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1.

Wprowadzenie

Co to jest Strategia Rozwoju Gminy?
Strategia jest dokumentem, który w jasny sposób wskazuje kierunki w jakich powinna
zmierzać gmina
mina aby zapewnić sobie stały, zrównowaŜony rozwój, a mieszkańcom
konsekwentne polepszenie warunków Ŝycia.
Strategia – do czego jest potrzebna?
Strategia stanowi podstawę działania gminy, programów i przedsięwzięć i jest bazą
do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy.
Informuje o warunkach podejmowania i realizacji wszelkich działań w gminie, w tym
formułowania kolejnych zadań w Programach Operacyjnych i zmian w Wieloletniej
Prognozie

Finansowej.

Przede

wszystkim

opracowanie

tego

dokumentu

podnosi

wiarygodność wobec partnerów zewnętrznych, dla których niejednokrotnie jest podstawą
oceny współpracy z gminą lub wpływa na decyzje
yzje dotyczące lokalizacji własnych działań lub
inwestycji na terenie gminy.
Stanowi podstawę korzystania przez gminę z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
i innych zewnętrznych źródeł finansowania.
Po wstąpieniu Polski do UE Strategie Rozwoju są nadrzędnymi
nadrzędnymi dokumentami diagnostyczno
– planistycznymi w funkcjonowaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego przedstawiającymi
kierunki rozwoju jednostek na najbliŜsze kilkanaście lat.
NajwaŜniejsze jest jednak nadanie Strategii kształtu platformy współdziałania
współdziałan wszystkich
zainteresowanych podmiotów, głównych przywódców Ŝycia publicznego: mieszkańców,
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz władz gminy w celu wypracowania
wspólnej przyszłości, odpowiadającej ich potrzebom.
Czego nie ma w dokumencie
Strategia nie zawiera precyzyjnej listy inwestycji do realizacji poniewaŜ z definicji jest to
domeną Wieloletnich Programów Operacyjnych, czy Wieloletniej Prognozy Finansowej. Tak
szczegółowe informacje mogą być umieszczone w dokumentach, które zawierają stale
aktualizowane
wane plany finansowe.
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Motywy
tywy opracowania dokumentu dla gminy
g
Kobylnica
Potrzeba przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego
Gminy Kobylnica na lata 2015 – 2020 wynika z:
A. konieczności uaktualnienia dokumentu określającego kierunki rozwoju tego obszaru,
obszaru
B. chęci określenia głównych kierunków rozwoju gminy na podstawie uwarunkowań
lokalnych, z uwzględnieniem Długofalowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku
oraz Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 roku,
rok
C. konieczności wskazania celów operacyjnych oraz strategicznych dla gminy Kobylnica
w kontekście moŜliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w perspektywie
finansowej 2014 – 2020,
2020
D. promocji gminy.
awna opracowania
Podstawa prawna
Podstawą
odstawą prawną uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy
Kobylnica na lata 2015 – 2020 jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t.
j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.
379).
Wymogi formalne
W obowiązujących
bowiązujących aktach prawnych opisano jedynie wymogi dotyczące sposobu
opracowania i zawartości Strategii
Strategii Kraju i Strategii Województw. Strategia nie wymaga
formalnie Ŝadnych opinii ani uzgodnień.
Bezdyskusyjnym jest, iŜ perspektywa rozwoju musi być zgodna
zgodna ze strategiami administracji
wyŜszego rzędu, czyli strategią powiatu, województwa pomorskiego i kraju.
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2.

Metodologia i metodyka prac

Metodologia i metodyka prac
W tworzeniu dokumentu „Strategi
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kobylnica
na lata 2015 – 2020”,
0”, przygotowywanego przy zastosowaniu metody ekspercko
ekspe
–
partycypacyjnej, uczestniczył 59 osobowy zespół
z
strategiczny składający
ający się z pracowników
instytucji publicznych, radnych, sołtysów,
sołtysów mieszkańców, przy wsparciu
parciu ekspertów Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej
alnej w Gdańsku.
Gdańsku
FRDL

wykorzystując

Partycypacyjny

Model

Planowania

Strategicznego

określiło

harmonogram oraz kierunek prac zespołu strategicznego.. Główne tezy dokumentu zostały
oparte na diagnozie
gnozie społeczno – ekonomicznej gminy, badaniu ankietowym, analizie SWOT
oraz kluczowych pytaniach:
1 Jak wygląda gmina Kobylnica dziś? Jakie dostrzegam jej atuty i braki?
braki
Odpowiedź na to pytanie została wpisana we wnioski z diagnozy, podsumowujące raport
o istniejącym stanie
tanie społeczno – gospodarczym gminy.
2 Jak będzie wyglądać gmina
mina Kobylnica w roku 2020? Co powinno się zmienić, aby
wizja stała się rzeczywistością? Odpowiedź na te pytania znalazła się w sformułowanej wizji
gminy
miny oraz jej celach strategicznych.
W ramach I warsztatu określono,
określono z wykorzystaniem analizy SWOT,, najwaŜniejsze elementy
rozwoju gminy oraz wypracowano wnioski diagnostyczno – projektowe,, z uwzględnieniem
bliŜszej i dalszej przyszłości.
W ramach II warsztatu
atu sformułowano wizję rozwoju gminy
gminy do 2020 roku, określono
strategiczne i operacyjne cele rozwojowe.
W trakcie III warsztatu opracowano kierunki działań oraz wskaźniki kontekstowe konieczne
do monitoringu i ewaluacji wdraŜanej koncepcji rozwoju.
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Skład zespołu strategicznego
Przedstawiciele FRDL
koo
, ekspert, moderator
1. Patrycja Osińska – koordynator
Przedstawiciele Gminy Kobylnica
1. Adamczyk Janusz - mieszkaniec Gminy
2. Ahmad Elwira – pracownik Parku Krajobrazowego Dolina Słupi
3. Bajor Tomasz – mieszkaniec Gminy
4. Balcerek Krystyna - Radna Rady Gminy Kobylnica, sołtys Sołectwa Kruszyna
5. Bielecka Anna – wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Kobylnicy,
mieszkanka Gminy
6. Bojkowski Paweł – przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych Słupsk
7. Brzykcy Krystyna - Radna Rady Gminy Kobylnica, sołtys Sołectwa Reblino
8. Cudziło Urszula - sołtys
sołtys Sołectwa Kwakowo, Powiatowa Spółdzielnia Socjalna w
Kwakowie
9. Dalszewska Karolina - pracownik Urzędu
10. Dybowska Magdalena - pracownik StraŜy Gminnej w Kobylnicy, mieszkanka Gminy
11. Dygulska Anna – przedstawiciel Parku Krajobrazowego Dolina Słupi
12. Falba Urszula – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Słupsku
13. Gawrych Józef - Przewodniczący Rady Gminy Kobylnica
14. Gomółka Daria - pracownik Urzędu
15. Górzyński Emil - pracownik StraŜy Gminnej w Kobylnicy, mieszkaniec Gminy
16. Grzelak Ryszard - Radny Rady Gminy Kobylnica
17. Hendryk Ryszard – Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” Sycewice, mieszkaniec
Gminy
18. Jaworska śaneta - pracownik Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy,
mieszkanka Gminy
19. Jęchorek Barbara – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy, mieszkanka
Gminy
20. Jopek Grzegorz - pracownik Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy,
mieszkaniec Gminy
21. Kasprzak Anna - pracownik Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, mieszkanka Gminy
22. Kędzior Robert - sołtys Sołectwa Kończewo
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23. Kiziukiewicz Leon - Radny Rady Gminy Kobylnica,
Kobylnica, sołtys Sołectwa Łosino
24. Klimowicz Dorota - pracownik Urzędu, mieszkanka Gminy
25. Kołodziejski Zdzisław - Pomorski Ośrodek Doradztwo Rolniczego w Gdańsku
Oddział Słupsk
26. Kramek Janusz - Komendant StraŜy Gminnej w Kobylnicy
27. Kwapis Olga - pracownik Gminnego
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-AdministracyjnoEkonomiczno
Gospodarczego Szkół w Kobylnicy
28. Lemańczyk Katarzyna - pracownik Urzędu, mieszkanka Gminy
29. Łabik Anna - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy
30. Ks. Proboszcz Łachut Krzysztof - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława
Kostki w Słonowicach
31. Masternak Anna - przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku
32. Mieczkowska Iwona - pracownik Urzędu
33. Modrzejewski Eugeniusz – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
34. Pankau Ewa – mieszkanka Gminy
Gmi
35. Piątek Jarosław - sołtys Sołectwa Widzino
36. Plutowski Jan – Zastępca Wójta Gminy
37. Poddębniak Alicja - Radna Rady Gminy Kobylnica
38. Posmykiewicz Radosław - mieszkaniec Gminy
39. Prezlata Marta - pracownik Urzędu
40. Przyborek Aneta - Przewodniczącą Rady Rodziców SP Kończewo, mieszkanka
Gminy
41. Przybył Mirosław - Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica, sołtys Sołectwa
Komorczyn
42. Skępiec Jacek - Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i
Ochrony Środowiska, mieszkaniec Gminy
43. Smysło Robert - Komendant OSP w Kobylnicy
44. Sobczuk Ewa - pracownik Urzędu, mieszkanka Gminy
45. Stech Witold - Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-AdministracyjnoEkonomiczno
Gospodarczego Szkół w Kobylnicy
46. Stępień Barbara - sołtys Sołectwa Kuleszewo
47. Stępniewski Mieczysław - Radny Rady Gminy Kobylnica,
a, sołtys Sołectwa Sycewice
48. Suliga -Adkonis
Adkonis Karolina – mieszkanka Gminy
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49. Szcześ GraŜyna - Radna Rady Gminy Kobylnica
50. Szymańska Alicja - Radna Rady Gminy Kobylnica
51. Świder Marcin - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy,
mieszkaniec Gminy
52. Tantała Alicja - Kierownik Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich
53. Treder Alina - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
54. Walentukiewicz - Czałpińska Joanna - Radna Rady Gminy Kobylnica
55. Weiwer Romuald - mieszkaniec Gminy
56. Wojtczyk Aleksandra - pracownik Parku Krajobrazowego Dolina Słupi
57. Wójtowicz Andrzej - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
58. śuliński Piotr - Kierownik Posterunku Policji w Kobylnicy, mieszkaniec Gminy
59. śytka Iwona - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
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Partycypacyjny Model Planowania Strategicznego wykorzystuje :
A. zaangaŜowanie w prace nad dokumentem strategicznym szerokiej reprezentacji
środowiska

lokalnego

(przedstawicieli

najwaŜniejszych

instytucji,

organizacji

pozarządowych, liderów lokalnych),
B. przyjęcie perspektywy zrównowaŜonego rozwoju – analizy i decyzje podejmowane
w trakcie wypracowywania strategicznych

rozwiązań

obejmują trzy obszary:

gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Oznacza to, Ŝe uwarunkowania związane
z kaŜdym z tych obszarów są uwzględniane w procesie decyzyjnym (choć nie w kaŜdym
przypadku musi to oznaczać przypisywanie im jednakowej wagi),
C. opracowanie diagnozy społeczno – gospodarczej gminy opartej na analizie danych
zastanych (finansowych, stanu infrastruktury, demograficznych,
demograficznych, danych dotyczących
rynku pracy i gospodarki oraz uwarunkowań środowiskowych),
D. przeprowadzenie pogłębionej diagnozy społecznej (obejmującej zarówno analizę danych
zastanych, jak i realizację badań społecznych na reprezentatywnej próbie mieszkańców),
E. weryfikację
fikację wypracowanych rozwiązań w toku rzeczywistych i efektywnych konsultacji
społecznych,
F. uwzględnienie w selekcji priorytetów rozwoju opinii ogółu mieszkańców,
G. ścisłą współpracę przy tworzeniu dokumentu pomiędzy interesariuszami społecznymi
i instytucjonalnymi,
onalnymi, pracownikami urzędu oraz konsultantami ze strony FRDL.
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3.

Diagnoza społeczno - gospodarcza gminy Kobylnica

Analiza społeczno – gospodarcza gminy Kobylnica była pierwszym z etapów prac
prowadzonych w trakcie
rakcie opracowywania Strategii. W analizie przedstawiono ogólną
charakterystykę gminy uwzględniając obszary: społeczny, gospodarczy, infrastruktura
i środowisko. Wykorzystano
rzystano obowiązujące dokumenty o charakterze diagnostycznym,
planistycznym i finansowym.
W ogólnej charakterystyce gminy
gmin wykorzystano dane:
•

połoŜenie
ołoŜenie i podział administracyjny gminy,
gminy

•

walory przyrodniczo – krajobrazowe (w tym: powierzchnia i uŜytkowanie gruntów,
wody powierzchniowe i wgłębne, lasy, pomniki przyrody, uŜytki ekologiczne, obszary
chronione i obszar Natura 2000, klimat i warunki atmosferyczne, surowce mineralne),
mineralne)

•

dziedzictwo
ziedzictwo kulturowe (w tym: opis stanowisk archeologicznych oraz wykaz
głównych zabytków).

W obszarze społecznym wykorzystano dane:
•

demografia
emografia (w tym: liczba ludności ogółem w latach
lat
2003 – 2013, liczba ludności
w podziale na miejscowości w roku 2013, procentowa struktura mieszkańców
w podziale na płeć, ludność w podziale na wiek i płeć stan na rok 2013, główne dane
demograficzne gminy w roku 2013 – w tym urodzenia Ŝywe, zgodny, przyrost
naturalny,
ny, małŜeństwa, liczba ludności według ekonomicznych grup wieku w latach
2003 – 2013, ruchy migracyjne wewnątrz i na zewnątrz gminy – saldo migracji,
kierunki migracji),

•

bezrobocie (w tym: liczba bezrobotnych w latach 2008 – 2013, bezrobocie w latach
2010 – 2013 na tle innych gmin oraz powiatu słupskiego),

•

bezpieczeństwo
ezpieczeństwo publiczne,
publiczne

•

pomoc
omoc społeczna i ochrona zdrowia,
zdrowia

•

kultura (w tym: biblioteki i czytelnictwo, ośrodki
ośrodki kultury, organizowane imprezy),
imprezy

•

edukacja
dukacja i oświata (w tym: wykaz szkół, główne dane edukacyjne
edukacyjne w roku szkolnym
2010/2011,

2011/2012

oraz

2012/2013,

wykaz

placówek

wychowania

przedszkolnego, wykaz niepublicznych placówek opieki nad dziećmi do lat 3, liczba
dzieci 6 – letnich uczęszczających do Szkół Podstawowych w roku szkolnym
2013/2014 oraz 2014/2015,
2014/2015 wykaz gimnazjów
nazjów w roku szkolnym 2012/13,
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liczba uczniów w gimnazjach na przełomie lat 2010 – 2013, zestawienie wyników
egzaminu gimnazjalnego w roku 2013, wybór szkół
szkół przez absolwentów gimnazjów
w latach 2011 – 2013, stan techniczny i funkcjonalność
funkcjonalność budynków oświatowych),
oświatowych)
•

sport
port i rekreacja (w tym: wykaz obiektów sportowo – rekreacyjnych).
rekreacyjnych)

W obszarze gospodarczym wykorzystano dane:
•

działalność
ziałalność gospodarcza i rynek pracy (w tym: podmioty gospodarki narodowej
w rejestrze REGON w podziale na sektory,
sektory liczba pracujących według sekcji),
sekcji)

•

rolnictwo
olnictwo i turystyka (w tym: rolnictwo:: gospodarstwa prowadzące działalność
rolniczą wg grup obszarowych uŜytków rolnych, produkcja roślin – powierzchnia
zasiewów głównych ziemiopłodów w roku 2010, produkcja zwierzęca – pogłowie
inwentarza, techniczna obsługa rolnictwa i przetwórstwo rolne, turystyka: stan
zagospodarowania turystycznego – szlaki turystyczne, łowiska wędkarskie, kąpieliska
itd., charakterystyka infrastruktury turystycznej).

W obszarze infrastruktura i środowisko
śro
wykorzystano dane:
•

dostępność
ostępność i jakość infrastruktury drogowej, technicznej i teleinformatycznej (w tym:
gospodarka odpadami, odsetek ludności korzystającej z kanalizacji oraz długość sieci
kanalizacyjnej, odsetek ludności korzystającej z wodociągów
wodociągów oraz długość sieci
wodociągowej, zaopatrzenie w gaz i energię elektryczną, operatorzy sieci
telefonicznej i teleinformatycznej, długość i jakość (powierzchnia bitumiczna) dróg
gminnych, zaopatrzenie w ciepło, zasoby mieszkaniowe).
mieszkaniowe

Określając finanse publiczne korzystano z danych :
•

struktura
truktura dochodów i wydatków budŜetu gminy (własne/subwencje i dotacje).
dotacje)
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3.1.

Ogólna charakterystyka
harakterystyka gminy

3.1.1.

PołoŜenie i podział administracyjny gminy

Gmina Kobylnica połoŜona
ona jest w północno – zachodniej części województwa pomorskiego,
pomo
w powiecie słupskim. Na północy gmina graniczy z miastem Słupsk i gminą Słupsk. Od
strony wschodniej naturalną granicę
granicę gminy stanowi rzeka Słupia. Od strony zachodniej oraz
północno – zachodniej
achodniej graniczy z gminami województwa zachodniopomorskiego: Sławno
i Postomino. Od południa
nia sąsiaduje z gminami Kępice i Trzebielino,, a od wschodu z gminą
Dębnica Kaszubska. Przez zachodnie obrzeŜa
obrzeŜa gminy przepływa rzeka Wieprza. Odległość do
brzegu Morza
za Bałtyckiego liczona w linii prostej, z najdalej na północ wysuniętego punktu
gminy wynosi ok. 15 km.
Rysunek 1 PołoŜenie gminy Kobylnica na tle województwa pomorskiego i powiatu słupskiego

Źródło: opracowanie własne

cyjnie gmina podzielona jest na 25 sołectw, które skupiają
skupiaj 37 miejscowości.
Administracyjnie
Sołectwa te to: Bolesławice, Bzowo, Kobylnica, Komiłowo, Komorczyn, Kończewo,
Ko
Kuleszewo, Kruszyna, Kwakowo, Lubuń,
Lubu , Lulemino, Łosino, Płaszewo, Reblino, Runowo
Sławieńskie,
skie, Słonowice, Słonowiczki, Sierakowo, Sycewice, Ścięgnica,
gnica, Widzino, Wrząca,
Wrz
Zagórki, Zębowo oraz śelkówko.
elkówko.
Gmina Kobylnica naleŜy do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. MOF Słupska
został ustanowiony aby wspólnie planować kierunki rozwoju całego obszaru poprzez
poszukiwanie i wzmacnianie funkcjonalnych powiązań przynoszących korzyści społeczne
i gospodarcze dla gmin naleŜących do obszaru, a takŜe określenie
określenie obszarów współpracy JST.
JST
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3.1.2.

Walory przyrodniczo - krajobrazowe

Teren gminy charakteryzuje się duŜą róŜnorodnością biologiczną oraz licznymi walorami
przyrodniczo – krajobrazowymi z uwagi na występowanie licznych dolin rzecznych róŜnych
róŜn
typów rzek: Słupi i Wieprzy oraz ich dopływów, kompleksów leśnych o znacznych
powierzchniach zlokalizowanych w jego południowej części.
Powierzchnia oraz uŜytkowanie gruntów
Powierzchnia gminy wynosi 24 397 ha, co stanowi 1,3% powierzchni województwa
pomorskiego. Tabela 1 przedstawia powierzchnie poszczególnych miejscowości w gminie.
Tabela 1 Powierzchnia poszczególnych miejscowości naleŜących do gminy Kobylnica
Nazwa miejscowości
Powierzchnia [ha]
[
śelkówko
2 191
Płaszewo
1 702
Zagórki
1 272
Kończewo
1 269
Kwakowo
1 040
Kuleszewo
1 037
Lubuń
1 011
Kobylnica
995
Ściernica les.
917
Widzino
909
Reblino
812
Sycewice PGR
806
Ścięgnica Leśnictwo
801
Wrząca
790
Kczewo
717
Bzowo
701
Dobrzęcino
679
Łosino
667
Runowo Sławieńskie
639
Kruszyna
610
Luleminko - Maszkowo
539
Zajączkowo
536
Zbyszewo
521
Sycewice
485
Bolesławice
463
Słonowice
421
Sierakowo
412
Komiłowo
389
Komorczyn
345
Lulemino
275
Zębowo
272
Słonowiczki
174
RAZEM
24 397

w%
9,0
7,0
5,2
5,2
4,3
4,3
4,2
4,1
3,8
3,7
3,3
3,3
3,3
3,2
2,9
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,2
2,2
2,1
2,0
1,9
1,7
1,7
1,6
1,4
1,1
1,1
0,7
100

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG Kobylnicy (stan na 01.01.2014r.)
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PrzewaŜającą część powierzchni gminy (ok. 62%) zajmują uŜytki rolne, natomiast lasy
ok. 32 % powierzchni.
Wykres 1 Powierzchnia gminy Kobylnica
6%
uŜytki rolne

32%
62%

lasy
inne

Źródło: opracowanie własne
łasne na podstawie danych z UG Kobylnicy

Na terenie gminy dominuje krajobraz powierzchni pól uprawnych, rozciągających się na
wysoczyznach
ch północnej i środkowej części.
części Powierzchniee pól (głównie monokultur zbóŜ,
rzepaku i ziemniaków), urozmaicają niewielkie śródpolne kompleksy leśne, licznie
występujące zadrzewienia, kępy drzew i krzewów, zachowane fragmenty alei i szpalerów
przydroŜnych oraz spontanicznie zarastające powierzchnie nieuŜytkowanych, najsłabszych
gruntów rolnych, przede wszystkim
zystkim połoŜonych na stromiznach wciętych dolinek cieków lub
obniŜeń terenu. Obszary leśne dominują w południowo – wschodniej części gminy oraz
w południowo – zachodniej wzdłuŜ dolin rzek Słupi i Wieprzy.
Wody powierzchniowe i wgłębne
Pod względem hydrologicznym obszar gminy naleŜy
nale y do zlewni dwóch rzek – Słupi
i Wieprzy. Poza Słupią i czterokilometrowym odcinkiem Wieprzy występują
wyst
niewielkie
rzeki i cieki mające w większo
kszości swoje źródła i ujścia
cia w granicach gminy. Sieć wód
płynących na terenie gminy
ny uzupełniają liczne rowy melioracyjne, występujące głównie na
obszarze den większych dolin, w tym Ścięgnicy i Kwaczy, Cieku Sycewickiego oraz Cieku
Bolesławickiego.
Gmina charakteryzuje się bardzo niską jeziornością. Poza akwenami w Ścięgnicy czy
Zbyszewie, na terenie gminy brak jest większych jezior. Jeziora o powierzchni od 1 do 10 ha
połoŜone są prawie wyłącznie w południowej części gminy. Jeszcze mniejsze okrągłe bądź
owalne jeziorka (oczka polodowcowe) o powierzchni poniŜej 1 ha, zajmujące dna niewielkich
niewie
zagłębień bezodpływowych, rozrzucone są w środkowej części gminy i koncentrują się
w części południowej.
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Na obszarze gminy występują równieŜ starorzecza związane
związane z doliną Słupi i Wieprzy
oraz

zbiorniki

częściowo

przekształcone

antropogenicznie

w

sta
stawy

rybne.

W południowej części gminy – w obrębie stoków głęboko wciętych dolin rzecznych –
występuje szereg obszarów źródliskowych, zasilających lewobrzeŜne dopływy Słupi. Ogólna
powierzchnia
rzchnia pokryta wodami wynosi 224
224 ha, w tym przypada na: rzeki 43 ha, jeziora
j
23 ha,
cieki i rowy 158 ha.
Wykres 2 Powierzchnia wód na terenie gminy Kobylnica [ha]
[ha

43
23
158

1. Rzeki
2. Jeziora
3. Cieki i rowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG Kobylnicy

Głębokość zalegania wód gruntowych jest zróŜnicowana
zró
w zaleŜności
ci od ukształtowania
terenu. Bezpośrednio
rednio pod powierzchnią
powierzchni gruntu wody zalegają w dnach wklęsłych
wkl
form
terenu, natomiast na obszarach wysoczyzny morenowej zwierciadło wody występuje
wyst
poniŜej
5 m p.p.t. Zasoby wody pitnej podziemnej stanowi tzw. Główny Zbiornik Wód
Wó Podziemnych
– Słupsk – Bytów, który obejmuje obszar w rejonie Kobylnicy, Łosina, Zajączkowa,
Sierakowa, Kwakowa, Kończewa, Maszkowa, Lubunia, Komiłowa, śelek i śelkówka.
śelkówka
Lasy
Lesistość gminy wynosi ok. 32%. Na obszarze gminy dominują lasy Skarbu Państwa (97,9%
powierzchni wszystkich gruntów leśnych w 2013 r.), z czego 97,1% stanowią lasy znajdujące
się w Zarządzie PGL Lasy Państwowe. Lasy innej własności
własności zajmują powierzchnię 162,5 ha.
Na terenie gminy lasy administrowane są przez 5 Nadleśnictw: Leśny Dwór,
Dwór Warcino,
Sławno, Ustka oraz Trzebielino. Lasy gminy w granicach Nadleśnictwa
Nadleśnictwa Warcino stanowią
część Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Warcińsko – Polanowskie”.
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Tabela 2 Powierzchnia lasów w gminie Kobylnica w 2013 r.
Lasy publiczne
Własność Skarbu Państwa
Lasy
Ogółem
Własność
W tym w
Razem
prywatne
Wyszczególnienie
gminy
razem
zarządzie Lasów
Państwowych
[ha]
7 671,23
61,74
162,54
Gmina Kobylnica 7 899,51 7 736,97 7 732,97
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Pomniki przyrody
Na terenie gminy Kobylnica znajduje się 27 obiektów uznanych za pomniki przyrody
uchwałami Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie, Rozporządzeniem Wojewody
Słupskiego oraz uchwałą Rady Gminy Kobylnica (Nr XV/170/2004 z 27 stycznia 2004
2
r.).
Są to 23 drzewa, 2 grupy drzew i 2 głazy narzutowe.
UŜytki ekologiczne
Na terenie gminy, na podstawie uchwał Rady Gminy, ustanowiono uŜytki ekologiczne
o łącznej powierzchni 73,15 ha.
ha
Tabela 3 UŜytki ekologiczne w gminie Kobylnica
Przedmiot
Lp. PołoŜenie (obręb, nr działki)
ochrony
obręb śukowo,, oddział 65f
1
Nadleśnictwo Sławno
obręb śukowo,, oddział 92c
Bór bagienny
2
Nadleśnictwo Sławno
obręb śukowo,, oddział 93f
3
Nadleśnictwo Sławno
4 obręb Komiłowo, dz. nr 41/2
Torfowisko
5 obręb Komiłowo, dz. nr 51/2
niskie
nadrzeczne
6 obręb Lubuń, dz. nr 248
7 obręb śelkówko, dz. nr 252
52
Łąka
8 obręb śelkówko, dz. nr 297
torfowiskowa
9 obręb śelkówko, dz. nr 295

10

obręb Kwakowo, dz. nr 1/1 i
5/3
Zarząd Pomorskiego Zespołu
Parków Krajobrazowych

Łąki wilgotne i
zalewowe w
dolinie rzeki
Słupi i Kwaczej

Powierzchnia
[ha]

Akt prawa miejscowego

4,64

Uchwała Nr
XXXV/433/2002 Rady
Gminy Kobylnica z dnia
24 kwietnia 2002 r.

5,7 Uchwała Nr VII/103/2003
4,39 Rady Gminy Kobylnica
1,56 z dnia 24 czerwca 2003 r.,
(zmiana: Uchwała Nr
1,24
VIII/108/2003 Rady
10,43
Gminy Kobylnica z dnia
15,63
23 lipca 2003 r.)
Uchwała Nr IX/98/2011
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie utworzenia
29,56
uŜytku ekologicznego
"Starorzecza przy ujściu
Kwaczej"

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
nnego gminy Kobylnica”, str. 72
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Obszary chronione
Na terenie gminy ochronie prawnej podlegają:
podlegaj
•

drzewa w ilości – 23szt. pojedyncze drzewa,

•

2 grupy drzew,

•

głazy narzutowe – 2 szt.,

•

uŜytki ekologiczne – 10 szt.,

•

Park Krajobrazowy "Dolina
"D
Słupi". Obszar gminy znajdujący się w granicach Parku
wynosi 4 594 ha (19% powierzchni gminy, ok. 13% powierzchni Parku), natomiast
w zasięgu jego otuliny 5 861 ha (24% powierzchni gminy).

• Park Krajobrazowy "Dolina Słupi"
Park krajobrazowy obejmuje dolinę rzeki Słupi.
Park utworzony został w 1981 r., w celu ochrony szczególnie cennych walorów
krajobrazowych Doliny Słupi i okolicznych wzgórz morenowych. Ponad 70% obszaru
stanowią lasy,, spośród których największą powierzchnię zajmują bory sosnowe świeŜe.
Z lasów liściastych dominują buczyny.
buczyny W nieduŜych
uŜych wsiach leŜących na tym terenie
zachowane zostały zabytki architektoniczne, głównie sakralne, oraz zespoły pałacowopałacowo
parkowe.
W parku znajdują się trzy spośród czterech elektrowni stanowiących tak zwany System
Energetyczny Słupi. Powstał on w latach 1904-1925.
1925. Tu takŜe występują naturalne
stanowiska rzadkich roślin i miejsca gniazdowania ptaków chronionych, między innymi
inny
bielika. Jeszcze w latach 70 Ŝyły tu wilki.
Obszar parku w głównej mierze został ukształtowany w wyniku ostatniego zlodowacenia
obecnego
nego terenu Polski, nazywanego zlodowaceniem północnopolskim. Konsekwencją tego
jest zróŜnicowanie wysokościowe obszaru i oraz rozmaitość form terenu. PrzewaŜają
pofałdowane powierzchnie wysoczyzn morenowych, poprzecinane dolinami rzek oraz siecią
rynien, które współcześnie wypełniają wody jezior. Oś parku stanowi dolina Słupi. Wody
rzeki, w wyniku zróŜnicowania genetycznego odcinków doliny, płyną albo szerokim, płaskim
korytem albo przełomowymi, wąskimi fragmentami o górskim charakterze.
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Na terenie Parku stwierdzono
twierdzono dotychczas ok. 750 gatunków roślin naczyniowych, z czego
zdecydowaną większość stanowią rośliny zielne (ok. 670 gatunków). Spośród odnotowanych
gatunków 60 podlega ochronie prawnej, w tym 45 objętych jest ochroną ścisłą, a 15 ochroną
częściową. Obszar cechuje wysoka lesistość. Lasy pokrywają 72% jego powierzchni.
Znaczący w tym udział mają bory sosnowe świeŜe,
świeŜe w których przewaŜającym gatunkiem jest
sosna zwyczajna, pochodząca w głównej mierze z nasadzeń. Dodatkowo spotkać moŜna
drzewa nie występujące
jące pierwotnie na tym obszarze, jak: świerk pospolity, daglezja, jodła
pospolita, sosna wejmutka i sosna smołowa. Bory sosnowe parku są zróŜnicowane pod
względem wiekowym, jednak w większości nie przekraczają 120 lat.
Wokół parku wyznaczono strefę
stref ochronną (otulinę),
), która w granicach gminy Kobylnica
zajmuje powierzchnię około 5 500 ha. Otulina sama w sobie nie stanowi jednak formy
ochrony, mimo Ŝe obowiązuj
zują w niej podwyŜszone reŜimy
imy korzystania ze środowiska,
mające
ce na celu zapewnienia ochrony obszaru parku krajobrazowego.
Obszar Natura 2000
•

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków, oznaczony kodem PLB 220002, pod nazwą
„Dolina Słupi” (OSO „Dolina Słupi”) – niemal w całości pokrywa się z granicą
Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” i został wyznaczony Rozporządzeniem
Rozporządz
Ministra Środowiska, obowiązującym od dnia 12 listopada 2004 r., ze zmianą
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r.

•

SOO „Dolina Wieprzy i Studnicy”, oznaczony kodem PLH 220038 – uznany za
obszar mający znaczenie dla Wspólnoty
Wspólnoty Europejskiej (decyzja Komisji Europejskiej
12 grudnia 2008 r.).

Poza wymienionymi, istnieje propozycja włączenia do sieci obszarów Natura 2000 równieŜ
dna doliny rzeki Słupi wraz z dopływami – jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk SOO
„Dolina Słupi”, oznaczony kodem PLH 220052.
220052 Od 2006 roku obszar ten znajduje się w tzw.
Shadow List. W granicach gminy Kobylnica obszar obejmuje fragment doliny Słupi wraz
z dopływami: Kamienną, śelkową Wodą, Strumykiem śelkowskim, Kwaczą.
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Klimat i warunki atmosferyczne
atmosferycz
Gmina Kobylnica połoŜona jest w obrębie Pomorskiej Dzielnicy Klimatycznej. Obszar ten
leŜy w strefie ścierania się mas powietrza morskiego i kontynentalnego, co decyduje
o warunkach klimatycznych regionu gminy. Okres wegetacyjny trwa około 210 – 220 dni,
przy czym ok. 100 – 110 dni jest z przymrozkami. Dni z pokrywą śnieŜną jest ok. 38 – 60.
Średnia temperatura roczna to około 7,20C. Najchłodniejszym
odniejszym miesiącem jest luty, ze średnią
temperaturą -30C,, a najcieplejszym jest lipiec, ze średnią temperaturą
aturą 16,80C. Zima i lato
trwają średnio po ok. 90 dni, a okres bez występowania przymrozków średnio
rednio 165 – 175 dni.
Opady atmosferyczne
zne uzaleŜnione są od napływających
cych mas zachodniego powietrza
i ukształtowania terenu. Suma opadów przekracza
p
740 mm rocznie.
e. Największe
Najwię
opady
występują w lipcu, a najniŜsze w marcu. Wilgotność względna powietrza waha się
w granicach 75 – 88 %. W rejonie gminy przewaŜają
p
wiatry zachodniee (około 60 %),
% udział
cisz wynosi około 26 % w skali roku.
ZróŜnicowana rzeźba terenu i szata
sz
roślinna kształtują mezo-, mikro- i topoklimaty, które
mają wielkie znaczenie dla roślinności, zwierząt
zwierzą i lokalnego społeczeń
eczeństwa. Z punktu
widzenia higieny atmosfery,, sytuacja w gminie przedstawia się korzystnie, głównie
ze względu
du na brak przemysłu, który byłby źródłem
em związków zanieczyszczających
zanieczyszczają
powietrze atmosferyczne.
Surowce mineralne
W granicach gminy Kobylnica znajdują się udokumentowane złoŜa kopalin. Są to złoŜa
kopaliny pospolitej: kruszywa naturalnego, głównie o znaczeniu lokalnym. Zestawienie
Z
złóŜ
zawiera tabela poniŜej.
Nazwa złoŜa

PołoŜenie (nr działek)

Rodzaj kopaliny

Uwagi

ZŁOśA W EKSPLOATACJI
Kczewo

dz. nr 18/5 obręb
Kczewo

piasek

koncesja na wydobycie
kopaliny do 31.12.2040
r. wyznaczony obszar i
teren górniczy

Zagórki II

dz. nr
23/3,34/1,34/6,34/7 oraz
część dz. nr 23/7, 23/8,
obręb Zagórki

kruszywo naturalne
(kopalina główna)
kruszywo naturalne piaski (kopalina
towarzysząca)

koncesja na wydobycie
kopaliny wyznaczony
obszar i teren górniczy

Płaszewo

Komorczyn
Zagórki III

Dz. nr 61/3 obręb
piasek
Płaszewo
ZŁOśA PRZEWIDZIANE DO EKSPLOATACJI
cz. dz. nr 5, nr 6

piasek
kruszywa naturalne

koncesja na wydobycie
kopaliny 16.10.2013r.
udokumentowane zasoby
294.456 Mg
udokumentowane zasoby
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Nazwa złoŜa

PołoŜenie (nr działek) Rodzaj kopaliny
Uwagi
ZŁOśA WYBILANSOWANE I NIEEKSPLOATOWANE
złoŜe po eksploatacji –
dz. nr 851, 852/2 obręb
koncesja wygasła
piasek
Kobylnica
31.12.2011 r.
złoŜe nie podlegało
piasek ze Ŝwirem
eksploatacji
złoŜe nie podlegało
piasek ze Ŝwirem
eksploatacji
złoŜe po eksploatacji
piasek
koncesja wygasła z
dniem 31.12. 2006 r.
złoŜe po eksploatacji –
obręb Zagórki
piasek ze Ŝwirem
koncesja wygasła
30.04.2009 r.

Kobylnica II
Kobylnica III
Kruszyna
Lulemino
Łosino

Zagórki

Źródło: opracowanie własne na podstawie ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kobylnica 2013”

3.1.3.

Dziedzictwo kulturowe

Gmina Kobylnica jest bardzo zasobna w budownictwo historyczne o róŜnych funkcjach, które
powstawało od wieków średnich przez wiek
wiek XVIII, aŜ do XIX i XX wieku. Najliczniej
reprezentowana jest architektura i budownictwo XIX – wieczne, począwszy od kościołów,
dalej zespoły pałacowo – folwarczne i budownictwo
budownictwo zagrodowe. Sieć osadnicza na terenie
gminy jest bardzo gęsta. PrzewaŜają miejscowości naleŜące niegdyś do majątków ziemskich,
w których istniała siedziba właściciela z parkiem oraz folwark.
Zabytki nieruchome, ruchome oraz archeologiczne z terenu gminy Kobylnica chronione są
poprzez wpis do rejestru zabytków województwa pomorskiego oraz na podstawie ustaleń
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miejscowości.
Zabytki ruchome
Zabytki ruchome w gminie Kobylnica wpisane do rejestru zabytków województwa
pomorskiego to wyposaŜenie kościołów.
kościołów. Na terenie gminy znajduje się 61 zabytków
ruchomych, w tym 29 wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego.
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Tabela 4 Zabytki ruchome wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego
Pozycja
L.p.
Miejscowość
Uwagi
rejestrowa
B-254
1.
Kobylnica
Prospekt organowy - 1781 r.
Kościół p.w. Najświętszego B-255
Empora – XIX w.
Serca Jezusowego
Antepedium - II poł. XVII w.
B-256
B-257
Świecznik wiszący – XIX w.
B-258
Ornat – XVIII w.
Ołtarz główny – 1781 i 1931 r.
Ambona – k. XIX w.
Balustrada – XIX w.
Świecznik wiszący – poł. XIX w.
Tablica ku czci poległych pod
Königsgrätz – 1866 r.
2.
Sierakowo Słupskie
B – 251
Ambona – XVII w.
Kościół
Ławki – pocz. XVII w.
B – 253
Konfesjonał – poł. XVII i XX w.
B - 252
Chrzcielnica – XIV w.
Świecznik wiszący – k. XIX w.
Zegar na wieŜy – k. XVIII w.
3.
Słonowice
B – 328/2
Ambona – poł. XVII w.
Kościół p.w. św.
Rzeźba „św. Jan Ewangelista”
B – 328/2
Stanisława Kostki
(ambona) – poł. XVII w.
Rzeźba „św. Marek Ewangelista”
B – 328/2
(ambona) – poł. XVII w.
Rzeźba „św. Mateusz Ewangelista”
B – 328/2
(ambona) – pocz. XVII w.
Rzeźba „św. Łukasz Ewangelista”
B – 328/2
(ambona) – poł. XVII w.
Rzeźba (ambona) – k. XIX w.
B – 328/2
Chrzcielnica – 1658 r.
B – 328/3
Kropielnica – XIV w.
B – 328/1
KrzyŜ procesyjny – pocz. XVIII w.
B – 328/5
Krucyfiks – XIX w.
B – 328/6
Misa chrzcielna – 1658 r.
B – 328/4
Ołtarz główny – pocz. XX w.
Tabernakulum ołtarza – l. 20. XX w.
Ławki – ok. 1892 r.
Klęcznik – XIX/XX w.
Empora organowa – k. XIX w.
Drzwi zew. gł. – ok. 1892 r.
Drzwi zew. boczne (do nawy) – ok.
1892 r.
Drzwi zewnętrzne (do przybudówki) –
ok. 1892 r.
Drzwi zew. (do zakrystii) – ok. 1892 r.
Drzwi wew. z zakrystii – k. XIX w.
Drzwi wew. z nawy do przybudówki –
k. XIX w.
Drzwi wew. do nawy – k. XIX w.
Obraz „UkrzyŜowanie” – k. XIX w.
Świecznik wiszący – k. XIX w.
WitraŜ – ok. 1892 r.
Zegar wieŜowy – 1829 r.
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L.p.

Miejscowość

4.

Kuleszewo
Kościół filialny św. Józefa

5.

Kwakowo
Kościół p.w. św.
Niepokalanego Poczęcia
NMP
Zębowo
Kościół filialny p.w. Matki
Boskiej WspomoŜycielki
Wiernych

6.

Pozycja
rejestrowa
B – 259
B – 261
B – 260
B – 262

B – 263
B – 265
B – 265
B – 339/1
B – 339/1
B – 339/2

Uwagi
Krucyfiks – k. XIV w.
Epitafium – po 1626 r.
Świecznik wiszący – XVIII/XIX w.
Dzwon – XVII w.
Ołtarz główny – 1744 r.
Ambona – 1744 r.
Lichtarze /2/ - I poł. XIX w.
Dzwonek – XIX w.
Konewka – 1793 r. (do zbiorów
muzealnych)
Księga metrykalna – 1835-1859 r.
Księga metrykalna – 1863 -1896 r.
Ołtarz – XVIII w.
Ambona – ok. 1764 r.
Kropielnica – XV w.
Kropielnica – XV w.
Ławy – II poł. XVIII w. po 1764 r.
Płyta nagrobna Martina von Below –
1793 r.
Chorągiewka – 1764 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Kobylnica na lata 2013 – 2016”

Zabytki nieruchome
Na terenie gminy znajduje się 13 obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa
pomorskiego. W granicach administracyjnych gminy znajduje się 604 zabytków
nieruchomych ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.
Tabela 5 Zabytki nieruchome
ieruchome wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego
Pozycja
L.p.
Miejscowość
Charakterystyka
Uwagi
rejestrowa
ZESPOŁY PAŁACOWO-PARKOWE
PAŁACOWO
Zespół pałacowo-parkowy
poprzednio poz.
1.
Kończewo
A-1173
(pałac, park) XIX/XX w.
rej. A- 250
Zespół pałacowo-parkowy
poprzednio poz.
(pałac, park), murowany,
A-1147
2.
Ścięgnica
rej. A-239
1880-90 r.
Zespół pałacowo-parkowy,
poprzednio poz.
1835 r., 1 ćwierćwiecze XX
A-1566
3.
Zajączkowo
rej. A-336
w.
PARKI
Park w stylu krajobrazowym
poprzednio poz.
4.
Łosino
A-1596
z początku XIX w.
rej. A-345
Park w stylu krajobrazowym
poprzednio poz.
5.
Sycewice
A-1170
z początku XIX w.
rej. A-259
Park w stylu krajobrazowym
poprzednio poz.
6.
Bzowo
A-1684
z połowy XIX w.
rej. A-371
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L.p.

Miejscowość

7.

Sierakowo

8.

Kobylnica

9.

Kuleszewo

10

Kwakowo

11.

Sierakowo

12.

13

Słonowice

Zębowo

Pozycja
rejestrowa

Uwagi

A-205

poprzednio poz.
rej. A-121

A-392

poprzednio poz.
Rej. A-63

A- 200

poprzednio póz
poz. rej. A-69

A-393

poprzednio poz.
rej. A-70 – wieŜa
kościoła, A-393 –
korpus kościoła

A-204

poprzednio poz.
rej. A- 120

Kościół parafialny pod
wezwaniem
św. Stanisława Kostki,
XIV w., XIX w.

A-403

poprzednio poz.
rej. A- 130 –
wieŜa kościoła,
A-403 - korpus
kościoła

Kościół filialny pod
wezwaniem Matki Boskiej
WspomoŜenia Wiernych
wraz z otoczeniem,
murowany, XV w., 1777 r.,
XIX w.

A-225

poprzednio poz.
rej. A-196

Charakterystyka
DWORY
Dwór nr 23 z dwiema
oficynami nr 24, murowany,
początek XIX w.
KOŚCIOŁY
Kościół parafialny pod
wezwaniem Najświętszego
Serca Pana Jezusa wraz z
działką, murowany, XIV
w.,1931 r.
Kościół filialny pod
wezwaniem św. Józefa wraz
z otoczeniem, szachulcowy,
połowa XVIII w.
Kościół parafialny pod
wezwaniem Niepokalanego
Poczęcia NMP wraz z
działką, murowany, XV, XIX
w.
Kościół filialny pod
wezwaniem
Wniebowzięcia NMP wraz z
otoczeniem, XV w., 1736 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Kobylnica na lata 2013 – 2016”

Zabytki archeologiczne
Na terenie gminy znajduje się 6 obiektów archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków
województwa pomorskiego. W granicach administracyjnych gminy znajduje się 354
stanowiska archeologiczne ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Archeologicznych.
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L.p.

Miejscowości

Nr AZP
stanowisk
objętych
strefą
trefą ochrony

1.

Sycewice

10-28/1
28/1 m. 4

osada

2.

Dobrzęcino

10-27/4
27/4 m. 3

grodzisko

3.

Kończewo

11-28/47
28/47 m.
43

grodzisko

4.

Bzowo

11-27/54
27/54 m.
10

cmentarzysko
kurhanowe

5.

Kczewo

11-27/13
27/13 m. 2

grodzisko,
obozowisko

6.

Ścięgnica

11-27/2
27/2 m. 2

Funkcja

osada

Chronologia –
kultura
archeologiczna
wczesne
średniowiecze XXII w.
wczesne
średniowiecze IX-X
w.
wczesne
średniowiecze 2 poł.
IX-XI w.
kultura łuŜycka
wczesne
średniowieczne
wczesne
średniowiecze VIII
– IX w., schyłkowy
neolit
kultury łuŜyckopomorskiej,
oksywskowielbarskiej,
wczesne
średniowiecze IXXI w.

Rejestr
zabytków

Nr
strefy

poz. rej.
A-a45/231K
poz. rej.
A-a44/230K
poz. rej.
A-a60/248K
poz. rej.
A-113

1

2

3

4

poz. rej.
A-a36/243K
5
poz. rej.
A-a57/244K

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Kobylnica na lata 2013 – 2016”

3.2.

Obszar społeczny

3.2.1.

Demografia

Według danych na dzień 31.12.2013 roku mieszkańcy gminy stanowią społeczność liczącą
10622 osób. Średnia gęstośćć zaludnienia w gminie
g
wynosi 45 osób/km2, w powiecie słupskim
wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 42 osób/km2, natomiast w całym województwie
pomorskim gęstość zaludnienia wynosi 125 oosób/km2 (dane z ewidencji ludności na rok
2013). Dane liczby ludności w gminie w latach 2003 – 2013 prezentuje poniŜsza tabela.
Tabela 6 Liczba ludności w gminie
minie Kobylnica w latach 2003 - 2013
Dane
2003
2004
2005
2006
2007
2008
9 647 9 707
9 787 9 894 10 045 10 151
Ludność
4 983
5 036
4 742 4 781
4 826 4 908
Kobiety
4 961 4 986
5 062
5 115
MęŜczyźni 4 905 4 926
Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych z UG Kobylnicy

2009
10 241
5 089
5 152

2010
10 406
5 194
5 212

2011
10 515
5 245
5 270

2012
10 574
5 280
5 294

2013
10 622
5 334
5 288
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Wykres 3 Liczba ludności gminy Kobylnica w latach 2003 - 2013
12000
10000
8000
ogółem
6000

kobiety
męŜczyźni

4000
2000
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych z UG Kobylnicy

Jak wynika z danych z tabeli 4 i wykresu 3, liczba ludności z roku na rok delikatnie rosła.
W 2003 roku liczba
czba ludności była niŜsza od 10 000, w 2007 r. przekroczyła ona ten próg i do
dzisiaj utrzymuje się na poziomie powyŜej 10 000 osób,, co w kontekście rozwoju społeczno –
gospodarczego jest pozytywnym zjawiskiem.
Wykres 4 Procentowa struktura mieszkańców w podziale na płeć w gminie Kobylnica w roku
2013

MęŜczyźni
49%

Kobiety
51%

Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych z UG Kobylnicy
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Tabela 7 Liczba mieszkańców w podziale na miejscowości gminy Kobylnica w latach 2011 - 2013
Liczba mieszkańców
Nazwa miejscowości
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Bolesławice
244
242
247
247
257
264
267
Bzowo
151
156
152
146
154
154
161
Ciechomice
7
7
7
7
6
5
5
Dobrzęcino
176
172
166
167
169
170
171
Giełdoń
9
9
9
8
8
9
10
Kczewo
163
163
157
154
160
154
156
Kobylnica
2 235
2 290
2 361
2 416
2 518
2 567
2 629
Komiłowo
50
51
55
55
57
56
55
Komorczyn
104
102
104
104
102
106
105
Kończewo
657
653
666
660
665
681
666
Kruszyna
186
192
193
192
188
188
190
Kuleszewo
453
455
463
459
459
471
463
Kwakowo
584
581
589
585
588
584
582
Lubuń
209
208
206
219
212
212
212
Lulemino
105
100
98
102
105
107
107
Łosino
303
323
348
380
400
406
447
Maszkowo
7
7
7
7
7
8
12

2010
277
157
5
168
10
150
2 723
56
112
678
198
462
578
205
109
480
10

2011
286
159
5
167
10
148
2 799
56
107
673
196
467
582
207
105
540
11

PoniŜej znajduje się tabela 7 przedstawiająca liczbę mieszkańców gminy w latach 2011 – 2013 w podziale na miejscowości.

2013
340
154
5
162
10
147
2 918
57
108
636
195
460
579
194
103
586
11
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2012
311
160
5
169
10
149
2 875
56
107
650
194
475
575
199
106
556
11

rolniczy, z drugiej podmiejski. Podmiejski charakter dotyczy miejscowości Kobylnica i skupionych blisko niej tj. Łosina, Widzina i Bolesławic.

zaobserwować moŜna największą dynamikę wzrostu liczby mieszkańców. Z danych wynika równieŜ dwoisty charakter gminy – z jednej strony

jednak patrząc na poszczególne miejscowości dynamika ta ma zróŜnicowany kierunek. Najwięcej ludności ma miejscowość Kobylnica i tam teŜ

miejscowości o bardzo zróŜnicowanej liczbie mieszkańców. Zaobserwować moŜna dynamikę zwiększania się liczby mieszkańców ogółem,

51,3% i 48,7%. Zarówno w powiecie, jak i w województwie, występuje przewaga kobiet nad męŜczyznami. W gminie znajduje się 37

natomiast męŜczyźni 49%. W powiecie słupskim proporcje te wynoszą odpowiednio 50,1% i 49,9%, natomiast w województwie pomorskim

Proporcje płci w gminie Kobylnica są zbliŜone, choć istnieje nieznaczna przewaga kobiet nad męŜczyznami. Kobiety stanowią 51% populacji,

6
201
27
322
5
155
224
165
63
1 060
130
515
486
196
168
15
140
58
1
66
9 647

2003
6
209
27
322
4
164
224
163
64
1 054
129
522
484
192
170
14
134
49
1
63
9 707

2004
6
206
27
311
4
174
221
160
70
1 045
129
518
474
191
167
14
134
45
1
62
9 787

2005

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG Kobylnicy

Miedzno
Płaszewo
Reblinko
Reblino
Rozłęka
Runowo Sławieńskie
Sierakowo Słupskie
Słonowice
Słonowiczki
Sycewice
Ścięgnica
Widzino
Wrząca
Zagórki
Zajączkowo
Zbyszewo
Zębowo
śelki
śelkowiec
śelkówko
RAZEM

Nazwa miejscowości
6
209
30
320
5
172
227
165
68
1 038
132
524
472
191
166
14
133
49
1
64
9 884

2006

Liczba mieszkańców
2007
2008
2009
6
6
7
213
214
215
31
32
33
312
309
302
5
5
4
174
179
175
226
235
238
172
171
172
67
67
68
1 033
1 039
1 043
131
129
119
527
537
539
468
466
462
191
200
208
171
164
167
14
13
10
133
132
127
50
50
53
1
1
1
65
60
60
10 045
10 151
10 241
7
214
31
310
4
174
241
168
66
1 049
117
533
475
211
168
9
135
52
2
62
10 406

2010
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7
208
30
302
4
173
241
163
58
1 039
114
526
480
215
172
8
141
53
2
61
10 515

2011

7
206
30
286
4
175
244
163
60
1 026
111
520
470
220
168
9
142
56
1
59
10 622

2013
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7
208
30
288
4
171
244
171
58
1 026
111
526
473
215
170
9
140
52
2
61
10 574

2012

Tabela 8 Ruch naturalny ludności w gminie Kobylnica na tle powiatu i województwa w roku
2013
województwo
powiat
gmina
Dane
pomorskie
słupski
Kobylnica
10 724
443
MałŜeństwa
50
10,4
10,0
Urodzenia Ŝywe na 100 ludności
10,8
8,9
8,76
Zgodny na 100 ludności
8,5
3 854
137
Przyrost naturalny
13
1,7
1,2
Przyrost naturalny na 1000 ludności
2,3
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG Kobylnicy

Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w roku 2013 w gminie Kobylnica wyniósł 2,3 i był
duŜo wyŜszy niŜ w powiecie słupskim i województwie pomorskim, gdzie wskaźnik ten
wyniósł odpowiednio 1,2 i 1,7.
Tabela 9 Dane migracji na terenie gminy Kobylnica w roku 2013
Dane odnośnie migracji
2010
2011
290
262
Zameldowania
169
139
Wymeldowania
Kierunki wymeldowań
49
33
Wieś
117
106
Miasto
3
0
zagranica
123
121
Saldo migracji

2012

2013
222
122

269
189

31
87
4
100

36
133
20
80

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Jak wynika z powyŜszej tabeli, na terenie gminy Kobylnica więcej osób melduje się, niŜ
wymeldowuje, co przyczynia się do dodatniego salda migracji, które w roku 2013 wyniosło
80. Najwięcej osób migruje do innych wsi lub miast, choć warto równieŜ zwrócić uwagę na
znaczny wzrost osób migrujących zagranicę.
Tabela 10 Ludność w gminie Kobylnica w latach 2013
Ludność
Wiek
MęŜczyźni
Kobiety
0-6
384
7-15
511
16-19
242
20-65
3 721
>65
406
Ogółem
5288

Ogółem
383
535
525
3 226
962
5334

767
1 046
767
6 947
1 368
10622

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG Kobylnicy

Jak wcześniej wspomniano, w gminie Kobylnica występuje przewaga kobiet nad
męŜczyznami. Jest to szczególnie widoczne w populacji w przedziale między 20 – 65 roku
Ŝycia, gdzie jest więcej męŜczyzn.
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W przedziale powyŜej 65 roku Ŝycia jest więcej kobiet niŜ męŜczyzn.. Przyczyną zjawiska jest
fakt, Ŝe kobiety doŜywają zwykle późniejszego wieku niŜ męŜczyźni. Tendencja ta jest
charakterystyczna nie tylko dla diagnozowanej gminy, ale takŜe dla powiatu słupskiego,
województwa pomorskiego oraz Polski.
Tabela 11 Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w gminie Kobylnica w latach
2003 – 2013
Ludność w wieku
Rok
Przedprodukcyjnym
Produkcyjnym
Poprodukcyjnym
2003
2 373
5 989
1 100
2004
2 294
6 104
1 115
2005
2 210
6 272
1 112
2006
2 199
6 445
1 108
2007
2 184
6 581
1 102
2008
2 143
6 660
1 108
2009
2 112
6 762
1 138
2010
2 229
7 180
1 193
2011
2 247
7 243
1 265
2012
2 252
7 356
1 357
2013
2 259
7 393
1 424
Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych z UG Kobylnicy

Wykres 5 Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku w gminie
minie Kobylnica w latach
2003 – 2013
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Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych z UG Kobylnicy

Na przestrzeni analizowanych lat zauwaŜa się w miarę stabilną liczbę ludności w wieku
przedprodukcyjnym,, co świadczy o tym, Ŝe mało osób w tej grupie wiekowej opuszcza teren
gminy, co jest pozytywnym zjawiskiem wpływającym na rozwój gminy Kobylnica.
Jednocześnie obserwuje się powolny wzrost populacji
po
w wieku poprodukcyjnym,
co świadczy o starzejącym się społeczeństwie.
społeczeństwie
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PrzewaŜającą
ącą grupą mieszkańców są osoby w wieku produkcyjnym, a liczba ta na przestrzeni
lat delikatnie się zwiększa, co jest pozytywnym zjawiskiem.
3.2.2.

Bezrobocie

Na terenie gminy Kobylnica, według danych Powiatowegoo Urzędu Pracy w Słupsku i Urzędu
Statystycznego w Gdańsku, w okresie 2010 – 2013 obserwuje się spadek bezrobocia.
Największa liczba bezrobotnych
tnych była zarejestrowana w 2010 roku – 827 osób. W gminie pod
koniec roku 2013 bez pracy pozostawało
ozostawało 639 osoby, w tym 351 kobiet.
Wykres 6 Liczba bezrobotnych w latach 2008 – 2013 w gminie Kobylnica
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Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego
wiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Tabela 12 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
Ogółem
Kobiety
Jednostka
terytorialna
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
Powiat słupski
11,1
11,1
11,5
11,4
12,5
12,9
12,8
12,8
Damnica
12,0
12,2
13,6
14,2
14,7
14,7
16,8
16,8
Dębnica Kaszubska
15,0
16,4
15,9
16,3
16,7
18,8
17,6
17,6
Główczyce
10,9
11,1
11,5
11,0
12,0
12,9
13,0
13,3
Kobylnica
11,5
9,3
9,9
8,6
13,1
11,4
11,5
10,4
Potęgowo
13,7
14,3
12,5
14,0
14,6
16,1
13,5
15,9
Słupsk
10,0
9,9
10,4
10,0
10,9
11,3
11,5
11,4
Smołdzino
10,5
11,4
11,3
11,3
12,7
13,7
13,7
12,7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Gmina Kobylnica w 2013 roku,
roku pod względem udział bezrobotnych wśród ludności w wieku
produkcyjnym, w porównaniu z innymi gminami wiejskimi na terenie powiatu słupskiego
wypadła bardzo dobrze,, gmina posiada najmniejszy udział bezrobotnych w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym wśród wszystkich gmin wiejskich powiatu słupskiego.
słupskiego
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3.2.3.

Bezpieczeństwo publiczne
publi

Stan bezpieczeństwa publicznego jest jednym z istotnych czynników wpływających na
poziom Ŝycia mieszkańców
ów gminy
g
Kobylnica. Instytucje, zapewniające mieszkańcom
bezpieczeństwo, to Policja, StraŜ Gminna oraz Ochotnicza StraŜ PoŜarna.
PoŜarna. Instytucje
Insty
te ściśle
ze sobą współpracują.
Od 1 stycznia 2014 roku nastąpiły zmiany organizacyjne w jednostkach podległych
Komendzie
zie Miejskiej Policji w Słupsku. Obecnie Posterunek Policji w Kobylnicy
obsługujący gminę
minę Kobylnica podlega pod II Komisariat Policji w Słupsku
sku przy ul. 3 Maja 1.
Po kolejnej reformie słuŜb
uŜb policyjnych od roku 2010 w gminie
gminie Kobylnica posterunek mieści
się w nowej siedzibie przy ul. Wodnej 20/1.
StraŜ gminna obejmuje zasięgiem swojego działania całe terytorium gminy
miny Kobylnica, która
skupia 25 sołectw. Głównym aktem normatywnym, który reguluje tworzenie, funkcjonowanie
i kompetencje straŜy gminnych jest Ustawa o StraŜach Gminnych (z dnia 29 sierpnia 1997r.),
1997r.)
zgodnie z którą straŜ gminna strzegąc porządku na terenie gminy spełnia słuŜebną rolę wobec
wo
społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.
Do głównych zadań straŜy naleŜy:
•

ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu
wy
obiektów
i urządzeń uŜyteczności publicznej,

•

czuwanie nad przebiegiem
biegiem imprez
i
publicznych,

•

kontrola oznakowania i oświetlenia
ośw
ulic i posesji,

•

sprawdzanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów
administrat
i gospodarzy
domów,

•

kontrola zabezpieczeń prac inwestycyjno – remontowych prowadzonych na terenie
gminy,

•

ochrona
ona środowiska naturalnego
naturalneg przed jego degradacją,

•

informowanie o zauwaŜonych awariach, przestępstwach, osobach nieprzytomnych lub
wymagających

natychmiastowej

pomocy

–

odpowiednich

słuŜb,

inst
instytucji,

administratorów,
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•

doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby
izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania
za
jeśli znajdują się w okolicznościach zagraŜających ich Ŝyciu lub zdrowiu,

•

kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

Na terenie gminy Kobylnica funkcjonuje
funkc
6 jednostek OSP, w tym
ym trzy włączone do
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) OSP Sierakowo, OSP Sycewice, OSP
Wrząca – pozostałe to OSP Kruszyna, OSP Lubuń oraz OSP Lulemino. Wszystkie jednostki
posiadają samochodyy poŜarnicze i niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji
akcj ratowniczo –
gaśniczych.
Ochotnicze straŜe poŜarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 –
Prawo o stowarzyszeniach (Dz.
Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.
(
U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.),
a ich szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut. Do głównych celów i zadań
OSP naleŜą:
•

prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie poŜarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z Państwową StraŜą PoŜarną,
PoŜarną, organami samorządowymi i innymi
podmiotami,

•

udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie poŜarów, zagroŜeń
ekologicznych
logicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk
i zdarzeń,

•

informowanie ludności o istniejących zagroŜeniach poŜarowych i ekologicznych oraz
sposobach ochrony przed nimi,

•

upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej
fizycznej i sportu oraz
prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,

•

wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpoŜarowej,

•

działania na rzecz ochrony środowiska,

•

wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,

•

wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,

•

występy na zawodach sportowo – poŜarniczych.

34 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kobylnica na lata 2015 – 2020
3.2.4.

Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

Pomoc społeczna
W terenie gminy zadania pomocy społecznej realizowane są przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kobylnicy. Celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zagroŜonych
dysfunkcjami. Pracownicy socjalni gminnego ośrodka wykonują szeroko rozumianą pracę
socjalną, ściśle współpracują z pedagogami szkół, policją, straŜą gminną, ośrodkami zdrowia
i innymi instytucjami działającymi
iałającymi na rzecz dobra rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej realizując swoje zadania, objął w 2013 roku róŜnorodną formą pomocy 535
rodzin, w których wydano decyzje 807 osobom. W ramach zadań realizowanych przez
Ośrodek, wydatkowany budŜet w poszczególnych
poszczególnych rozdziałach przedstawia tabela poniŜej:
Tabela 13 Wydatkowany budŜet w poszczególnych rozdziałach przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kobylnicy
realizacja
Wyszczególnienie
Plan [zł]
Realizacja [zł]
Ilość [szt.]
w%
Ochrona zdrowia
155 500 zł
124 100 zł
79,8%
x
Pomoc społeczna
6 761 816 zł
6 474 519 zł
95,7%
x
w tym:
Zadania zlecone 3 962 955 zł
3 888 798 zł
98,1%
x
Świadczenia rodzinne, świadczenie z
3 758 757 zł
x
x
x
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
rentowe
zasiłki rodzinne
x
2 646 584 zł
x
10221
składki emerytalno – rentowe
x
98 303 zł
x
655
fundusz alimentacyjny
x
904 322 zł
x
2 264
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
x
13 982 zł
x
284
Wynagrodzenia opiekuna sądowego
x
3 600 zł
x
x
x
Usługi opiekuńcze specjalistyczne, w tym:
32 397 zł
x
2 rodziny
płace
24 068 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 717 zł
składki ZUS
5 845 zł
pozostałe koszty
1 528 zł
Działalność róŜna (Program Rządowy)
x
80 062 zł
x
389
Zadania własne 2 798 861 zł
2 585 720 zł
92,4%
x
w tym:
Domy Pomocy Społecznej.
x
278 939 zł
x
11 osób
Rodziny zastępcze
x
45 435 zł
x 11-ro dzieci
Zadania w zakresie przeciwdziałania
x
5 821 zł
x
x
przemocy w rodzinie
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
x
56 050 zł
x
141 osób
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze
x
242 969 zł
x
x
Zasiłki okresowe
x
77 213 zł
x
253 szt.
74 osoby
Dodatki mieszkaniowe
x
76 784 zł
x
60 rodzin
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Wyszczególnienie

Plan [zł]

Zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej
płace
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki ZUS
Usługi opiekuńcze
płace
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki ZUS Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
Działalność róŜna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Działalność róŜna

realizacja
w%
673 303 zł
x

Realizacja [zł]
x

Ilość [szt.]

x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
185 629 zł

711 306 zł
424 512 zł
35 053 zł
88 567 zł
133 495 zł
91 237 zł
8 730 zł
19 399 zł
5 334 zł
365 219 zł
111 830 zł

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
60,2%

1533 szt.
157 osób
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

111 830 zł

x

x

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobylnicy za 2013r.

Ochrona zdrowia
Na terenie gminy znajdują się 4 Ośrodki Zdrowia: w Kobylnicy, Kwakowie, Słonowicach
oraz Sycewicach, które zabezpieczają
zabezpieczają potrzeby podstawowej opieki lekarskiej. Ośrodki
zdrowia na terenie gminy są w bardzo dobrym stanie technicznym oraz przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
niepełnosprawnych Spośród działających ośrodków 3 znajdują się w obiektach
komunalnych
munalnych po termomodernizacji
termomoderni
i przebudowie.
Dodatkowo na terenie gminy w m. Kobylnica działa Zakład Opiekuńczo Leczniczy –
Psychiatryczny. Oddział
dział zapewnia wykwalifikowaną i profesjonalną opiekę lekarską,
psychologiczną, terapeutyczną,
yczną, rehabilitacyjną i pielęgniarską. Na oddział
oddzia przyjmowani są
pacjenci wymagający postępowania w trybie całodobowym, obejmującym opiekę, pielęgnację
i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania,
którym nie moŜna
oŜna zapewnić opieki w innych warunkach.
Na terenie gminy Kobylnica funkcjonują się dwie apteki oraz jeden punkt apteczny. Apteki
mieszczą się w Kobylnica – 2 obiekty (przy ośrodku zdrowia i w markecie REAL),
REAL) zaś punkt
apteczny w m. Sycewice.
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Tabela 14 Ośrodki ochrony zdrowia działające na terenie gminy
Nazwa i adres placówki
Adres
Zakłady Opieki Zdrowotnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobylnicy
Kobylnica, ul. Główna 54
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kwakowie
Kwakowo, ul. Cicha 13
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "EWA-MED"
"EWA
w Sycewicach:
Sycewice, ul. Słupska 14a
Poradnia lekarza POZ w Sycewicach
Słonowice 12
Poradnia lekarza POZ w Słonowicach
Indywidualne praktyki lekarskie
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Sycewice ul. ul. Sportowa 2
Maria Rzeszutek
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Kobylnica, ul. Główna 54
Maria Bajda – Kozioł
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
Kwakowo, ul. Cicha 13
Katarzyna Roman Poradnia Stomatologiczna
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
Centrum Psychiatrii SON – Kobylnica
Kobylnica, ul. Franciszkańska 1
Apteki i punkty apteczne
Apteka „Kobylnica”
Kobylnica ul. Główna 54
Apteka „Miraculum”
Kobylnica,, ul. Szczecińska 6
Sycewice, ul. Słupska 14b
Maciejka Punkt Apteczny M. Bursztynowicz
Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych ze
z strony internetowej UG Kobylnicy oraz Centrum
Psychiatrii SON

3.2.5.

Oświata, edukacja
dukacja i kultura

Oświata i edukacja
W gminie Kobylnica funkcjonuje 5 szkół podstawowych oraz 2 gimnazja.
Tabela 15 Placówki szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujące na terenie gminy
Kobylnica
Nazwa i adres placówki
Adres
Szkoły Podstawowe
Zespół Szkół Samorządowych
dowych w Kobylnicy:
ul. Główna 63,
76 -251 Kobylnica,
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
Makuszy
Zespół Szkół Samorządowych
dowych w Sycewicach:
ul. Szkolna 1
76 - 251 Kobylnica
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów
ul. Słupska 5
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie
76 - 251 Kobylnica
Słonowice 4,
Szkoła Podstawowa im. KsiąŜątt Pomorskich w Słonowicach
76 - 251 Kobylnica
ul. Szkolna 1
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie
Ko
76 - 251 Kobylnica
Gimnazja
Zespół Szkół Samorządowych
dowych w Kobylnicy:
ul. Główna 63,
76 -251 Kobylnica,
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy
Zespół Szkół Samorządowych
dowych w Sycewicach:
ul. Szkolna 1
76 - 251 Kobylnica
Gimnazjum
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG Kobylnicy (stan na 01.01.2014r.)
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Obecnie na terenie gminy Kobylnica funkcjonują 10 placówek wychowania przedszkolnego,
przedszkolnego
w tym 5 przedszkoli.
Tabela 16 Placówki wychowania przedszkolnego (publiczne i niepubliczne) funkcjonujące na
terenie gminy Kobylnica
(P) publiczne
liczba liczba
Nazwa
azwa i adres placówki
placó
(N) niepubliczne miejsc dzieci
przedszkola
1. Niepubliczny Dom Przedszkolaka „Pluszowy Zakątek”,
121
93
N
Kobylnica ul. Główna 70, oddziały w Kwakowie ul. Cicha 3
2.Anglojęzyczne Przedszkole Niepubliczne „KREDKA”,
30
29
N
Kobylnica ul. Prof. Poznańskiego 1
3. Przedszkole Niepubliczne „Mali Odkrywcy”, Sycewice ul.
21
17
N
Słupska 10
4. „Słonecznikowe Przedszkole” Sycewice ul. Pocztowa 5
22
22
N
5. Słonecznikowe Przedszkole w Kobylnicy ul. Główna 65a
40
29
N
oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Kornela
75
62
P
Makuszyńskiego w Kobylnicy, ul. Główna 63, 76-251 Kobylnica
2. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Polskich
Noblistów w Sycewicach, Sycewice ul. Szkolna 1, 76-251
76
25
20
P
Kobylnica.
3. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Polskich
Olimpijczyków w Kwakowie, Kwakowo ul. Słupska 5, 76-251
76
50
30
P
Kobylnica
4. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Kończewie, Kończewo ul. Szkolna 1, 76-251
76
50
27
P
Kobylnica.
5. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. KsiąŜąt
25
21
P
Pomorskich w Słonowicach, Słonowice 4, 76-251
76
Kobylnica.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG Kobylnicy (stan na 01.01.2014r.)

Tabela 17 Wykaz niepublicznych placówek opieki nad dziećmi do lat 3
Placówki opieki nad dziećmi do lat 3 (publiczne i niepubliczne wg rejestru Ŝłobków i klubów
dziecięcych prowadzonym przez gminę zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 kwietnia 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3) funkcjonujące na terenie gminy.
(P) publiczne
liczba liczba
Nazwa i adres placówki
(N) niepubliczne miejsc dzieci
Ŝłobki
1.Prywatny śłobek „KREDKA”, Kobylnica ul. Prof.
13
11
N
Poznańskiego 1
2. Słonecznikowy śłobek w Kobylnicy, Kobylnica ul. Główna
24
23
N
65a
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu
Urz
Gminy Kobylnicy (stan na 01.01.2014r.)

Na terenie gminy Kobylnica ilość placówek opieki nad dziećmi do lat 3 kształtuje się na
dobrym poziomie, co ma pozytywny wpływ na rozwój gminy.
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Tabela 18 Szkoły podstawowe w roku szkolnym 2012/13 naa terenie gminy Kobylnica
Uczniowie
Absolwenci
Szkoły
Pomieszczenia szkolne
Ogółem
ogółem
Gmina Kobylnica

5

68

664

95

Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Tabela 19 Liczba dzieci 6-letnich
letnich uczęszczających do Szkół Podstawowych w roku szkolnym
2013/2014 oraz 2014/2015
Liczba dzieci 66
Liczba dzieci 6letnich r. szk.
letnich r. szk.
Placówka
2013/2014
2014/2015
„0”
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w
Kobylnicy
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Sycewicach
Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie
Szkoła Podstawowa im. KsiąŜąt Pomorskich w Słonowicach
Razem

Kl. I

„0”

Kl. I

62

4

75

43

21
30
27
20
160

7
0
3
2
16

31
11
15
17
149

8
6
13
6
76

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UG Kobylnicy (stan na 01.07.2014r.)

Tabela 20 Wyniki egzaminu pod koniec szkoły podstawowej w gminie Kobylnica w latach 2007 2013 r.
Wyniki sprawdzianu
Lp.
Szkoła
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
1.
SP Kobylnica
24,35
22,97
26,13
24,21
21,38
23,00
25,80
2.
SP Kończewo
24,60
24,70
24,41
24,58
24,07
24,20
26,20
3.
SP Kwakowo
19,88
20,82
24,73
19,77
20,82
25,10
24,60
4.
SP Sycewice
20,80
17,57
24,00
21,57
16,20
17,50
18,19
5.
SP Słonowice
18,86
16,95
24,86
20,72
20,32
23,87
23,87
Średnia gminy
21,94
Średnia powiatu
21,39
Średnia województwa
23,69
Średnia krajowa
24,03
Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych z UG Kobylnicy.

Z analizy wyników sprawdzianów na zakończenie edukacji w szkole podstawowej w 2013
roku i lat poprzednich wynika, Ŝe uczniowie prezentuję średni pozom wiedzy i jest na
poziomie wyŜszym niŜ średnia powiatu słupskiego. Natomiast jest nie co niŜsza niŜ średnia
województwa i kraju. Ogólny poziom nauki w szkołach podstawowych na terenie gminy
Kobylnica moŜna uznać za dobry, co pozytywnie wpływa na
na rozwój oraz wizerunek gminy.
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Tabela 21 Gimnazja w roku szkolnym 2012/13 na terenie gminy Kobylnica
Uczniowie
Pomieszczenia
Szkoły
Oddziały
szkolne
Ogółem
Gmina
Kobylnica

2

14

17

337

Absolwenci
ogółem
93

Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Tabela 22 Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego w roku 2013
Język obcy:
Część
Część matematyczno humanistyczna
przyrodnicza
j. angielski
j. niemiecki
Nazwa jst
j.
Historia
matematyka przyroda podstaw. rozszerz. podstaw. rozszerz.
polski i WOS
Gimnazjum 52,70
46,70
59,40
69,90
50,40
56,60
26,50
60,30
Kobylnica
Gimnazjum 53,00
38,00
49,90
54,00
25,90
48,70
21,10
80,30
Sycewice
Powiat
53,88
42,67
55,47
56,26
37,79
49,81
28,41
57,45
Słupski
Województwo
55,99
47,25
57,49
62,56
46,03
54,59
34,07
59,85
Pomorskie
Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych z UG Kobylnicy

Maksymalny wynik, jaki mógł uzyskać uczeń gimnazjum,
gimnazjum wynosi 100% punktów z kaŜdej
części egzaminu.
Z analizy wyników sprawdzianów na zakończenie edukacji w szkole gimnazjalnej w 2013
roku wynika, Ŝe uczniowie szkół w gminie
g
Kobylnica dość dobrze radzą sobie
z umiejętnościami rozumienia i wykorzystania wiedzy w praktyce. Gimnazjum w Kobylnicy
miało zdecydowanie lepsze wyniki egzaminu w porównaniu z Gimnazjum w Sycewicach.
Wyniki szkół gimnazjalnych na terenie gminy
gminy Kobylnica są bardzo zbliŜone do wyników
uzyskanych przez powiat słupski.
Tabela 23 Wybór szkół przez absolwentów gimnazjów na terenie gminy Kobylnica w latach
2011 – 2013.
2011
2012
2013
Szkoła
liczba
%
liczba
%
liczba
%
Zasadnicza szkoła zawodowa
24
23,8
16
14,7
8
7,8
Liceum
37
36,6
43
39,4
43
41,7
Technikum
40
39,6
50
45,9
52
50,5
Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych z UG Kobylnicy

Absolwenci szkół gimnazjalnych w gminie Kobylnica w 2013 roku najczęściej wybierali
dalszą edukację w technikum (50,5%). Do liceum poszło 41,7% młodzieŜy, a do zasadniczej
szkoły tylko 7,8%.
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W

roku

2012

najwięcej

młodzieŜy

równieŜ

zdecydowało

się

na

naukę

w technikum. Jak wynika z powyŜszych danych z roku na rok zmniejszyła się takŜe liczba
uczniów gimnazjum, którzy kontynuują naukę w zasadniczych szkołach zawodowych.
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych
oświatowy w gminie Kobylnica naleŜy uznać
za bardzo dobry, co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych,
finansowych czynionych od
kilku lat przez organ prowadzący,
prowadzący na zwiększenie sprawności technicznej i optymalizacji
kosztów eksploatacji. Ogólne zestawienie
z
danych dotyczących
otyczących edukacji na terenie gminy
g
Kobylnica prezentuje poniŜsza tabela.
tabela
Tabela 24 Edukacja w gminie Kobylnica
Edukacja
śłobki ogółem
Dzieci przebywające w Ŝłobkach w ciągu roku
Placówki wychowania przedszkolnego
w tym przedszkola
Miejsca w przedszkolach
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
w tym w przedszkolach
Szkoły podstawowe
Uczniowie szkół podstawowych
Szkoły gimnazjalne
Uczniowie szkół gimnazjalnych
Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do
Internetu przeznaczony do uŜytku uczniów w szkołach
podstawowych
gimnazjalnych
Komputery
mputery z dostępem do Internetu przeznaczone do
uŜytku uczniów w szkołach
podstawowych
gimnazjalnych

2010/11

2011/12

2012/13

6
1
45
151
38
5
663
2
327

7
2
130
231
66
5
645
2
350

2
18
10
4
183
283
139
5
664
2
337

10
22

9
17

10
16

66
15

74
21

68
21

Źródło: opracowanie własne
łasne na podstawie danych z Urzędu
Urz
Statystycznego w Gdańsku

Kultura
Na terenie gminy funkcjonuje Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.
Kobylnicy Celem
Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej
potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Kobylnica oraz upowszechnianie i promocja kultury
lokalnej w kraju i za granicą. W Centrum znaleźć moŜna doskonale wyposaŜone sale do
rozwoju umiejętności kulturalnych mieszkańców gminy, w których prowadzone są warsztaty
twórczości plastycznej, edukacji teatralnej, zajęcia
zajęcia muzyczne oraz sekcje turystyczne.
Odbywają się tu takŜe zajęcia muzyczno ruchowe i plastyczne dla najmłodszych.
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Dodatkowo na terenie gminy działa 12 świetlic wiejskich w: Bolesławicach, Kczewie,
Kruszynie, Kuleszewie, Lubuniu, Luleminie, Łosinie, Płaszewie,
Płaszewie, Reblinie, Sycewicach,
Widzinie oraz we Wrzącej. Świetlice wiejskie to centra kultury wiejskiej, są miejscem
organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy oraz miejscem spotkań wszystkich
mieszkańców. W placówkach organizowane są zajęcia plastyczne, kulinarne, teatralne,
komputerowe, sportowe, kosmetyczne, manualne oraz stałe formy zajęć dla dzieci
i młodzieŜy. Świetlice wykorzystywane są równieŜ na zebrania wiejskie i imprezy cykliczne:
doŜynki, festyny, zabawy taneczne
Działalność kulturalna gminyy to równieŜ biblioteka i czytelnie. Na terenie gminy funkcjonuje
Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy oraz jej 3 filie (w Kwakowie, Sycewicach oraz we
Wrzącej). W GBP w Kobylnicy zatrudnionych jest 6 pracowników. Oprócz ksiąŜek w postaci
papierowej biblioteka
lioteka oferuje audiobooki, czasopisma dopasowane do róŜnych grup
wiekowych. Bardzo dobrze wyposaŜona
wypos
jest pracownia komputerowa. Biblioteka oferuje
szereg zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców
mieszkańców gminy Kobylnica, wychodząc
poza mury pomieszczeń. W GBP udostępniony
udostępniony został czytelnikom katalog on-line
on
dostępny
na stronie GBP w Kobylnicy.. Podpisana została równieŜ umowa o współtworzeniu Bałtyckiej
Biblioteki Cyfrowej w Słupsku,
Słupsku, do której na bieŜąco wprowadzane są egzemplarze Kuriera
Sołeckiego. Od lipca
ca wszyscy
wszysc czytelnicy systematycznie

wprowadzani są do systemu

komputerowego MAK+,, następnie otrzymają karty o nazwie „ Z biblioteką do kultury”. Są to
zarazem karty rabatowe. Jedna karta waŜna
waŜna będzie we wszystkich filiach gminy
g
Kobylnica
oraz w Bibliotece Miejskiej w Słupsku, w Ustce i w Główczycach. Aby otrzymać kartę
rabatową naleŜy zapisać się do biblioteki.
biblioteki W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobylnicy
prowadzone są równieŜ Kobylnicka Karta DuŜej Rodziny oraz Ogólnopolska Karta DuŜej
Rodziny.Pomimo
mimo bogatej oferty kulturalnej mały procent mieszkańców uczestniczy w tych
wydarzeniach.
Tabela 25 Biblioteki i czytelnictwo w gminie
g
Kobylnica w roku 2013
2010
2011
Biblioteki i filie
Pracownicy bibliotek
Księgozbiór w woluminach
Zbiory elektroniczne zinwentaryzowane
Czytelnicy w ciągu roku
WypoŜyczenia księgozbioru na zewnątrz
WypoŜyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w woluminach
Obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich: wejście do budynku

2012

2013

4
4
38 519
1 432
15 631
11

4
5
39 415
0
1 503
17 220
11,5

4
6
37 617
0
865
14 927
17,3

4
7
38 022
0
b.d.
b.d.
b.d.

2

2

2

2

Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych z Urząd Statystycznego w Gdańsku
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Warto w tym miejscu wspomnieć, iŜ powstał Program Rozwoju Biblioteki na lata 2014 –
2016. Główne obszary rozwojowe i wyznaczone cele, wynikające z powstałego dokumentu
to:
•

obszar edukacji (cele: pogłębienie wiedzy i świadomości regionalnej poprzez
rozpowszechnianie
zechnianie historii regionu, wielopokoleniowa
ielopokoleniowa integracja społeczeństwa
lokalnego, uświadomienie
świadomienie zmian zachodzących w otaczającej rzeczywistości ze
szczególnym uwzględnieniem regionalnych zwyczajów, obyczajów, wzmocnienie
toŜsamości lokalnej),

•

obszar kultura (cele: zwiększenie
zwiększenie udziału dzieci i młodzieŜy w Ŝyciu kulturalnym
środowiska lokalnego, pokój
okój zabaw dla rodziców z małymi dziećmi – 2-4 l. – oraz
dzieci starszych, podnoszenie
odnoszenie standardu bazy biblioteki),
biblioteki

•

obszar wiedza (cele: promocja czytelnictwa, podnoszenie
podnoszenie kwalifikacji pracowników
bibliotek),

•

obszar informatyzacja (cele: informatyzacja działań bibliotecznych, wprowadzenie
komputerowej obsługi czytelnika).

Na terenie gminy odbywa się duŜa ilość imprez, które pozytywnie wpływają na rozwój
kultury. Do największych
kszych naleŜą
nale
między innymi:: Wojewódzki Przegląd
Przegl
Kabaretów
Szkolnych „Obciach”,
Obciach”, Kobylnickie Dni Literatury, Wakacjada Taneczna, Festiwal Disco
Polo, Ogólnopolski
olski konkurs Piosenki i Tańca czy Festiwal Multi – Culty.
Culty Organizowane są
takŜe imprezy typowoo rekreacyjne np. turnieje w piłce noŜnej,
no nej, tenisie stołowym i piłce
siatkowej o zasięgu
gu powiatowym, festyny sportowo – rekreacyjne z wieloma atrakcjami
(skoki spadochronowe, pokazy sekcji wschodnich sztuk walk i udział znanych sportowców,
występy bractw rycerskich,
cerskich, zespołów działających
działaj cych na terenie gminy itp.). Corocznie
organizowane są doŜynki
ynki gminne, angaŜujące
anga
ce poszczególne sołectwa do udziału w konkursie
wieńców doŜynkowych
ynkowych i chleba. Od kilku juŜ
ju lat organizowany jest Konkurs „Piękna
„Pi
Wieś”.
Jego ideą jest wyzwolenie indywidualnych inicjatyw ukierunkowanych na poprawę
popraw estetyki
posesji i ogólnego obrazu wsi.
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Tabela 26 Działalność ośrodków kultury oraz ilość kół i imprez na terenie gminy Kobylnica
w latach 2003 – 2013
Członkowie
Uczestnicy
Zespoły
Koła
Członkowie
Rok Ogółem Imprezy
zespołów
imprez
artystyczne
(kluby) kół (klubów)
artystycznych
2003
7
170
18 460
6
102
12
286
2005
7
166
16 300
5
63
14
295
2007
6
167
15 430
3
32
11
167
2009
5
174
9 915
6
66
8
112
2011
10
369
8 279
0
0
0
0
2012
9
212
4 422
1
8
15
284
2013
10
219
3 352
4
67
33
659
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Jak wynika z powyŜszych danych zawartych w tabeli na terenie gminy Kobylnica na
przestrzeni lat liczba imprez wahała się, kluczowym rokiem był rok 2011 gdzie odbyło się
369 imprez, a w roku 2013 liczba ta zmniejszyła do 219. Biorąc pod uwagę liczbę
uczestników imprez, zmniejsza się ona z roku na rok,
rok gdzie w 2003 roku w imprezach
uczestniczyło 18 460 mieszkańców, a w 2013 roku uczestników imprez było juŜ jedynie
3 352, co nie jest pozytywnym zjawiskiem i świadczy o malejącej popularności gminy
i organizowanych przez nią imprez. Zwiększyła się jednak liczba i atrakcyjność oferty kół
i klubów oraz zespołów
połów artystycznych. Warto równieŜ zaznaczyć, iŜ wszystkie imprezy
organizowane były przez organ publiczny, co świadczy o małej aktywności i zaangaŜowaniu
społeczności gminy Kobylnica.
3.2.6.

Sport, rekreacja i turystyka

Sport i rekreacja
Zaplecze sportowo – rekreacyjne gminy stanowią w chwili obecnej kompleksy rekreacyjno –
sportowe, boiska sportowe i sale gimnastyczne.
Na terenie gminy Kobylnica znajduje się łącznie 10 boisk, w tym 4 to boiska trawiaste do
piłki noŜnej. Infrastruktura sportowa znajduje się w Kwakowie (boisko trawiaste do piłki
noŜnej oraz kompleks boisk wielofunkcyjnych „Orlik 2012”: boisko do gry w piłkę noŜną
oraz
raz boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego),
), w Łosinie (boisko
wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, piłkę ręczną,
ręczną

siatkówkę i tenisa ziemnego),
ziemnego

w Widzinie (kompleks boisk wielofunkcyjnych: boisko do gry w tenisa ziemnego i siatkówkę
oraz boisko do gry w piłkę ręczną i koszykówkę), Kończewie (boisko wielofunkcyjne do gry
w koszykówkę, siatkówkę i tenisa stołowego oraz boisko trawiaste do piłki noŜnej),
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Kobylnicy (boisko trawiaste do piłki noŜnej) oraz Sycewicach (boisko trawiaste do piłki
noŜnej)
Ponadto w wielu miejscowościach funkcjonują niepełnowymiarowe boiska piłkarskie
zorganizowane przez mieszkańców.
Dodatkowo na terenie gminy działają równieŜ sale gimnastyczne przy szkołach oraz hala
sportowo – widowiskowa:
•

sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Kończewie oddana do uŜytku
w roku 2000, wymiary
ymiary sali przystosowane są do gry w piłkę siatkową, ręczną
i koszykową (9,05 m x 10,50 m)

•

sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Kwakowie oddana do uŜytku
w 2000 roku, wymiary sali przystosowane są do gry w piłkę siatkową, ręczną
i koszykową (19m x 13,5 m)

•

sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Słonowicach
Słonowicach, wymiary sali
przystosowane są do gry w piłkę siatkową, ręczną (11,70 m x 26,80 m)

•

sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Sycewicach oddana do uŜytku w 1991
roku, wymiary sali przystosowane do gry w piłkę siatkową, ręczną, koszykową (26 m
x 12 m).

•

przy Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy w roku 2003 oddano do uŜytku
pełnowymiarową halę sportowo – widowiskową z zapleczem. Na hali sportowej
o wymiarach: 26,40 m x 45 m są takŜe trybuny dla widzów. W obiekcie sportowym
znajduje się dwukondygnacyjne zaplecze higieniczno – sanitarne, w tym szatnia dla
osób niepełnosprawnych, a takŜe sala gimnastyki korekcyjnej. Pełnowymiarowa hala
przystosowana
tosowana jest do gry w piłkę noŜną, ręczną, siatkową, koszykową oraz gry
w badmintona. Przy szkole znajduje się kort tenisowy i boisko, które słuŜy do gry
zarówno w piłkę siatkową, ręczną i koszykową, a zimą moŜe być przystosowane na
lodowisko.
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Na terenie gminy występują
ystępują takŜe liczne place rekreacyjno - sportowe i zabaw dla dzieci
prawie w kaŜdej miejscowości.
Tabela 27 Wykaz
ykaz placów zabaw i rekreacji, pomostów wędkarskich oraz stanic rowerowych
L. p. Miejscowość
Adres
Nr działki
ZARZĄDCA - GMINA KOBYLNICA
plac zabaw i rekreacji
1.
Kobylnica
28/4
boisko do tenisa ziemnego
ul. Polna / ul. Krzywa
plac zabaw i rekreacji Park Wiejski
2.
Kobylnica
767, 929
boisko do tenisa ziemnego
ul. Nad Śluzą / ul. Witosa
plac zabaw i rekreacji
3.
Sycewice
4/5
ul. Sportowa (przy bud. wielorodzinnych)
plac zabaw i rekreacji
4.
Kwakowo
130/49
ul. Ogrodowa (przy bud. wielorodzinnych)
5.
Lubuń
plac zabaw i rekreacji
264
plac zabaw i rekreacji
6.
Kończewo
90/22
ul. Główna (przy bud. wielorodzinnych)
plac zabaw i rekreacji
7.
Kończewo
31/1, 31/2
ul. Kolejowa
8.
Komorczyn
plac zabaw i rekreacji
40
plac zabaw i rekreacji
9.
Płaszewo
51
(przy przystanku)
plac zabaw i rekreacji
10.
Zębowo
77
(przy stawie)
plac zabaw i rekreacji
11.
Ścięgnica
14/21
(przy stacji trafo)
plac zabaw i rekreacji
12.
Widzino
151/6
ul. Rzeczna
plac zabaw i rekreacji
13.
Zagórki
111/12
(za bud. wielorodzinnymi)
plac zabaw i rekreacji
14.
Dobrzęcino
107/29
(przy drodze powiatowej)
plac zabaw i rekreacji
15.
śelkówko
237
(przy drodze powiatowej)
plac zabaw i rekreacji
16.
Zajączkowo
152
(przy bud. wielorodzinnych)
plac zabaw i rekreacji
17.
Reblino
82/3
ul. Kręta
Runowo
plac zabaw i rekreacji
18.
1/12, 1/28
Sławieńskie
(przy boisku)
plac zabaw i rekreacji
19.
Kuleszewo
5/36
(za bud. wielorodzinnymi)
plac zabaw i rekreacji
20.
Wrząca
344
(za pętlą autobusową)
plac zabaw i rekreacji
21.
Bzowo
99
(centrum wsi)
22.

Słonowice

plac zabaw i rekreacji
(centrum wsi)

35/2
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L. p.
23.
24.
25.
26.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

Miejscowość

Adres
Nr działki
plac zabaw i rekreacji
Sierakowo
128/5
(za przystankiem autobusowym murowanym)
pomosty wędkarskie wraz z małą architekturą
Ścięgnica
52/2
(przy jeziorze)
pomosty wędkarskie wraz z małą architekturą
Zbyszewo
3/7
(przy rozlewiskach)
Komiłowo
stanica rowerowa oraz plac zabaw i rekreacji
19/4
ZARZĄDCA - GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
Kczewo
plac zabaw i rekreacji
17/22
Kruszyna
plac zabaw i rekreacji
24/1, 24/5, 24/9
Kuleszewo
plac zabaw i rekreacji
10/26
Lulemino
plac zabaw i rekreacji
89/3
Łosino
plac zabaw i rekreacji
681/2
Reblino
plac zabaw i rekreacji
80/46
ZARZĄDCA - GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNO GOSPODARCZY SZKÓŁ
plac zabaw i rekreacji
Kobylnica
705/2
ul. Młyńska (przy szkole)
plac zabaw i rekreacji
Słonowice
25/1
(przy szkole)
plac zabaw i rekreacji
Kwakowo
128
(przy szkole)

Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych z UG Kobylnicy

W duŜym tempie rozwija się sport wędkarski. W dwóch rzekach przepływających przez teren
gminy moŜna złowić dorodne okazy ryb wędrownych, w tym troci i łososia. W styczniu na
rzece Słupi odbywają się tradycyjne zawody wędkarskie. Ponadto dobrze przygotowane do
uprawiania wędkarstwa pod względem infrastrukturalnym są akweny wodne w Ścięgnicy
i Zbyszewie.
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Turystyka
Gmina Kobylnica charakteryzuje się duŜą
duŜ ilością walorów naturalnych,
ralnych, które stanowią
główne atrakcje turystyczne gminy. DuŜą
DuŜ atrakcję turystyczną na obszarze gminy stanowią
trasy rowerowe i ścieŜki przyrodnicze są to m.in.:
Szlaki rowerowe:
•

Szlak rowerowy Słupsk - Krępa - Lubuń - śelkówko - śelki - Leśny Dwór.
Oznakowany szlak rowerowy o długości 18 km, rozpoczyna
rozpoczyna się tuŜ przy wyjeździe
z Lasku Północnego w Słupsku,
Słupsku, nieopodal pomnika „W hołdzie zamordowanym 24
ofiarom hitlerowskiego barbarzyństwa (7.03.1945)". Szlak
Szlak ten biegnie częściowo
szosą w kierunku miejscowości
miejs
Krępa.

•

Szlak rowerowy Kobylnica - Łosino - Lubuń - śelkówko - Kruszyna - Lulemino Zagórki - Zbyszewo - Korzybie - Ścięgnica - Wrząca - Giełdoń - Kuleszewo Kończewo - Sierakowo - Widzino – Kobylnica.. Szlak rowerowy o długości 40 km,
posiada

12

przystanków,
rzystanków,

znajdujących

się

przy

atrakcjach

turystycznych,

historycznych i przyrodniczych.
•

Szlak rowerowy Kobylnica – Łosino most – Lubuń leśniczówka – śelkówko –
śelki – Kruszyna – Lulemino – Zagórki – Zbyszewo,, który łączy się z trasa
rowerową Korzybie (gm. Kępice) – Ściegnica – Wrząca – Giełdoń – Kuleszewo –
Kończewo – Słonowice – Kończewo – Sierakowo – Widzino – Kobylnica. Szlak
rowerowy o długości 85 km prowadzi przez tereny o szczególnych
szczeg
walorach
przyrodniczych i historycznych. Na jego trasie usytuowane
usytuowane są jeziora polodowcowe,
zabytkowe kościoły, budynki o konstrukcji szachulcowej, stanowiące dziedzictwo
kulturowe Europy. Szlak pokrywa się częściowo z trasą wyznaczoną przez Park
Krajobrazowy „Dolina Słupi”.

Nowo
wo oznakowane trasy rowerowe w gminie
g
Kobylnica:
•

Trasa Ŝółta - Szlakiem starych młynów o długości 37,9 km. Start/koniec: Kobylnica,
Widzino, Reblino, Runowo Sławieńskie, Słonowice, Słonowiczki, Wrząca, Zbyszewo,
Zagórki, Kuleszewo, Lulemino, Kruszyna, śelki,
śelki, śelkówko, Lubuń

•

Trasa czerwona - Szlakiem
lakiem zabytków sakralnych o długości 23,8 km.
km Start/koniec:
Łosino, okolica Krępy (szlak zwiniętych torów), okolica Lubunia, Kwakowo,
Lulemino, Kuleszewo, Kończewo, Sierakowo
Sierako Słupskie, Łosino
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•

Trasa zielona - Szlakiem troci i łososia o długości 5,1 km. Start/koni
Start/koniec: Łosino wzdłuŜ rzeki Słupi.

Szlaki piesze PTTK:
•

Szlak czarny „Dolina Wieprzy i Studnicy” (Słupsk - Miastko). Długość trasy
wynosi 68 km, z czego w gminie Kobylnica 16 km. Szlak przebiega od drogi Łosino –
Krępa przez miejscowości: Lubuń, Kwakowo, Lulemino, Kozłówko, Zagórki.
Napotkać moŜna tu zarówno zabytki sakralne jak i osobliwości przyrodnicze.

•

Szlak Ŝółty „Dolina Słupi" (Słupsk – Bytów) przebiega wzdłuŜ osi Parku, którą
wyznacza dolina rzeki. Długość trasy wynosi 52 km, z czego 10 km w gminie
Kobylnica, gdzie szlak wiedzie przez miejscowość Lubuń. Główną atrakcją trasy jest
bogactwo walorów przyrodniczych rzeki, urozmaicona rzeźba terenu, piękne
krajobrazy i mało zmienione środowisko.

ŚcieŜki przyrodnicze:
•

ŚcieŜka przyrodnicza Szlakiem troci i łososia - ścieŜka przyrodnicza powstała
w ramach projektu "Ochrona ekosystemu rzeki
rzeki Słupi", realizowanego przez gminę
g
Kobylnica

wspólnie

z

Dyrekcją

Parku

Krajobrazowego

„Dolina

Słupi”,

a finansowanego przez fundację „Ekofundusz”. Długość ścieŜki wynosi 4 km, na
których rozlokowano 10 przystanków z tablicami informacyjnymi.
•

ŚcieŜka przyrodnicza Krępa-Łosino
Krępa
- Trasa o długości 4 km przeznaczona jest do
uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, samochodowej
samochodowej i konnej.. Na ścieŜce znajdują
się interesujące obiekty kulturowe.

W gminie Kobylnica istnieje 8 tras nordic walking o łącznej długości 52,1 km. Są to:
•

2 trasy nordic walking 7,3 km i 7,5 km. w Łosinie,

•

2 trasy nordic walking 3,5 km. i 5,7 km. w Zagórkach – Zbyszewie,,

•

2 trasy do nordic
ic walking 7 km. i 8,6 km. w Lubuniu,
Lubuniu

•

2 trasy do nordic
ic walking 5,5 km. i 7 km. w Ścięgnicy.
Ścięgnicy

Ponadto rzeka Słupia stanowi jeden z najpiękniejszych turystycznych szlaków kajakowych na
Pomorzu. Spływ kajakowy rzeką Słupią zaliczyć naleŜy do szlaków
zlaków trudnych.
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Składają się na to warunki fizyczno – geograficzne i przyrodnicze cieku: wartki nurt, liczne
meandry, zwalone drzewa i inne przeszkody w korycie rzeki, brzegi zarośnięte olchami,
wierzbami i osikami, których gałęzie wdzierają się w nurt i miejscami całkowicie
przegradzają powierzchnię wody. Długość szlaku w gminie Kobylnica wynosi 15 km (łączna
126 km). Ujście Kamiennej – lewobrzeŜnego dopływu Słupi jest waŜnym
nym tarliskiem troci
wędrownej. Kolejnym lewobrzeŜnym
lewobrzeŜ
dopływem jest strumień śelkowa
wa Woda. Badania
potwierdziły, Ŝee ta niewielka rzeczka jest stanowiskiem strzebli potokowej oraz
o
troci
wędrownej, jak równieŜ łososia szlachetnego. W okolicach Łosina znajduje się park
podworski o charakterze krajobrazowym. W parku zachowały się liczne okazy pomnikowych
drzew, wśród nich dęby, klony, jesiony, daglezje i inne.
Panująca obecnie moda na wypoczynek w naturalnych i czystych ekologicznie warunkach
powoduje wzrost znaczenia ww. atrakcji turystycznych w rozwoju społeczno – gospodarczym
gminy. Turyści większa wagę przywiązują do motywacji poznawczych, stylu Ŝycia,
aktywności fizycznej w nieskaŜonym
nieskaŜ
środowisku. Coraz częściej turyści interesują się takŜe
kulturą wsi – folklorem, historią, obiektami zabytkowymi, legendami oraz tradycjami.
Zagospodarowanie
ie rekreacyjne i turystyczne na terenie gminy jest skromne, zwaŜywszy na
walory i atrakcyjność turystyczną gminy Kobylnica. Na terenie gminy Kobylnica bazę
noclegowo – gastronomiczną stanowią:
•

Zajazd „SCARLETT” w Sycewicach,

•

Motel „ATOL” w Reblinku,

•

Gościniec
niec ZŁOTY KRĄG w Kobylnicy,

•

Restauracja FAMA w Kobylnicy,

•

Pałac w Ścięgnicy,

•

Ośrodek Grube Ryby – dawna Berela w Kobylnicy,

•

Zajazd Golf w Zajączkowie,

•

PPUH Glas s.c. w Łosinie.
osinie.

Infrastruktura wspierająca rozwój funkcji rekreacyjnych i turystycznych na terenie gminy jest
skromna,, zwaŜywszy na walory i atrakcyjność turystyczną gminy Kobylnica. Brakuje ścieŜek
o nawierzchni asfaltowej umoŜliwiających poza ruchem rowerowym moŜliwość jazdy na
rolkach czy nartorolkach.. Odczuwalny jest niedostatek infrastruktury
ry towarzyszącej szlakom
kajakowym i rowerowym tj. przystani kajakowych oraz wypoŜyczalni rowerów.
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3.3.

Obszar gospodarczy

3.3.1.

Działalność gospodarcza i rynek pracy

Według rocznika statystycznego za 2013 rok, na terenie gminy Kobylnica,
Kobylnica w krajowym
rejestrze urzędowym REGON, zarejestrowanych było 1 276 podmiotów gospodarczych,
z czego aŜ 1217 są to mikro przedsiębiorstwa liczące do 9 pracowników.
Z przedstawionych niŜej danych wynika, Ŝe aktywność gospodarcza w gminie
skoncentrowana jest w sektorze prywatnym. Najpopularniejszą formą prowadzenia
działalności w gminie Kobylnica – podobnie jak w całym powiecie i w kraju – jest forma
jednoosobowej działalności osoby fizycznej.
Tabela 28 Podmioty
ty gospodarki narodowej w rejestrze REGON
REGON według klas wielkości w 2013 r.
Wyszczególnienie
powiat słupski
gmina Kobylnica
Podmioty gospodarki narodowej ogółem
8 964
1 276
w tym w klasie wielkości: 0 – 9
8 599
1 217
10 – 49
293
50
50 – 249
65
8
250 – 999
7
1
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
6 649
940
Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych z Urząd Statystycznego w Gdańsku

Tabela 29 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON
REGON wg sekcji i działów w 2013 r.
powiat
gmina
Wyszczególnienie
słupski
Kobylnica
Ogółem, w tym:
8 964
1 276
sektor publiczny
302
18
sektor prywatny
8 662
1258
Sekcja A (rolnictwo,
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo)
662
77
Sekcja A dział 01 (uprawy
uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo,
331
67
włączając działalność usługową)
usługową
Sekcja A dział 02 (leśnictwo
leśnictwo i pozyskiwanie drewna)
181
8
Sekcja A dział 03 (rybactwo)
150
2
Sekcja B (górnictwo
górnictwo i wydobywanie)
2
0
Sekcja B dział 05 (wydobywanie
wydobywanie węgla kamiennego i węgla
0
0
brunatnego)
Sekcja B dział 06 (górnictwo
górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego)
0
0
Sekcja B dział 07 (górnictwo
górnictwo rud metali)
0
0
Sekcja B dział 08 (pozostałe górnictwo i wydobywanie)
2
0
Sekcja B dział 09 (działalność
działalność usługowa wspomagająca górnictwo)
0
0
Sekcja C (przetwórstwo
przetwórstwo przemysłowe)
877
162
Sekcja C dział 10 (produkcja
produkcja artykułów spoŜywczych)
113
13
Sekcja C dział 11 (produkcja
produkcja napojów)
0
0
Sekcja C dział 12 (produkcja
produkcja wyrobów tytoniowych)
0
0
Sekcja C dział 13 (produkcja
produkcja wyrobów tekstylnych)
16
3
Sekcja C dział 14 (produkcja
produkcja odzieŜy)
29
6
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Wyszczególnienie
Sekcja C dział 15 (produkcja
produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych)
Sekcja C dział 16 (produkcja
produkcja wyrobów z drewna oraz korka)
Sekcja C dział 17 (produkcja
produkcja papieru i wyrobów z papieru)
Sekcja C dział 18 (poligrafia
poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników
informacji)
Sekcja C dział 19 (wytwarzanie
wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów
rafinacji ropy naftowej)
Sekcja C dział 20 (produkcja
produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych)
Sekcja C dział 21 (produkcja
produkcja podstawowych substancji
farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych)
Sekcja C dział 22 (produkcja
produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych)
Sekcja C dział 23 (produkcja
rodukcja wyrobów z pozostałych mineralnych
surowców niemetalicznych)
Sekcja C dział 24 (produkcja
produkcja metali)
Sekcja C dział 25 (produkcja
produkcja metalowych wyrobów gotowych)
Sekcja C dział 26 (produkcja
produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i
optycznych)
Sekcja C dział 27 (produkcja
produkcja urządzeń elektrycznych)
Sekcja C dział 28 (produkcja
produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej
niesklasyfikowana)
Sekcja C dział 29 (produkcja
produkcja pojazdów samochodowych, przyczep)
Sekcja C dział 30 (produkcja
produkcja pozostałego sprzętu transportowego)
Sekcja C dział 31 (produkcja
produkcja mebli)
Sekcja C dział 32 (pozostała
pozostała produkcja wyrobów)
Sekcja C dział 33 (naprawa,
naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i
urządzeń)
Sekcja D (wytwarzanie
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych)
Sekcja E (dostawa
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz
działalność związana z rekultywacją)
Sekcja E dział 36 (pobór,
pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody)
Sekcja E dział 37 (odprowadzanie
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków)
Sekcja E dział 38 (działalność
działalność związana ze zbieraniem,
przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców)
Sekcja E dział 39 (działalność
działalność związana z rekultywacją i pozostała
działalność usługowa związana z gospodarką odpadami)
Sekcja F (budownictwo)
Sekcja F dział 41 (roboty
roboty budowlane związane ze wznoszeniem
budynków)
Sekcja F dział 42 (roboty
roboty związane z budową obiektów inŜynierii
lądowej i wodnej)
Sekcja F dział 43 (roboty budowlane specjalistyczne)
Sekcja G (handel
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych, włączając motocykle)
Sekcja G dział 45 (handel
handel hurtowy i detaliczny pojazdami
samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych)
Sekcja G dział 46 (handel
handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami
samochodowymi)

powiat
słupski
22
114
8

gmina
Kobylnica
4
18
2

21

0

0

0

17

3

0

0

31

4

43

8

2
166

0
35

10

2

7

4

22

9

12
15
69
36

1
0
22
6

124

22

40

5

45

4

18
7

0
3

19

1

1

0

1047

150

336

36

72

14

639

100

2007

374

327

116

390

87
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Wyszczególnienie
Sekcja G dział 47 (handel
handel detaliczny, z wyłączeniem handlu
detalicznego pojazdami samochodowymi)
Sekcja H (transport
transport i gospodarka magazynowa)
Sekcja H dział 49 (transport
transport lądowy oraz transport rurociągowy)
Sekcja H dział 50 (transport
transport wodny)
Sekcja H dział 51 (transport
transport lotniczy)
Sekcja H dział 52 (magazynowanie
magazynowanie i działalność usługowa
wspomagająca transport)
Sekcja H dział 53 (działalność
działalność pocztowa i kurierska)
Sekcja I (działalność
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi)
Sekcja I dział 55 (zakwaterowanie)
zakwaterowanie)
Sekcja I dział 56 (działalność
działalność usługowa związana z wyŜywieniem)
Sekcja J (informacja
informacja i komunikacja)
Sekcja J dział 58 (działalność
działalność wydawnicza)
Sekcja J dział 59 (działalność
działalność związana z produkcją filmów, nagrań
wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i
muzycznych)
Sekcja J dział 60 (nadawanie programów ogólnodostępnych)
Sekcja J dział 61 (telekomunikacja)
elekomunikacja)
Sekcja J dział 62 (działalność
działalność związana z oprogramowaniem)
Sekcja J dział 63 (działalność
działalność usługowa w zakresie informacji)
Sekcja K (działalność
działalność finansowa i ubezpieczeniowa)
Sekcja K dział 64 (finansowa
inansowa działalność usługowa, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych)
Sekcja K dział 65 (ubezpieczenia,
ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze
emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia
społecznego)
Sekcja K dział 66 (działalność
działalność wspomagająca usługi finansowe oraz
ubezpieczenia i fundusze emerytalne)
Sekcja L (działalność
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości)
Sekcja M (działalność
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna)
Sekcja M dział 69 (działalność
działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa)
rachunkowo
Sekcja M dział 70 (działalność
działalność firm centralnych (head offices);
doradztwo związane z zarządzaniem)
Sekcja M dział 71 (działalność
działalność w zakresie architektury i inŜynierii;
badania i analizy techniczne)
Sekcja M dział 72 (badania
badania naukowe i prace rozwojowe)
Sekcja M dział 73 (reklama,
reklama, badanie rynku i opinii publicznej)
Sekcja M dział 74 (pozostała
pozostała działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna)
Sekcja M dział 75 (działalność
działalność weterynaryjna)
Sekcja N (działalność
działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca)
Sekcja N dział 77 (wynajem
wynajem i dzierŜawa)
Sekcja N dział 78 (działalność
działalność związana z zatrudnieniem)
Sekcja N dział 79 (działalność
działalność organizatorów turystyki, pośredników i
agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w
zakresie rezerwacji i działalności z nią związane)
Sekcja N dział 80 (działalność
działalność detektywistyczna i ochroniarska)

powiat
słupski

gmina
Kobylnica

1290

171

534
466
15
0

73
66
0
0

41

6

12

1

920

46

553
367
101
7

17
29
15
0

8

0

1
13
50
22
222

0
6
7
2
27

33

4

2

0

187

23

505
426
112

56
75
23

53

9

94

14

4
27

0
5

113

23

23

1

180

22

35
5

2
1

27

2

6

1
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Wyszczególnienie

powiat
słupski

Sekcja N dział 81 (działalność
działalność usługowa związana z utrzymaniem
porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni)
Sekcja N dział 82 (działalność
działalność związana z administracyjną obsługą
biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej)
Sekcja O (administracja
administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne)
Sekcja P (edukacja)
Sekcja Q (opieka
opieka zdrowotna i pomoc społeczna)
Sekcja Q dział 86 (opieka
opieka zdrowotna)
Sekcja Q dział 87 (pomoc
pomoc społeczna z zakwaterowaniem)
Sekcja Q dział 88 (pomoc
pomoc społeczna bez zakwaterowania)
Sekcja R (działalność
działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją)
Sekcja R dział 90 (działalność
działalność twórcza związana z kulturą)
Sekcja R dział 91 (działalność
działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz
pozostała działalność związana z kulturą)
Sekcja R dział 92 (działalność
działalność związana z grami losowymi i zakładami
wzajemnymi)
Sekcja R dział 93 (działalność
działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna)
Sekcja S i T (-)
Sekcja S dział 94 (działalność
działalność organizacji członkowskich)
Sekcja S dział 95 (naprawa
naprawa i konserwacja komputerów i artykułów
uŜytku osobistego i domowego)
Sekcja S dział 96 i Sekcja T dział 97 i 98 (-)
Sekcja U (organizacje
organizacje i zespoły eksterytorialne)

gmina
Kobylnica

75

11

32

5

91

9

278
312
262
13
37
212
52

39
39
33
0
6
38
6

9

1

2

0

149
503
243

31
65
22

60

8

200
15

35
0

Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych z Urząd Statystycznego w Gdańsku
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Rolnictwo

Fundacje
stowarzyszenia i
organizacje społeczne
7 231
317
16
42
24
40
19
49
19
30

Spółdzielnie

1 038
38
3
5
5
3
3
5
1
1

Z liczby ogółem

196 384
6 649
269
528
432
940
295
1 149
213
643

Osoby fizyczne
prowadzące działalność
gospodarczą

i IVb. Trwałe uŜytki zielone są słabszej jakości – przewaŜają gleby klasy IV i V
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udział upraw rolnych maleje na korzyść upraw leśnych. Wśród gruntów ornych największy obszar zajmują w kolejności gleby klas: IVa, IIIb

areały gruntów rolnych występują w północnej i środkowej części gminy. W miarę przesuwania się na południe, jakość gleb pogarsza się zaś

Korzystne warunki przyrodniczo – glebowe uwarunkowują rolniczy charakter gminy. Najlepsze gleby uprawne oraz jednocześnie największe

3.3.2.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Tabela 30 Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 2013 r.
Sektor
Spółki handlowe
W tym z
Jednostka terytorialna Ogółem
Publiczny Prywatny
udziałem
razem
kapitału
zagranicznego
POMORSKIE
271 784
7 890
263 894 26 109
4 551
Powiat słupski
8 964
302
8 662
511
148
Damnica
347
24
323
13
7
Dębnica Kaszubska
722
18
704
32
10
Główczyce
585
25
560
50
15
Kobylnica
1 276
18
1 258
93
18
Potęgowo
403
15
388
38
16
Słupsk
1 495
39
1 456
100
30
Smołdzino
284
13
271
8
3
Ustka
856
19
837
47
12

Rolnictwo, z uwagi na zajmowaną przestrzeń oraz znaczenie gospodarcze, jest podstawową
funkcją

w

gminie.

Na

terenie

gminy

działalność

rolniczą

prowadzi

7

wielkopowierzchniowych spółek o łącznej powierzchni 352,8 tys. ha uŜytków rolnych:
•

Agro Wabcz Sp. z o.o. w Kuleszewie (zs. Wabcz, woj. kujawsko-pomorskie),

•

ROLPOL Sp. z o.o. w Kończewie,

•

Zajączkowo Sp. z o.o. w Zajączkowie,

•

SEKAM Sp. z o.o. w Dobrzęcinie,

•

FARM ADMIN Sp. z o.o. w Kczewie zs. Wrześnica (woj. zachodniopomorskie),

•

AVENA Sp. z o.o. w Sycewicach,

•

Ferma Kur Adkonis

Obok nich gospodarują gospodarstwa indywidualne. Według danych UG Kobylnica (stan na
31.12.2013 r.) na terenie gminy znajdowało się 824 gospodarstwa indywidualne powyŜej
1 ha uŜytków rolnych, w tym:
•

1 do 5 ha – 518 gospodarstw,

•

5 do 10 ha – 108 gospodarstw,

•

10 do 15 ha – 53 gospodarstwa,

•

powyŜej 15 ha – 145 gospodarstw,

Liczba oraz struktura agrarna gospodarstw rolnych w poszczególnych obrębach jest bardzo
zróŜnicowana. Decydujący wpływ na ich obecny kształt wywarły takie czynniki, jak: rozmiar
przestrzeni popegeerowskiej, obecność tradycyjnych gospodarstw rolnych oraz atrakcyjność
obszaru dla funkcji mieszkaniowej i rekreacyjnej
Produkcja roślin
W produkcji rolnej dominuje roślinny kierunek produkcji. W strukturze zasiewów gminy
dominują uprawy zboŜowe – 69%, wśród których duŜy udział mają uprawy Ŝyta, pszenŜyta,
pszenicy. Udział pozostałych ziemiopłodów jest znacznie niŜszy.
Tabela 31 Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów w roku 2010
Wyszczególnienie
OGÓŁEM………………………………………………………………..
zboŜa ogółem……………………………………………………………..
w tym zboŜa podstawowe z mieszankami zboŜowymi………………..
kukurydza………………………………………………………………..

Ogółem
w ha
9 399,06
6 472,70
5 869,44
498,49
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Wyszczególnienie
ziemniaki………………………………………………………………….
buraki cukrowe……………………………………………………………
rzepak i rzepik……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
warzywa gruntowe……………………………………..………………….

Ogółem
w ha
1 087,07
25,85
1 118,73
10,17

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Na terenie gminy prowadzi działalność kilka gospodarstw ogrodniczo – warzywniczych,
ponadto rozwija się szkółkarska produkcja sadzonek roślin ozdobnych oraz, od niedawna,
choinek (w/w działalność zlokalizowana jest głównie w obrębie wsi Kobylnica).
Na terenie gminy nie funkcjonują gospodarstwa ekologiczne, pomimo dogodnych warunków
przyrodniczych oraz korzystnej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie duŜego rynku zbytu.
Nie uprawia się takŜe roślin na cele energetyczne.
energetyc
Produkcja zwierzęca
Na terenie gminy odbywa się chów trzody chlewnej, bydła mlecznego i opasowego oraz
drobiu nieśnego.
Pogłowie inwentarza ogółem w gminie ok. wynosi 1,2 tys. szt. bydła i ok. 16,0 tys. szt. trzody
chlewnej (wg Powszechnego Spisu Rolnego za rok 2010). Ilość hodowanych zwierząt
(zwłaszcza bydła) jest nieadekwatna w stosunku do posiadanych bogatych naturalnych
zasobów paszowych. W gospodarstwach tradycyjnych utrzymuje się niewielkie ilości
pogłowia w celach samo zaopatrzeniowych, zaś w gospodarstwach towarowych skala
produkcji zwierzęcej uzaleŜniona jest od uwarunkowań ekonomicznych.
Na terenie gminy prowadzony jest chów zwierząt futerkowych, koncentrujący się na
specjalnie w tym celu wydzielonym obszarze w obrębie Sierakowo. W ostatnich
ostatn
latach
rozmiary i znaczenie tej produkcji uległy marginalizacji.
Techniczna obsługa rolnictwa i przetwórstwo rolne
Produkty rolne wytworzone na terenie gminy skupowane są przez róŜnorodne
róŜnorodne podmioty
gospodarcze (wybór odbiorcy zaleŜy od uwarunkowań rynkowych). Produkty odbierane są
zazwyczaj bezpośrednio od rolników i przeznaczane na rynek lub do przetwórstwa. Na terenie
gminy znajdują się następujące zakłady przemysłu rolno – spoŜywczego:
•

Hurtownia lodów i mroŜonek w Kobylnicy,

•

Gelato - Hurtownia Lodów
odów i MroŜonek w Reblinku
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•

Oil-Pol
Pol Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne,
Handlowo
ne, Rozlewnia Olejów Jadalnych w
Kobylnicy,

•

Wędzarnia ryb w Luleminie (w kooperacji ze Spółdzielnią „Łosoś” na terenie SSSE).

•

Przetwórnia ryb w Sierakowie

•

ProCam Agronomia Sukcesu w Bolesławicach.

Usługi na rzecz rolnictwa, takie jak: zaopatrzenie rolników w nasiona, pasze i nawozy
mineralne, sprzedaŜ lub wynajmem maszyn rolniczych, wykonywanie robót budowlanych,
usługi transportowo – spedycyjnych, usługi weterynaryjne, świadczone są w większości przez
lokalne
ne zakłady połoŜone na terenie gminy oraz na terenie Słupska.
Gospodarka rybacka
Na obszarze gminy znajdują się ośrodki intensywnej hodowli ryb łososiowatych,
karpiowatych i innych ryb słodkowodnych (sum afrykański) wraz z produkcją ich narybku
(jesiotr, łosoś, troć wędrowna, pstrąg tęczowy). Ośrodki te funkcjonują w oparciu o wody
dopływy rzeki Słupi. Towarowe stawy produkcyjne zlokalizowane są w rejonie
miejscowości: Lulemino (Argus PPH Lulemino), śelkówko (Piotr Gabriel Gospodarstwo
Rybackie). Poza tym w rejonie miejscowości Płaszewo i Kończewo znajdują się małe stawy
pstrągowe o niewielkim
wielkim znaczeniu.

3.4.

Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
naturalneg oraz obszar
infrastruktury technicznej

Elementami tworzącymi i wpływającymi na stan środowiska, oddziałując na wody
powierzchniowe i gruntowe, powietrze atmosferyczne, gleby oraz otoczenie przyrodnicze,
pr
są
sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków.
ścieków Nie bez
znaczenia są takŜe gospodarka odpadami stałymi oraz wykorzystywane źródła energii,
szczególnie w zakresie ogrzewnictwa. W zakresie ochrony środowiska gmina Kobylnica
posiada juŜ istotne osiągnięcia, chociaŜ wiele zadań pozostaje w sferze programowania
i niezbędnej realizacji.
3.4.1

Gospodarka
ospodarka odpadami

Z dniem
m 1 lipca 2013 roku na terenie gminy
gminy Kobylnica obowiązuje nowy system gospodarki
odpadami komunalnymi, w którym
którym to gmina odpowiedzialna jest za odbiór odpadów od
mieszkańców. W systemie tym, w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami
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jednorodzinnymi

nie

funkcjonują

ogólnodostępne

pojemniki

na

surowce

wtórne,

wprowadzono „system workowy”, umoŜliwiający segregację
segregację odpadów „u źródła”, oznacza to,
Ŝe kaŜdy z mieszkańców gromadzi na terenie swojej posesji następujące frakcje odpadów
w specjalnie do tego przeznaczonych i oznaczonych logiem i adresem przedsiębiorcy na
workach:
•

papier i makulatura,

•

tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe,

•

szkło

•

oraz w okresie letnim odpady biodegradowalne w tym odpady zielone.

Natomiast w miejscowościach Sycewice i Kończewo (nieruchomości zabudowane budynkami
wielolokalowymi - za budynki wielolokalowe uznaje
uznaje się budynki, w których znajdują się
cztery lub więcej lokali mieszkalnych) odpady podlegające segregacji są składowane do
pojemników znajdujących się na terenach osiedli (tzw. druciaki i pojemniki typu igloo).
iglo
Rada Gminy, w drodze uchwały dokonała wyboru
wyboru metody i stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty zaleŜna jest od ilości osób zamieszkujących daną
nieruchomość. W celu określenia liczby osób zamieszkujących, mieszkańcy zobowiązani byli
do wypełnienia deklaracji o wysokości
wysokości opłaty do dnia 31 marca 2013 roku. W przypadku
kaŜdorazowej zmiany danych (przede wszystkim zmiany liczby osób zamieszkujących oraz
zmiany sposobu zbierania odpadów)bądź zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego
mieszkańca, deklarację naleŜy złoŜyć
złoŜyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
W przypadku segregacji odpadów komunalnych Rada Gminy przyjęła stawkę w wysokości
9 zł od mieszkańca na miesiąc, przy braku segregacji opłata ta wzrosła do 18 zł od osoby
miesięcznie. Wysokość opłaty, do której wnoszenia są zobowiązani mieszkańcy, stanowi
iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy zobowiązani są uiszczać do 15 – stego
dnia kaŜdego miesiąca, którego obowiązek
obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy („z góry”) bez
wezwania.
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który obowiązuje od 1 lipca 2013 roku nie
obejmuje nieruchomości niezamieszkałych, tj. nieruchomości, na których prowadzona
prowadzon jest
działalność gospodarcza. W związku z tym, przedsiębiorcy działający na terenie gminy
Kobylnica w dalszym ciągu są zobowiązani samodzielnie zawrzeć umowę, której
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przedmiotem będzie wywóz odpadów komunalnych powstałych w wyniku prowadzonej
działalności. Poza obowiązkiem przekazywania
przekazywania odpadów komunalnych powstałych
w

związku

z

prowadzoną

działalnością

gospodarczą,

właściciel

nieruchomości

niezamieszkałej jest takŜe zobowiązany zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi do
odbioru innych odpadów powstałych w toku prowadzonej działalności, w tym odpadów
niebezpiecznych (np. filtry olejowe, płyny hamulcowe, zuŜyte opony w przypadku
prowadzenia warsztatu samochodowego, czy płyty, wióry i ścinki drewna w przypadku
produkcji mebli)
3.4.2

Wodociągi i kanalizacja

Potrzeby mieszkańców gminy Kobylnica w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbiór
nieczystości zaspokajane są przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. Gmina Kobylnica jest
współwłaścicielem spółki. Ścieki z terenu gminy Kobylnica oczyszczalne są na oczyszczalni
ścieków w Słupsku. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna, przystosowana do
głębokiego usuwania związków biogennych w trójfazowym, modyfikowanym procesie
Bardenpho, uzupełnionym komorą predenitryfikacji. ObciąŜenie ładunkowe oczyszczalni
odpowiada 200 000 RLM, zaś średni przepływ dobowy wynosi ok. 19 647 m3/d. W części
miejscowości, nieobjętych zbiorczym systemem odprowadzania ścieków przewidywana jest
budowa lokalnych oczyszczalni.
Z wodociągów na terenie gminy Kobylnica korzysta ok. 97% ogółu mieszkańców. Odsetek
gospodarstw domowych korzystających z wodociągu jest wysoki i wynosi ok. 87%. W 2013
roku z sieci kanalizacyjnej korzystało 7 077 osób, a z sieci wodociągowej 9 869
mieszkańców.
Większość sieci wodociągowo – kanalizacyjnej zbudowana
wana została w latach 1993 – 2014

60 | S t r o n a

ZuŜycie wody z wodociągów w
Ścieki odprowadzone
gospodarstwach domowych
siecią kanalizacyjną
Na 1 mieszkańca w
3
w dam3
W dam
m3
153,7
24,5
136
400,1
40,7
279
285,0
29,9
108
153,5
13,9
283
177,6
25,0
143
486,4
30,1
535
94,3
26,7
5

kV relacji śydowo - Słupsk.
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jeśli wynikać to będzie ze wzrostu zapotrzebowania mocy. Planowana jest takŜe budowa linii elektroenergetycznej najwyŜszych napięć 400

transformatorowych 15 kV/0,4kV, odpowiednio do potrzeb. Przewidziano równieŜ moŜliwość lokalizacji GPZ 110/15 kV w Sycewicach,

zapotrzebowania mocy i energii elektrycznej wymagać będzie rozbudowy sieci elektroenergetycznej SN i nn, budowy stacji

Głównymi odbiorcami energii elektrycznej są gospodarstwa domowe, przemysł, usługi i rzemiosło oraz gospodarka komunalna. Wzrost

(w Kobylnicy, przy ul. Szczecińskiej), przy pomocy linii elektroenergetycznych SN 15 kV, stacji transformatorowych 15/0,4 kV i linii nn.

Dostawa mocy i energii elektrycznej odbywa się z GPZ (przy ul. Poznańskiej w Słupsku, przy granicy z gminą Kobylnica) i GPZ

W granicach gminy Kobylnica przebiega 5 linii elektroenergetycznych 110 kV i 3 linie tranzytowe 15 kV o znaczeniu ponadlokalnym.

3.4.3 Zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Tabela 32 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w gminie Kobylnica na rok 2013
Przyłącza prowadzące do
Sieć w kilometrach
budynków mieszkalnych w szt.
Wyszczególnienie
(gminy)
Rozdzielcza
kanalizacyjna
wodociągowe
kanalizacyjne
wodociągowa
Damnica
52,9
68,3
773
653
Dębnica Kaszubska
99,3
88,8
1720
1371
Główczyce
53,1
35,4
1254
918
Kobylnica
125,6
147,0
1963
1935
Potęgowo
80,9
51,8
927
642
Słupsk
168,2
207,6
2661
2266
Smołdzino
57
1,1,
799
82

Ponadto, na terenie gminy zlokalizowane są farmy wiatrowe, w okolicy Widzina
i Zajączkowa, Lulemina, Kwakowa i Płaszewa o łącznej liczbie 42 elektrowni wiatrowych,
a niebawem rozpocznie się budowa kolejnych farm. Na obszarze gminy znajdują się dwa
gazociągi wysokiego ciśnienia o relacji: Bytów - Słupsk i Sławno - Słupsk w kierunku Ustki.
Od stacji gazowej w Bolesławicach w kierunku wsi Kobylnica prowadzona jest sieć średniego
ciśnienia do stacji redukcyjno-pomiarowych „Krzywa” oraz „Witosa”.
W zasięgi stacji gazowych gaz ziemny wykorzystywany jest jako czynnik grzewczy i nośnik
energii do przygotowania ciepłej wody w budownictwie mieszkaniowym oraz w usługach,
przemyśle i rzemiośle. Gazyfikacja przeprowadzana jest zarówno poprzez sieci średniego, jak
i niskiego ciśnienia.
Rozbudowa sieci gazowej związana z gazyfikacją pozostałego obszaru gminy uzaleŜniona
jest w szczególności od potrzeb i liczby potencjalnych odbiorców oraz efektywności
ekonomicznej inwestycji.
3.4.4

Zaopatrzenie w ciepło

Na terenie gminy nie ma zorganizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło. Zaspakajanie
potrzeb odbywa się w oparciu o:
•

lokalne kotłownie węglowe, kotłownie opalane gazem ziemnym (tylko w Kobylnicy)
i gazem płynnym LPG, olejowe oraz opalane drewnem i jego odpadami, usytuowane
w zakładach przemysłowych, usługowych, rzemieślniczych, obiektach uŜyteczności
publicznej. Kotłownie dostarczają energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania
i wentylacji obiektów, przygotowania ciepłej wody oraz na cele technologiczne,

•

indywidualne źródła ciepła w domach mieszkalnych na paliwa stałe (węgiel, drewno
i jego odpady, gaz ziemny i płynny LPG oraz olej opałowy), wspomagane instalacjami
do produkcji energii cieplnej z odnawianych źródeł energii (instalacje solarne do
produkcji c.w.u oraz pompy ciepła do produkcji c.w.u oraz c.o) dostarczające energię
na cele potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody,

•

indywidualne

źródła

ciepła

na

energię

elektryczną

urządzeń

grzewczych

i przygotowania ciepłej wody. Tam, gdzie jest dostarczany czynnik grzewczy
z kotłowni lokalnych zasadą jest przygotowanie ciepłej wody w urządzeniach
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elektrycznych.

W

budynkach

wielorodzinnych

w

Sycewicach

wspólnoty

mieszkaniowe do ogrzewania mieszkań wykorzystują kotłownie olejowe i gaz ziemny,
•

ogrzewanie

słomą

–

pałac

w

Zajączkowie

oraz

kilkanaście

budynków

indywidualnych.
3.4.5

Komunikacja drogowa

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych ze względu na funkcje w sieci drogowej wyróŜnia
się cztery kategorie dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne.
Tabela 33 Wykaz długości dróg
Drogi
drogi krajowe (DK 6 i DK21)
droga wojewódzka (DW 209)
drogi powiatowe
drogi gminne (numerowane)
drogi wewnętrzne dojazdowe (poprzednio zakładowe)
Razem

Długość
km
27,650
4,550
81,330
503,490
62,580
679,600

Drogi utwardzone
km
27,650
4,550
72,250
82,031
3,290
189,771

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Kobylnica 2013”,
2013 str.134

W gminie Kobylnica znajduje się 679,600 km zaewidencjonowanych dróg, których liczba
wzrasta wraz z sukcesywnym
m wzrostem liczby dróg gminnych.
Drogi krajowe
Przez obszar gminy Kobylnica przebiegają dwie drogi krajowe stanowiące układ nadrzędny
komunikacji drogowej. Na drogach tych przewaŜa ruch o charakterze gospodarczym
i tranzytowym. Zarządcą dróg krajowych jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Gdańsku.
Droga krajowa nr 6 o funkcji międzyregionalnej, połoŜona w ciągu drogi międzynarodowej
E-28 (Goleniów - Płoty - Koszalin - Słupsk - Lębork - Reda - Gdynia - Gdańsk
Gdań - Straszyn Łęgowo). Obecnie, równieŜ w granicach gminy, w ciągu drogi krajowej nr 6 zrealizowana
jest obwodnica miasta Słupska.
Droga krajowa nr 21 o funkcji ponadregionalnej (Miastko – Suchorze – Słupsk – Ustka).
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Droga wojewódzka
Przez południowo – zachodni skraj gminy Kobylnica krótkim odcinkiem przebiega droga
wojewódzka stanowiąca uzupełnienie
uzupełnie
nadrzędnej komunikacji drogowej. PrzewaŜa na niej
ruch
ch o charakterze turystycznym, jest to droga wojewódzka nr 209 o funkcji regionalnej
(Warszkowo – Suchorze - Bytów). Zarządcą drogi wojewódzkiej jest Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Gdańsku.
Drogi powiatowe
Sieć dróg powiatowych obejmuje 13 odcinków dróg, które w większości stanowią układ
podstawowy. Na terenie gminy drogi te są podstawowym łącznikiem z drogami krajowymi
i wojewódzkimi. Sieć dróg powiatowych, charakteryzująca się właściwą gęstością, zapewnia
powiązania gminy w skali lokalnej. Zarządcą dróg powiatowych jest Zarząd Dróg
Powiatowych w Słupsku.
Drogi gminne
Sieć dróg gminnych, które
tóre w większości stanowią układ uzupełniający, obejmuje około 70
km dróg o bardzo zróŜnicowanym standardzie. W połączeniu z siecią dróg powiatowych
zapewniają obsługę lokalną. Grupa ta obsługuje głównie związki pomiędzy siedliskami
i drogami wyŜszych klas.
s. Ponadto,
Ponadto, łącznie z drogami wewnętrznymi dojazdowymi zapewnia
takŜe dojazdy do terenów rolnych, łąk i lasów.
Stan nawierzchni większości dróg jest nieodpowiedni i wymaga działań prowadzących do
stopniowej ich poprawy.
Komunikacja kolejowa
Przez teren gminy
iny przebiegają dwie linie kolejowe, zapewniające obsługę pasaŜerską duŜej
grupie mieszkańców gminy: zelektryfikowana pierwszorzędna, o znaczeniu państwowym,
linia nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński oraz linia nr 405 Piła – Ustka. Obsługę ludności
w zakresie
resie lokalnych przewozów pasaŜerskich świadczą stacja w Reblinie i przystanek
w Sycewicach na linii nr 202 oraz przystanki osobowe w Kobylnicy, Widzinie, Słonowicach
i Wrzącej na linii nr 405. W zakresie przewozów dalekobieŜnych mieszkańców gminy
obsługują
ują stacje w Słupsku i Sławnie.
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Komunikacja zbiorowa
Trasy autobusów przebiegają po drogach krajowych, drodze wojewódzkiej i przewaŜającej
części dróg powiatowych,, a takŜe gminnych.
gminnych Miejscowości Kobylnica i Widzino obsługiwana
są siecią linii komunikacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku, na obszarze innych
miejscowości gminy działają prywatne firmy przewozowe:
1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna;
2. BOTRANS – Bogdan Zautra, Kępice;
3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Samochodowej w Szczecinku Sp. z o.o.;
4. AUTO-BUS
BUS Przewóz Osób – Irena Gzubicka, Koszalin;
5. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku - linia nr 5 (aktualny rozkład dostępny na
stronie internetowej http://zimslupsk.com/0005/kierunki).
W komunikacji dalekobieŜnej i lokalnej
lokalnej wyposaŜenie przystanków, rodzaje połączeń
realizowane są raczej
aczej na zadowalającym poziomie.
Zaplecze techniczne motoryzacji
Na terenie gminy zlokalizowane są cztery stacje paliw w Kobylnicy oraz jedna w Kruszynie.
Mieszkańcy korzystają równieŜ ze stacji
stacji paliw zlokalizowanych na terenie miasta Słupska
i w gminach ościennych.
Na terenie Gminy funkcjonują 1 salon motocyklowy – Stones – republika Jednośladów oraz
3 salony samochodowe:
•

Renault i Dacia,

•

Mercedes i Mazda,

•

Skoda i Volkswagen,

Parkingi usytuowane są głównie przy obiektach handlowych i gastronomicznych w ciągach
ulic, przy cmentarzach oraz nieliczne w lasach.
3.4.6

Telekomunikacja

Przez południowy skraj gminy przebiega radiolinia Gdańsk - Bytów (eksploatowana przez TP
S.A.). Na terenie gminy dostępna jest równieŜ sieć internetowa TP S.A. oraz prywatna. Warto
równieŜ wspomnieć, iŜ w bibliotece w Kobylnicy i w jej pobliŜu moŜna korzystać
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z darmowego, bezprzewodowego dostępu do Internetu. Budowana jest sieć internetowa
szerokopasmowa,
asmowa, telefonia komórkowa oraz telefony stacjonarne.
3.4.7

Zasoby mieszkaniowe

Niniejszy rozdział oparty został na danych uzyskanych z UG Kobylnicy oraz danych
z Banku Danych Lokalnych, który na czas opracowania dokumentu dysponował
dysponował jedynie danymi za rok
2012.

W roku 2013 na terenie gminy Kobylnica znajdowało się 3 338 mieszkań. Zasoby
mieszkaniowe na terenie gminy Kobylnica w zestawieniu porównawczym z powiatem
i innymi gminami powiatu słupskiego prezentuje poniŜsza tabela.
Tabela 34 Zasoby mieszkaniowe gminy
g
Kobylnica w roku 2013
Wyszczególnienie

Powiat Słupski
Gmina Damnica
Gmina Dębnica
Kaszubska
Gmina Główczyce
Gmina Kobylnica
Gmina Potęgowo
Gmina Słupsk
Gmina Smołdzino
Gmina Ustka

Mieszkania

Przeciętnie
Powierzchnia uŜytkowa w m2
1 mieszkania
na 1 osobę

30 868
1 706

76,3
77,0

24,2
20,8

2 845

76,2

22,1

2 558
3 338
1 919
4 849
1 100
2 339

71,1
91,0
73,5
84,1
79,9
102,5

19,2
27,4
19,8
25,0
25,1
29,5

Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

W roku 2013 w zasobach komunalnych gminy znajdowało
znajdowa się 100 mieszkań,
mieszkań o przeciętnej
powierzchni uŜytkowej jednego mieszkania 48,98 m2. W skład zasobów komunalnych
wchodzą:

4.

•

45 lokali socjalnych – powierzchnia uŜytkowa 1 845,33
845 m2

•

55 lokali komunalnych – powierzchnia uŜytkowa 3 052,70 m2

Finanse samorządu terytorialnego

W 2013 roku wydatki budŜetu gminy
g
Kobylnica wynosiły 48,06 mln zł,, zaś dochody 47,89
mln zł, co daje ujemne roczne saldo budŜetu. Największy procent wydatków ogółem
stanowiły wydatki bieŜące, największy udział w dochodach ogółem miały równieŜ dochody
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bieŜące gminy. Zestawienie wydatków i dochodów z roku 2013 w gminie Kobylnica obrazują
wykresy poniŜej.
WYNIK BUDśETU:

47 889 170,77 zł
44 963 704,14 zł
2 925 466,63 zł
48 063 758,14 zł
40 748 862,36 zł
7 314 895,78 zł
4 214 841,78 zł
- 174 587,37 zł

Wykonanie budŜetu
Dochody budŜetowe, w tym:
Dochody bieŜące
Dochody majątkowe
Wydatki budŜetowe, w tym:
Wydatki bieŜące
Wydatki majątkowe
NadwyŜka operacyjna (dochody bieŜące – wydatki bieŜące)
Deficyt/NadwyŜka budŜetowa (dochody ogółem – wydatki ogółem)

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2013r. zamyka się deficytem w wysokości 174 587,37
zł, który został pokryty przychodami z zaciągniętych poŜyczek. W trakcie roku wprowadzono
do budŜetu wolne środki z roku 2012 w wysokości 387 157,07 zł. Dokonano spłat
zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 4 838 000 zł, zgodnie z ustalonym limitem
zobowiązań na 2013 rok.
Wolne
olne środki z rozliczenia 2013 roku wynoszą 552 205,55 zł i stanowią róŜnicę pomiędzy
faktycznym wykonaniem po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów
budŜetowych.
47 889 170,77 zł
5 564 792,92 zł
48 063 758,14 zł
4 838 000,00 zł
552 205,55 zł

+ Dochody budŜetowe
+ Przychody budŜetowe
- Wydatki budŜetowe
- Rozchody budŜetowe
= Wolne środki z 2013r.

Wykres 7 Dochody budŜetu gminy w 2013 r. w mln zł
47,89

44,96

50
40
30
20

2,93

10
0
Dochody ogółem

dochody bieŜące

dochody majątkowe

Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych ze „Sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu gminy
Kobylnica za rok 2013”
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Tabela 35 NajwaŜniejsze źródła dochodów gminy w 2013 roku
Lp.

Źródła dochodów

1
2
3
4

Podstawowe dochody podatkowe
Subwencja ogólna z budŜetu państwa
Dotacje celowe na zadania zlecone
Wpływy z mandatów
Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i
inwestycji
Wpływy z opłat pobieranych przez gminę
Dotacje celowe na zadania własne
Pozostałe dochody
Dochody ze sprzedaŜy majątku gminy
OGÓŁEM

5
6
7
8
9

20 926 152,66
10 420 609,00
4 556 892,40
3 767 985,75

%
udział w
dochodach
ogółem
43,70
21,76
9,51
7,87

3 144 548,04

6,56

2 541 897,20
1 437 237,07
573 849,17
519 999,48
47 889 170,77

5,31
3,00
1,20
1,09
100,00

Kwota wykonania

Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych ze „Sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu gminy
Kobylnica za rok 2013”

Tabela 36 Dochody budŜetowe
dŜetowe gminy
g
Kobylnica w latach 2010 - 2013
Dochody budŜetu gminy według działów
2010
2011
w%
100
100
Dochody ogółem
2,0
1,7
Rolnictwo i łowiectwo
4,2
6,7
Transport i łączność
9,7
9,7
Gospodarka mieszkaniowa
0,9
0,9
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
17,1
14,4
przeciwpoŜarowa
18,6
19,1
RóŜne rozliczenia
0,1
0,9
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna i pozostałe zadania z
9,9
9,9
zakresu polityki społ.
0,1
0,1
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
0,9
0,1
środowiska
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
0,1
narodowego
1,0
0,5
Kultura fizyczna
Dochody od osób prawnych i od osób
34,8
36,0
fizycznych
0,5
0,1
Pozostałe

2012

2013
100
1,4
3,0
8,2
0,9

100
1,9
2,9
4,1
0,3

11,7

8,0

20,2
1,0

21,8
1,4

10,2

10,9

0,1

-

0,5

1,0

-

0,1

0,4

0,9

42,4

46,2

0,1

0,5

Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych z Vademecum Samorządowca 2013,, Urząd Statystyczny w
Gdańsku oraz „Sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu gminy Kobylnica za rok 2013”
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Wykres 8 Wydatki budŜetu gminy w 2013 r. w mln zł
48,1
40,8

50,0
40,0
30,0

7,3

20,0
10,0
0,0
Wydatki ogółem

bieŜące

majątkowe

Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych ze „Sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu gminy
Kobylnica za rok 2013”

Tabela 37 Struktura poniesionych wydatków gminy w 2013 roku
Lp.
Źródła dochodów
1 Wydatki bieŜące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń
świadczenia na rzecz osób fizycznych
dotacje udzielone z budŜetu gminy, w tym:
- na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
2 Wydatki majątkowe, w tym:
dotacje celowe na finansowanie inwestycji
OGÓŁEM

Kwota wykonania
40 748 862,36 zł
15 484 569,07 zł
5 987 024,36 zł
4 672 122,59 zł
3 144 548,04 zł
2 541 897,20 zł
7 314 895,78 zł
694 398,51 zł
48 063 758,14 zł

Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych ze „Sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu gminy
Kobylnica za rok 2013”

Tabela 38 Wydatki budŜetowe gminy
g
Kobylnica w latach 2010 - 2013
Wydatki budŜetu gminy według działów
2010
2011
Wydatki ogółem
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
RóŜne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki
społ.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Działalność usługowa
Ochrona zdrowia
Pozostałe

100,0
9,4
8,0
20,3
7,7
7,1
21,7

2012
w%
100,0
100,0
5,1
5,0
14,4
5,3
16,5
8,8
6,3
8,0
6,6
7,6
0,0
21,7
29,1

11,3

10,6

13,8

1,1
3,2
2,7
3,4
0,9
0,8
2,5

1,0
4,7
6,1
3,0
0,6
0,8
2,6

1,4
3,1
8,0
3,4
1,0
1,1
4,5

2013
100
7,8
9,8
5,0
8,2
5,6
29,7
13,8
1,4
5,5
6,0
2,5
0,4
1,1
3,2

Źródło: opracowanie
pracowanie własne na podstawie danych z Vademecum Samorządowca 2013,, Urząd Statystyczny w
Gdańsku oraz „Sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu gminy Kobylnica za rok 2013”
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5.

Współpraca

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

stosunki

międzygminne
Gmina Kobylnica jest członkiem m.in. Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii
Odnawialnej, Stowarzyszenia Partnerstwo Dorzecze Słupi, Związku Gmin Pomorskich,
Związku Gmin RP oraz Słowińskiej Grupy Rybackiej.
Gmina Kobylnica w ramach porozumienia międzygminnego, wspólnie z Gminą Miejską
Słupsk i Gminą Słupsk zrealizowała ponadlokalne przedsięwzięcie inwestycyjne „Program
gospodarki wodno – ściekowej w rejonie Słupska”, współfinansowany z Funduszu Spójności.
Gmina Kobylnica współpracuje z 16 gminami i miastami partnerskimi, do których naleŜą:
•

Przemęt/Polska – Porozumienie
orozumienie z Gminą Przemęt zostało podpisane 17 maja 2012
roku w Kobylnicy.

•

Bátonyterenye/Węgry – Porozumienie z węgierskim miastem podpisane zostało
1 marca 2012 roku.

•

Walce/Polska – Porozumienie z gminą Walce zostało zawarte w 2009 r.

•

Malá Morávka / Czechy
echy – Porozumienie z tą gmina zostało zawarte w 2009 roku.

•

Zarszyn/Polska – Porozumienie o współpracy zostało podpisane w 2007 r.

•

Orimattila/Finlandia – Porozumienie o współpracy podpisano w 2001 roku.

•

Valka/Łotwa – Porozumienie o współpracy podpisano w 2004
2
r.

•

Valga/Estonia – Porozumienie o współpracy podpisano w 2004 r.

•

Tvrdošín/Słowacja – Porozumienie z miastem Tvrdošín zostało zawarte w 2008 roku.

•

Nižná Sitnica/Słowacja – Porozumienie podpisano w 2007 roku.

•

Ol`ka/Słowacja – Porozumienie o współpracy podpisano
po
w 2007 r.

•

Weißenburg/Niemcy - Porozumienie o współpracy zawarto w 2004 roku.

•

Östhammar/Szwecja – Porozumienie o współpracy podpisano w 2001 roku.

• Durbuy/Belgia – Porozumienie o współpracy podpisano w 2004 r.
•

Uusikaupunki/Finlandia – Porozumienie o współpracy podpisano w 2001 r.

•

Kościelisko/Polska – Porozumienie o współpracy podpisano w 2004 r.

Gmina Kobylnica z powyŜszymi partnerami współpracuje w ramach projektów Twin Town
oraz dzięki wsparciu Programu „Europa dla obywateli” w Unii Europejskiej.
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Ponadto Gmina Kobylnica współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego na zasadzie wspierania i
powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji.
Tabela 39 Wykaz organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Kobylnica
Z siedzibą na terenie Gminy Kobylnica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki
Kobylnica, ul. Leśna 9, 76-251
76
Kobylnica
Stowarzyszenie „Zespół Aktywnych Seniorów”
Kobylnica, ul. Wodna 20/4, 76-251
76
Kobylnica
Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” Sycewice
Sycewice, ul. Szkolna 1, 76-251
76
Kobylnica
Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Kończewo
Kończewo, ul. Szkolna 1, 76-251
76
Kobylnica
Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Słonowice
Słonowice 4, 76-251
251 Kobylnica
Klub Sportowy „SŁUPIA Kwakowo”
Lulemino 20 B, 76-251
251 Kobylnica
Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Kwakowo
Kwakowo, ul. Słupska 5, 76-251
76
Kobylnica
Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica
ul. Główna 20, 76-251
251 Kobylnica
Klub Sportowy „SŁUPIA” Kobylnica
ul. Wodna 15, 76-251
251 Kobylnica
Akademia Piłkarska Słupia Kobylnica
ul. Wodna 22, 76-251
251 Kobylnica
Klub Sportowy „GRANIT” Kończewo
Kończewo, ul. Główna 23/12, 76-251
76
Kobylnica
Klub Sportowy „SPARTA” Sycewice
Sycewice, ul. Szkolna 1, 76-251
76
Kobylnica
Uczniowski Klub Sportowy PIAST-B
PIAST
ul. Główna 63, 76-251
251 Kobylnica
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
ul. Główna 63, 76-251
251 Kobylnica
Klub Sportowy "SOKÓŁ" Kuleszewo
Kuleszewo, 76-251
251 Kobylnica
Powiatowa Spółdzielnia Socjalna w Kwakowie
Kwakowo, ul. Słupska 16/3, 76-251
76
Kobylnica
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Gmina 2010"
Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251
76
Kobylnica
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Z siedzibą poza Gminą Kobylnica
Stowarzyszenie ”Bezpieczny Region Słupski”
1
ul. Sienkiewicza 7/28, 76-200
76
Słupsk
Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego „Cheerleaders Maxi”
2
ul. Elizy Orzeszkowej 5/14, 76-200
76
Słupsk
Klub Tańca Sportowego „PAKTAN”
3
ul. Arciszewskiego 7/2, 76-200
76
Słupsk
Uczniowski Klub Sportowy „BYKI” Słupsk
4
ul. Banacha 5, 76-200
200 Słupsk
Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „SZPRYCHA” w Słupsku
5
ul. Sienkiewicza 19, 76-200
76
Słupsk
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
6
ul. Sienkiewicza 7/30, 76-200
76
Słupsk
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego KrzyŜa w Słupsku
7
ul. Kopernika 35 A, 76-200
76
Słupsk
Aeroklub Słupski
8
ul. Kilińskiego 11, 76-200
200 Słupsk
Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki
9
ul. Kotarbińskiego 2/71, 76-200 Słupsk
Klub Strzelecki „Gryf Słupski”
10
ul. Zamiejska 30, 76-200
200 Słupsk
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6.

Wnioski z diagnozy społeczno – gospodarczej i badań ankietowych
6.1. Wnioski z diagnozy
• Atrakcyjne połoŜenie blisko miasta Słupsk (północna granica z gminą) trzeciego pod
względem liczby ludności miasta na terenie województwa pomorskiego,
pomorskiego co winno
stwarzać doskonałe warunki
unki do rozwoju mieszkalnictwa i osadnictwa oraz rekreacji.
• Wysoka jakość gleby winna być wykorzystana do dalszego
szego rozwoju rolnictwa,
szczególnie w obszarze ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolno – spoŜywczego.
• Obecność terenów leśnych na obszarze gminy winna być wykorzystywana do rozwoju
sektora drzewnego, rekreacji i turystyki aktywnej.
• Bogactwo elementów przyrody moŜe słuŜyć rozwojowi turystyki edukacyjnej
i

ornitologicznej.

Niezbędne

jest

do

tego

promocja

istniejących

walorów

przyrodniczych oraz rozbudowa nowych ścieŜek turystycznych.
turystycznych
• Wykorzystanie terenów naleŜących do obszaru „Natura 2000” do biznesu
ekologicznego i turystyki ekologicznej.
• Dziedzictwo kulturowe gminy moŜe stać się punktem wyjścia do stworzenia ciekawych
lokalnych produktów turystycznych,
urystycznych, a takŜe atrakcyjnych miejsc do rozwoju rekreacji i
turystyki, urozmaiconej kreatywnymi
kreat
atrakcjami turystyczno – rekreacyjnymi.
• Pozytywnym zjawiskiem jest dodatni przyrost naturalny oraz duŜy odsetek osób
w wieku produkcyjnym. NaleŜy kontynuować politykę prorodzinną np. Karta DuŜej
Rodziny.
• Dodatnie saldo migracji jest pozytywnym zjawiskiem
zjawiskiem wpływającym na rozwój
społeczno – gospodarczy gminy. Niepokojący jest znaczący wzrost osób migrujących
do większych miast oraz zagranicę.
• Poziom bezrobocia w gminie jest na niskim poziomie. NaleŜy jednak wciąŜ dąŜyć do
jego obniŜania.
• Pomoc społecznaa jest prawidłowo realizowana. Występuje spadek udziału osób
w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej.
W najbliŜszych latach naleŜy swoje działania skoncentrować na ekonomii społecznej
oraz aktywizacji osób starszych oraz
az na rozwoju róŜnych form opieki nad osobami
starszymi.
• Liczba placówek ochrony zdrowia oraz ich dostępność jest na dobrym poziomie.

73 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kobylnica na lata 2015 – 2020
• System oświaty na obszarze administracyjnym oraz ogólny poziom nauki w szkołach
moŜna uznać za dobry, co pozytywnie pływa na rozwój i wizerunek gminy. Stan
techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych naleŜy uznać za bardzo dobry, co
jest rezultatem stałych znacznych nakładów finansowych. Rozbudowy i modernizacji
wymaga sportowa infrastruktura przyszkolna.
• Gmina posiada szeroką ofertę imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych. Kultura
opiera się na kołach zainteresowań w szkołach oraz wydarzeniach kulturalnych
w Gminnym Centrum Kultury i Promocji oraz Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kobylnicy.
jest baza sportowa oraz programy jej zagospodarowania.
• Na wysokim poziomie jest
Dostępne są równieŜ place zabaw i rekreacji.
• Rozwój gospodarczy gminy jest na zadowalającym poziomie. Dominującą
Dominując sekcją
działalności gospodarczej jest przemysł lekki i budownictwo.. Warto rozwaŜyć większą
promocję gospodarczą na lokalnym rynku pracy.
• Rolnictwo na ocenianym obszarze administracyjnym jest na dość wysokim poziomie ze
względu na duŜy obszar terenów rolniczych o wysokiej klasy jakości gleb.
gleb W produkcji
rolnej dominuje roślinny
ślinny kierunek produkcji.
produkcji. Niestety na terenie gminy nie funkcjonują
gospodarstwa ekologiczne pomimo dogodnych warunków przyrodniczych oraz
korzystnej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie duŜego rynku zbytu.
• W gminie istnieją dogodne warunki do uprawiania
uprawiania róŜnorodnych form turystyki, przede
wszystkim rowerowej, pieszej, kajakarstwa i wędkarstwa. Gmina Kobylnica posiada
zasoby do rozwoju turystyki, zwłaszcza turystyki aktywnej, kulturowej oraz
edukacyjnej. Atutem jest obecność oznakowanych
oznakowanych szlaków rowerowych,
rowerowy
pieszych
w tym nordic walking oraz ścieŜek przyrodniczych przebiegających wzdłuŜ miejsc
atrakcyjnych historycznie i kulturowo.
kulturowo Wskazane jest wzmoŜenie działań promocyjnych
na terenie gminy słuŜących rozwojowi turystyki i rekreacji weekendowej.
• Na terenie
nie gminy dobrze funkcjonuje gospodarka odpadami. Blisko 100 % gospodarstw
domowych korzysta z instalacji wodociągowych,
wodociągowych a ponad 80% z instalacji
kanalizacyjnych. Konieczne jest zapewnienie zbiorczego systemu zbierania ścieków
komunalnych w tej południowo – zachodniej części gminy
• Dalszej rozbudowy wymaga sieć gazownicza jako źródło zaopatrzenia
zaopatrzenia w ciepło.
ciepło
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• Zdecydowana większość sieci dróg powiatowych i gminnych wymaga remontów
i modernizacji. Ich ogólny stan techniczny jest średni bądź zły. NaleŜy kontynuować
współpracę w zakresie poprawy stanu technicznego dróg powiatowych i gminnych.
• System komunikacji zbiorowej, wyposaŜenie przystanków oraz rodzaje połączeń
realizowane są na zadowalającym poziomie.
• Infrastruktura teletechniczna w gminie jest dobrze
dobrze rozwinięta i spełnia swoją funkcję.
NaleŜałoby jednakk rozwijać sieć szerokopasmową oraz teletechniczną.
• Gmina Kobylnica posiada moŜliwości dla rozwoju zasobów mieszkaniowych,
w tym zasobów socjalnych. Obowiązujące MPZP dają moŜliwość rozwoju
budownictwaa mieszkalnego, usługowo – rzemieślniczego oraz przemysłowego.
• Gospodarka finansami gminy jest prowadzona racjonalnie.
• Współpraca międzygminna oraz międzynarodowa
międzynarodowa jest na wysokim poziomie.
• Gmina systematycznie
ystematycznie realizuje działania proekologiczne.
• Poczucie bezpieczeństwa
ezpieczeństwa mieszkańców oscyluje na
n poziomie zadowalającym. Sprawnie
działają jednostki OSP, StraŜ Gminna i Policja.
• Infrastrukturę wodną i melioracyjną oraz systemy ochrony przed zagroŜeniami
powodziowymi i podtopieniami naleŜy utrzymywać w sposób zrównowaŜony
zrówn
uwzględniający potrzeby z zakresu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych zaleŜnych
od wody.

7.

Analiza SWOT gminy
miny Kobylnica

Analiza SWOT jest narzędziem analitycznym, wykorzystywanym w procesie planowania
strategicznego. Polega na zidentyfikowaniu mocnych (strengths) i słabych (weaknesses) stron
analizowanego obszaru oraz przeciwstawienie im moŜliwych przyszłych szans (opportunities)
(opportun
i zagroŜeń (threats).
Przed analizą SWOT dokonano bieŜącej oceny jakości
jakości Ŝycia oraz zasobów gminy. Metodą
burzy mózgów uczestnicy warsztatu
warszt
oceniali rzeczywisty obraz gminy
miny odpowiadając na
pytania:
Jak gmina
mina Kobylnica wygląda dziś? Jakie braki widzicie Państwo dziś?
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Dziś w gminie
minie Kobylnica widoczne są ATUTY:
•

rozbudowana, zmodernizowana i atrakcyjna wizualnie infrastruktura,

•

funkcjonują przedszkola
edszkola i Ŝłobki,
Ŝłobki

•

bezpieczne, nowoczesne place zabaw, ciekawe miejsca rekreacji i sportu – boiska
i kluby fitness, boiska sportowe, ścieŜki nordic walking,

•

promuje się rekreację, sport i aktywną turystykę
turystykę (ścieŜki rowerowe, stanice, parki
kultury i wypoczynku),

•

promuje się ekologię,

•

dba się o ochronę środowiska – wykorzystuje się energię odnawialną, korzysta
z solarów i elektrowni wiatrowych, prowadzi się rozbudowę sieci wodnowodno
kanalizacyjnej,

•

dobrze zorganizowany system gospodarowania odpadami, dbałość o czystość gminy
i recykling,

•

gmina posiada tereny pod inwestycje
inwestycje gospodarcze i budownictwo mieszkaniowe,

•

wdroŜona została Kobylnicka Karta DuŜej Rodziny,

•

dobrze zorganizowana edukacja szkolna,

•

prowadzone są liczne zajęcia edukacyjne o charakterze pozaszkolnym dla dzieci
i młodzieŜy oraz działania aktywizacyjne w jednostkach
jednostkach szkolnych i pozaszkolnych,

•

sprawnie funkcjonującą biblioteką
bibliotek gminną wraz z 3 filiami,

•

zapewniona jest całodobowa opieka lekarska,

•

gminę charakteryzuje bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Najbardziej odczuwalne BRAKI w dzisiejszej gminie to:
•

niewystarczająca
zająca infrastruktura techniczna w zakresie odprowadzania i oczyszczania
ścieków w południowo – zachodniej części gminy (20% powierzchni gminy),

•

niewystarczający dostęp do szerokopasmowego Internetu,

•

zły stan nawierzchni dróg gminnych,

•

braki w zakresie odwodnienia dróg gminnych,

•

niewystarczająca opieka zdrowotna w zakresie usług specjalistycznych i rehabilitacji,

•

niewystarczającą ilość połączeń komunikacji zbiorowej – kolejowej i drogowej,

•

niewystarczające oświetlenie uliczne,
uliczne
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•

znaczne

trudnościi

komunikacyjne

w

pasaŜerskim

ruchu

samochodowym

w miejscowości Kobylnica (ul. Główna) w godzinach szczytu (częste zatory
drogowe),
•

występują miejscowe podtopienia, wylania,

•

brak produktu turystycznego.

Gmina Kobylnica w roku 2020?
Na pytanie, jak będzie wyglądać gmina
g
Kobylnica w roku 2020, mieszkańcy
ańcy stwierdzili, Ŝe
będzie to gmina:
1) Przyjazna środowisku naturalnemu:
naturalnemu korzystająca
orzystająca w duŜej części z energii odnawialnej,
zapewniającą wszystkim mieszkańcom usługi wodno – kanalizacyjne na wysokim
poziomie; realizującą
alizującą działania słuŜące zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
2) Poprawi się jakość usług zdrowotnych. Na terenie gminy
gminy w 2020 świadczona będzie
specjalistyczna opieka medyczna, usługi rehabilitacyjne i pielęgnacyjne.
3) Mieszkańcy gminy
miny będą aktywnie
akty
uczestniczyć w warsztatach
atach i zajęciach kulturalnych
i sportowych,, w tym osoby starsze.
starsze
4) Gmina będzie mogła się pochwalić dobrą nawierzchnią dróg,
dróg, chodników oraz
rozbudowaną siecią ścieŜek rowerowych.
5) Gmina będzie miejscem „bez barier”, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
i seniorów.
6) Na ogólnopolski Festiwal Disco Polo do Kobylnicy przyjeŜdŜać będzie 100 tysięczna
widownia
7) ZróŜnicowana baza sportowa i rekreacyjna zapewniać będzie aktywność sportową
mieszkańców.
8) Znacznie poprawi się jakość przestrzeni
przestrzeni publicznych oraz istniejących obiektów
dziedzictwa kulturowego.
Co jest potrzebne aby ta wizja stała się rzeczywistością ?
•

zakończenie inwestycji drogowych i ich otoczenia (chodniki, zatoki autobusowe,
parkingi, oświetlenie uliczne),

•

rozbudowa infrastruktury
nfrastruktury sportowej – skatepark, boiska wielofunkcyjne, obiekty do
rozwój lekkoatletyki;
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•

podwyŜszanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych mieszkańców w celu
zmniejszenia bezrobocia,

•

nawiązanie współpracy z lekarzami specjalistami, laboratoriami medycznymi oraz
poradniami rehabilitacyjnymi, w celu przeniesienia usług na teren gminy,

•

rozwój społeczeństwa obywatelskiego, III sektora i wolontariatu,

•

budowa sprawnego systemu zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi,
roztopowymi

•

budowa urzędu gminy otwartego, przyjaznego
p
dla mieszkańców

•

realizacja działań i inwestycji z zakresu rewitalizacji ogólnodostępnych przestrzeni
publicznych.

Analiza SWOT
Analiza SWOT, przeprowadzona podczas spotkania z zespołem strategicznym, pozwoliła na
syntetyczne ujęcie pozytywnych i negatywnych cech gminy
miny Kobylnica oraz wyeksponowała
moŜliwe czynniki zewnętrzne, które mogą wywrzeć duŜy wpływ na rozwój tego obszaru.
SILNE STRONY

SŁABE STRONY

− Dobre zarządzanie, stabilna władza
− PołoŜenie geograficzne atrakcyjne pod
względem turystycznym (bliskość morza)
oraz logistyczno –transportowym
transportowym (trasa
szybkiego ruchu, bliskość Słupska )
− Wysoki % powierzchni gminy objętej
miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego
− Dobra promocja gminy – strona www,
powiadamianie sms
− Bogata oferta
ta kulturalna i specjalistyczna duŜa liczba imprez, zajęć edukacyjnych o
zasięgu lokalnym i ponadlokalnym
− Stale rozwijająca się infrastruktura
mieszkalna wraz z ofertą towarzyszącą.
towarzyszącą
Gmina Kobylnica to dobre miejsce do
mieszkania i funkcjonowania w przestrzeni
przes
bez zgiełku i hałasu
− Współpraca z innymi samorządami w
kraju i za granicą (miasta partnerskie)
− Promocja duŜych rodzin – wdroŜenie
Kobylnickiej Karty DuŜej Rodziny

− Zły stan infrastruktury drogowej,
drogowej zły stan
nawierzchni dróg, brak odwodnienia,
niedostateczna liczba chodników,
niewystarczające oświetlenie uliczne, brak
miejsc postojowych i parkingów
− Degradacja przestrzeni publicznej
(głównie w miejscowościach, gdzie
gdz
funkcjonowały PGR)
− Brak kanalizacji sanitarnej w płd. – zach.
części gminy
− Degradacja zabudowy o wartości
kulturowej, historycznej
− Degradacja komunalnego zasobu
mieszkaniowego.
− Niewystarczające zasoby mieszkań
komunalnych i socjalnych
− Niewystarczająco rozwinięta
ozwinięta infrastruktura
turystyczna
− Niewykorzystany pod względem
turystycznym i przyrodniczym potencjał
atrakcyjności obszarowej, związany z
brakiem produktu regionalnego i słabą
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− Promowanie ruchu, aktywności fizycznej i
profilaktyki zdrowotnej
− Teren z korzystnymi warunkami
arunkami
naturalnymi dla rozwoju energetyki
odnawialnej
− Dobry stan infrastruktury technicznej –
stałe modernizacje, adaptacje,
usprawnienia
− ZróŜnicowany poziom przedsiębiorczości i
stały rozwój rynku zbytu usług i
produktów
− Wysoki potencjał bazy oświatowej,
oświatowe
sportowej i kulturalnej
− Sprawnie funkcjonująca biblioteka gminna
wraz z 3 filiami promująca czytelnictwo
− Rzeka Słupia będąca częścią krajowych i
międzynarodowych szlaków turystycznych
− Stale rosnący poziom świadomości
ekologicznej mieszkańców oraz działania
dzia
na rzecz rozwoju Odnawialnych Źródeł
Energii (OZE), widoczne inwestycje w
OZE – kolektory słoneczne, działania na
rzecz ograniczenia szkodliwych emisji
− Zapewnione bezpieczeństwo i porządek
publiczny
− Wzrost liczby mieszkańców (dodatni
przyrost naturalny)

−
−

−

−
−
−

promocją turystyki weekendowej
Wysoki na tle województwa poziom
ubóstwa i wykluczenia społecznego
Niskie zaangaŜowanie społeczne
mieszkańców gminy, brak aktywności
lokalnych organizacji pozarządowych.
Rozpad więzi społecznych, zmęczenie i
bezradność społeczna charakterystyczna
dla obszarów wiejskich
Brak lokalnych liderów promujących
promuj
ruch
społeczny i obywatelski
Brak miejsc pracy dla osób
wykształconych
Brak specjalistycznej kadry medycznej i
lekarskiej

SZANSE

ZAGROśENIA

− Korzystanie ze środków unijnych, dotacji i
grantów
− Bliskość duŜej aglomeracji miejskiej,
specjalnej strefy ekonomicznej i ośrodka
akademickiego
− Intensyfikacja działań wykorzystujących
korzystną lokalizację turystyczną –
bliskość morza (m.in. rozszerzenie oferty
turystycznej, rozwój agroturystyki, turystki
weekendowej i sentymentalnej)
− Wzrost współpracy instytucji
ji publicznych i
organizacji społecznych w róŜnych
dziedzinach Ŝycia obywatelskiego,
− Zmiana postaw społecznych, w tym w

− Spadek moŜliwości pozyskiwania
finansowych środków zewnętrznych,
spowodowany zmianami prawnymi,
przekładającymi się na większe niŜ
dotychczas zaangaŜowanie finansowe JST
− Pogłębiający się proces starzenia
społeczeństwa
− Zwiększenie napięcia w relacjach
polityczno – ekonomicznych, powodujące
spadek bezpieczeństwa kraju
− Słaby impuls do rozwoju gospodarczego
− Brak moŜliwości rozwoju infrastruktury
kolejowej ( brak bocznic) oraz
zmniejszająca się liczba połączeń
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zakresie zwiększenia mobilności
przestrzennej, zawodowej oraz aktywności
obywatelskiej
− Budowa drogi S6

kolejowych
− Brak wykwalifikowanej kadry w
podstawowych
wych zawodach
− Tarcza antyrakietowa (konieczność
opiniowania przez MON planowanych
inwestycji,, w tym farm wiatrowych)
wiatrowych

8. Wizja i misja
Wizja rozwoju gminy
miny to poŜądany obraz przyszłości jednostki, jej sytuacji gospodarczej
i społecznej za kilka lat. Stanowi pewien stan docelowy, do którego dąŜyć będzie cała
wspólnota samorządowa, tj. władze lokalne oraz ich partnerzy, wykorzystując przy tym
moŜliwości płynące z własnych przewag i szans, pojawiających się w otoczeniu.
Obraz, określony zapisami wizji, przewiduje
przewiduje stworzenie warunków do trwałego rozwoju
rozwo
gospodarczego i społecznego gminy.
g
Przed określeniem wizji gminy w roku 2020 zespół strategiczny wskazał na najwaŜniejsze
wartości i dobra dla jej mieszkańców. Najcenniejszymi okazały się ZDROWIE
(23 wskazania) RODZINA
A (22 wskazania) i PRACA (20 wskazań).
azań). Istotna dla mieszkańców
jest teŜ DOBRA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA (8 wskazań), WIARYGODNA
WŁADZA (7 wskazań), WZAJEMNY SZACUNEK i ZAUFANIE
ZAUFANIE (4 wskazania),
INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW (4 wskazania),
wskazania), EDUKACJA (4 wskazania)
wskazania oraz
BEZPIECZEŃSTWO (4 wskazania). Na podstawie analizy tego co dla mieszkańców jest
najwaŜniejsze powstał zapis wizji gminy.
gminy
Sposobem urzeczywistnienia zakładanej wizji jest misja. Stanowi ona nadrzędny cel
funkcjonowania wspólnoty samorządowej. Określa
Określa przede wszystkim rolę władz w procesie
rozwoju, ale ma równocześnie integrować, motywować i rozbudzać aspiracje całej
społeczności lokalnej. Stanowi jasny przekaz dla turystów i gości, odwiedzających gminę.
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WIZJA
Gmina Kobylnica w roku 2020 gminą prorodzinną, przyjazną i bezpieczną dla
mieszkańców z bogatą ofertą kulturalną i sportowo - rekreacyjną, atrakcyjną dla małej
i średniej przedsiębiorczości stosującą zasady zrównowaŜonego rozwoju.

MISJA
Misją Gminy jest podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców oraz zapewnienie
dogodnych warunków do rozwoju budownictwa mieszkalnego, turystyki, rolnictwa i
przedsiębiorczości poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej, dostępności do
infastruktury społecznej oraz zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca Ŝycia, pracy,
nauki i wypoczynku.

9.

Obszary i cele strategiczne

Na podstawie analizy obecnego stanu rozwoju gminy określono trzy główne, ściśle od siebie
zaleŜne oraz połączone ze sobą obszary, na których powinien koncentrować się wysiłek
strategiczny:
1. Obszar społeczny
2. Obszar gospodarczy
3. Obszar infrastruktury i środowiska
Dla kaŜdego z głównych obszarów rozwoju opracowany został cel strategiczny, który
uszczegółowiony jest dostosowanymi do zagadnienia
zagadnienia celami operacyjnymi. Dla ich
urzeczywistnienia wyodrębniono natomiast kierunki działań – przykładowe interwencje do
realizacji. NaleŜy je jednak odbierać jako pewną propozycję, otwartą listę przedsięwzięć
w danym zakresie, opisującą ogólne ramy koncentracji aktywności finansowej, programowej
oraz organizacyjnej całej
ałej wspólnoty gminy Kobylnica w perspektywie długofalowej.
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AKTYWNI, WYKSZTAŁCENI I ZINTEGROWANI MIESZKAŃCY GMINY KOBYLNICA
SIŁĄ NAPĘDOWĄ ROZWOJU TEGO OBSZARU

Cel
strategiczny

Cel operacyjny

Kierunki działań

OBSZAR SPOŁECZNY
1.1 wzrost poziomu toŜsamości lokalnej
1.2 rewitalizacja przestrzeni publicznej
1.3 upowszechnianie wolontariatu
1.4 promowanie aktywności organizacji
pozarządowych
1.5 działania na rzecz integracji społeczności
lokalnej
1. BUDOWANIE LOKALNEJ
1.6 podjęcie działań dot. aktywizacji osób
WIĘZI SPOŁECZNEJ
starszych promującego m. in.: aktywne
członkostwo w organizacjach
pozarządowych, wykorzystanie osób
starszych
1.7 organizacja róŜnorodnych imprez
kulturalno-sportowych
2.1 tworzenie i realizacja programów zajęć
wyrównawczych i pozalekcyjnych oraz kół
zainteresowań dla dzieci i młodzieŜy
2.2 organizacja zajęć edukacyjnych warsztaty, grupy i „koła” tematyczne,
2 PODWYśSZENIE
kursy z uwzględnieniem osób starszych i
POZIOMU
niepełnosprawnych
WYKSZTAŁCENIA I
2.3 wspieranie warunków do powstawania
EDUKACJI
lokalnych inicjatyw
atyw edukacyjnych,
MIESZKAŃCÓW GMINY
podnoszących kwalifikacje lokalnej
społeczności
2.4 promowanie kształcenia zawodowego
odpowiadającego potrzebom lokalnego
rynku branŜowego
3.1 zwiększenie jakości funkcjonowania
obiektów kultury
3.2 stworzenie warunków do rozwoju kultury
3 ZWIĘKSZENIE
weekendowej i jej popularyzacja
TOśSAMOŚCI I
3.3 wspieranie organizacji dodatkowych zajęć
ŚWIADOMOŚCI
i kół zainteresowań w dziedzinie kultury i
LOKALNEJ
toŜsamości regionalnej
3.4 promowanie lokalnych
nych inicjatyw i działań
realizowanych w sołectwach

82 | S t r o n a

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kobylnica na lata 2015 – 2020
Cel
strategiczny

Cel operacyjny

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I DOGODNE WARUNKI DO INWESTOWANIA
FILARAMI ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY KOBYLNICA

1.

2.

3.

4.

Kierunki działań

OBSZAR GOSPODARCZY
1.1 promowanie preferencyjnych warunków
STWORZENIE
prowadzenia działalności gosp. poprzez
SPRZYJAJĄCYCH
uspójnienie procedur administracyjnych i
WARUNKÓW DO ROZWOJU
prawnych oraz prowadzenie
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
perspektywicznej polityki podatkowej
PROWADZĄCYCH DO
1.2 konsekwentna realizacja ustalonych
WZROSTU DOCHODÓW
strategii
GMINY
2.1 udział w realizacji strategii
POPRAWA MOBILNOŚCI
komunikacyjnych na szczeblach
MIESZKAŃCÓW W CELU
powiatowym i regionalnym
DOTARCIA DO MIEJSCA
2.2 inteligentne rozwiązania w sterowaniu
PRACY I OŚRODKÓW
ruchem
ADMINISTRACYJNYCH
2.3 wzmocnienie roli transportu publicznego
3.1 promocja gałęzi przemysłu związanego z
energią wiatrową i fotowoltaiką w tym
STYMULOWANIE
stymulacja produkcji ogniw na terenie
ROZWOJU GAŁĘZI
gminy
GOSPODARKI ZWIĄZANEJ
Z OZE UWZGLĘDNIAJĄCEJ 3.2 diagnozowanie na terenach rolniczych
moŜliwości rozwoju farm wiatrowych
POTENCJAŁ I
3.3 aktywna działalności ma rzecz
WRAśLIWOŚĆ TERENU
korzystnych rozwiązań prawnych i
GMINY
organizacyjnych
4.1 przygotowanie terenów pod budownictwo
mieszkaniowe,, usługowe i przemysłowe z
uwzględnieniem aspektów ekonomicznych
i rynkowych
PODNIESIENIE
4.2 promocja terenów przeznaczonych pod
ATRAKCYJNOŚCI
usługi mieszkaniowe i przemysłowe w
TERENÓW
powiązaniu z usługami menedŜerskimi
INWESTYCYJNYCH
oraz innymi dyscyplinami
4.3 zwiększenie atrakcyjności terenu poprzez
poprze
ofertę uzupełniającą ( transport
transp publiczny,
oferta kulturalna i oświatowa)
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

CZYSTE ŚRODOWISKO, ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA GMINY, OPARTA O

Cel
strategiczny

Cel operacyjny

Kierunki działań

OBSZAR INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
1.1. rozbudowa
ozbudowa i dostosowanie do
obowiązujących standardów gminnej
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz
z budową systemów odprowadzania i
oczyszczania ścieków na obszarach
wyłączonych z aglomeracji Słupsk
1.2. budowa i przebudowa wraz z
modernizacją istniejącej infrastruktury
1. BUDOWA , ROZBUDOWA I
drogowej na terenie gminy
MODERNIZACJA
1.3. modernizacja i rozbudowa
INSTRASTRUKTURY
energooszczędnego oświetlenia
TECHNICZNEJ GMINY
drogowego
1.4. rozbudowa infrastruktury sportowej i
rekreacyjno – turystycznej
1.5. zagospodarowanie wód opadowych i
roztopowych
1.6. budowa budynków wielorodzinnych wraz
z przygotowaniem terenów pod
zabudowę
2.1. obniŜenie poziomów emisji przez
modernizację systemów ogrzewania
2.2. kontynuacja termomodernizacji obiektów
gminnych
2.3. rozwój odnawialnych źródeł energii
poprzez wykorzystanie energii wiatrowej
wiatrowe
i słonecznej
2.4. promocja dbałości o stan środowiska, w
2 OCHRONA
NA ŚRODOWISKA
oparciu o zasady zrównowaŜonego
NATURALNEGO
rozwoju i edukacja ekologiczna w tym
zakresie
2.5. promowanie działań słuŜących ochronie
terenów o cennych walorach
przyrodniczych
odniczych i krajobrazowych
2.6. kontynuacja programu utylizacji
eternitowych pokryć dachowych

Ponadto, by zapewnić kontrolę nad stopniem realizacji poszczególnych celów niniejszej
Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy, opracowano listę rekomendowanych
wskaźników – z podaniem źródła ich uzyskania.
uzyskania. Mierniki te są uŜywane przede wszystkim
podczas monitoringu realizacji
ji oraz aktualizacji dokumentu.
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Lista mierników stanowi jedynie propozycję, która podczas prowadzenia procesów
monitorowania i przeglądu strategicznego moŜe być modyfikowana i uzupełniana.
Cel operacyjny

Miernik realizacji
Źródło
OBSZAR SPOŁECZNY
Cel strategiczny 1
AKTYWNI, WYKSZTAŁCENI I ZINTEGROWANI MIESZKAŃCY GMINY KOBYLNICA
SIŁĄ NAPĘDOWĄ ROZWOJU TEGO OBSZARU
• Funkcjonowanie gminnego
programu aktywizacji osób starszych
• Liczba powstałych lokalnych
inicjatyw edukacyjnych
dane
wewnętrzne
1. BUDOWANIE LOKALNEJ
• Powierzchnia obszarów
gminy
WIĘZI SPOŁECZNEJ
zrewitalizowanej przestrzeni
Kobylnica
publicznej
• Liczba działających wolontariuszy
• Liczba projektów wspierających
integrację społeczną
GUS, dane
• Liczba dodatkowych godzin
wewnętrzne
wyrównawczych i pozalekcyjnych
gminy
przypadających
na ucznia
2. PODWYśSZENIE POZIOMU
Kobylnica, dane
WYKSZTAŁCENIA I
• Ilość osób korzystających z zajęć
z ośrodków
EDUKACJI MIESZKAŃCÓW
edukacyjnych oraz kształcenia
edukacyjnych,
GMINY
ustawicznego dla osób dorosłych
szkoły
• Wyniki egzaminów w szkołach
podstawowe,
podstawowych i gimnazjalnych
gimnazja
• Liczba wydarzeń kulturalnych
organizowanych rocznie na terenie
gminy
• Liczba osób uczestniczących w
imprezach kulturalnych
GUS, dane
organizowanych na terenie gminy
wewnętrzne
• Ilość programów kultury
gminy
weekendowej realizowanych rocznie
ie
3 ZWIĘKSZENIE TOśSAMOŚCI I
Kobylnica, dane
ŚWIADOMOŚCI LOKALNEJ
• Liczba uczestników programów
z Gminnego
weekendowych
Ośrodka
• Liczba dodatkowych zajęć i kół
Kultury
zainteresowań w dziedzinie kultury i
toŜsamości regionalnej rocznie
• Liczba uczestników zajęć i kół
zainteresowań w dziedzinie kultury i
toŜsamości regionalnej
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Cel operacyjny

1.

2.

3.

4.

Miernik realizacji
Źródło
OBSZAR GOSPODARCZY
Cel strategiczny 2
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I DOGODNE WARUNKI DO INWESTOWANIA FILARAMI
ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY KOBYLNICA
• Ilość nowopowstałych działalności
STWORZENIE
gospodarczych rocznie
SPRZYJAJĄCYCH
GUS, dane
• Środki przeznaczone na promocję
WARUNKÓW DO ROZWOJU
wewnętrzne
preferencyjnych warunków
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
gminy
prowadzenia działalności gosp. - ulgi
PROWADZĄCYCH DO
Kobylnica
i zwolnienia
WZROSTU DOCHODÓW
• Liczba osób przekwalifikowanych
GMINY
zawodowo
• Funkcjonowanie strategii
komunikacyjnej z wyznaczonymi
POPRAWA MOBILNOŚCI
Dane
celami mobilności
MIESZKAŃCÓW W CELU
wewnętrzne
DOTARCIA DO MIEJSCA
• Wielkość funduszy przeznaczone na
gminy
PRACY I OŚRODKÓW
modernizację infrastruktury
Kobylnica
ADMINISTRACYJNYCH
drogowej opartej o inteligentne
rozwiązania
STYMULOWANIE ROZWOJU
dane
GAŁĘZI GOSPODARKI
• Ilość inwestycji wykorzystujących
wewnętrzne
ZWIĄZANEJ Z OZE
OZE w ramach dzielności
gminy
UWZGLĘDNIAJĄCEJ
gospodarczej i rolniczej
Kobylnica
POTENCJAŁ I WRAśLIWOŚĆ
TERENU GMINY
• Ilość uzbrojonych terenów
inwestycyjnych z uregulowanym
GUS, dane
stanem prawnym do 2020 roku
PODNIESIENIE
wewnętrzne
ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW
• Ilość nowych inwestorów
gminy
INWESTYCYJNYCH
• Liczba zmodernizowanych
Kobylnica
budynków przemysłowych i
gospodarczych
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OBSZAR INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
Cel strategiczny 3
CZYSTE ŚRODOWISKO, ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA GMINY,
OPARTA O ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
• Długość
zmodernizowanej/wybudowanej
sieci kanalizacyjnej w km/rocznie
• Ilość wybudowanych lokalnych
oczyszczalni ścieków
• Ilość
wybudowanego/zmodernizowanego
anego
drogowego oświetlenia
1. BUDOWA , ROZBUDOWA I
energooszczędnego
GUS, dane
MODERNIZACJA
wewnętrzne
• Długość
INFRASTRUKTURY
gminy
zmodernizowanych/wybudowanych
/wybudowanych
TECHNICZNEJ I DROGOWEJ
Kobylnica
dróg km/rocznie
GMINY
• Długość
/wybudowanych
zmodernizowanych/wybudowanych
ścieŜek rowerowych km/rocznie
ojemność zbiorników retencyjnych
• Pojemność
oraz długość kanalizacji deszczowej
• Liczba wybudowanych budynków i
powierzchnia przygotowanych
terenów
• Działanie elektrowni biogazowej
• Liczba nowych instalacji
wykorzystujących OZE
• Liczba budynków poddanych
termomodernizacji
GUS, dane
2. OCHRONA ŚRODOWISKA
• Wysokość środków przeznaczonych
wewnętrzne
NATURALNEGO , PROMOCJA
na promocję dbałości o środowisko,
gminy
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ
zrównowaŜonego rozwoju,
Kobylnica
ENERGII
• Wysokość środków przeznaczonych
na wsparcie edukacji ekologicznej
• Ilość energii wytworzonej na bazie
OZE
• Liczba budynków w których
zmodernizowano systemy grzewczee
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10. System monitoringu i ewaluacji
System monitoringu i ewaluacji Strategii jest niezbędny, aby zagwarantować
agwarantować, Ŝe
postanowienia przyjęte w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kobylnica
na lata 2015 – 2020 zostaną konsekwentnie realizowane, będą zapewnione warunki
instytucjonalne i organizacyjne do ich wdraŜania oraz weryfikacji zapisów Strategii
w odniesieniu do zmieniających się warunków otoczenia społeczno – gospodarczego.
gospodarcz
WdroŜenie Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kobylnica zostało
podzielone na trzy poziomy:
•

organizacyjny

•

merytoryczny

•

społeczny

POZIOM ORGANIZACYJNY:
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kobylnica posiada kierunki działań,
które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej oraz wszystkich instytucji
niepublicznych i publicznych, które działają na rzecz rozwoju wspólnoty samorządowej. Taka
zasada współpracy a takŜe partnerstwa jest jednym z fundamentalnych elementów
eleme
polityki
strukturalnej Unii Europejskiej. WdraŜanie Strategii, zawierającej zadania będące
w kompetencjach wielu lokalnych
lokalny i ponadlokalnych organizacji,, instytucji oraz środowisk,
wymaga ścisłej współpracy i koordynacji pomiędzy zainteresowanymi stronami.
stro
Stąd teŜ
efektywność realizacji działań wyodrębnionych w Strategii, w duŜej mierze będzie zaleŜała
od podmiotu zarządzającej jej wdraŜaniem – Zespołu Koordynacyjnego ds. Realizacji
Strategii.
Zespół Koordynacyjny ds. Realizacji Strategii powoływane jest zarządzeniem Wójta
Gminy Kobylnica. Do zadań Zespołu naleŜy nadzorowanie procesu wdraŜania Strategii oraz
czuwanie nad realizacją jej celów na płaszczyźnie organizacyjnej. W powołanym zespole
reprezentowane są następujące instytucje oraz jednostki
j
Urzędu Gminy Kobylnica:
Kobylnica
• Komisja Rewizyjna:
• Komisja BudŜetu , Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
• Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych
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• Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zespół Koordynacyjny ds. Realizacji Strategii współpracuje z podmiotami odpowiedzialnymi
za wdraŜanie poszczególnych działań.
działań Do jego obowiązków naleŜeć będzie m.in. koordynacja
procesu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację zadań strategicznych oraz
organizacja cyklicznych spotkań instytucji i partnerów z terenu gminy.
Zespół Koordynacyjny ds. Realizacji Strategii opracowuje sprawozdania z realizacji Strategii
Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kobylnica.. Sprawozdania są podstawą
podejmowania decyzji o aktualizacji Strategii na poziomie merytorycznym. Sprawozdania
z realizacji Strategii są przygotowywane przez Zespół w oparciu o informacje przygotowane
przez instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań w Strategii.
Informacje o stopniu realizacji poszczególnych zadań Strategii,
Strategii, instytucje odpowiedzialne za
realizację strategii przygotowują na formularzu sprawozdawczym, przesłanym przez Zespół
Koordynacyjny ds. Realizacji Strategii.
Strategii Zespół w styczniu kaŜdego roku przesyła
powiadomienie o rozpoczęciu procesu sprawozdawczego za miniony rok kalendarzowy do
wszystkich instytucji odpowiedzialnych za realizację Strategii.
Strategii. Wraz z powiadomieniem
przesyłany jest takŜe formularz sprawozdawczy oraz wykaz celów oraz działań strategicznych
koordynowanych przez daną instytucję. Instytucje przesyłają sprawozdania z realizacji zadań
strategicznych do Zespołu Koordynacyjnego
Koordynacyjn
ds. Realizacji Strategii do końca lutego kaŜdego
roku.
Zespół Koordynacyjny ds. Realizacji Strategii na podstawie
awie sprawozdań od instytucji
odpowiedzialnych za realizację Strategii, opracowuje raport z realizacji zadań strategicznych
do końca kwietnia kaŜdego roku.
roku. Raport stanowi podstawę debaty i podejmowania decyzji na
poziomie merytorycznym.
POZIOM MERYTORYCZNY:
MERYTORYCZNY
Poziom merytoryczny obejmuje decyzyjny element wdraŜania i monitorowania działań
zapisanych w Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Kobylnica, przegląd
zapisów Strategii, ich ocenę i rekomendacje aktualizacji. Na tym poziomie prace prowadzone
prowadzon
są przez Zespół Monitorujący,
Monitorujący, w którego pracach biorą udział przedstawiciele wszystkich
instytucji lokalnych, koordynujących realizację zadań zapisanych w Strategii. Zespół
Monitorujący powoływany jest przez Wójta Gminy Kobylnica.
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Dodatkowo o pracach konwentu
nwentu informowane są instytucje o charakterze ponadlokalnym,
zewnętrznym, których obszar oddziaływania lub zakres wykonywanej działalności
bezpośrednio wiąŜe się z celami i zadaniami Strategii. Przed rozpoczęciem prac Zespołu
naleŜy pozyskać wiedzę o stopniu
stopniu realizacji zadań, które leŜą w kompetencjach tych
instytucji. Przedstawiciele instytucji zewnętrznych równieŜ mogą uczestniczyć w pracach
Zespołu.
miny Kobylnica wykaz lokalnych instytucji, których przedstawicieli
Proponowany dla gminy
naleŜy włączyć w prace Zespołu Monitorującego to:
•

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,

•

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy,

•

Gminne Centrum Kultury i Promocji,
Promocji

•

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjno – Gospodarczy Szkół

•

Ochotnicza StraŜ PoŜarna,

•

Policja,

•

Starostwo Powiatowe w Słupsku,

•

Gospodarstwa agroturystyczne i ich zrzeszenia,

•

Organizacje pozarządowe

Warto przemyśleć włączenie do Zespołu Monitorującego instytucje o charakterze
zewnętrznym.
Zespół Monitorujący spotyka się jeden raz w roku, czyli przed formułowaniem budŜetu
budŜet
gminy na rok następny (sierpień – wrzesień). Spotkanie to ma na celu ocenę realizacji celów
strategii na podstawie sprawozdania przygotowanego przez Zespół Koordynacyjny ds.
Realizacji Strategii.. Do zadań Zespołu Monitorującego naleŜy ustalenie rekomendacji
rekomenda
wdroŜeniowych i propozycji zmian do Strategii na rok następny. Wnioski (rekomendacje
wdroŜeniowe i propozycje zmian) ze spotkania Zespołu Monitorującego przygotowuje Zespół
Koordynacyjny ds. Realizacji Strategii,
Strategii które stanowi techniczne zaplecze dla prac
p
Zespołu
Monitorującego.. Wnioski po zatwierdzeniu przez Zespół Monitorujący przekazywane są
Wójtowi Gminy Kobylnica, który podejmuje decyzję o ich uwzględnieniu bez konieczności
podejmowania uchwały o aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego
Gospodarc
Gminy
Kobylnica lub o konieczności podjęcia takiej uchwały, jeŜeli zaproponowane zmiany tego
wymagają.
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Wybór zadań priorytetowych
Ocena realizacji celów i rekomendacje zmian w odniesieniu do konkretnych zadań powinny
uwzględniać procedurę priorytetyzacji,
priorytetyzacji, czyli określenia wskazania zadań najpilniejszych
w realizacji. Wyboru dokonują członkowie Zespołu Monitorującego na podstawie
określonych kryteriów oceniających szanse powodzenia danego zadania, jego pilność i rodzaj
efektów. Kryteria priorytetyzacji
priorytetyzacji zadań powinny być jasno i precyzyjnie określone przez
członków Zespołu Monitorującego.
Lista zadań wyszczególnionych w danym roku przekazywana jest za pośrednictwem Zespołu
Koordynacyjnego ds. Realizacji Strategii do instytucji realizujących poszczególne zadania
Strategii.
POZIOM SPOŁECZNY:
Poziom społeczny dotyczy pozyskiwania partnerów (lokalnych i zewnętrznych) dla realizacji
zadań strategicznych oraz upowszechniania zapisów Strategii Rozwoju Społeczno –
Gospodarczego Gminy Kobylnica wśród społeczności lokalnej. Działania w tym zakresie
będą leŜeć w gestii Zespołu Koordynacyjnego ds. Realizacji Strategii.
Strategii
1.

ZIDENTYFIKOWANI

PARTNERZY

GMINY

KOBYLNICA

W

ZAKRESIE

REALIZACJI STRATEGII:
W obszarze merytorycznym procesu monitoringu i ewaluacji
ewaluacji strategii wskazano szereg
instytucji o charakterze lokalnym, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą w procesie
realizacji zadań Strategii. W związku z tym winny one zostać włączone w proces
pozyskiwania społecznej akceptacji, informacji i promocji
promocji zadać i celów Strategii.
2. POZYSKIWANIE AKCEPTACJI SPOŁECZNEJ DLA DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH:
•

Ścisła współpraca władz gminy Kobylnica z sektorem pozarządowym, czyli
organizacjami społecznymi (zlecanie usług publicznych, partnerstwo w realizacji zadań
i pozyskiwaniu środków zewnętrznych),

•

Ścisła współpraca władz gminy z sektorem gospodarczym (przedsięwzięcia publiczno –
prywatne, wspólna promocja samorządu i przedsiębiorców, monitorowanie potrzeb
lokalnych pracodawców, generowanie nowych miejsc pracy),

•

Spotkania publiczne z mieszkańcami miasta i gminy – przekazywanie obiektywnej
informacji mieszkańcom oraz pozyskiwanie informacji zwrotnej (pomysły, sugestie
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mieszkańców,

monitorowanie

potrzeb

społecznych

mieszkańców

gminy

i przybywających gości);
•

Systematyczne
matyczne zamieszczanie informacji

w mediach

(lokalnych,

regionalnych,

w Internecie) o podejmowanych zadaniach strategicznych – tradycyjne konferencje
prasowe, przygotowywanie notatek prasowych z realizowanych zadań, organizacja
imprezy o charakterze lokalnym
lokal
i ponadlokalnym).
3. UZYSKIWANIE POPARCIA ZEWNĘTRZNEGO:
•

Efektywne kontakty z władzami gmin sąsiednich i władzami powiatu słupskiego,
realizacja wspólnych projektów,

•

Efektywne kontakty z władzami województwa pomorskiego,, lobbing w instytucjach
regionalnych i rządowych na rzecz duŜych przedsięwzięć społecznych w gminie,

•

Efektywne kontakty z innymi partnerami zewnętrznymi o charakterze ogólnopolskim,

•

Pogłębianie kontaktów międzynarodowych w celu realizacji zadań wynikających
wynikają
ze
strategii (gminy partnerskie, instytucje międzynarodowe, pozyskiwanie partnerów
zagranicznych),

•

Kontakty z

mediami

(regionalne,

krajowe)

dotyczące

podejmowanych

zadań

strategicznych – nagłaśnianie sukcesów w zakresie realizacji celów Strategii.
Wykonawca opracowania
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) jest największą pozarządową organizacją
szkoleniowo-doradczą,
doradczą, wspierającą rozwój samorządności w Polsce. Fundacja została
załoŜona 18 września 1989 roku.
roku
Grupę załoŜycielską stanowili parlamentarzyści - aktywni przedstawiciele ówczesnej opozycji
demokratycznej: prof. Walerian Pańko, Andrzej Celiński, Aleksander Paszyński, Jerzy
Stępień i prof. Jerzy Regulski, który od początku jest prezesem Fundacji. FRDL obejmuje
o
swoimi działaniami terytorium całego kraju.
W skład sieci wchodzi 12 Regionalnych Ośrodków oraz 6 Filii. Fundacja realizuje swoją
misję działając na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot
lokalnych. Wspieramy rozwój instytucji
in
publicznych – samorządowych i rządowych. Badamy
jakość usług publicznych i prowadzimy projekty na rzecz podnoszenia poziomu oraz
efektywności tych usług.
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Zespół FRDL przy opracowaniu powyŜszego dokumentu tworzyli eksperci : Patrycja Osińska
(koordynator
ynator i moderator), Andrzej Banach, Magdalena Michurska, Monika Kępka,
Magdalena Kępka i Bogdan
gdan Kępka.
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