191

655

1457

2005

3835

140

198

237

1399

2006

4010

175

204

177

1370

2007

4160

150

132

140

1388

2008

4320

160

146

180

1402

2009

4461

141

111

349

1432

2010

4563

102

90

216

1444
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2011

4747

138

397

316

1188

2012

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

1166

2013

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

1069

Źródło: Referat Działalności Gospodarczej i Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta w Słupcy

4.2 ROLNICTWO
Powierzchnia użytków rolnych w granicach administracyjnych miasta Słupcy wynosi
490,5 ha, co stanowi 47,58% całkowitej powierzchni miasta, w tym:
•

Grunty orne - 40,74%

•

Sady - 0,19%

•

Łąki i pastwiska - 0,05%

•

Użytki zielone - 4,95%

•

Grunty rolne zabudowane - 1,26%

•

Nieużytki, rowy i inne - 0,39%

Powierzchnia użytków rolnych ulega sukcesywnemu zmniejszaniu z uwagi na zmianę
sposobu użytkowania (cele nierolnicze – budownictwo, przemysł, usługi).
Wskaźnik bonitacyjny gleb w mieście Słupca wynosi 1,0 czyli w większości
większ
są to grunty
w klasie IVa. Struktura wielkości gospodarstw rolnych w 2012 r. przedstawiała się
następująco:
•

40 gospodarstw w przedziale obszarowym 0 – 1 ha

•

146 gospodarstw w przedziale obszarowym 1 – 5 ha

•

11 gospodarstw w przedziale obszarowym 5 – 10 ha

•

2 gospodarstwa w przedziale obszarowym 10 – 20 ha
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5 SFERA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
5.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA
Miasto Słupca położone jest przy drodze krajowej nr 92. W latach 70 XX wieku
wybudowana została obwodnica omijająca miasto od strony południowej. Obecnie jej
granicę stanowią dwa ronda i nosi ona nazwę ulicy Objazdowej, a jej długość to 3,1 km.
Ogromne znaczenie dla rozwoju społeczno – gospodarczego Słupcy ma także połączenie
miasta łącznikiem z autostradą A2 przebiegającą przez centralne obszary kraju
kr
i stanowiącą fragment drogi międzynarodowej E30.
Od 2006 r. przeprowadzono szereg inwestycji drogowych na terenie miasta. Jedną
z pierwszych inwestycji była budowa ulicy Wspólnej stanowiącej dodatkowy wyjazd
z miasta w kierunku południowym, co pozwoliło
pozwoliło zmniejszyć ruch w rejonie kościoła św.
Leonarda. Łączny koszt tej inwestycji to 871 tysięcy złotych. Ponadto na ul. Wspólnej
wybudowano kanalizację deszczową za kwotę 140 tys. złotych.
W 2007 roku wykonana została przebudowa ulic Warszawskiej i Kościuszki wraz
z chodnikami za kwotę 1 miliona 174 tysięcy złotych. W tym samym roku dokonano
modernizacji Placu Szkolnego oraz zmieniona została organizacja ruchu na tym obszarze
za kwotę 300 tys. złotych. Inwestycja ta pozwoliła usprawnić ruch wokół kompleksu
kom
Szkoły Podstawowej nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego.
W czerwcu 2008 roku zmieniono nawierzchnię na ulicy Koszuckiej, inwestycja ta
kosztowała 137 tysięcy złotych. Wybudowano także parkingi przy ulicach Sikorskiego
i Orzeszkowej.
Największą inwestycją
cją drogową roku 2009
2
była budowa rondo „Róża”,
Róża”, realizowana we
współpracy

z

Powiatem

Słupeckim

przy

wsparciu

środków

pochodzących

z Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych w wysokości 185 tys. złotych. Cała
inwestycja kosztowała 420 tysięcy złotych, a jej głównym celem była poprawa
bezpieczeństwa uczestników ruchu.
W ramach remontów cząstkowych w 2009 roku przeprowadzony został generalny
remont ulicy Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich do
deptaka prowadzącego do lasu miejskiego
miejskiego i na cmentarz. Na osiedlu za wieżą ciśnień
utwardzono ulice: Ketlinga, Podbipięty, Wołodyjowskiego, Kmicica i Zagłoby kostką
betonową (zz wyjątkiem ulicy Zagłoby, która posiadała już podbudowę pod wylewkę
asfaltową). Koszt
oszt realizacji wyniósł niemal 350 tys.
t złotych.
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Przebudowa ulic Powstańców Wielkopolskich i Słonecznej to największa inwestycja
drogowa realizowana w 2010 roku,
roku, która pochłonęła ok. 3 mln zł (z czego połowa
pochodziła z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych).
Lokalnych) Zakres robót
obejmował wymianę nawierzchni drogowej, budowę chodników i miejsc postojowych,
a także wymianę oświetlenia ulicznego z doświetleniem przejść dla pieszych. Teren
został także uzbrojony w brakujące odcinki sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej
i wodociągowej. Kolejnym
nym elementem tej inwestycji było umocnienie skarpy stawku
miejskiego i wykonanie nowych nasadzeń.
W partnerstwie z Powiatem Słupeckim złożony został wniosek do Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego, który zakładał remont istniejącej części ulicy
Kopernika oraz jej przedłużenia. Inwestycja została zrealizowana w 2011 roku. Całość
inwestycji opiewała na kwotę przekraczającą 9,5 mln złotych, z czego wkład miasta
wyniósł 4,5 mln złotych. W wyniku tej inwestycji uzbrojone zostały także tereny pod
budownictwo mieszkaniowe.
Aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych w obrębie centrum miasta, a także
uporządkować tą kwestię – w 2012 r. została wykonana „Koncepcja strefy płatnego
parkowania”.
W 2012 r. wykonano pierwszy etap rewitalizacji Starówki Miejskiej
Miejsk – przebudowę Placu
Bohaterów Warszawy. Koszt inwestycji wyniósł 425 tys. zł. Przebudowano również
ulicę Kraszewskiego,
go, a także ulicę Były Obóz. Tu,
Tu, dzięki budowie lewoskrętów i przejść
dla pieszych, znacznie zwiększyło się bezpieczeństwo podróżnych i pieszych
p
na trasie
Słupca – Strzałkowo.

5.2 STAN OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE
W mieście Słupca jest obecnie 41 km dróg publicznych
publicznych i drogi te dzielą się na
drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. Wszystkie drogi (z nielicznymi
wyjątkami) i place są oświetlane latarniami ulicznymi, których łączna ilość wynosi 1022
sztuk.
Oświetlenie uliczne w mieście możemy podzielić na tzw. oświetlenie miejskie,
miejskie tj.
takie, gdzie właścicielem jest miasto, którego ilość wynosi 690 opraw oraz oświetlenie
należące do Oświetlenia Ulicznego i Drogowego Sp. z o.o. w Kaliszu,
Kaliszu którego ilość wynosi
332 sztuki, z czego 65% przypada na oprawy sodowe i 35% na oprawy rtęciowe. Ogólna
analiza oświetlenia miasta wykazuje, że wymaga ono przeprowadzenia wielu prac
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modernizacyjnych. Remonty te będą głównie dotyczyły punktów świetlnych (słupy,
wysięgniki, lampy) linii zasilających oraz układów sterujących oświetleniem.
Powyższa ocena wynika zarówno z zastosowanych w latach ubiegłych
rozwiązań, jak również z niewielkiej sprawności świetlnej już wyeksploatowanych, bądź
zdewastowanych opraw oświetleniowych. Dotyczy to starego oświetlenia ulicznego,
którego właścicielem jest Spółka Oświetleniowa w Kaliszu, która w ostatnich latach nie
wykonywała żadnych prac modernizacyjnych w celu usprawnienia swojej infrastruktury
oświetleniowej. Widząc te zaniedbania, miasto rozpoczęło proces wykupu najbardziej
zniszczonej i wyeksploatowanej infrastruktury w celu
celu przeprowadzenia niezbędnych
prac remontowych i naprawczych. Wykupiono między innymi oświetlenie przy ulicy
Jeziornej, Powstańców Wielkopolskich, Pogodnej, Słonecznej. Obecnie trwają rozmowy
i negocjacje ze Spółką Oświetleniową w Kaliszu mające na celu odkupienie przez miasto
pozostałych punktów oświetleniowych. Ponadto likwiduje się przestarzałe stare linie
napowietrzne, a zastępuje się je liniami podziemnymi, które stanowią większość
infrastruktury oświetleniowej w mieście.
W latach ubiegłych oddano do użytku oświetlenie uliczne przy drogach,
drogach które
oświetlenia nie posiadały. Dotyczy to takich ulic jak:
jak Ogrodowa, Polna, Szeluty,
Wygonowa, Kleczewska, Bohuna, a także przy Skateparku na skrzyżowaniu ulic
Kopernika i Sikorskiego, jak również na osiedlach domków
mków jednorodzinnych przy ulicy
Kopernika. Przeprowadzono również szereg prac modernizacyjnych na istniejącym
oświetleniu ulicznym. I tak:
– na Placu Wolności ujednolicono barwę światła, prace polegały na uzupełnieniu
brakujących opraw oraz na wymianie punktów
punktów świetlnych z rtęciowych na sodowe,
– likwidacji linii oświetlenia ulicznego (starych
(starych nieużytkowanych słupów na Placu
Wolności,
– dokonano wymiany 44 sztuk pokryw rewizyjnych na słupach oświetleniowych
(w miejscach najbardziej niebezpiecznych - przy ulicach Ratajczaka, Poznańskiej, Szeluty
i Traugutta oraz pojedyncze pokrywy na ulicach Kościuszki i Mickiewicza),
Mickiewicza
– zmodernizowano pięć sztuk wysokich latarni w ulicy Armii Krajowej obok Gimnazjum.
W roku 2010 w ulicach Powstańców Wielkopolskich i Słonecznej,
Słone
, a także w 2011 r.
w ulicy Kopernika, zlikwidowano stare oświetlenie uliczne, zastępując je nowym,
nowym
energooszczędnym. Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych ulice te
wyposażono w punkty świetlne poprawiające widoczność na przejściach dla pieszych.
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Gotowy do realizacji projekt
rojekt drogowy przebudowy ulicy Traugutta zawiera także
modernizację oświetlenia ulicznego na całym odcinku drogi.
W dniu 02.06.2011 r. Rada Miasta Słupcy uchwaliła „Program modernizacji dróg miasta
Słupcy”. Dokument ten zawiera ocenę stanu technicznego oświetlenia ulicznego oraz
nakreśla plany remontowe dróg miejskich,
miejskich w tym również plany dotyczące oświetlenia
na najbliższe lata.

5.3 INTERNET BEZPRZEWODOWY HOT – SPOT
W lutym 2010 roku uruchomione zostało bezprzewodowe łącze internetowe,
które działa na terenie Miejskiego Domu Kultury oraz w jego okolicach. Aby z niego
korzystać wystarczy wyszukać sieć bezprzewodową o nazwie OPEN i wpisać swój nr
PESEL w celu identyfikacji
cji użytkownika. W najbliższej przyszłości dostęp do
bezprzewodowego Internetu ma zostać rozszerzony o Plac Szkolny, Szkołę Podstawową
nr 1 i Liceum Ogólnokształcące
łcące oraz plac przy fontannie.

5.4 SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODĘ, ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW I ICH
OCZYSZCZANIE
Od 1 października 1991 r. na mocy uchwały nr 6/91 Zarządu Miasta w Słupcy
z dnia 30 września 1991 r., który wykonywał uchwałę nr 64/XIII/91 Rady Miejskiej
w Słupcy z dnia 27 maja 1991 r., powstał Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Słupcy, który
y jako zakład budżetowy nie korzysta z dotacji budżetu miejskiego na
bieżącą działalność.
Koszty działalności Zakład pokrywa z opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki.
Podstawowymi celami działania MZWiK są:
•

produkcja i dostawa wody na potrzeby ludnościi i innych odbiorców,

•

przyjmowanie ścieków i oczyszczanie ich w oczyszczalni ścieków zgodnie
z pozwoleniem wodno – prawnym,

•

prowadzenie kontroli laboratoryjnej wody i ścieków,

•

eksploatacja, konserwacja i prowadzenie remontów istniejących ujęć wody, sieci
wodociągowej
odociągowej

i

kanalizacyjnej oczyszczalni
kanalizacyjnej,

ścieków oraz prowadzenie

odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
•

utrzymywanie całodobowego pogotowia wodociągowo – kanalizacyjnego,

•

dokonywanie odczytów wodomierzy, zbieranie opłat za dostarczoną wodę
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i odebrane ścieki,
•

udział w programowaniu i koordynacji rozwoju wodociągów i kanalizacji na
terenie działalności Zakładu.

Jako działalność dodatkową Zakład świadczy odpłatne usługi odpowiadające profilowi
jego działalności:
•

wykonywanie sieci zewnętrznych wodociągowych
wodociągowych i kanalizacyjnych,

•

wykonywanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

•

ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji sanitarnych i deszczowych,

•

roboty ziemne,

•

badanie wody i ścieków we własnym laboratorium.

5.4.1

ZAOPATRZENIE W WODĘ

W chwili obecnej miasto zaopatrywane jest w wodę z 2 studni głębinowych
bezfiltrowych ujmujących wodę z pokładów kredowych.
Nominalna wydajność studni głębinowych (podstawowych – nr 7 i 9) to 4800 m3/dobę.
Rezerwę stanowią 3 studnie głębinowe czerpiące wodę z pokładów trzecio
i czwartorzędowych o podwyższonych ilościach żelaza i innych parametrach fizyko –
chemicznych, które kwalifikują te wody jako wymagające uzdatniania. Nominalna
wydajność tych studni to około 2449 m3/dobę.
Po wyczerpaniu się zasobów wód głębinowych na terenie miasta, można będzie
skorzystać z ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w kierunku północnym od miasta
pod warunkiem ich wcześniejszego uzdatnienia.
Zabezpieczenie ciągłości dostaw wody w okresach maksymalnego zapotrzebowania
stanowi wybudowany w 1993 r. zbiornik wieżowy przy ul. Kopernika o łącznej
pojemności 700 m3 wody.
Dnia 30.07.2009 r. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy rozpoczął
dozowanie tlenu do sieci wodociągowej w celu przeciwdziałania procesowi wtórnego
zanieczyszczania sieci wodociągowej
wodociągowej żelazem. Wprowadzenie do wody tlenu
spowodowało zmianę potencjału z redukującego na utleniający, czyli pozwoliło
zahamować proces redukcji żelaza z osadów pokrywających wnętrze rurociągu do wody
tłocznej do sieci. Proces natleniania wody gwarantuje
gwarantuje utrzymanie wysokiej jakości wody
w całej sieci wodociągowej.
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Jakość wody dostarczanej odbiorcom spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. /Dz.U.Nr61.poz.417/.
Na podstawie badań wody z wodociągu publicznego w Słupcy
Słupcy w ramach monitoringu
przeglądowego, badań laboratorium niezależnego z odpowiednią akredytacją oraz
badań laboratorium w ramach kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Słupcy wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia
spoż
(ON.HK426/1/1-1(61)/40/10
1(61)/40/10 z dnia 03 lutego 2010 r.).
r.)
W latach 2006 – 2012 sprzedaż wody kształtowała się następująco:
• 2006 r. – 542,7 tys. m3
• 2007 r. – 518,4 tys. m3
• 2008 r. – 530,2 tys. m3
• 2009 r. – 507,7 tys. m3
• 2010 r. – 500,6 tys. m3
• 2011 r. – 510,9 tys. m3
• 2012 r. – 513,3 tys. m3
W chwili obecnej Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatuje sieć
wodociągową (przewody magistralne, rozdzielcze i przyłącza) o łącznej długości
62,14 km.
Woda dostarczana jest 13 836 osobom (oprócz sfery produkcyjnej i pozostałych
odbiorców), co stanowi 98,78 % mieszkańców Słupcy.

5.4.2

ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Według danych na koniec 2012 r. ścieki sanitarne odbierane są od 12 893 osób
(oprócz sfery produkcyjnej i pozostałych dostawców ścieków), co
co stanowi 92,05 %
ogółu mieszkańców miasta.
W chwili obecnej Zakład eksploatuje 50,36 km sieci kanałów i przyłączy sanitarnych.
W latach 1989 – 2012 ilość odprowadzanych ścieków kształtowała się następująco:
3

•

2006 r. – 469,5 tys. m

•

2007 r. – 460,8 tys. m

•

2008 r. – 469,6 tys. m

•

2009 r. – 460,7 tys. m

•

2010 r. – 466,7 tys. m3

3
3
3
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•

2011 r. – 472,5 tys. m3

•

2012 r. – 466,5 tys. m3

Ścieki sanitarne z terenu miasta są oczyszczane w zmodernizowanej oczyszczalni
ścieków typu mechaniczno – biologicznego z podwyższonym usuwaniem związków
biogennych i gospodarką osadową (zagęszczanie i odwadnianie osadu metodą
mechaniczną).
3

Oczyszczalnia zaprojektowana została na średnią przepustowość 2 300 m /dobę. Ma
ona jednak możliwość zwiększenia jej o 100 % po dobudowaniu dwóch obiektów
technologicznych: komory reakcji, osadnika wtórnego oraz po pracach adaptacyjnych na
niektórych obiektach. Pozostałe elementy oczyszczalni oraz urządzenia gospodarki
osadowej są przygotowane do przyjęcia 4 600 m3/ dobę.
Oczyszczalnia ścieków w Słupcy odprowadzała w roku 2012 do rzeki Meszny
średnio w ciągu doby 2104 m3 ścieków. Poniżej w tabeli zestawiono parametry
wprowadzanych ścieków w odniesieniu do norm stawianych
stawianych przez pozwolenie wodno –
prawne.

BZT5

ChZT

Zawiesina

Azot og.

Fosfor
og.

Średnia roczna

3,35

30,58

4,48

13,03

0,33

Wartość

Do 30.09.2013 r.

15,00

150,00

35,00

20,00

1,50

dopuszczalna

Od 01.10.2013 r.

15,00

125,00

35,00

15,00

2,00

Źródło: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy

Skratki i piasek jako odpady nie należące do kategorii niebezpiecznych odbierane są
przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie. Osady są natomiast
wykorzystywane rolniczo za pośrednictwem
pośrednictwem firmy, z którą została podpisana roczna
umowa. Wykorzystanie osadu poprzedzają badania jakości osadów, badania gruntów, na
których osady mają być stosowane, oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji.
Dotychczasowa gospodarka odpadami pomimo faktu bycia
bycia najtańszą możliwością
zagospodarowania osadu ma swoje wady. Konsystencja osadu pomimo zastosowanych
procesów tj. zagęszczenia osadu, fermentacji odwodnienia i higienizacji nadal zawiera
bardzo dużo wody. Dotychczasowe zagospodarowanie odbywało się na terenach
ter
rolniczych najbliżej oczyszczalni, co sprawia,
sprawia że kolejne tereny będą coraz bardziej
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oddalone od oczyszczalni powiększając koszty transportu osadu.

5.4.3

ROZWÓJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI W LATACH 2006 – 2012

Najważniejsze przedsięwzięcia w zakresie wodociągów i kanalizacji finansowane
z budżetu miasta, przez Zakład i przez innych inwestorów w latach 2006 – 2012:
2006
– Sieć wodociągowa w ul. Ogrodowej
Ogrodow z rur PCV 110mm – mb 461,
– Sieć wodociągowa w ul. Okopowej
Okopow z rur PCV 110mm – mb 192,
– Sieć wodociągowa
ągowa w ul. Koszuckiej (połączenie wodociągu Dn 300 z ul. Warszawską)
z rur PCV 280 i 160mm – mb 494,
– Sieć wodociągowa w ul. Zamoyskiego z rur PCV 90mm – mb 142,
– Sieć wodociągowa w ul. Kościelnej z rur PCV 90mm – mb 130,
– Sieć wodociągowa w ul. Tysiąclecia
Tysiąc
z rur PCV 110mm – mb 160.
2007
– Kanał sanitarny w ul. Traugutta z rur PCV 200mm – mb 122,
– Kanał sanitarny z przyłączami w ul. Plac Szkolny, Ratajczaka z rur PCV 200mm – mb
106,
– Kanał sanitarny w ul. Wodnej (I etap) z rur PCV 200mm – mb 141,
– Kanał
nał sanitarny w ul. Róża wraz z przepompownia ścieków z rur PCV 250mm – mb
778; z rur PCV 200mm – mb 34; rurociąg tłoczny z rur PE 110mm – mb 35, w ramach
porozumienia pomiędzy Gminą Słupca i Gminą Miejską Słupca.
2008
– Kanał sanitarny z przykanalikami w ul. Smugowej z rur PCV 200mm – mb 525,
– Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Smugowej z rur PCV 110mm
– mb 560,
– Kanał sanitarny z rur PCV 200mm – mb 36 i sieć wodociągowa z rur PCV 90 mm – mb
108 w ul. Dworcowej,
– Kanał sanitarny z rur PCV 200mm – mb 485 i sieć wodociągowa z rur PCV 110mm –
mb 716 w ul. Koszuckiej i Spokojnej,
– Sieć wodociągowa z rur PCV 110mm – mb 598 w ulicy Stodolnej (połączenie ulic
3 Maja z ulicą Dworcową),
nitarny z rur PCV 200mm
– Sieć wodociągowa z rur PCV 90mm – mb 149 i kanał sanitarny
w ul. Wąskiej (połączenie ulicy Ogrodowej z Warszawską),
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– Sieć wodociągowa z rur PCV 110mm - mb 263 i kanał sanitarny z rur PCV 200mm – mb
104 w ul. Wodnej (II etap),
W
– Sieć wodociągowa z rur PCV 225mm – mb 181 w ulicy Powstańców Wielkopolskich,
– Sieć wodociągowa z rur PE HD 160mm – mb 85 wykonana metodą przewiertu
sterowanego w ul. Sienkiewicza (połączenie ul. Okopowej z ul. 3 Mają),
– Przebudowa wodociągu z rur PE HD 160mm – mb 69 wykonana metodą przewiertu
sterowanego w ul. Poznańskiej (przejście pod kanałem sierakowskim).
2009
– Kanał sanitarny z rur PCV 200mm – mb 118 wraz z przyłączem w ul. Gajowej (Orlik),
– Sieć wodociągowa z rur PCV 90mm – mb 38 w ul. Bóźniczej,
– Kanał sanitarny z rur PCV
V 200mm – mb 384 w ul. Ceglanej,
– Kanał sanitarny z rur PCV 200mm – mb 260 i sieć wodociągowa z rur PCV 90mm – mb
376 w ul. Szeluty,
– Sieć wodociągowa z rur PCV 110mm – mb 968 i kanał sanitarny z rur PCV 200mm –
mb 102 w ul. Róża, Graniczna, Słomczycka,
2010
– Sieć wodociągowa z rur PCV 110mm – mb 111, oraz kanał sanitarny z rur PCV 200mm
– mb 42 w ulicy Smugowej na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Zamojskiego,
– Sieć wodociągowa z rur PCV 225mm – mb 382, z rur PCV 110mm – mb 34, z rur PCV
90mm – mb 68 oraz kanał sanitarny z rur PCV 200mm – mb 394 wraz z przyłączami
z rur PCV 160mm – mb 136 w ul. Powstańców Wielkopolskich i Słonecznej,
– Sieć wodociągowa z rur PCV 110mm – mb 125 oraz kanał sanitarny z rur PCV 200mm
– mb 294 pomiędzy ul. Berlinga – Smugowa (bloki przy ul. Smugowej),
– Kanał sanitarny z rur PCV 200mm – mb 415 wraz z przyłączami z rur PCV 160mm –
mb 166 w ul. Traugutta,
2011
– Remont sieci wodociągowej z rur PEHD 315mm – mb 77 w ul. Kopernika,
– Remont sieci wodociągowej z rur PEHD 160mm – mb 64, z rur PEHD 110mm – mb 85,
z rur PCV 110mm – mb 44 w ul. Kopernika, Kilińskiego, Smugowej, Pułaskiego,
– Sieć wodociągowa z rur PCV 90mm – mb 96 w ul. Spokojnej,
– Sieć wodociągowa z rur PCV 90mm – mb 114 w ul. Słomczyckiej,
– Sieć wodociągowa z rur PCV 110mm – mb 222, z rur PCV 90mm – mb 20 oraz kanał
sanitarny z rur PCV 250mm – mb 210, z rur PCV 200mm – mb 193 wraz z przyłączami
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z rur PCV 160mm – mb 35 w ul. Traugutta,
– Kanał sanitarny z rur PCV 200mm – mb 20 w ul. Ratajczaka,
2012
– Kanał sanitarny z rur PCV 200mm – mb 130 w ul. Gajowej,
– Sieć wodociągowa z rur PCV 110mm – mb 102 w ul. Słomczyckiej,
– Sieć wodociągowa z rur PEHD 160mm – mb 149 w ul. Fabrycznej,
– Sieć wodociągowa z rur PCV 110mm – mb 160 w ul. Traugutta,
– Kanał sanitarny z rur PCV 250mm – mb 268 w ul. Traugutta - Róża,
– Kanał sanitarny wraz z przepompownią ścieków w ul. Leśnej z rur PCV 200mm – mb
553, rurociąg tłoczny z rur PEHD 110mm – mb 641, w ramach porozumienia pomiędzy
Gminą Słupca i Gminą Miejską Słupca.

5.5 GOSPODARKA ODPADAMI
5.5.1

ODPADY STAŁE

Do 2012 r. administracją zasobów komunalnych zajmowało się Słupeckie
Gospodarstwo Komunalne Sp. z o.o.. W zakres świadczonych usług wchodziło:
utrzymanie czystości i porządku, usługi transportowe, naprawy nawierzchni ulic, dróg
oraz chodników, itp. Jednak w związku z utratą przez Słupeckie Gospodarstwo
Komunalne Sp. z o. o. zdolności operacyjnych do wykonywania usług komunalnych,
zadania zlecone przez Urząd Miasta realizowało do dnia 31.07.2012 r. W celu
zapewnienia ciągłości oraz jakości świadczonych usług powierzone zadania wykonuje
na dotychczasowych warunkach Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kleczewie.
Uchwałą NR XXVI/179/12 Rady Miasta Słupcy z dnia 31 grudnia 2012 r. uchwalono
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupcy.
Na terenie
renie Miasta Słupcy brak spalarni, sortowni i kompostowni odpadów. W 2012 roku
w ramach realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Miasta Słupcy zutylizowano 24,5 [Mg] azbestu.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj.
tj. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.)
zm. z dniem 1 stycznia 2013 roku
ulegają

zmianie

warunki

wykonywania

działalności

w

zakresie

odbierania

i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z art. 9 cytowanej
cytowanej wyżej ustawy
działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych jest
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działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli
właścicieli nieruchomości jest
obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na
terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
komuna
od
właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Słupcy prowadzi Burmistrz Miasta Słupcy
i jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Słupcy: www.miasto.slupca.pl
zakładka ochrona środowiska, gospodarowanie
gospodarowa
odpadami.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. straciły ważność dotychczasowe zezwolenia na odbieranie
odpadów komunalnych wydane przez Burmistrza Miasta Słupcy.
Miasto Słupca współpracowało
owało do 30 czerwca 2013 r. w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi z gminami sąsiednimi w ramach Związku Gmin Regionu Słupeckiego.
Współpraca dotyczyła selektywnej zbiórki odpadów – wybór usługodawcy w przetargu
nieograniczonym do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
z obszaru gmin – członków Związku. Obecnie
ie współpraca dotyczy opieki nad
bezdomnymi zwierzętami, natomiast system gospodarowania odpadami realizowany
jest przez Gminę Miejską Słupca.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała
samorządy do podjęcia szeregu uchwał umożliwiających
możliwiających realizację zadań wynikających
z ustawy i tak do końca 2012roku Rada Miasta Słupcy podjęła uchwały dotyczące:
a) wyboru metody naliczenia opłaty,
b) stawki opłaty, wzoru deklaracji o wysokości opłaty składanej przez właścicieli
nieruchomości,
c) terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty,
d) regulaminu utrzymania czystości i porządku,
e) szczegółowego zakresu świadczonych usług w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę,
f) Objęcia systemem nieruchomości niezamieszkałych.
Z dniem 1 lipca 2013 r. obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
od

właścicieli

nieruchomości

przejęło

miasto.

Właściciele

nieruchomości

są

zobowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której położone są ich nieruchomości,
opłatę za gospodarowaniee odpadami komunalnymi.
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Ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymagało
oszacowania kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.
Burmistrz Miasta został ustawowo zobowiązany do ogłoszenia przetargu na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Ogłoszenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
poprzedziło przygotowanie obszernej specyfikacji przetargowej, do której musiały być
załączone podjęte wcześniej i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego
polskiego uchwały dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz
szczegółowego zakresu świadczonych usług w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę.
Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupcy została
zosta
podpisana umowa na okres 2 lat z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kleczewie.
W 2012 r. na terenie miasta zebrano:
•

Niesegregowanych odpadów komunalnych 3 871,5 Mg;

•

Odpadów komunalnych zebranych selektywnie 732,7 Mg w tym: papier i tektura
9,7 Mg, szkło 59,3 Mg, tworzywa sztuczne 41,1 Mg, metale 1,7 Mg, odpady
wielkogabarytowe 0,2 Mg, biodegradowalne
bio
24,5 Mg.

Zbiórką odpadów komunalnych jest objętych 1764 budynków.
Słupca deponuje nieczystości stałe na wysypisku w miejscowościach
miejscowości
Kleczew
i Konin. W latach 2006 – 2012 miasto wytworzyło ogółem 33 423,2 ton odpadów. Skład
ilościowy i jakościowy odpadów przedstawia się następująco:

Odpady
dpady komunalne ogółem
2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

4990 t

6000 t

5891 t

4379,24 t

3749,46 t

3809,3 t

4604,2 t

Źródło: Referat Dobrego Porządku i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Słupcy

Selektywna zbiórka odpadów
Asortyment

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.

Papier/tektur

10,9 t

11,2 t

13,2 t

19,7 t

23,6 t

7,4 t

9,7 t

a
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Szkło

28,7 t

31,5 t

32,0 t

31,0 t

71,7 t

59,1 t

59,3 t

Tworzywo

14,1 t

16,5 t

23,2 t

32,9 t

37,6 t

37,0 t

41,1 t

1,0 t

2,5 t

2,8 t

0,0 t

0,0 t

0,0 t

0,0 t

– 1,5 t

2,9 t

4,5 t

6,8 t

0,3 t

0,2 t

0,2 t

szt.
Tekstylia
Wielko
gabaryt
Źródło: Referat Dobrego Porządku i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Słupcy

5.5.2

ODPADY CIEKŁE

W mieście działa oczyszczalnia ścieków typu mechaniczno – biologicznego,
posiadająca wydajność 4600 m3/dobę. Obecnie średnio – dobowy przerób oczyszczalni
wynosi ca 2700 m3 /dobę. Łącznie oczyszczalnia przerabia blisko 950000 m3 ścieków.
Dzięki oczyszczalni, jak również budowie kolektorów sanitarnych, stwierdzono znaczną
poprawę wód powierzchniowych w mieście.
W 2012 r. wytworzono w mieście
mie
796,0 tys. m3 ścieków ogółem w tym 794,0 tys.
m3 odprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni,
oczyszczalni a 2,0 tys. m3
taborem asenizacyjnym. Szacunkowy udział ścieków przemysłowych w ściekach
oczyszczanych wynosi około 0,5 %. Przepustowość oczyszczalni wynosi średnio
2.300,0m3/d a maksymalnie 277,0 m3/d.
Na terenie miasta funkcjonuje również zakładowa oczyszczalnia ścieków typu
mechaniczno – biologicznego należąca do PPH „Konspol – Bis", której funkcjonowanie
budzi wiele zastrzeżeń ze względu
względu na nieprzyjemne zapachy uciążliwe dla mieszkańców
miasta. Pozostałe zakłady przemysłowe Słupcy odprowadzają wytworzone ścieki do
oczyszczalni miejskiej. Miasto posiada również punkt zlewny nieczystości płynnych. Do
punktu zlewnego trafiają przede wszystkim
wszystkim ścieki pochodzące z budynków
jednorodzinnych oraz gospodarstw rolnych.

5.6 STAN PORZĄDKU l CZYSTOŚCI W MIEŚCIE ORAZ UTRZYMANIA
TERENÓW ZIELONYCH
W celu poprawy wyglądu estetycznego miasta do utrzymania porządku w mieście
zostali zatrudnieni pracownicy w ramach
ra
robót publicznych.
Zakres prac porządkowych obejmuje:
– czyszczenie letnie i zimowe ulic i chodników,
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– czyszczenie koszy ulicznych,
– czyszczenie ciągów komunikacyjnych i pieszych,
– prace związane z położeniem chodników i kostki brukowej,
– utrzymanie zieleni miejskiej.
Powierzchnia terenów zielonych w mieście stanowi 9,8% powierzchni ogólnej miasta.
Tereny zielone

Powierzchnia w ha

Parki

3,9

Skwery

4,3

Zieleń przyuliczna i w pasach drogowych

3,8

Zieleń osiedlowa

12,2

Zieleń na posesjach prywatnych

15,5

Cmentarze

6,1

Lasy (komunalny)

40,0

Ogródki działkowe stałe

16,3

Razem

102,1

Źródło: Referat Dobrego Porządku i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Słupcy

Zabiegami pielęgnacyjnymi i konserwacyjnymi objęte są wraz z lasem 52,5 ha terenów
zielonych. Przeprowadza się cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzewostanu parkowego
i przyulicznego, usuwając drzewa suche i chore, zagrażające bezpieczeństwu ludzi
i mienia.
Miasto posiada aktualny operat urządzenia lasu komunalnego oraz dokumentację
do
obejmującą inwentaryzację i gospodarkę drzewostanami w parku miejskim.
Zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupcy realizowane są od
21 maja 2009
9 r. przez Referat Dobrego
Dobrego Porządku i Ochrony Środowiska.
Środowiska Do zadań
Referatu DPO należy zarządzanie ekipą remontowo – porządkową. Ekipa remontowo –
porządkowa to 7 osób zatrudnionych na czas nieokreślony, dodatkowo
dodatkowo w okresie letnim
około 15 pracowników w ramach
ra
robót publicznych i osoby wykonujące prace
w ramach programu prac społecznie użytecznych. Podstawowe zasady utrzymania
porządku i czystości w mieście polegają na:
•

Sprzątaniu ręcznym ulic, placów, terenów rekreacyjnych (zamiatanie, zbieranie
odpadów, wygrabianie liści i odpadów) – teren wokół Urzędu
rzędu Miasta codziennie,
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centralne ulice i punkty Miasta na bieżąco wg potrzeb, pozostałe ulice, place
okresowo 1 – 2 razy w miesiącu i awaryjnie wg potrzeb. Prace porządkowe są
prowadzone zgodnie z harmonogramem i zawsze wg potrzeb
potrze (wnioski
mieszkańców, skargi),
•

Codziennym porządkowaniu toalety publicznej przy ul. Pułaskiego,

•

Porządkowaniu targowisk bezpośrednio
bezpośrednio po zakończeniu handlu,

•

Opróżnianiu koszy ulicznych 3 razy na tydzień - poniedziałek,
poniedziałek środa i sobota,
wywożenie kontenerów wg potrzeb (targowisko ul. Ratajczaka 2 razy na
tydzień),
), opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (miejskich)
wg potrzeb,

•

Wprowadzeniu świątecznych dyżurów porządkowych obejmujących centrum
Miasta i toaletę publiczną
liczną (od czerwca do września),

•

Doraźnych interwencjach (na zgłoszenie Policji,
Policji Straży Pożarnej, Burmistrza)
o charakterze porządkowym
dkowym 24h/dobę - pracownicy UM,

•

Usuwaniu na bieżąco nielegalnych ogłoszeń ze słupów i drzew miejskich –
pracownicy UM,

•

Sprzątaniu i myciem miejskich przystanków autobusowych,

•

Wykonaniu prac porządkowych, dekoracji miasta z okazji świąt, imprez
lokalnych, rocznic.

W 2009 r. wykonano szereg działań, w ramach posiadanych środków, mających na celu
poprawę estetyki i wizerunku Miasta:
•

Zakupiono i ustawiono na terenie Miasta nowe ławki i kosze: Skwer im.
Bohaterów Warszawy
wy - 7 ławek i 3 kosze, Stadion Miejski - 10 koszy, Orlik 2012 2 zestawy piknikowe (stół i ławki), Park Jana Pawła II - 1 zestaw piknikowy, Park
Miejski - 20 ławek,
wek, Skatepark - 7 ławek i 4 kosze. Wyremontowano i pomalowano
pozostałe ławki poprawiono rozmieszczenie ławek: ul. Gajowa, Skwer im.
Apolinarego Szeluty, Ogródek Jordanowski,
Jordanowski, skwer przed budynkiem PKP,

•

Uporządkowano
wano ustawienie koszy ulicznych,

•

Usunięto zniszczone ogrodzenie oraz zakupiono i zamontowano nowe ławki 3,
kosze 4, donicę i „ogrodzenie" przy MDK,

•

Wyczyszczono i pomalowano balustrady mostków przy ul. Warszawskiej
Wars
i Poznańskiej,
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•

Wymieniono szpecące Miasto słupki zaporowe (mostek ul. Poznańska),

•

Wykonano
ykonano niezbędne prace w tzw. Amfiteatrze: naprawiono i pomalowano
ławki, założono dekoracje, usunięto
u
zbędne krzewy i odrosty,

•

Ukończono porządkowanie terenu przy kanale łączącym stawek miejski
z Jeziorem Słupeckim
łupeckim – teren pod przyszłą „Promenadę Słupecką",
łupecką",

•

Otoczono opieką miejsca pamięci,

•

W Parku Jana Pawła II zbudowano plac zabaw dla dzieci.

Tereny zielone objęte utrzymaniem przez Urząd Miasta stanowią około 59,84 ha,
w tym:
•

Las komunalny 37,92ha (w tym nowa uprawa 1,94 ha),

•

Park Miejski 3,63ha,

•

Zieleńce 20 obiektów – 8,75ha (skwer
kwer im. A. Szeluty + stawek, Ogródek
Jordanowski, Orlik 2012 + boisko, Rynek Miejski, Plac Bohaterów Warszawy,
Warszawy Plac
Parysa, Plac Szkolny, skwer przed PZU, zieleniec przy PKP, zieleniec
zieleniec przy wieży
ciśnień, Zieleniec „Jarzębinka”,
„Jarzębi
skwer przed „Polo – Market", Skwer „Obóz", skwer
przed Starostwem, Promenada Słupecka, przy Skateparku
u, przy Stadionie
Miejskim,
m, zieleniec przy Orliku, przy Zespole Szkół Ekonomicznych, skwer przy
skrzyżowaniu ulic Zagórowskiej i Pyzderskiej, a także przy Miejskim Domu
Kultury),

•

Zieleń uliczna 9,45 ha,

•

Żywopłoty formowane i nieformowane 900m.b – 0,09 ha,

•

Cmentarz 6,14ha.

W/w tereny zielone są objęte w ciągu roku kompleksową pielęgnacją ze szczególnym
uwzględnieniem: odchwaszczania, podlewania, nawożenia,
nawożenia, zabiegów ochrony roślin
przez cały sezon wegetacyjny, koszenia trawników, drogowych pasów zieleni, murawy
w parku
arku i na skwerach, wiosennych nasadzeń, strzyżenia żywopłotów, usuwania
zbędnych krzewów i odrostów drzew, cięć sanitarnych i korekcyjnych drzew
drz
na terenie
Miasta, jesiennego wygrabiania liści, zabiegów pielęgnacyjnych w Lesie Komunalnym.
Komunalnym
W 2009 i 2010 r.
•

wykonano następujące nowe założenia zieleni na terenie Miasta:

- Teren wokół MDK,
- Nowe Rondo przy ul. Powstańców Wlkp.,
- Plac Bohaterów Warszawy,
53 | S t r o n a

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SŁUPCY NA LATA 2014-2020
201

- Zieleń wokół Skateparku,
- Parking przy ul. Orzeszkowej,
- Stadion Miejski
ejski wokół szaletu publicznego,
- Pas zieleni ul. Kopernika – drzewa pienne, krzewy ozdobne,
- Park Miejski – obsadzenie kopca z głazami narzutowymi, rododendrony przy
klombiee centralnym, róże parkowe od strony ul. Warszawskiej – uzupełnienie
jesiennego
nego założenia zieleni w 2008r.,
- Orlik 2012 przy ZSE (częściowe
(częściow sfinansowanie założenia zieleni, założono rabatę
różaną,

wykonano cięcie

drzew istniejących,

inne prace
prace

porządkowe

–

pielęgnacyjne),
- Boisko wielofunkcyjne przy Szkole
S
Podstawowej Nr 1 – założono żywopłot,
żywopłot
posadzono 37 szt.,., żywotnika zachodniego.
zachodniego
W 2011 r.
•

dokonano nowego założenia zieleni:

- przy zbiegu ulic Kopernika i Poznańskiej – wjazd do Miasta od Strzałkowa,
- przy ul. Traugutta,
- przy zbiegu
biegu ulic Dworcowej i Ceglanej.
W 2012 r.
•

uzupełniono rabatę różaną na założonym zieleńcu przy ul. Poznańskiej;

•

dokonano nowego założenia zieleni:

- na Placu Bohaterów Warszawy,
- przy ul. Wspólnej,
- przy Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy,
- dokonano nowych nasadzeń roślinności na: skwerku im. A. Szeluty, przy pomniku
sąsiadującym z sądem, przy ul. Poznańskiej,
P
przy Placu Wolności,
- dokonano nasadzeń uzupełniających: przy ul. Pułaskiego, Kopernika, Poznańskiej,
Ratajczaka
ka (parking przy Biedronce), Traugutta, Słonecznej,
Słoneczn Orliku
u, przy skwerze na
ul. Warszawskiej,, MDK, ul. Powstańców Wielkopolskich,
W
Parku Miejskim,
Miejski
miejscu
pamięci Były Obóz,
- posadzono 54 szt. drzew ozdobnych: ul. Kopernika – rondo Traugutta, ul. Berlinga,
ul. Cmentarna, skwer Szeluty,
Szel
ul. Dworcowa, ul. 11 – go Listopada
istopada oraz MDK.
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W 2013 r.
Główne zadania to pielęgnacja terenów zielonych oraz uzupełnienie nasadzeń drzew
i krzewów. Większość prac z zakresu utrzymania porządku i czystości w mieście oraz
utrzymania
mania terenów zieleni wykonywana
wykon
jest we własnym zakresie.

5.7

SYSTEM CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej został utworzony uchwalą Nr 5/91 Zarządu
Miasta Słupcy dnia 30 września 1991 r. jego siedziba znajduje się w Słupcy przy
ul. Kilińskiego 37 B.. Jest zakładem budżetowym realizującym zadania własne Gminy
Miejskiej Słupca, polegające na dostarczaniu ciepła
ciepła do ogrzewania i przygotowaniu
ciepłej wody. Jest firmą świadczącą usługi sieciowe.
sieciowe Podlega szczególnym regulacjom
ustawowym i kontroli
ontroli ze strony Urzędu Regulacji Energetyki, który sprawdza
przestrzeganie koncesji oraz zatwierdza taryfy dla ciepła. Dysponując skromnymi
środkami, zakład na bieżąco wykonuje inwestycje modernizacyjno – odtworzeniowe.
Ich efektem jest przyrost długości sieci cieplnej i wzrost możliwości przesyłowych
oraz pozyskanie nowych odbiorców.
Do najważniejszych osiągnięć, mających zdecydowany wpływ na wyniki finansowe,
należy zaliczyć fakt, że od wielu lat miejski system ciepłowniczy ulega unowocześnianiu
i rozbudowie, co decyduje o zmniejszeniu zużycia ciepła przez odbiorców. W związku
z tym ciepło z sieci miejskiej jest konkurencyjne w stosunku do pozostałych nośników
energii. Wzrasta także ilość odbiorców i tym samym ulega poprawie efektywność
funkcjonowania zakładu.

Działania w zakresie budowy i przebudowy sieci ciepłowniczej w latach 2006 –
2012 r.
Rok

Nazwa sieci i lokalizacja

Długość

System preizolacji

budowy
2006

Budowa

sieci

rozdzielczej

w

ulicy 39,20 mb

ZPU Międzyrzecz

Orzeszkowej
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62,20 mb

j.w.

Przyłącze ul. Kraszewskiego

11,00 mb
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Przyłącze ul. Armii Krajowej

16,80 mb
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STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SŁUPCY NA LATA 2014-2020
201

2007

2008

Przyłącze ul. Traugutta

38,30 mb

j.w.

Przyłącze ul. Ratajczaka

6,40 mb

j.w.

Przyłącze ul. Aleja Tysiąclecia

86,20 mb

j.w.

Łącznie:

260,10 mb

Budowa sieci rozdzielczej ul. Smugowa

393,10 mb

ZPU Międzyrzecz

Przyłącza ul. Smugowa

5,80 mb

j.w.

Łącznie:

398,90 mb

Budowa sieci rozdzielczej ul. Poznańska

49,60 mb

ZPU Międzyrzecz

Krajowej

42,40 mb

j.w.
.w.

Przyłącze ul. Armii Krajowej 1

2,70 mb

j.w.

Przyłącza ul. Berlinga

104,00 mb

j.w.

Przyłącze ul. Traugutta

43,00 mb

j.w.

Przyłącza ul. Poznańska

51,10 mb

j.w.

Przyłącze ul. Tysiąclecia

93,70 mb

j.w.

Przyłącze ul. Konopnickiej

10,90 mb

j.w.

Łącznie:

397,40 mb

Przyłącze ul. Wołodyjowskiego

16,70 mb

ZPU Międzyrzecz

Przyłącze ul. Sobieskiego

0,75 mb

j.w.

Przyłącze ul. Powst. Wlkp.

23,20 mb

j.w.

Przyłącze ul. Kopernika

17,70 mb

j.w.

Łącznie:

58,36 mb

Budowa sieci rozdzielczej ul. Armii

2009

2010

Przebudowa przyłączy do budynków ul. 45,40 mb

ZPU Międzyrzecz

Kilińskiego

2011

Przyłącze Plac Szkolny

186,60 mb

j.w.

Sieć rozdzielcza ul. Traugutta

43,97 mb

j.w.

Przyłącze ul. Traugutta

49 mb

j.w.

Łącznie:

324,57

Przebudowa magistrali w ul. Fabrycznej
Fabryczne

196,4 m

Sieć rozdzielcza ul. Traugutta i 10001000 98,8 m

ZPU Międzyrzecz
j.w.

lecia
Przyłącze ul. Tysiąclecia
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2012

Przyłącze Os. Niepodległości

53,7 m

j.w.

Przyłącze ul. Berlinga

47,2 m

j.w.

Łącznie:

379,3 m

Przyłącze ul. Czarnieckiego

6,28 m

ZPU Międzyrzecz

Przyłącze ul. Żeromskiego

5,75 m

j.w.

Przyłącze ul. Ketlinga

21,0 m

j.w.

Remont przyłącza ul. Kilińskiego

17,0 m

j.w.

Łącznie:

50,03 m

Źródło: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Słupcy

Długość miejskiej sieci cieplnej w Słupcy wynosi 16,40 km, a ilość węzłów cieplnych
266 szt.

Podłączenie obiektów do m.s.c. w Słupcy
Rok

Obiekty

Ilość

Inne obiekty

Ilość

1

dwa budynki

5

podłączenia mieszkalne
(jednorodzinne)
2006

Domy
jednorodzinne

wielorodzinne,
sąd i usługowy

2007

Domy

1

jednorodzinne
2008

Domy

handlowo –

2

usługowe
2

jednorodzinne

trzy budynki

7

wielorodzinne,
apteka,
handlowo –
usługowe

2009

Domy

4

jednorodzinne

wielorodzinny,

5

handlowo –
usługowy, PZU,
orlik

2010
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jednorodzinne

wielorodzinny
2 budynki
handlowousługowe
1 budynek
użyteczności
publicznej

2011

Domy

2

1 budynek

jednorodzinne

2

handlowousługowy
1 budynek
użyteczności
publicznej

2012

Domy

3

1 budynek

jednorodzinne
2013

Domy

1

wielorodzinny
1

-

-

jednorodzinne
Źródło: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Słupcy

Obecnie z ciepła systemowego korzysta 7 570 mieszkańców Słupcy.
Słupcy Łączna ilość
podłączonych obiektów do m.s.c. m. Słupca 277
27 szt., w tym:
- domów jednorodzinnych 187
87 szt.,
- wielorodzinnych, komunalnych i użyteczności publicznej 90 szt.
Moc zamówiona kształtuje się na poziomie 20 MW.
MW. Ilość sprzedawanego ciepła ulega
zmniejszeniu. Jest to wynikiem modernizacji sieci i urządzeń ciepłowniczych oraz
or
termomodernizacji budynków.
Aktualnie
ualnie w Słupcy ciepło jest doprowadzone do skupisk budynków wielorodzinnych
i części

budynków

jednorodzinnych,

których

właściciele

podpisali

umowy

przyłączeniowe.
MZEC Słupca pokrywa swoje koszty z dochodów pochodzących z pobieranych opłat
przesyłowych za moc zamówioną w formie opłaty stałej za każdy MW i opłaty zmiennej
za każdy GJ. MZEC Słupca
ca również świadczy usługi pozakoncesyjne
pozakoncesyjne związane z dostawą
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ciepła, polegające na konserwacji instalacji i urządzeń ciepłowniczych, budowie sieci,
przyłączy i węzłów cieplnych.

5.8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
W latach 2006 – 2013
3 na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową
przeznaczono łącznie 1 mln 212 tys. złotych. W ramach tej kwoty miasto wspierało
Policję i Straż Pożarną. Zakupiono m.in. nowy samochód strażacki za kwotę 20 tys. zł dla
OSP, a także radiowóz dla Komendy Powiatowej Policji za kwotę 50 tys. złotych, z czego
25 tys. pochodziło z kasy miejskiej. Utrzymanie gotowości bojowej jednostki OSP
w ostatnich kosztowało ok. 400 tys. złotych, a koszty zarządzania
arządzania kryzysowego to kwota
10 tysięcy złotych. W 2009 roku wykonany został remont i modernizacja Strażnicy OSP.
Inwestycja pozwoliła na dostosowanie wyglądu budynku do elewacji rozbudowywanej
równolegle Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Koszt
K
realizacji
przedsięwzięcia wyniósł 234
34 tys. złotych. W 2013 r. dofinansowano zakup samochodu
dla Policji w kwocie 5 tys. zł, a także dla Państwowej Straży Pożarnej – 20 tys. zł.

5.8.1

MONITORING MIEJSKI

W 2009 roku Miasto Słupca wzbogaciło się o sieć monitoringu,
monitoringu którego szkielet
oparty jest o system przekazu bezprzewodowego w technologii
technologii IP. Zainstalowane
zostały 6 szybko obrotowe kamery, które monitorują przystanek PKS, Plac Szkolny,
słupecki rynek, a także część ulicy Traugutta. Docelowo planowane jest
jest zamontowanie
22 kamer w mieście, które będą monitorowały obiekty użyteczności publicznej,
publicznej a także
newralgiczne skrzyżowania na terenie miasta. Stanowisko obserwacji umieszczono
w Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy.
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6 SFERA FINANSOWA
6.1

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLDNIENIEM AKTUALNEGO STANU ZADŁUŻENIA
Rozmiar i struktura dochodów i wydatków budżetowych wywierają istotny wpływ

na kształt polityki prowadzonej przez władze samorządowe oraz gospodarkę lokalną.
Ocena stanu finansów lokalnych stanowi zatem istotny czynnik w procesie budowania
strategii rozwoju lokalnego. Analizę w tym zakresie przeprowadzono dla lat 2007-2012.
2007
Podstawowymi źródłami informacji były sprawozdania z wykonania budżetu gminy
z lat 2007-2012.
2012. Ogółem dochody miasta Słupcy w latach 2007-2012
2007 2012 nominalnie rosną.
W badanym okresie ich wzrost osiągnął poziom ponad 30 %. Udział dochodów
własnych w dochodach ogółem stanowi średnio 60 %. Istotną kategorią dochodów, nie
zaliczanych
iczanych do dochodów własnych gminy są subwencje. Wpływy do budżetu gminy
z ich tytułu na przestrzeni ostatnich latach uległy zwiększeniu o 30 %.
Ogółem wydatki miasta Słupcy w latach 2007-2012,
2007 2012, podobnie jak dochody,
zachowały pewną progresję. Ich wzrost nominalny
nominalny każdorazowo oscylował wokół
poziomu średniorocznej inflacji, z wyjątkiem roku 2007, w którym wzrost wydatków
majątkowych wyniósł w stosunku do 2006 roku 230,9 %. Wydatki majątkowe na
przełomie 2007-2012
2012 wykazywały tendencję rosnącą.
Kształtowanie się wydatków bieżących jest istotną kategorią finansową.
Umożliwia ona w dalszej kolejności oszacowanie wielkości wolnych środków, które
pozostają na inwestycje bądź na pokrycie zobowiązań. Poziom wydatków bieżących ma
tendencję rosnącą i w latach 2007-2012
2007
zwiększył się o około 30 %.
Poszczególne budżety miasta Słupcy charakteryzowały się zmiennym udziałem
wydatków inwestycyjnych. Najbardziej proinwestycyjnym budżetem był budżet z roku
2008, w którym na inwestycje przeznaczono ponad 4 miliony złotych, co stanowiło
s
14,0 % wydatków. Najmniej proinwestycyjnym budżetem był budżet 2012 roku
z kwotą 1,1 miliona złotych (3,6 %).
%
W badanym okresie deficyt budżetu miasta Słupcy wystąpił w latach 2009-2011,
2009
sięgając kwoty od 0,8 miliona złotych do 4,7 miliona złotych.
złotych. W pozostałych latach
wynik budżetu był dodatni, mimo zakładanego na początek roku deficytu. Rok 2010
zamknął się deficytem w kwocie 2.139.474,80 zł, przy planowanym deficycie budżetu
w wysokości 2.216.877 zł. Na 2011 rok planowany był deficyt w wysokości 5.275.376 zł
osiągnięto kwotę 4.795.518 zł. W 2012 roku zaplanowano deficyt w kwocie 527.832 zł
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i mimo kryzysu gospodarczego udało się uzyskać nadwyżkę w kwocie 6.851,94 zł,
kosztem zmniejszenia inwestycji i ograniczeniem wydatków bieżących.
Stan zadłużenia
nia na 31.12.2012 r. wynosi 9.767.011,72 zł, spłaty na 2013 r.
zaplanowano w kwocie 1.336.994,72 zł. Zaplanowano na 2013 rok kredyty w wysokości
427.421 zł, z czego: kwota 427.421 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Realizacja budżetu 2013 roku będzie na bieżąco monitorowana i korygowana według
potrzeb.
Znajomość wskaźników finansowych może pomóc gminie ocenić swoją sytuację
finansową, ustalić kierunki polityki inwestycyjnej, a także ocenić zdolność kredytową.
Pewne grupy wskaźników określają typ gminy i charakter jej polityki finansowej, inne
służą do porównywania gmin pomiędzy sobą. Porównywania takie mogą wskazać
możliwości usprawnienia infrastruktury i poprawy jakości usług pomimo różnic
w liczebności populacji i uwarunkowań terytorialnych porównywalnych gmin. Zestaw
najważniejszych danych przedstawiono w tabeli.
Podstawowym

wskaźnikiem

dochodowym

jest

stosunek

dochodów

budżetowych ogółem do liczby mieszkańców Słupcy. Wskaźnik ten wskazuje,
w ostatnich latach na powolną
wolną progresję przy niezmiennej
niezmiennej liczbie mieszkańców (2009
(
r.
- 14.273 mieszkańców,
w, 2012 r. - 14.200 mieszkańców).
). Wskaźnik dochodów własnych
do dochodów ogółem precyzyjnie określa sytuację finansową gminy. Dochody własne
świadczą o jej samodzielności finansowej
fina
- o możliwości finansowania większości zadań
bez uciekania się do środków zewnętrznych.

Tabela przedstawiająca sytuację finansową Miasta z uwzględnieniem aktualnego
stanu zadłużenia.
Wyszczególnienie

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
Plan

1

Dochody

28 051 942

30 923 249

28 866 014

31 536 791

30 997 894

32 056 758

33 852 019

17 110 158

18 293 022

16 592 260

17 228 339

18 327 068

19 117 287

21 377 359

ogółem
dynamika
2

Dochody
własne

3

Dotacje

4 777 588

4 984 759

4 820 712

4 374 964

4 520 965

4 763 038

4 383 126

4

Środki

425 900

1 270 474

100 000

1 513 146

40 000

125 000

115 313

pozyskane z
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zewnątrz na
inwestycje
5

Środki

0

58 371

483 537

1 156 367

715 342

192 402

34 000

pozyskane w
ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
6

Subwencje

5 738 296

6 316 623

6 869 505

7 263 975

7 394 519

7 859 031

7 942 221

7

Wydatki

27 269 876

29 741 868

29 722 932

33 676 265

35 793 412

32 049 906

32 942 445

24 037 730

25 590 829

26 772 999

29 902 789

30 365 788

30 901 095

32 432 640

3 232 146

4 151 040

2 949 933

3 773 476

5 427 624

1 148 811

509 805

782 066

1 181 380

-856 918

-2 139 474

-4
4 795 518

6 852

909 574

1 141 332

1 511 828

1 570 852

1 794 934

1 457 055

1 686 779

1 336 995

4 706 814

4 594 432

3 797 822

4 817 484

9 297 151

9 767 012

8 857 438

14 417

14 315

14 252

14 218

14 148

14 200

14 200

4,07%

4,89%

5,44%

5,69%

4,70%

5,26%

3,95%

ogółem
dynamika
8

Wydatki
bieżące

9

Wydatki
majątkowe

10

Nadwyżka /
Deficyt (1-7)

11

obsługa
zadłużenia
(raty)

12

zadłużenie
na 31.12

13

liczba
mieszkańców

WSKAŹNIKI
14

obsługa
zadłużenia
do dochodów
ogółem
(11/1)

15

długu (12/1)

16,78%

14,86%

13,16%

15,28%

29,99%

30,47%

26,17%

16

wydatki

11,85%

13,96%

9,92%

11,21%

15,16%

3,58%

1,55%

inwestycyjne
do wydatków
ogółem (8/6)
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17

udział

60,99%

59,16%

57,48%

54,63%

59,12%

59,64%

63,15%

1 945,75

2 160,20

2 025,40

2 218,09

2 190,97

2 257,52

2 383,95

85,69

82,76

92,75

94,82

97,96

96,39

95,81

11,52

13,42

10,22

11,97

17,51

3,58

1,51

1 186,80

1 277,89

1 164,21

1 211,73

1 295,38

1 346,29

1 505,45

dochodów
własnych w
dochodach
ogółem (2/1)
18

dochodu na
jednego
mieszkańca
(1/13)

19

wydatki
bieżące do
dochodów
ogółem (8/1)

20

wydatki
inwestycyjne
do dochodów
ogółem (9/1)

21

dochód
własny na 1
mieszkańca
(2/13)

Źródło: Referat Finansowo – Księgowy Urzędu Miasta w Słupcy
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Część II – Ogólne założenia Strategii
Rozwoju Miasta Słupcy
Strategia rozwoju lokalnego to ustalenie konkretnych celów możliwych do
osiągnięcia oraz metod, jakie zastosuje się realizując ustalone cele. Strategia jest
deklaracją przyszłego stanu Miasta, do którego chce ono dążyć.
Trafność budowy strategii rozwoju zależy od określenia misji, obszarów
problemowych oraz wyboru i hierarchizacji celów. Niniejsza część przedstawia misję
Miasta Słupcy
łupcy oraz kierunki jej rozwoju. Podstawą do sformułowania tych elementów
była opracowana wcześniej diagnoza sytuacji obecnej wraz z analizą SWOT.
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7 ANALIZA SWOT
Klasycznym narzędziem, stosowanym od wielu lat w analizie strategicznej, jest
zestawienie mocnych i słabych stron analizowanego podmiotu (w tym przypadku
gminy) oraz określenie jego szans i zagrożeń rozwojowych. Nazwa SWOT pochodzi
z języka angielskiego i oznacza: S – Strengths (silne strony), W – Weaknesses (słabości),
O – Opportunities (możliwości),
wości), T – Threats (zagrożenia). Przyjęta metoda pozwala na
zebranie i uszeregowanie informacji o potencjale rozwojowym gminy oraz
o dostrzeganych barierach. Zwraca jednocześnie uwagę na pojawiające się zewnętrzne
szanse i zagrożenia.
Analizie poddano pięćć najważniejszych obszarów działalności gminy:
1.Finanse miasta.
Infrastruktura i warunki życia mieszkańców, ochrona środowiska,
środowiska, gospodarka
2.Infrastruktura
przestrzenna.
3.Rozwój gospodarczy.
Oświata, kultura, wychowanie fizyczne i sport.
sport
4.Oświata,
5.Zdrowie,
Zdrowie, pomoc społeczna i bezpieczeństwo
bezpieczeń
publiczne.
Wykonana podczas warsztatów analiza sytuacji w poszczególnych dziedzinach
przedstawia się w sposób następujący:

7.1 FINANSE MIASTA
Silne strony

Słabe strony





Realny i stosunkowo wysoki wzrost
dochodów własnych w latach 2007 - 2012

mieszkańca, co wynika ze statystycznie

tj. około 17 % w okresie 5 letnim oraz

niskich dochodów mieszkańców Słupcy.

dochodów ogółem na poziomie





Pomimo stosunkowo taniej administracji,

wskaźników inflacyjnych poszczególnych

stosunkowo wysoki udział funduszu płac

lat. Udział dochodów własnych do

i pochodnych w wydatkach bieżących Gminy

dochodów ogółem utrzymuje się na stałym

– 53 % w 2006 r.; 57 % w 2012 r. przy stałej

poziomie około 60 %.

liczbie zatrudnienia m. in. ze względu na

Stały wzrost subwencji i dochodów

skutki wynikające z Karty Nauczyciela.

własnych tj. co najmniej na poziomie



średniorocznej inflacji.


Stosunkowo niskie dochody z PIT i CIT na

Utrzymujące się na względnie stałym
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poziomie wydatki na administrację oraz

planistycznej jako czynnika zasilającego

pomoc społeczną.

budżet - to wynika z faktu istnienia przed

Zwiększenie kontroli podmiotów

wejściem w życie przepisów

prowadzących działalność
alność gospodarczą w

umożliwiających pobieranie renty, planu

zakresie realizacji obowiązków

ogólnego, który najważniejsze grunty

podatkowych.

budowlane wyłączył z produkcji rolnej.
r


Brak korzystania w przeszłości z
mechanizmu niektórych opłat adiacenckich.



Pomimo stosunkowo dużych możliwości
rozwojowych, nadal zbyt małe możliwości
finansowania zadań inwestycyjnych
mających na celu pełne wyposażenie miasta
w podstawowe elementy infrastruktury.



Ograniczone możliwości Miasta w aplikacji
po środki z UE na zadania inwestycyjne, gdyż
jest gminą miejska licząca 14 tys.
mieszkańców (wykluczenie np. z Programu
P
Rozwoju Obszarów Wiejskich).
W



Wysokie wskaźniki zadłużenia miasta,
miasta co
ogranicza możliwości zaciągania zobowiązań
o charakterze inwestycyjnym w następnych
latach.

Szanse

Zagrożenia









Duży potencjał rozwojowy wynikający z

Konieczność finansowania z budżetu miasta

lokalizacji Miasta przy drodze krajowej

części kosztów ponoszonych na realizację

nr 92 oraz autostradzie A2.

zadań bieżących ze względu na zbyt niskie

Zwiększające się możliwości realizacji

ich finansowanie poprzez dotacje z budżetu

zadań własnych miasta przez podmioty

centralnego tj. ograniczenie wkładu
wkład Budżetu

prywatne (np. przedszkola lub prywatne

Państwa w większości zadań do 80 % oraz

gabinety lekarskie).

w pomocy państwa w dożywianiu do 60 %.

Zatrzymanie odpływu ludności poza



Brak bezpośredniego dostępu miasta do

miasto np. poprzez uwolnienie nowych

środków unijnych przeznaczonych na

terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

wsparcie budowy kanalizacji sanitarnej oraz
dróg – ponieważ nie spełnia wymogów liczby
MNR oraz nie jest właścicielem dróg,
dróg na
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które może starać się o dofinansowanie
z WRPO.


Brak stabilności systemu prawa regulującego
funkcjonowanie samorządów.



Przekazywanie samorządom nowych zadań
bez odpowiedniego zabezpieczenia
finansowego.

7.2 INFRASTRUKTURA,

WARUNKI

ŻYCIA

MIESZKAŃCÓW
MIESZKAŃCÓW,

OCHRONA

ŚRODOWISKA,
WISKA, GOSPODARKA
GOSPOD
PRZESTRZENNA
Silne strony

Słabe strony





Korzystne położenie miasta
mia gwarantujące
dostęp do rynków pracy – Konin, Poznań,
Warszawa (droga krajowa nr 92 oraz

kąpieliska.


autostrada A2).


Dogodne połączenia kolejowe i drogowe

Dobrze rozwinięta sieć drogowa







dojazdami do pracy.


Brak rozwiniętej sieci ścieżek rowerowych.

w infrastrukturę komunalną.



Brak sali teatralnej i koncertowej
koncer
– jest tylko

Niemal 100% wyposażenie miasta w sieć

kino i sala w szkole muzycznej.


Bogata sieć centrów handlowych,
gwarantująca dostępność usług dla



Dobrze rozwinięta sieć telefonii



Niewystarczająca
wystarczająca oferta w zakresie usług
hotelowych i restauracyjnych.



Brak urządzeń ułatwiających korzystanie

stacjonarnej i komórkowej.

z budynków użyteczności
użytecznoś publicznej osobom

Masyw zieleni wysokiej Parku Miejskiego

niepełnosprawnym.

w powiązaniu z Lasem Komunalnym,



Skwerem im. A. Szeluty, Ogródkiem
Jordanowskim oraz jeziorem stwarza

Niezadowalająca ilość dostępnych mieszkań
socjalnych i komunalnych.



doskonałe warunki do wypoczynku



Brak oferty w zakresie opieki dziennej
i całodobowej dla osób starszych.

ludności.


Zwiększony ruch pojazdów wywołany

Stale rosnący poziom inwestycji

wodociągową.


Bardzo dużo ulic o nawierzchni gruntowej
gr
nieutwardzonej.

w zakresie ilości, standardu i jakości.


Zły stan techniczny wielu dróg o nawierzchni
utwardzonej.

(Warszawa Poznań, Szczecin, Kraków).
Kraków)


Zanieczyszczenie Jeziora Słupeckiego i brak
br

Niewystarczająca liczba miejsc
parkingowych w mieście.

i rekreacji.



Brak Straży Miejskiej.

Brak na terenie Miasta przedsięwzięć



Zdewastowany tzw. Amfiteatr Miejski.
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mogących znacząco negatywnie
oddziaływać na środowisko.


Stworzenie Biura Obsługi Klienta
w Urzędzie Miasta.



Rozwinięta sieć ciepłownicza.



Zwiększenie kontroli właścicieli
nieruchomości w zakresie realizacji
obowiązków wynikających z regulaminu
utrzymania czystości i porządku oraz
obowiązku podłączenia nieruchomości do
systemu kanalizacji sanitarnej.

Szanse

Zagrożenia



Powstająca sieć gazownicza.





Stale doskonalona sfera usług
komunalnych związanych z utrzymaniem



w kwestii oczyszczenia Jeziora Słupeckiego.

Możliwość realizacji inwestycji drogowych

innych programów.
Posiadanie przez Miasto Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
rzestrzennego
obejmującego 100% jego powierzchni.
Wykorzystanie dotychczas
niezagospodarowanych
podarowanych terenów przy ul.
Wygonowej.
Realizacja Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla
Miasta Słupcy cześć „A”.


Rozwijająca się baza wojskowa
w Powidzu.



Brak środków finansowych, a także

i dróg w mieście.

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i





porozumienia z innymi jednostkami

ze środków WRPO oraz Narodowego



dla Miasta.

czystości i porządku, utrzymaniem zieleni

usprawniających komunikację w Mieście



Brak alternatywnego źródła energii cieplnej

Otwarcie dostępu do nowych terenów pod
budownictwo mieszkaniowe w północnej
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części miasta.

Przeprowadzona

analiza

i

wyniki

dyskusji

pozwoliły

na

dokładne

zidentyfikowanie najistotniejszych problemów w sferze infrastruktury technicznej.
techniczn
Wiele w omawianej sferze już zrobiono – coraz więcej gospodarstw domowych ma
dostęp do sieci kanalizacyjnej. Były to główne zadania inwestycyjne
inwestycyjne w ostatnich latach.
Miasto jest zwodociągowane,
zwodociągowane, chociaż ciągle występują w tym zakresie potrzeby
związane z rozwojem miasta. Dostępna jest również sieć gazowa. Po zakończeniu
kanalizacji możliwe będzie uzupełnienie i utwardzenie nawierzchni części ulic,
tymczasem problem budowy, przebudowy i remontów dróg urósł do rangi
najistotniejszego
niejszego dla wielu mieszkańców.
Miasto nie posiada już wielu terenów będących jego własnością, które umożliwiałyby
jego rozwój. Jednak dzięki temu będzie mogło z czasem zapewnić bardzo dobrą
infrastrukturę

na

zagospodarowanych

już

obszarach.

Wciąż

n
najważniejszym

i kosztownym do rozwiązania
rozwiązania problemem jest kwestia organizacji układu drogowego
i całościowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego miasta,
miasta, w tym odnowienie
starej części miasta i rynku słupeckiego. Planowana rewitalizacji starej części miasta
oraz obiektów poprzemysłowych to kosztowna inwestycja, która będą musiała zostać
przeprowadzona w najbliższych latach.
Ogólnie rzecz biorąc Słupca jest w tej chwili postrzegana jako miasto, przed którym stoi
duże wyzwanie, gdyż leży na trasie A2 pomiędzy Poznaniem,
Poznaniem a drogą krajową nr 92, co
daje duże szanse rozwoju.

7.3 ROZWÓJ GOSPODARCZY
Silne strony

Słabe strony

 Dobrze rozwinięta sieć energetyki cieplnej,



Wysokie bezrobocie.



Rozdrobnienie gruntów przeznaczonych pod

telekomunikacyjna i wodociągowa.
 Posiadanie Miejscowego
ego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla

aktywizację gospodarczą.


Miasta Słupcy.

realizacji inwestycji gospodarczych,

 Wyznaczenie w Planie Zagospodarowania

szczególnie tych, które stanowią własność

Przestrzennego dla Miasta Słupcy obszarów
pod aktywizację gospodarczą.
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 Udostępnianie mieszkańcom poprzez

inwestorów mogących przyczynić
przy
się do

Internet większej, aniżeli wymagane przez
przepisy minimum dokumentów

rozwoju gospodarczego powiatu.


Słabość lokalnego kapitału.

opisujących stan i kierunki rozwoju miasta.

Szanse

Zagrożenia

 Położenie w sąsiedztwie Poznania, bliskość

 Odpływ młodych ludzi z Miasta Słupcy

węzłów autostrady.
 Opracowywanie dokumentów
planistycznych porządkujących strukturę
przestrzenna miasta i umożliwiających

 Bliskość dużych ośrodków miejskich (Konin,
Kalisz, Poznań – stanowiących konkurencję
gospodarczą).
 Brak środków finansowych na wykup od

podejmowanie nieuciążliwej działalności

prywatnych właścicieli terenów

gospodarczej na znacznym obszarze miasta.

inwestycyjnych.

 Duży potencjał młodych mieszkańców,
którzy zdolni są do podejmowania
działalności gospodarczej na własny
rachunek oraz stanowią duży potencjał
wykwalifikowanejj siły roboczej, ważny
z punktu widzenia inwestorów.

Miasto Słupca posiada korzystne warunki do rozwoju drobnej przedsiębiorczości i usług
dla ludności. W chwili obecnej pełni m.in. funkcję „sypialni” Konina i Poznania.
W zabudowie mieszkaniowej powinny stopniowo rozwijać się nowe usługi adresowane
przede wszystkim do mieszkańców.
Niestety, miasto nie posiada terenów będących jego własnością, które mogą być
przeznaczone pod większe inwestycje. Jest to element, który będzie ograniczał jego
rozwój miasta i utrwalał istniejący charakter.
charakter. Konieczne do uzupełnienia pozostają
jeszcze niektóre usługi podstawowe m. in. brakuje krytego basenu. Władze miasta
dokładają wszelkich starań, aby w Słupcy powstał basen dla mieszkańców i ościennych
gmin.
Zdecydowanie odczuwalny jest jednak dotychczasowy brak jednolitego kierunku
rozwoju gospodarczego miasta. Położenie w Strategii nacisku na umożliwienie zarówno
mieszkańcom, jak i przybyszom rozwijania działalności gospodarczej nieoddziałującej
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w sposób znaczący na środowisko, bazującej raczej
racze na wiedzy, aniżeli na dużych
potrzebach w zakresie dostępności terenów oraz surowców i energii,
energii, pozwoli z czasem
na silniejsze ukształtowanie charakteru miasta.. Na pewno koncepcja rewitalizacji starej
części miasta i uaktualnienie szczegółowych planów zagospodarowania
zagospodarowania przestrzennego
miasta posuną ten proces we właściwym kierunku w najbliższych latach.

7.4 OŚWIATA, KULTURA, WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT
Silne strony
 Wysoki poziom nauczania w szkołach

Słabe strony
 Brak rezerw lokalowych w przedszkolach

słupeckich.
 Stopień uprzedszkolnienia w Słupcy

słupeckich.
 Brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej

wynosi ponad 80%.
 Właściwie ukształtowana sieć szkół i
przedszkoli.
 Dobra i wysoko wykwalifikowana kadra

przy Gimnazjum.
 Brak krytego basenu.
 Niewystarczające zagospodarowanie
terenów rekreacyjnych zwłaszcza nad

nauczycielska w szkołach i przedszkolach.

jeziorem.

 Dobra baza sportowa w mieście.
 Aktywna działalność Miejskiego Domu
Kultury i Muzeum Regionalnego w Słupcy
 Funkcjonowanie na terenie miasta wielu
stowarzyszeń i klubów sportowych.
 Funkcjonowanie licznych mediów
lokalnych (gazety, radio, telewizja).

Szanse

Zagrożenia







Wykorzystanie aktywności mieszkańców
mieszkań
w sferze sportu i rekreacji.

technologicznym
nym (brak odpowiednich

Pojawiające się zainteresowanie

nakładów finansowych).

podmiotów prywatnych i organizacji
pożytku publicznego uruchomieniem
nowych placówek przedszkolnych.


Działalność
ałalność na terenie miasta wielu
organizacji pożytku publicznego.



Nie nadążanie za rozwojem

Aktywna działalność Muzeum, Biblioteki

71 | S t r o n a



Niewystarczająca wysokość subwencji
oświatowej.

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SŁUPCY NA LATA 2014-2020
201
i Miejskiego Domu Kultury w Słupcy.
Słupcy


Możliwości korzystania ze środków
unijnych na rozszerzenie oferty
edukacyjnej szkół miejskich.



Wdrożenie reformy dotyczącej objęcia
dzieci 6 letnich obowiązkiem szkolnym.

Wyzwaniem dla Miasta w tej dziedzinie jest nadążenie ze
z swoją ofertą za oczekiwaniami
mieszkańców Miasta, a zwłaszcza młodych ludzi, tak,
tak by życie w nim, spędzanie wolnego
czasu było dla
la nich atrakcyjne i bezpieczne.

7.5 ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Silne strony

Słabe strony

 Dostęp do podstawowej i specjalistycznej

 Zwiększająca się liczba osób długotrwale

opieki zdrowotnej oraz aptek.
 Rozwinięty system pomocy społecznej
w ramach MOPS.
 Stworzenie systemu monitoringu
miejskiego.
 Miasto stanowi siedzibą komend
powiatowych i odpowiednich struktur
Państwowej Straży Pożarnej i Policji.
Policji
 Działanie stowarzyszeń na terenie gminy.
gminy
 Dobra współpraca z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego..
 Działalność miasta w Związku Gmin
Regionu Słupeckiego.
 Dobrze rozwinięta infrastruktura
techniczna miasta – wysoki stopień

bezrobotnych i pogarszająca się sytuacja
materialna części społeczeństwa.
 Brak stałej noclegowni dla bezdomnych.
 Istnienie bariery
ariery architektonicznych
architektoniczn
dla
niepełnosprawnych.
 Duża liczba osób i rodzin,
rodzin które borykają się
z problemami uzależnień.
 Niedostatecznie rozwinięty system obrony
cywilnej (szczególnie łączność).
łączność)
 Niewielka liczba liderów społecznych
inicjujących działania na szczeblu gminnym
i samorządowym.
 Słabo rozwinięta sieć infrastruktury socjalnej
oraz brak powszechności zatrudnienia
socjalnego.

skanalizowania i zwodociągowania,

 Mała aktywność społeczna.
społeczna

zmodernizowana oczyszczalnia ścieków,

 Starzenie się społeczeństwa.
społeczeństwa

dobra infrastruktura energetyczna.
energetyczna

 Niewystarczająca infrastruktura placówek

 Bogata oferta sportowo – rekreacyjna
i nowoczesna baza sportowa.
sportowa
 Miasto jest siedzibą powiatu
wiatu.
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 Opracowanie i realizacja Miejskiego

 Bezradność opiekuńczo – wychowawcza

Programu Przeciwdziałania
rzeciwdziałania Przemocy
i utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Interdyscyplinarnego

w wielu rodzinach.
 Narastająca przemoc i agresja,
agresja a także

 Udział Miasta (MOPS) w partnerskim
projekcie „Dobry Początek” w ramach PO

uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.
 Nowe zadania gmin zlecane samorządom bez

KL.

pokrycia finansowego ze środków

 Dobre zaplecze instytucjonalne opieki nad
osobami niepełnosprawnymi.
osprawnymi.

centralnych.
 Wzrastająca liczba osób z zaburzeniami

 Ścisła współpraca policji i służb
społecznych.

i chorobami psychicznymi.
psychicznymi
 Niewystarczające środki finansowe

 Działalność świetlicy środowiskowej,

przeznaczone na programy profilaktyczne

prowadzenie zajęć terapeutycznych dla

oraz wypoczynek dzieci
ci i młodzieży z rodzin

dzieci.

patologicznych.
 Wyuczona bezradność i roszczeniowość
postaw wśród osób i rodzin korzystających
z pomocy społecznej.
 Niewystarczające zasoby w zakresie
profilaktyki i ochrony zdrowia, zwłaszcza
w szkołach.

Szanse

Zagrożenia



Rozwijająca się oferta w zakresie



Rosnące wydatki na pomoc społeczną.

podstawowej opieki medycznej,



Nagminne niszczenie elementów



diagnostyki laboratoryjnej, stomatologii,

infrastruktury oraz zaśmiecanie miasta,

działalności aptek.

szczególnie w weekendy, przez grupy

Wykorzystanie potencjału licznych

młodzieży oraz osoby żyjące na marginesie

organizacji społecznych zajmujących się

społecznym.

działalnością charytatywną wspierającą



najuboższych.




Wzmocnienie
ocnienie partnerstwa i współpracy

Wysoka liczba osób długotrwale
bezrobotnych (powyżej 24 miesięcy).



Utrwalony model kulturowy i wychowawczy

organizacji oraz instytucji działających

polegający na braku postaw aktywnych

w mieście.

wśród dużej części społeczności lokalnej,

Rozwój niematerialnych form pomocy ze

zwłaszcza wśród podopiecznych Miejskiego

szczególnym uwzględnieniem

Ośrodkaa Pomocy Społecznej.

przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.
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Dobra współpraca samorządów powiatu



na rynek pracy młodzieży z wyżu

systemu pomocowego dla osób

demograficznego.




Niewystarczające środki przekazywane na

Możliwość pozyskiwania dodatkowych

integrację i reintegrację zawodową – roboty

środków.

publiczne, prace społecznie użyteczne.

Możliwość zlecania zadań z zakresu



Niespójny i niestabilny system prawny

pomocy społecznej organizacjom



Brak środków finansowych na realizację

pozarządowym.


Wzrost bezrobocia spowodowany wejściem

słupeckiego gwarantem zbudowania
zbudo

bezdomnych z terenu powiatu.
powiatu




ustawowych zadań.

Rozwój przedsiębiorczości i aktywności



Wzrost patologii
ologii wśród dzieci i młodzieży.

społecznej.



Zachwianie tradycyjnego modelu rodziny,

Rozwój spółdzielni socjalnych

wzrost ilości rodzin niepełnych.

zrzeszających osoby wykluczone



Brak środków na budownictwo społeczne.
społeczne

społecznie (w tym trwale bezrobotnych).



Emigracja poza gminę i z Polski najbardziej
wykształconych i przedsiębiorczych osób
w związku z ograniczonymi możliwościami
uzyskania pracy, czy prowadzenia własnej
działalności gospodarczej i niskimi
zarobkami.

Dla poprawy bezpieczeństwa miasto inwestuje w ramach swoich możliwości
finansowych w elektroniczny monitoring. W przyszłości potrzebna będzie jednak
inicjatywa związana z budową systemów bezpieczeństwa opartych na pomocy
sąsiedzkiej. Konieczne wydaje się również
również stopniowe udoskonalanie usług z zakresu
pomocy społecznej dla grup wymagających wsparcia. Kompleksowy charakter działań
w sferze społecznej jest sposobem rozwiązywania problemów, prowadzi do poprawy
jakości życia mieszkańców miasta i w efektywny sposób
sposób przeciwdziała marginalizacji,
wykluczeniu i patologiom społecznym. Zintegrowany system wsparcia funkcjonujący na
terenie miasta pozwala wytyczyć i wdrożyć do realizacji zadania stawiane samorządowi
w zakresie pomocy społecznej, skierowane do większej części
części społeczności lokalnej.
Założeniem strategii jest usprawnienie systemu polityki społecznej w oparciu o rolę
instytucji oraz organizacji pozarządowych, wspieranie rozwoju tych organizacji
w ramach nowoczesnego modelu pomocy społecznej, zarówno instytucjonalnej,
instytuc
jak
i pozarządowej. Warunkami zasadniczymi osiągnięcia wyżej wymienionego
wymienion
celu są:
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zgoda polityczna, partnerski dialog oraz akceptacja społeczna. Działania w zakresie
pomocy społecznej kierowane są do określonych grup społecznych,
społecznych m. in. do osób
bezrobotnych,, niepełnosprawnych,
niepełnosprawn
starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Działania długofalowe, określone w strategii i skierowane do tych odbiorców polegające
na inwestycji w kapitał ludzki, poprawę sytuacji materialnej, działania na rzecz poprawy
rynku zatrudnienia, systemu edukacji, opieki zdrowotnej,
zdrowotnej, są najlepszą możliwością
poprawy sytuacji wielu osób i rodzin oraz zaktywizowania wielu grup podlegających
wykluczeniu społecznemu.
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8 MISJA
Misja jest zwięzłym opisem docelowego, oczekiwanego stanu i zakresu funkcji
spełnianych przez Miasto wobec jego mieszkańców i otoczenia. Stan opisywany w misji
ma charakter idealny, którego osiągnięcie powinno być zasadniczym celem wszystkich
działań podejmowanych przez lokalną społeczność i władze. Zgodnie z powyższym
postulatem wszystkie cele strategiczne odwołują się do zadeklarowanej misji –
zaproponowane w ich ramach programy operacyjne i zadania prowadzić będą do
postulowanego w misji stanu.

Słupca – Miasto, w którym zrównoważony rozwój gospodarczy zapewnia
tworzenie nowych

miejsc

pracy dla mieszkańców, poprzez
poprz

stwarzanie

optymalnych warunków dla rozwoju małych firm oraz nowych inwestycji
zewnętrznych. Rozwinięta i nowoczesna infrastruktura techniczna stwarza
warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz do stałego rozwoju
funkcji mieszkalnej, gospodarczej
gospodarczej oraz związanej z kulturą i wypoczynkiem.
Ponadto

Miasto

Słupca

dostarcza

mieszkańcom

profesjonalnych

usług

społecznych, z nowoczesnym szkolnictwem na czele.

Misja Miasta Słupcy wyznacza kierunek dalszych, zaplanowanych w niniejszej
strategii działań.
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9 CELE NADRZĘDNE I SZCZEGÓŁOWE MIASTA SŁUPCY
Punktem wyjścia dla szczegółowych rozwiązań przewidzianych w strategii jest
określenie zasadniczych obszarów problemowych
proble
rozwoju Miasta.
Opierając się na wynikach badań diagnostycznych zidentyfikowano następujące
cele nadrzędne Miasta Słupcy. W ich ramach należy konstruować cele szczegółowe
i zadania, które będą przyczyniać się do rozwoju i realizacji misji.
Należą do nich:
1. Rozwój gospodarczy miasta.
2. Rozwój infrastruktury miejskiej, budownictwa i zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych.
3. Ochrona środowiska i gospodarki odpadami.
odpadami
4. Opieka społeczna i zdrowotna.
zdrowotna
5. Oświata, kultura i sztuka.
sztuka
6. Kultura fizyczna, sport, rekreacja i turystyka.
turystyka
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Cel nadrzędny:
I. Rozwój gospodarczy miasta
Cele szczegółowe
I.1 Stworzenie warunków przyjaznych dla przyciągania nowych inwestorów do
Miasta Słupcy
I.2 Usprawnienie współpracy z podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi na
terenie miasta
I.3 Rewitalizacja zaniedbanych gospodarczo,
gospodarczo infrastrukturalnie i społecznie
obszarów miasta
I.4 Rozwój infrastruktury jako elementu niezbędnego dla rozwoju gospodarczego
miasta
Potrzeby, uwarunkowania:
Stworzenie warunków dla rozwoju dla nowych inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, poza wymiarem finansowym, może
przybierać także wymiar organizacyjny. Jakkolwiek polskie MŚP
M
powszechnie
utrzymują, iż jedyną rzeczą,
zą, jakiej brakuje im do niezachwianego rozwoju jest kapitał,
co nie zawsze jest zgodne z prawdą. Często przyczyną bankructwa, bądź niskiej
rentowności przedsiębiorstwa może być brak informacji o rynku. Środowisko
przedsiębiorców, zarówno na poziomie ogólnokrajowym,
ogólnokrajowym, jak i lokalnym, jest słabo
zintegrowane. Bardzo zły jest przeważnie przepływ informacji, jeszcze gorzej wygląda
sytuacja w zakresie współpracy gospodarczej.
Niniejszy program oraz wytyczone zadania realizacyjne mają na celu wsparcie
organizacyjne lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw, przyczyniając się do
rozwoju gospodarczego Miasta Słupcy.

Cel szczegółowy I.1 - Stworzenie warunków przyjaznych dla przyciągania nowych
inwestorów do miasta
Zadania:
1.

Nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Słupcy oraz Kierunki Rozwoju Przestrzennego

2.

Nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Słupcy

3.

Udostępnienie dokumentów planistycznych w wersji elektronicznej na stronie
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internetowej Urzędu
u Miasta
4.

Aktywna promocja terenów inwestycyjnych w mieście

5.

Utworzenie systemu i procedur obsługi inwestora

Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Okres realizacji:
2014 – 2020
Źródła finansowania:
Budżet miasta

Cel szczegółowy I.2 - Usprawnienie współpracy z podmiotami gospodarczymi
funkcjonującymi na terenie miasta
Zadania:
1. Utworzenie systemu informacji gospodarczych dla przedsiębiorców z zakresu
np. pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej
2. Utworzenie w Urzędzie Miasta tzw. „jednego okienka” z doradcą w celu
zapewnienia

inwestorowi

komfortu

załatwiania

wszelkich

formalności

w urzędzie
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki z zewnątrz

Cel szczegółowy I.3 - Rewitalizacja zaniedbanych gospodarczo infrastrukturalnie
i społecznie obszarów miasta
Zadania:
1. Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupcy
2. Rewitalizacja starej części Miasta. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych
w Słupcy (np. ZREMB)
ZREMB
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Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki z zewnątrz

Cel szczegółowy I.4 - Rozwój infrastruktury jako elementu niezbędnego dla
rozwoju gospodarczego miasta
Zadania:
1. Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej,
drogowej na terenach przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą.
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki z zewnątrz
Kapitał prywatny
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Cel nadrzędny:
II. Rozwój infrastruktury miejskiej, budownictwa i zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych
Cele szczegółowe
II.1 Rozwój sieci wodociągowo – kanalizacyjnej
II.2 Rozbudowa sieci ciepłowniczej
II.3 Gazyfikacja miasta
II.4 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej
II.5 Rozwój budownictwa i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
II.6 Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Słupcy
II.7 Upowszechnianie dostępu do Internetu szerokopasmowego
Potrzeby, uwarunkowania:
ia:
W strategii zakłada się prowadzenie inwestycji w zakresie modernizacji istniejących
dróg oraz rozbudowy nowych,
nowych a także zmiany organizacji ruchu w centrum Miasta.
Realizując nowe inwestycje drogowe należy bezwzględnie zadbać o tworzenie nowych
miejsc

parkingowych,

budowę

ścieżek

rowerowych

oraz

innych

rozwiązań

poprawiających płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Inwestycje drogowe
powinny

być

prowadzone

zapotrzebowaniem

na

dane

zgodnie

z

planem

inwestycje.

inwestycyjnym

Przebudowa

sieci

i

bieżącym

wodociągowej

i kanalizacyjnej powinna przebiegać zgodnie z wieloletnim
ieloletnim planem rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także z bieżącym
zapotrzebowaniem na dane inwestycje. Dalszemu rozwojowi powinno podlegać
również

budownictwo

mieszkaniowe,

na

które

nadal

jest

bardzo

duże

zapotrzebowanie. Konieczna jest również dalsza rozbudowa
rozbudowa sieci gazu ziemnego, aby
całe miasto mogło znaleźć się w obszarze sieci dystrybucyjnej.

Cel szczegółowy II.1 - Rozwój sieci wodociągowo – kanalizacyjnej
Zadania:
1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zgodnie z wieloletnim planem
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
terenie miasta
2. Zapewnienie wysokiej jakości wody zgodnej z normami polskimi i UE
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3. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki zewnętrzne

Cel szczegółowy II.2 - Rozbudowa sieci ciepłowniczej
Zadania:
1. Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci, w tym magistralnej
2. Stworzenie alternatywnego źródła ciepła dla miasta
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki z zewnątrz

Cel szczegółowy II.3 - Gazyfikacja Miasta
Zadania:
1. Stworzenie warunków dla inwestorów prywatnych dotyczących gazyfikacji
miasta
gazow
na terenie całego miasta
2. Rozbudowa sieci gazowniczej
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Inwestorzy prywatni
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
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Środki inwestorów prywatnych

Cel szczegółowy II.4 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej
i oświetleniowej
Zadania:
1. Systematyczna modernizacja ulic o starej, zniszczonej nawierzchni
2. Budowa sieci obwodnic w celu odciążenia ruchu samochodowego w centrum
miasta
lokali
przystanku PKS
3. Rozwiązanie problemu lokalizacji
4. Stopniowa modernizacja ulic o nawierzchni gruntowej,
gruntowej po ich wcześniejszym
uzbrojeniu
eniu w niezbędną infrastrukturę
5. Realizacja Wieloletniego Programu Modernizacji Dróg Miasta Słupcy
6. Wprowadzanie rozwiązań dotyczących płynności i bezpieczeństwa ruchu
drogowego
7. Rozwiązanie problemu braku miejsc parkingowych
8. Modernizacja i rozbudowa sieci oświetleniowej,
oświetleniowej, a także obniżanie kosztów
poprzez stosowanie nowoczesnych ekologicznych technologii (np. lampy
solarne, wyłączniki zmierzchowe)
9. Budowa ścieżek rowerowych
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki z zewnątrz

Cel

szczegółowy

II.5

-

Rozwój

budownictwa

i

zaspokajanie

potrzeb

mieszkaniowych
Zadania:
1. Udostępnienie nowych terenów
teren
pod budownictwo mieszkaniowe
2. Realizacja
ealizacja Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym
ieszkaniowym Miasta na lata
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2013-2017
3. Powiększenie zasobów mieszkań socjalnych i tymczasowych
4. Uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne
5. Wyznaczenie terenów pod cmentarz komunalny
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Inwestorzy prywatni
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki z zewnątrz
Środki inwestorów prywatnych

Cel szczegółowy II.6 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Słupcy
Zadania:
1. Likwidacja problemów komunikacyjnych w miejscach niebezpiecznych
2. Rozbudowa monitoringu miejskiego
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki z zewnątrz

Cel szczegółowy II.7 - Upowszechnianie dostępu do Internetu szerokopasmowego
Zadania:
1. Utworzenie sieci HOT – SPOT na terenie miasta
2. Zapewnienie dostępu do Internetu w placówkach oświatowych i kulturalnych
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
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Inwestorzy prywatni
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki z zewnątrz
Środki inwestorów prywatnych
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Cel nadrzędny:
III. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
Cele szczegółowe
III.1 Rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza i hałasu w mieście
III.2 Podnoszenie jakości funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
III.3 Poprawa stanu Jeziora
eziora Słupeckiego
III.4 Gospodarowanie
darowanie terenami zielonymi w mieście
m
Potrzeby, uwarunkowania:
Dbałość o ochronę środowiska
dowiska jest obowiązkiem władz publicznych, która zobowiązana
jest do wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska stosownie do ich
właściwości określonej w Prawie Ochrony Środowiska. Zadania te mają przede
wszystkim charakter:
- organizatorski – realizujące politykę ochrony (np. uchwalanie programów ochrony
przyrody, planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego,
planów gospodarowania terenami zielonymi)
- wykonawczy (np. ochrona terenów zielonych, powietrza, wody i powierzchni
powierzchn ziemi;
utrzymanie czystości i zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków)
- kontrolno-nadzorczy
nadzorczy (np. wydawanie pozwoleń i decyzji administracyjnych
określających warunki korzystania ze środowiska i dopuszczalne poziomy emisji
emisj
zanieczyszczeń).
W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2011 r. nr Dz. U. Nr 152, poz. 897),
897) która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Zmiana
przepisów polega na przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości
nieruch
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, co umożliwi dysponowanie
strumieniem odpadów odebranych od mieszkańców. Miasto będzie przeprowadzało
teraz przetargi na odbiór odpadów, gospodarowało
gospodarował środkami pochodzącymi z opłat
pobieranych od mieszkańców
ańców za odpady, a od firm egzekwowało
egzekwował odpowiednią jakość
usług.
Szczegółowe cele nowelizacji obejmują:
 uszczelnienie systemu gospodarowania
gospodarowania odpadami komunalnymi
 prowadzenie selektywnego zbierania odpadów
odpadów komunalnych „u źródła”
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 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych
 wzmocnienie systemu recyklingu odpadów
 zmniejszenie zaśmiecenia w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych
poprzez eliminację nielegalnych składowisk odpadów itd.
Mieszkańcy Miasta Słupcy zostaną objęci nowym systemem gospodarowania odpadami
odpadam
komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 r. Do
o 16 lipca 2013 r. samorządy musiały
zredukować ilość odpadów biodegradowalnych
iodegradowalnych trafiających na wysypiska do poziomu
50%, a do 2020 do 75% masy odpadów z 1995 r.

Cel szczegółowy III.1 - Rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza i
hałasu w mieście
Zadania:
1. Gazyfikacja miasta w celu likwidacji małych przydomowych kotłowni
kotł
lub
alternatywnie – rozbudowa lokalnej sieci ciepłowniczej
2. Rewitalizacja starówki oraz wprowadzenie
wpro
nowej efektywniejszej organizacji
ruchu drogowego
3. Tworzenie obwodnic miasta
4. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Inwestorzy prywatni
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki zewnętrzne
Środki inwestorów prywatnych

Cel szczegółowy III.2 - Podnoszenie jakości funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami
Zadania:
1. Wdrożenie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
gminach Realizacja
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nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta
2. Selektywna zbiórka odpadów
3. Edukacja proekologiczna
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Jednostki oświatowe
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki zewnętrzne

Cel szczegółowy III.3 - Poprawa stanu Jeziora
J
Słupeckiego
Zadania:
1. Objęcie Jeziora Słupeckiego
łupeckiego programem rekultywacji wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym w Słupcy i Gminą Słupca
2. Współpraca z Gminą
miną Słupca w celu odcięcia dopływu zanieczyszczeń do jeziora
jezior
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Starostwo Powiatowe w Słupcy
Urząd Gminy Słupca
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Budżet Powiatu Słupeckiego
Budżet Gminy Słupca
Budżet urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
Środki z zewnątrz
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Cel szczegółowy III.4 - Gospodarowanie terenami zielonymi w Mieście
Zadania:
1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Słupcy
2. Zarządzanie lasem komunalnym zgodnie z Uproszczonym
Uproszczonym Planem Urządzenia
Lasu
3. Kształtowanie i projektowanie zieleni i elementów przyrodniczych w mieście
w kierunku poprawy wizerunku miasta i wykorzystania
wykorzystania dla celów rekreacyjnych
4. Tworzenie nowych terenów rekreacyjnych służących mieszkańcom (np. łąki
przy ul. Wygonowej, obszar od stawku do jeziora
eziora przy kanale - promenada,
tereny nad Jeziorem
eziorem Słupeckim)
Słupeckim
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Inwestorzy prywatni
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki zewnętrzne
Środki inwestorów prywatnych
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Cel nadrzędny:
IV. Opieka Społeczna i Zdrowotna
Cele szczegółowe
IV.1 Rozwój infrastruktury społecznej
IV.2 Promowanie zdrowego stylu życia
IV.3 Rozwiązywanie problemów alkoholowych
IV.4 Przeciwdziałanie narkomanii
Potrzeby, uwarunkowania:
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób
i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności
człowieka. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej uwarunkowane jest wykazaniem
się własną
ną aktywnością w zakresie zaspokajania swych potrzeb życiowych. Pomoc
społeczna nie może stanowić stałego źródła utrzymania, zwłaszcza jeśli chodzi o osoby,
które mają wszelkie warunki ku temu, aby podjąć pracę. W strategii zakłada się,
że pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego
uaktywnienia się osoby korzystającej ze świadczeń, a także jej integracji ze
środowiskiem.
Opieka zdrowotna, w wyniku wdrożonej reformy systemowej, w coraz większym
stopniu staje się towarem rządzonym przez
przez prawa rynku. System finansowania poprzez
kontrakty z NFZ nie zostawia wielkiego marginesu dla działań strategicznych. Dlatego
też, główny nacisk położono na promocję zdrowia, kreowanie odpowiednich postaw
i wpływanie na zachowania mieszkańców Miasta. Działania
D
w zakresie promocji
zdrowia będą dotyczyć następujących sfer:
– edukacja zdrowotna w szkołach i placówkach
placówkach podstawowej opieki zdrowotnej,
– wykrywalność nowotworów złośliwych we wszystkich fazach rozwoju,
– przeciwdziałanie ryzyku chorób układu krążenia
enia poprzez aktywność fizyczną,
– ograniczanie używania alkoholu, narkotyków, nikotyny.
W każdej spośród wymienionych sfer promocji zdrowia przewiduje się konkretne
działania diagnostyczne, szkoleniowe i profilaktyczne. Już na tym etapie można jednak
jedna
wskazać kilka konkretnych działań:
– edukacja i profilaktyka
ktyka wśród dzieci i ich rodzin,
– profilaktyka wad postawy,
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– zapobieganie wypadkom i urazom wśród dzieci i młodzieży poprzez działania
informacyjne,
dorosłych
– promocja aktywnego stylu życia wśród dorosłych,
– powstawanie grup samopomocy,
samopomocy
– promocja zdrowia dla osób niepełnosprawnych,
niepełnosprawnych
– profilaktyka urazów psychicznych,
psychicznych
– profilaktyka uzależnień,
– tworzenie atrakcyjnej bazy turystyczno – rekreacyjnej.

Cel szczegółowy IV.1 - Rozwój infrastruktury społecznej
społeczne
Zadania:
1. Remont i modernizacja świetlicy środowiskowej
2. Rozwój i współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze
pomocy i opieki społecznej
3. Realizacja kompleksowych projektów ukierunkowanych na reintegrację
społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
4. Zabezpieczenie warunków bytowych dla osób bezdomnych,
bezdomnych zwłaszcza w okresie
zimowym – umożliwienie działania noclegowni
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki z zewnątrz
Sponsoring

Cel szczegółowy IV.2 - Promowanie zdrowego stylu życia
Zadania:
1. Udział szkół i przedszkoli w programach dotyczących
dotyczących zdrowego trybu życia
2. Organizowanie badań profilaktycznych
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3. Organizacja imprez i programów dotyczących aktywności i zdrowego trybu
życia
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Jednostki oświatowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Świetlica Środowiskowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Organizacje pozarządowe
ozarządowe
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Budżety jednostek podległych
Budżety organizacji pozarządowych
Środki z zewnątrz

Cel szczegółowy IV.3 - Rozwiązywanie problemów alkoholowych
Zadania:
1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
ochrony przed przemocą
w rodzinie
2. Wdrażanie procedury Niebieskiej Karty dla rodzin dotkniętych
dotkniętych przemocą
w rodzinie
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych
wawczych i socjoterapeutycznych
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu
ązywaniu problemów alkoholowych
Wykonawcy:
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Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki z zewnątrz

Cel szczegółowy IV.4 - Przeciwdziałanie narkomanii
Zadania:
1. Zwiększenie liczby i zróżnicowanie dostępnych programów profilaktycznych
uwzględniających tematykę zapobiegania narkomanii
2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych
z używaniem środków psychoaktywnych
3. Organizowani i finansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe
osób

realizujących

zadania

profilaktyczne

obejmujące

problematykę

narkomanii. Szkolenia skierowanie do nauczycieli, pedagogów
pedagogów i psychologów
szkolnych, pracowników świetlicy środowiskowej
4. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich
rodzin oraz tworzenie bazy danych nt. istniejących placówek leczenia
i rehabilitacji dla osób uzależnionych od narkotyków
nark
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki z zewnątrz
Sponsoring
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Cel nadrzędny:
V. Oświata, Kultura i Sztuka
Cele szczegółowe
V.1 Rozwój i modernizacja bazy oświatowej Miasta Słupcy
V.2 Zapewnienie kompleksowej oferty edukacyjnej dzieci i młodzieży szkół
i przedszkoli miejskich
V.3 Sprawne wdrożenie reformy oświaty dotyczącej dzieci 6 letnich
V.4 Wspieranie działań o charakterze wychowawczym w szkołach
V.5 Rozbudowa i unowocześnienie bazy instytucji kultury i poszerzanie oferty
kulturalnej
V.6 Wspieranie badań nad historią miasta
Potrzeby, uwarunkowania:
W strategii Miasta Słupcy zakłada się dążenie do osiągnięcia takich warunków
warunkó
funkcjonowania przedszkoli,
szkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, aby
by dawały solidne
podstawy do dalszego kształcenia oraz stwarzały możliwości indywidualnego rozwoju
dzieci i młodzieży. Aby stworzyć warunki do rozwoju nowoczesnej oświaty konieczna
jest dbałość
ałość o stały i systematyczny rozwój bazy naszego szkolnictwa. Niezwykle
ważnym źródłem środków umożliwiającym wspierających lokalnej
lokaln
oświaty jest
Europejski Fundusz Społeczny i realizowany w jego ramach Program
ogram Operacyjny
Operacyjn
Kapitał Ludzki. W ramach POKL można pozyskać środki m.in. na innowacyjne programy
rozwoju

szkół

i

placówek

oświatowych

prowadzących

kształcenie

ogólne

ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie
dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu
kształcenia oraz inne działania zgodne z lokalną i regionalną
lną polityką edukacyjną
Miasta.
Niezbędne są również poważne inwestycje związane z modernizacją i rozwojem szkół.
Na ten cel konieczne będzie pozyskanie środków zewnętrznych (programy
(program europejskie
i rządowe).

Cel szczegółowy V.1 - Rozwój i modernizacja bazy oświatowej Miasta Słupcy
Zadania:
1. Rozbudowa Przedszkola nr 2 MIŚ
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2. Modernizacja Przedszkola nr 4 JARZĘBINKA
3. Budowa nowej siedziby dla Przedszkola nr 1 z oddziałami integracyjnymi
4. Budowa sali
ali gimnastycznej w Gimnazjum
5. Budowa boisk szkolnych w SP nr 3 i Gimnazjum
6. Systematyczne doposażanie
doposaż
szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt
komputerowy
7. Dostęp do bezprzewodowego Internetu w placówkach oświatowych
8. Dążenie do całkowitego zaspokojenia
zasp
potrzeb dzieci w zakresiee edukacji
przedszkolnej
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki zewnętrzne

Cel szczegółowy V.2 - Zapewnienie kompleksowej oferty edukacyjnej dzieci i
młodzieży szkół i przedszkoli miejskich
Zadania:
1. Zapewnienie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych
2. Rozwój i usprawnienie opieki pedagogiczno – psychologicznej
3. Rozwój doradztwa zawodowego
4. Rozwój szkolnictwa sportowego
sp
poprzez klasy sportowe
5. Tworzenie warunków i zapewnienie środków finansowych do rozwoju wiedzy
i kompetencji oraz podwyższenia kwalifikacji nauczycieli szkół i przedszkoli
miejskich
6. Tworzenie klas integracyjnych
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Jednostki oświatowe
Okres realizacji:
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Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Budżety jednostek podległych
Środki zewnętrzne

Cel szczegółowy V.3 - Sprawne wdrożenie reformy oświaty dotyczącej dzieci 6
letnich
Zadania:
1. Dostosowanie szkół podstawowych do przyjęcia dzieci sześcioletnich zgodnie
z harmonogramem
armonogramem

reformy

z

wykorzystaniem

środków

z

programów

rządowych (np. Radosna Szkoła)
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki zewnętrzne

Cel szczegółowy V.4 - Wspieranie działań o charakterze wychowawczym
w szkołach
Zadania:
1. Opracowywanie programów wychowawczych w szkołach
2. Udział szkół w programach wspierających funkcje wychowawcze szkoły
i wspieranie postaw patriotycznych
3. Poprawie stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty
poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole
4. Zwiększeniu wpływu rodziców na życie szkoły
5. Zwiększeniu umiejętności wychowawczych dyrektorów szkół i placówek
wychowawczych,
chowawczych, nauczycieli i rodziców oraz pracowników administracji
5. Zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów
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6. Indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań i uzdolnień
7. Objęcie uczniów specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną
pedagogiczną
8. Ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (m.in. przemoc, w tym
również cyberprzemoc, a także uzależnienia)
9. Przeciwdziałaniu agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta
sta Słupcy
Jednostki oświatowe
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Budżety jednostek oświatowych
Środki zewnętrzne

Cel szczegółowy V.5 - Rozbudowa i unowocześnienie bazy instytucji kultury
i poszerzanie oferty kulturalnej
Zadania:
1. Remont siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
2. Wyposażenie

instytucji

kultury

w

nowoczesny

sprzęt

(audiowizualny

i wystawienniczy)
3. Ochrona zabytków miejskich – rewitalizacja parku miejskiego i starówki
miejskiej
4. Zagospodarowanie starówki miejskiej na cele kulturalne
5. Poszerzanie
oszerzanie oferty kulturalnej oferowanej przez słupeckie instytucje kultury
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki zewnętrzne
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Cel szczegółowy V.6 - Wspieranie badań nad historią miasta
Zadania:
1. Wsparcie finansowe publikacji związanych z historią miasta
2. Digitalizacja zasobów archiwalnych dotyczących zasobów miasta
3. Upowszechnianie wiedzy o historii miasta
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie badań nad historią
miasta
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Muzeum Regionalne
egionalne w Słupcy
Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Społeczno
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Budżet Muzeum Regionalnego w Słupcy
Słupeckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Społeczno
Środki zewnętrzne
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Cel nadrzędny:
VI.. Kultura fizyczna, sport, rekreacja i turystyka
Cele szczegółowe
VI.1 Modernizacja infrastruktury turystycznej Słupcy znajdującej się w obrębie
naturalnej zielonej części miasta (53 ha) – „Słupecka
ka Strefa Turystyczno –
Rekreacyjna”
VI.2 Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej i rekreacyjnej w Słupcy
VI.3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Potrzeby, uwarunkowania:
Niezwykle ważnym
m dla rozwoju społecznego Miasta
iasta Słupcy jest zapewnienie
mieszkańcom jak najszerszego dostępu do kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Planuje
się uaktywnienie mieszkańców miasta w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia
poprzez propagowanie sportu, rekreacji
rekreacji i turystyki w mieście Słupcy. Planuje się
wprowadzenie nowoczesnej formy finansowania społecznych inicjatyw sportowych
poprzez utworzenie instytucji „grantu sportowego” lub „stypendium sportowego” oraz
poprzez pozyskiwanie środków finansowych z różnych
różnych zewnętrznych źródeł takich jak:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Departament Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego woj. Wielkopolskiego oraz innych grantów.
Istotne jest, aby udało się do opisywanych działań włączyć zarówno organizacje
społecznee (ekologów, turystów, rowerzystów itp.), jak i władze gmin ościennych oraz
powiatu. Chodzi tu zarówno o udział finansowy, jak i przede wszystkim, o udział
merytoryczny w opracowywaniu najciekawszych obszarów turystycznych,
turystycznych m.in. tras.
Ważnym zadaniem inwestycyjnym,
stycyjnym, będzie budowa „Słupeckiej Strefy Turystyczno –
Rekreacyjnej” dla mieszkańców miasta oraz turystów poruszających
poruszający
się szlakiem
cysterskim i piastowskim, ścieżkami rowerowymi przebiegającymi przez miasto lub
udających się do miejscowości wypoczynkowych
wypoczynkowych nad Jeziorem Powidzkim oraz osób
odwiedzających miasto w związku z imprezami miejskimi (o zasięgu regionalnym –
Wawrzynki Słupeckie, Słupeckie Spotkania Odpustowe i ogólnopolskimi: Biegami
Wawrzynkowymi, Triatlonem Słupeckim – imprezą, która ma być
by przywrócona
w ramach projektu dotyczącego Słupeckiej Strefy Turystyczno-Rekreacyjnej
Turystyczno Rekreacyjnej). Cała
infrastruktura

będzie

ogólnie

dostępna

i

dostosowana

do

potrzeb

osób

niepełnosprawnych. Zostanie wzbogacona w elementy małej architektury: ławki,
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gazony itp.

Cel szczegółowy VI.1 - Modernizacja infrastruktury turystycznej Słupcy
znajdującej się w obrębie naturalnej zielonej części miasta (53 ha) – „Słupecka
Strefa Turystyczno – Rekreacyjna”
Zadania:
1. Budowa ścieżki zdrowia w Lasku Komunalnym (dł. 2,25 km)
2. Budowa bulwaru
ulwaru spacerowego mającego swój początek przy Muzeum
Regionalnym nad stawkiem miejskim,
miejskim a kończącego się nad Jeziorem Słupeckim
(pow. 900 m)
3. Zagospodarowanie plaży miejskiej nad jeziorem wraz z rekreacyjnymi
pomostami służącymi również do uprawiania wędkarstwa
wędkarstwa i cumowania
niewielkich jednostek pływających, budowa wyciągu do uprawiania narciarstwa
wodnego, modernizacja stanicy żeglarskiej i kapitanówki
k
4. Wytyczenie szlaku wodnego wokół „Kopca Szwedzkiego” – grodziska kultury
łużyckiej, a także wyznaczenie boiska
boiska do siatkówki plażowej i rzutni boule, wraz
z modernizacją tzw. Amfiteatru Miejskiego znajdującego się przy jeziorze
5. Wyznaczenie szlaku rowerowego pn. „Zielone płuca Słupcy” rozpoczynającego
się na zachodniej granicy miasta od strony Strzałkowa,
Strzałkowa a zakończenie w zielonej
strefie miasta nad Jeziorem Słupeckim (dł. 3,46 km) z wyjazdem do
Giewartowa/Kosewa
6. Modernizacja Leśnej Promenady Spacerowej na ul. Gajowej (dł.915 m) wraz ze
znajdującą się przy niej strzelnicą, Ogródkiem Jordanowskim dla dzieci
wyznaczeniem ścieżki do Nordic Walking (2,1
(2,1 km), montażem rzutni boule
i urządzeń siłowni zewnętrznej
7. Zaadoptowanie zabytkowego Parku Miejskiego na Letnią Sceną Koncertową,
w której będą odbywały się koncerty muzyki poważnej (w tym coroczne
koncerty muzyki Apolinarego Szeluty, młodopolskiego kompozytora który
mieszkał w Słupcy)
8. Wyznaczenie szlaku turystycznego obejmującego wszystkie ważne miejsca
historyczne miasta, mającego swój początek na zachodnim krańcu miasta, gdzie
przebiegała granica pomiędzy zaborami
zaborami (miejsce upamiętnione od 2008 r. stałą
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wystawą), a swe zakończenie w zielonej strefie miasta nad Jeziorem Słupeckim
z zabytkowym grodziskiem kultury łużyckiej (dł. 10,25 km)
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
Muzeum Regionalne w Słupcy
Sportowe i kulturalne organizacje pozarządowe
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki zewnętrzne

Cel szczegółowy VI.2 - Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej i rekreacyjnej
w Słupcy
Zadania:
1. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy
2. Budowa krytej pływalni we współpracy z innymi samorządami gminnymi i
Powiatem Słupeckim
3. Modernizacja stadionu miejskiego
4. Dokończenie modernizacj
odernizacji strzelnicy
5. Wyznaczenie tras biegowych
6. Budowa ścieżki rowerowej do Giewartowa/Kosewa we współpracy
współpra z innymi
samorządami
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Samorządy z powiatu słupeckiego
Partnerstwo publiczno – prywatne
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
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Budżety jednostek podległych
Środki zewnętrzne

Cel szczegółowy VI.3 - Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Zadania:
1. Wspieranie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w formie
dotacji na wsparcie realizacji zadań w ramach pożytku publicznego
2. Pomoc organizacjom w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację
planowanych przez nie działań na rzecz społeczności lokalnej
3. Opracowywanie

corocznego

programu

współpracy

Miasta

Słupcy

z organizacjami
zacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego
4. Udzielanie organizacjom pomocy przy realizacji działań na rzecz społeczności
lokalnej
5. Konsultacje

ważnych

spraw

dotyczących

z przedstawicielami organizacji
organizacj pozarządowych
Wykonawcy:
Burmistrz i Rada Miasta Słupcy
Organizacje pozarządowe
Okres realizacji:
Działalność bieżąca
Źródła finansowania:
Budżet miasta
Środki zewnętrzne
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społeczności

lokalnej

